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Analyysissa käy ilmi, että kokemuksellisissa ja virallisissa synnytyskertomuksissa nimetään usein samoja 
tarkoitteita, vaikkakin myös vaihtelua esiintyy tältä osin eri tekstilajien synnytyskertomuksissa. Teksteissä 
esiintyviä prosesseja analysoitaessa merkittävin ero aineiston eri tekstilajien välillä on, että virallisissa 
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tapahtumat esitetään ikään kuin varmoina ja neutraaleina. Kokemuksellisissa kertomuksissa modaalisuutta sen 
sijaan esiintyy jonkin verran myös muilla tavoin ilmentäen tekstin tasolla esimerkiksi kirjoittajan suhtautumista 
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SISÄLLYS
1 Johdanto

1.1 Tutkimuksen taustaa ................................................................................................. 1

1.2 Aiempi tutkimus ....................................................................................................... 3

1.3 Tutkimusnäkökulman esittely …............................................................................... 5

2 Aineisto

2.1 Perustietoja aineistosta …...... 7

2.2 Eettiset kysymykset ja aineiston käsittely tutkielmassa …....................................... 9

2.3 Taustatietoja pääasiallisesta tutkimusaineistosta ....................................….............. 11

2.4 Oheisaineiston esittely ….......................................................................................... 13

3 Teoria ja metodit

3.1 Diskurssintutkimus …............................................................................................... 14

3.2 Tekstilaji eli genre yhteydessä diskurssiyhteisöön …............................................... 16

3.3 Synnytyskertomukset erillisten diskurssiyhteisöjen työkaluina …............................ 18

3.4 Kielenkäytön metafunktiot: representaatiot, prosessit ja identiteetit ….................... 22

4 Analyysi I: Synnyttäjän suorittamat prosessit

4.1 Analyysin ja määrittelyn taustaa: inhimilliset tarkoitteet …..................................... 26

4.2 Synnyttäjä subjektina: mentaaliset ja verbaaliset prosessit ….................................. 28

4.3 Muut synnyttäjän prosessit kokemuksellisissa synnytyskertomuksissa …............... 34

4.4 Synnyttäjä virallisissa synnytyskertomuksissa …..................................................... 37

5 Analyysi II: Muiden henkilöiden suorittamat prosessit

5.1 Synnyttäjän puolisoon viittaavat NP:t ja tämän suorittamat prosessit ..................... 40

5.2  Terveydenhoitohenkilökunan suorittamat prosessit ................................................. 43

5.3 Terveydenhoitohenkilökunta ja passiivimuotoiset prosessit ..................................... 50

5.4 Synnyttäjän perheen suorittamat prosessit aktiivissa ja passiivissa ......................... 54

5.5 Syntyvä vauva subjektina .......….............................................................................. 57

5.6 Muut henkilötarkoitteet …........................................................................................ 63

6 Päätelmät ja yhteenveto

6.1 Yhteenveto havainnoista …........................….......................................................... 67



6.2 Päätelmät suhteessa vastadiskurssin esille tuomaan konfliktiin …........................... 75

6.3 Tutkielman ja aineisto-otannan edustavuudesta ....................................................... 76

6.4 Jatkotutkimus ............................................................................................................ 79

7 Lähteet …...................................................................................................................................... 82

 Liitteitä 

Liite 1: Tutkimusaineistoon kuuluvat synnytyskertomukset …...................................... 85

Liite 2 Kätilön antamat vastaukset virallisten synnytyskertomusten kirjoittamisesta … 102

Liite 3: Kätilölle esitetyt kysymykset …......................................................................... 102

Liite 4: Aineistonkerussa käytetty ilmoitus .................................................................... 103



1 Johdanto

1.1 Tutkimuksen taustaa

Synnytysten ympärille on eri historian vaiheissa ja eri kulttuureissa rakentunut erilaisia sosiokulttuuri-

sia järjestelmiä. Esimerkiksi suomalaisessa kansankulttuurissa vielä 1800-luvun äitiysvalistusta edeltä-

vänä aikana, ennen kätilönkoulutuksen yleistymistä, synnytyksiä hoitivat niin sanotut maallikkokätilöt,

joita kutsuttiin esimerkiksi nimillä pirttimuori, paapo tai paarmuska. Nämä saapuivat äidin avuksi esi-

merkiksi saunaan tai navettaan, jotka toimivat tuolloin yleisinä synnytyspaikkoina. Vaikeammissa ta-

pauksissa synnyttäjän avuksi tarvittiin tietäjiä, jotka pirttimuorien ohella lukivat jumalolentoja suostut-

televia loitsuja synnytyksen avittamiseksi. Monet äidit myös synnyttivät ilman apua, ja toisten apuna

toimivat puolestaan perheenjäsenet, kuten oma äiti. (Helsti 2000: 63–82, 88–99.)

Tuona aikana synnytystapahtumaa itsessään sekä muun muassa synnyttäneen naisen ruumista pidettiin

yleisesti saastaisena, mihin on viitattu käsitteellä reproduktiotabu (Helsti 2000: 53–86). Synnytyksiä ei

ennen  1900-lukua  juuri  julkisesti  kuvattu  puhutussa  tai  etenkään  kirjoitetussa  suomen  kielessä

myöskään  siksi,  että  luku-  ja  kirjoitustaito  yleistyivät  koko  kansan  taidoiksi  vasta  myöhemmin.

Nykypäivänä  tilanne  on  varsin  erilainen  sikälikin,  että  naisruumiiseen  ja  seksuaalis-elimellisiin

toimintoihin  ylipäänsä  ei  liity  enää  samanlaista  saastaisuuden leimaa,  joten  näistä  asioista  voidaan

häpeämättä kirjoittaa ja puhua nykyajan kansankulttuurissa – internetissä. 

Koulutettujen kätilöiden saatavuus on lisääntynyt Suomessa vuodesta 1816 alkaen, jolloin aloitettiin

virallinen kätilökoulutus, mutta kesti vielä yli sata vuotta ennen kuin koulutettujen kätilöiden suosio

ylitti niin sanottujen maallikkökätilöiden suosion. Vähitellen koulutetut kätilöt siirtyivät pääosin toimi-

maan sairaalajärjestelmän yhteydessä,  ja  vasta  äitiysvalistuksen myötä  sairaalasta  tulikin  vähitellen

1950–60-luvuille tultaessa meidän kulttuurissamme tyypillinen paikka synnyttää. (Helsti 2000: 47, 86–

88.)  Samassa  yhteydessä  myös  synnytyksen  ympärille  rakentuvan  kulttuurin  painopiste  siirtyi

perinteisestä  myyttisestä  ja  uskonnollisesta,  pääosin  suullisesti  esitetystä  yhteydestä  kohti

yhteiskunnallista, virallista ja tekstuaalista kulttuuria. 

Valtiollinen äitiyshuoltopolitiikka edustaa tässä mielessä organisatorista voimaa, joka yhdessä lääketie-

teen kehityksen kanssa ovat  muovanneet  1900–luvun mittaan suomalaisen synnytyksiä  ympäröivän

kulttuurin uudeksi. (Ruusuvuori 1992: 16–21.) Näin ollen terveydenhoitosektori lienee nyky-yhteiskun-



nassamme yleisen näkemyksen mukaan vastuussa synnytyksistä  siinä missä ennen äitiysvalistuksen

aikaa vastuussa olivat kenties oman kylän maallikkokätilö sekä synnytyksen suojelijoiksi ajatellut ju-

malolennot (vrt.  Helsti  2000: 75–79).  Terveydenhoitoala noudattaa tätä vastuuta paitsi  pääasiallisen

toimensa  eli  vakiintuneiden  hoitokäytänteidensä  suorittamisen  kautta,  myös  raportoimalla  näistä

tapahtumista  eli  käytännössä  tuottamalla  näitä  koskevia  tekstejä.  Näillä  potilasasiakirjoilla  on

merkittävä asema yhteiskunnassamme, sillä niihin nojautuen tehdään tarvittaessa esimerkiksi tulkintoja

siitä,  onko  synnytyksen  hoidossa  tapahtunut  hoitovirhe  tai  onko  asianosaisella  yksityishenkilöillä

mahdollisuus  saada  korvauksia  täten  kenties  koituneista  vahingoista.  Toisin  sanottuna

terveydenhoitohenkilökunnan auktoriteettiasema tekstintuottajina on myös lakisääteisesti määrittyvä –

terveydenhoitohenkilökunnalla  on  velvollisuus  tehdä  kirjauksia  suoritetuista  toimenpiteistä  ja

mittauksista. (NLY 2010 [2013]: 24–26.)

Synnytyksestä on kuitenkin mahdollista kertoa eli raportoida monesta eri näkökulmasta ja monella eri

tavalla, esimerkiksi suullisesti, kirjallisesti tai kuvallisesti, ja kuvausten pyrkimyksenä voi olla joko to-

dellisten tapahtumien kielentäminen aitoja tapahtumia kielen tasolla jäljitteleväksi kuvaukseksi tai dra-

matisoitujen,  fiktiivisten  synnytystarinoiden  luominen.  Myös  todellisia  tapahtumia  jäljitteleviä

synnytyskertomuksia  on  mahdollista  esittää  monesta  eri  näkökulmasta  –  jopa  samaa  synnytystä

koskien. 

Terveydenhoitoalalla viran puolesta kirjoitetut synnytyksiä koskevat tekstit ovat vain yksi esimerkki

siitä, miten synnytystä voidaan kuvata kielellisin keinoin ja minkälaisesta näkökulmasta kuvaus tällöin

esitetään.  Nykyään myös omia,  henkilökohtaisia  synnytyskokemuksia halutaan jakaa toisille,  mihin

nykyaikainen internet, blogit ja sosiaalinen media luovat otolliset mahdollisuudet. Omaa synnytystä

kuvaavia kertomuksia voidaan julkaista esimerkiksi julkisissa blogeissa tai videopalveluissa, tai sitten

niitä  voidaan  tarjota  hieman  pienemmän  yhteisön  tarkasteltaviksi  esimerkiksi  sosiaalisen  median

suljetuissa  yhteisöissä,  tai  sitten  kertomus  synnytyksestä  kirjoitetaan  muistiin  vain  itselle  tai  se

esitellään  yksittäisille  läheisille  ystäville.  Näillä  teksteillä  ei  ole  samalla  tavalla  virallista  statusta

yhteiskunnassamme kuin hoitohenkilökunnan kirjoittamilla teksteillä, mutta sen sijaan nekin avaavat

omanlaisensa  näkökulman  tähän  merkittävään  tapahtumaan.  Tässä  tutkielmassa  haluankin  päästä

tarkemmin  käsiksi  erityisesti  siihen,  miten  synnyttäjän  itsensä  kirjoittamat  synnytyskertomukset

poikkeavat  terveydenhoitohenkilökunnan  kirjoittamista  synnytyskertomuksista,  ja  mistä  näissä

oletetusti eri tekstilajeihin kuuluvissa teksteissä havaitsemani erot mahdollisesti johtuvat.  
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1.2 Aiempi tutkimus

Tätä tutkielmaa varten kootun pääasiallisen tutkimusaineiston yhteinen nimittäjä on lähinnä tekstilajia

tai genreä kuvaava nimitys synnytyskertomus. Ensiksikin tätä nimitystä täytyy hieman avata ja määri-

tellä, sillä termi synnytyskertomus itsessään voi kontekstistaan ja esitystavastaan riippuen viitata useaa

erilaista genreä edustavaan tekstiin,  kuten aiemmin jo vihjasinkin luetellessani erilaisia mahdollisia

tapoja kuvata synnytystä tapahtumana. 

Kielitoimiston sanakirja (KS) ei ainakaan toistaiseksi tunne itsenäistä termiä synnytyskertomus, mutta

yhdyssanan jälkimmäinen osa kertomus tuottaa samaisessa lähteessä merkitykset '(kirjallinen) kertova

esitys jostakin', 'kuvaus', 'tarina', 'juttu' sekä toisaalta merkityksen 'julkinen, virallinen selostus', 'selon-

teko' (KS s.v.  kertomus). Terveydenhoitohenkilökunnan kirjoittamaa  synnytyskertomus-nimistä tekstiä

jossain määrin muistuttavan tekstilajin nimitys potilaskertomus sen sijaan on löydettävissä tästä sana-

kirjalähteestä,  merkityksellä 'potilasasiakirja, joka sisältää tietyt  potilastiedot aikajärjestyksessä'  (KS

s.v. potilaskertomus). 

Käsitteellä synnytyskertomus voitaisiin kenties ajatella olevan yksinkertaisesti merkitys 'kertomus syn-

nytyksestä', jolloin määritelmän sisälle saattaisivat mahtua niin fiktiiviset kuin mahdollisimman eksak-

tiin todellisuuden kuvaukseen pyrkivät, niin suulliset kuin kirjallisetkin kertomukset, eli kaikki mahdol-

liset tavat kuvata tai kuvailla synnytystä. Toisaalta termin käyttöä kielessämme esimerkiksi tällä haku-

sanalla tietokannoista löytyviä tutkimuksia tarkastelemalla käy ilmi, että käsitteellä  synnytyskertomus

nykykäytössään yleensä kuitenkin viitataan nimenomaan todellisten tapahtumien kulkua tai niihin liit-

tyviä havaintoja kuvaaviin, eli niin sanotusti dokumentaarisiin kertomuksiin synnytyksestä. Käsitettä

synnytyskertomus on aiemmissa tutkimuksellisissa yhteyksissä käytetty niin suullisessa kuin kirjallises-

sakin muodossa esitetystä, synnytyksen todellisia tapahtumia toisintamaan pyrkivästä kielellisestä toi-

minnasta. Huomioitava on myös, että erilaisten synnytyskertomusten tapauksissa myös näiden näkö-

kulma tai asema suhteessa synnytykseen vaihtelee, eli  synnytyskertomus-nimellä kutsuttu puhuttu tai

kirjoitettu teksti voi olla esimerkiksi synnyttäjän itsensä, synnyttäjän puolison tai terveydenhoitohen-

kilökunnan jäsenen tuottama. 

Vesa Heikkinen on tarkastellut artikkelissaan (2015) kätilöiden kirjoittamia synnytyskertomuksia suo-

men kielen oppialan, virkakielen ja tekstintutkimuksen näkökulmasta. Hoitohenkilökunnan kirjoittamia

kertomuksia  on  käytetty  resursseina  myös  esimerkiksi  lääketieteen  tutkimuksissa  ja  tutkielmissa.

Näissä  tapauksissa  synnytyskertomuksissa  esiintyvistä  merkinnöistä  on  etsitty  esimerkiksi  tietoja
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vastasyntyneen painosta diabeteksen myöhemmän ilmaantuvuuden tilastolliseksi tutkimiseksi (Lammi

2009) ja kaksosraskauksissa synnytyksen käynnistämiseen johtaneita syitä (Järvinen 2019).

Synnyttäjän itse tuottamia, kirjoitetussa muodossa julkaistuja synnytyskertomuksia on tutkinut aiem-

min suomen kielen ja tekstintutkimuksen alaan kuuluvassa pro gradu -tutkielmassaan Anni Ojalainen

(2020). Hän on selvittänyt tutkielmassaan muun muassa affektisuuden ilmaisemista ja sitä, miten syn-

nytyskertomuksen  kirjoittajat  viittaavat  synnytyskertomuksissa  esiintyviin  henkilöihin  ja  ilmaisevat

suhtautumistaan näihin internetin blogisivustoilla julkaistuissa synnytyskertomuksissa. Samassa yhtey-

dessä hän on tarkastellut blogeissa julkaistujen synnytyskertomusten rakennetta niissä ilmenevien jak-

sojen kannalta sekä kirjoittajien käymää vuorovaikutusta suhteessa oletettuihin lukijoihin.

Tämän ohella sekä suullisesti  että kirjallisesti  esitettyjä,  synnyttäjän itsensä tuottamia synnytskerto-

muksia on tutkittu aiemmin Suomessa muun muassa sosiologian ja folkloristiikan näkökulmasta, jäl-

kimmäisellä alalla sekä suomeksi että ruotsiksi. Sosiologian alalla Eeva Itkonen (2016) on tutkinut pro

gradu -tutkielmassaan niin sanotun aktiivisen synnytyksen ilmiötä ja sen rakentumista muun muassa

synnyttäjien  itsensä  kirjoittamien,  blogeissa  julkaistujen  synnytyskertomusten  kautta.  Itkosen  tutki-

muksessa hahmotellaan näiden sekä muiden synnytyksiin liittyvien tekstien kautta muun muassa toi-

mijuutta  ja  toimijuuden  mahdollisuuksia  synnyttämiseen  liittyy.  Folkloristiikan  parissa  Elina  Loisa

(2020) on tutkinut synnyttäjän suullisesti haastateltuina esittämiä synnytyskertomuksia niin sanottuna

perinnelajina kokemuskerronnan näkökulmasta ja analysoinut muun muassa kertomuksissa ilmeneviä

kerronnan  keinoja  sekä  kertomusten  yhteisöllistä  aspektia. Marander-Eklund  (2000)  puolestaan  on

analysoinut väitöskirjassaan suullisissa haastatteluissa ilmaistujen synnytyskertomusten kautta ilmene-

viä narratiiveja ja asenteita koskien synnytystapahtumaa, ja havainnut myös tässä yhteydessä samankin

kertojan kertomuksen muuttuvan ajan myötä tehtäessä useampia haastatteluja samasta aiheesta. 

Synnyttäjän itsensä kirjoittamia synnytyskertomuksia on myös käytetty tutkimuksessa melko runsaasti

apuna esimerkiksi synnyttävän äidin synnytyskokemusta tutkittaessa, erityisesti hoitotyön ja kätilön-

työn oppialojen parissa. Esimerkiksi Tiia Heiskanen ja Jenni Isokääntä (2011) ovat tutkineet Helistin.fi-

keskustelupalstalla julkaistuja kirjoitettuja synnytyskertomuksia synnyttäjän kokemusten tutkimisen ja

kätilöntyön näkökulmasta. Lisäksi esimerkiksi Tuula Piensoho (2001) on analysoinut kasvatustieteen

alalla  synnyttäjien  kirjoittamia  synnytyskertomuksia  osoittaakseen  niistä  raskauden  ja  synnytyksen

tuottamia merkityksiä ja oppimiskokemuksia. 

Esimerkiksi  Marander-Eklundin (2000),  Piensohon (2001) ja  Loisan  (2020) aineistonaan käyttämät
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synnytyskertomukset on tuotettu vastauksena tutkijan esittämiin haastattelukysymyksiin tai kirjoitus-

pyyntöön. Sen sijaan esimerkiksi Itkonen (2016), Heiskanen ja Isokääntä (2011) ja Ojalainen (2020)

ovat analysoineet synnytyskertomuksista koostuvaa aineistoa, joka on tuotettu tutkijan ohjailusta riip-

pumatta  eli  se on syntynyt  niin  sanotusti  itsenäisenä,  tutkijan myötävaikutuksesta  riippumattomana

kielenkäyttönä. 

Terveydenhoitoalan  tekstejä,  jotka  ovat  jossain  määrin  rinnasteisia  aiemmin  mainittuihin

potilasasiakirjoihin, on jo tutkittu runsaasti kielitieteen ja erityisesti tekstintutkimuksen parissa, myös

jonkin verran suomeksi. Näistä tämän työn kannalta keskeisimpänä esimerkkinä mainittakoon Jenni

Viinikan  (2011)  pro  gradu  -tutkielma,  jossa  on  tarkasteltu  suomenkielisiä  kuolintodistuksia  muun

muassa tiettyjen näille ominaisten kielenpiirteiden sekä tekstien rakenteen ja funktion osalta. 

Tämä tutkielma sijoittuu aiheeseen liittyvään tutkimuskenttään ensinnäkin siten, että tässä lähestytään

sekä ammattilaisten kirjoittamia että synnyttäjän itsensä kirjoittamia, synnytystä kuvailevia kertomuk-

sia ensisijaisesti kielitieteen ja tekstintutkimuksen näkökulmasta. Toiseksi tässä tarkastelun keskiöön

rajataan tietoisesti tietyt synnytystä kuvailevat tekstilajit ja tulkitaan näissä esiintyvien tiettyjen kielel-

listen piirteiden ohella näiden rakentumista muun muassa diskurssien sekä diskurssiyhteisöjen käsitteen

kautta.  Diskurssianalyysia  on  käytetty  apuna  aiemmassakin  tutkimuksessa  (esim  Marander-Eklund

2000),  mutta  tässä  tutkielmassa  kokoan  lisäksi  yhteen  ja  pyrin  määrittelemään tarkemmin joitakin

ilmiöitä, joita aikaisemmassa tutkimuksessa on havaittu. Kuten käy ilmi aiemman tutkimuksen esittelyn

yhteydessä, on synnytyskertomus-käsitteellä viitattu tutkimuksessa useisiin erityyppisiin kertomuksiin,

jotka kuitenkin voidaan hyvin perustellusti nähdä samaa nimeä kantavina eri tekstilajien eli genrejen

edustajina eikä niinkään yhte-näisenä "synnytyskertomusten joukkona". 

1.3 Tutkimusnäkökulman esittely

Tutkielmaan  valikoitua  aineistoa  tulkitaan  paitsi  kielellisellä  tasolla,  myös  sosiokulttuurisen  ja

institutionaalisen tason näkökulmasta. Tutkielman metodien valinnassa tämä näkyy siten, että kielel-

lisen tason tarkastelu suoritetaan pääosin systeemis-funktionaalisen (SF-) teorian puitteissa, ja tekstien

tulkinnassa  apuna  käytän  myös  diskurssianalyysin  ja  yleisen  tekstintutkimuksen  käsitteitä.  Tervey-

denhoitohenkilökunnan kirjoittamien tekstien kohdalla nojaudun myös jonkin verran suomenkieliseen

virkakielen tutkimukseen. Tässä tutkielmassa keskeisenä ajatuksena on, että  synnytyskertomus-nimeä

kantavat kirjoitetut tekstit jakautuvat useampaan eri luokkaan esimerkiksi kirjoittamisen päämäärän ja
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diskurssiyhteisön käsitteiden avulla määriteltyinä. 

Ensimmäisenä  tutkimuskysymyksenäni  on:  Minkälainen  kuva  maailmasta  hahmottuu  aineiston  eri

tekstilajeja edustavissa synnytyskertomuksissa? Erityisenä mielenkiinnon kohteena on tältä kannalta

katsottuna  representaation käsite  sekä  siihen  keskeisenä  elementtinä  sisältyvä  käsite  prosessi  ja

prosessin ympärille hahmottuvat representatiiviset roolit. (Halliday 1994 [1985]: 106–109; Shore 2020:

294–336).  Tältä  osin  tarkastelu  rajataan  inhimillisviitteisten  tarkoitteiden  suorittamiin  prosesseihin:

Toinen tutkimuskysymys on, minkälaista suhtautumista teksteissä esiintyvä prosessien ilmaiseminen

sisältää,  eli  minkälaista  modaalisuutta  prosessien  yhteydessä  esiintyy.  Näiden  kysymysten  kautta

hahmottuu  tutkielmani  tavoite,  joka  on  selvittää,  miten  aineistossa  esiintyvät,  prosesseista  ja

representatiivisista  rooleista  koostuvat  representaatiot  sekä  näiden  yhteydessä  hahmottuva

suhtautuminen esitettyihin  prosesseihin  eroavat  toisistaan  eri  tekstilajeja  edustavien  aineistotekstien

tapauksissa,  ja  miten  tätä  kautta  hahmottuvia  tekstilajien  välisiä  eroavaisuuksia  voitaisiin  selittää

diskurssinäkokulmasta. 

Diskurssianalyysi pyrkii ymmärtämään tekstin ja kontekstin suhdetta, minkä vuoksi tässä yhteydessä

otettakoon esille myös käsitteellisesti tutkielmantekijän oma konteksti  (ks.  Pietikäinen & Mäntynen

2009: 31–37). Tutkielmantekijänä asemoidun edellä esitettyyn synnytysdiskurssiin siten, että minulla ei

juurikaan ole kokemusta terveydenhoitoalalla tuotetuista synnytyskertomuksista eikä näihin liittyvästä

kielenulkoisesta todellisuudesta osana terveydenhoitoalan ammattia. Samoin oma kokemukseni näin

tuotettujen  virallisten  synnytyskertomusten  lukijana  rajoittuu  muutamiin  satunnaisiin  teksteihin.

Paikatakseni  puutteellista  kokemustani  virallisten  synnytyskertomusten  osalta  käytän  tutkielmassani

tausta-aineistona myös terveydenhoitoalan ammattihenkilölle eli eräälle kätilölle kirjallisessa muodossa

tehtyä  haastattelua  vastauksineen  (Liite  2,  Liite  3)  sekä  virallisten  potilasasiakirjojen  tuottamiseen

ohjaavaa opasta nimeltä Selviämisopas nuorelle lääkärille (NLY 2010 [2013]).  Sen sijaan minulla on

jo  ennen  tutkielman  teon  aloittamista  runsaasti  kokemusta  esimerkiksi  blogeissa  ja  sosiaalisessa

mediassa  julkaistujen,  kokemuksellisten  synnytyskertomusten  lukemisesta,  ja  olen  itsekin  aiemmin

tuottanut  yhden  tällaisen  tekstin  omasta  synnytyskokemuksestani.  Olen  myös  ajoittain  seurannut

esimerkiksi Aktiivinen synnytys ry:n keskusteluryhmää Facebookissa sekä muutoinkin saanut tietoa

sekä  varsinaisen  yhdistyksen  että  sen  yhteyteen  löyhemmin  liittyvien  yksittäisten  keskustelijoiden

toiminnasta, eli tämä synnytysdiskurssin osa-alue on sikäli minulle jo entuudestaan tuttu.
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2 Aineisto

2.1 Perustietoja aineistosta 

Tämän tutkielman aineisto rajautuu niin sanotusti pääasialliseen tutkimusaineistoon sekä oheisaineis-

toon. Pääasiallinen tutkimusaineisto koostuu 12 kirjoitetusta  synnytyskertomuksesta, joissa kuvaillaan

todellisuudessa tapahtuneita synnytyksiä (Liite 1). Aineistoon liittyviä eli sen tuottamista motivoineita

synnytyksiä on kahdeksan. Joissakin tapauksissa samasta synnytyksestä kertovia synnytyskertomuksia

on  aineistossa  mukana  kaksi  –   sekä  synnyttäjän  itsensä  kirjoittama  "kokemuksellinen

synnytyskertomus"  (aineistossa  8  tekstiä)  että  terveydenhoitohenkilökunnan  kirjoittama  "virallinen

synnytyskertomus"  (aineistossa  4  tekstiä).  Jatkossa  aineistoon  sisältyvistä  synnytyskertomuksista

käytetään  edellä  lainausmerkeissä  mainittuja,  tekstien  käyttötarkoitusta  tarkentavia  nimityksiä.

Tutkimusaineistoa  toimittaneita  synnyttäjiä  on  yhteensä  seitsemän.  Näistä  seitsemästä  synnyttäjästä

yhdeltä on aineistossa mukana sekä virallinen että kokemuksellinen synnytyskertomus kahdesta eri

synnytyksestä,  muilta  synnyttäjiltä  puolestaan  on  mukana  joko  vain  yksi  kokemuksellinen

synnytyskertomus tai sekä kokemuksellinen että virallinen synnytyskertomus samasta synnytyksestä.

Aineiston virallisista synnytyskertomuksista kaksi kappaletta on vanhanmallisia, paperilla toimitettuja

dokumentteja, ja loput kaksi ovat uudempia, OmaKannasta kopioituja näkymiä. 

Pääasiallinen  tutkimusaineisto  on  koottu  käyttäen  hyväksi  Facebookin  yksityistä  ryhmää  nimeltä

Aktiivinen  syn-nytys  ry:n  keskusteluryhmä.  Aineiston  keruu  oli  monivaiheinen  prosessi.  Julkaisin

ryhmässä  7.12.2020  ilmoituksen (Liite  4),  jossa  pyysin  ryhmän  lukijoita  lähettämään  minulle

sähköpostitse  sekä  vapaamuotoisia,  itse  kirjoittamiaan  synnytyskertomuksia  että  virallisia,

terveydenhoitohenkilökunnan  kirjoittamia  synnytyskertomuksia.  Erittelin  viestissäni,  että

synnytyskertomusten tulee olla niin sanotusti tästä tutkielmasta riippumattomia, eli tutkimusasetelma ei

toimi  tehtävänantona  kertomusten  kirjoittamiseen.  Erittelin  myös,  että  vastaanotan  sekä

terveydenhoitohenkilökunnan että synnyttäjän itse kirjoittamia kertomuksia, joista pyysin lähettämään

kopiot sähköpostitse. 

Tähän tiedusteluun sain vastauksena kahdelta eri synnyttäjältä (synnyttäjät A ja C) heidän itse kirjoit-

tamansa kokemukselliset kertomukset, joita oli yhteensä kolme kappaletta, synnyttäjä A:lta kaksi ja

synnyttäjä  C:ltä  yhden.  Sain  samalla  myös  synnyttäjä  A:lta  valkokuvakopioita  alkuperäisistä

virallisista, paperille painetuista synnytyskertomuksista, joita hänellä oli kaksi. 
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Tämän vaiheen jälkeen etsin itse samaisesta Facebook-ryhmästä hakutoiminnolla lisää aineistoa käyt-

tämällä hakukomentoa synnytyskertomus, ja näin ensimmäisenä löytyneistä viidestätoista kertomukses-

ta pyysin vielä erikseen luvan niiden lähettäjältä eli kirjoittajalta näiden käyttämiseksi tämän tutkielman

aineistona. Näin löytyneiden kertomusten kirjoittajista viideltä (synnyttäjät B, D, E, F, G) sain kultakin

luvan ottaa aineistoon yhden kokemuksellisen synnytyskertomuksen. 

Seuraavaksi pyysin Aktiivinen synnytys ry:n keskusteluryhmässä julkaisseilta ja niiden käyttöön luvan

antaneelta  viideltä  synnyttäjältä  (B,  D,  E,  F,  G)  kopiota  myös  heidän  virallisista

synnytyskertomuksistaan.  Näin  sain  aineistoon  vielä  kahdelta  synnyttäjältä  heidän  OmaKannasta

kopioimansa viralliset synnytyskertomukset (D20v ja G20v). Nämä molemmat ovat synnyttäjän itsensä

kopioimia  kuvakaappauksia  OmaKanta-palvelusta,  jossa  ne  on  sijoitettu  tekstin  lähettäjän  mukaan

Potilaskertomus-nimisen  linkkiotsikon alle.  Tämän  linkkiotsikon  muotoilu  ei  kuitenkaan  näy

varsinaisena otsikkona niissä teksteissä, jotka on toimitettu tämän tutkielman aineistoksi. Ne kuitenkin

lähinnä vastaavat samanlaisia dokumentteja, jotka aiemmin on annettu synnyttäjälle mukaan sairaalasta

tai lähetetty tälle jälkikäteen postitse ja joita on perinteisesti nimitetty joko nimellä synnytyskertomus

(SK1) tai  epikriisi. OmaKanta-palvelusta kopioimistaan synnytys- eli potilaskertomuksistaan kopioita

lähettäneet  synnyttäjät  kertoivat,  että  eivät  saaneet  sairaalasta  enää  vastaavaa  kertomusta  paperille

painettuna.  Myös  sähköpostitse  haastattelemani  kätilö  vahvisti  saman  asian,  eli  virallinen

synnytyskertomus on siirtynyt sähköiseen muotoon (ks. Liite 2).

Kokemuksellisten synnytyskertomusten aineistonosassa tekstilajin nimeäminen tapahtuu jossain määrin

myös  kirjoittajan  itse  valikoiman  otsikon  tai  aihetunnisteen  kautta.  Tätä  on  ilmaistu  esimerkiksi

käyttämällä  otsikkoa  Synnytyskertomus tai  aihetunnistetta  #synnytyskertomus,  ja  joissakin teksteissä

esiintyvät yhtäaikaisesti jopa molemmat merkintätavat. 

Seuraavassa taulukossa on yksilöity tutkimusaineistona olevat synnytyskertomukset sekä synnyttäjät,

jotka  esiintyvät  kokemuksellisten  kertomusten  kirjoittajina  tai  toisaalta  virallisten  kertomusten

asianosaisina synnyttäjinä eli henkilöinä, joita kyseinen potilasasiakirja koskee. Yksityisyyden suojan

vuoksi kertomuksista on peitetty nimet, henkilötiedot ja päivämäärät niin esimerkkien kuin Liitteestä 1

löytyvien kokonaisten tekstien osalta,  ja sen vuoksi yksittäisiin  synnyttäjiin  viitataan arbitraarisella

kirjainlyhenteellä (A-G). Yksittäiset synnytyskertomukset on synnyttäjää yksilöivän kirjainlyhenteen

lisäksi yksilöity liittämällä niihin kymmenmuodossa vuosiluku (esim. 15 = "vuosi 2015") ja lisäämällä

tämän  jälkeen  tunnus  k  tai  v  (k  =  "kokemuksellinen  synnytyskertomus",  v  =  "virallinen
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synnytyskertomus").  Näin  saadaan  kullekin  pääasiallisen  tutkimusaineiston  tekstille  nelimerkkinen

koodi  (esim.  D20v),  joiden  avulla  tutkittavan  synnytyskertomusten  aineistoon  kuuluvat  tekstit  on

yksilöity, ja joilla niihin viitataan niin tutkielman esimerkeissä kuin liitteissäkin. 

Taulukko 1: Tutkimusaineistoon kuuluvat yksilöidyt synnytyskertomukset (n=12)

Synnyttäjä (n=7) A B C D E F G

Kokemukselliset 
synnytys-
kertomukset
(n=8)

A15k
A18k

B19k C20k D20k E20k F20k G20k

Viralliset
synnytys-
kertomukset
(n=4)

A15v
A18v

- - D20v - - G20v

Toisin sanottuna esimerkiksi aineiston tekstit A15k ja A15v kuvaavat samaa synnytystä vuodelta 2015,

ja  näistä  A15k  on  synnyttäjän  itsensä  kirjoittama  kokemuksellinen  kertomus,  ja  A15v

hoitohenkilökunnan kirjoittama virallinen potilasasiakirja. Molempien näiden taustalla on sama henkilö

synnyttäjänä  (henkilö  A).  Tällainen  varsin  yksinkertainen,  osittain  vuosilukuun  perustuva

koodinumerointitapa sattuu olemaan mahdollinen kyseisen aineiston ominaisuuksien vuoksi:  Vaikka

teoriassa olisikin mahdollista, että samalle synnyttäjälle kertyisi useampikin synnytys samana vuonna,

ei kyseiseen aineisto-otantaan tällaisia tapauksia ole kuitenkaan sattunut mukaan. 

Tutkimusaineistona  olevissa  teksteissä  on  jonkin  verran  helposti  havaittavaa  keskinäistä  hajontaa

esimerkiksi  tekstien  pituudessa.  Keskimäärin  pidempiä  ovat  kokemukselliset  synnytyskertomukset

(334–1261 sanaa, keskiarvo n. 845 sanaa), kun taas viralliset synnytyskertomukset ovat keskimäärin

lyhyempiä (197–464 sanaa, keskiarvo n. 318 sanaa). Kaikkein lyhimpiä ovat uusimmat, OmaKannasta

poimitut viralliset kertomukset (197 ja 279 sanaa). 

2.2 Eettiset kysymykset ja aineiston käsittely tutkielmassa 

Internetissä  julkaistujen  kokemuksellisten  synnytyskertomusten  tapauksessa  on  alkuperäisessä

julkaisuyhteydessään  liitetty  tekstin  oheen  myös  valokuvia  synnytyksestä  tai  vastasyntyneestä

vauvasta. Tekstien yhteydessä esiintyviä kuvia ei kuitenkaan ole siirretty mukaan tämän tutkielman

liitteistä  kokonaisuudessaan  löytyvään  tutkimusaineistoon,  sillä  kuvien  tutkimus  ei  ole  tämän

tutkielman  tavoitteena,  eikä  niiden  liittämisestä  osaksi  aineistoluetteloa  olisi  hyötyä  pääasiallisen
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tutkimuskohteen  kannalta.  Myös  yksityisyyden  suojan  kunnioittaminen  motivoi  jättämään  kyseiset

kuvat julkaisematta tämän tutkielman yhteydessä. 

Etenkin aineiston Facebookissa julkaistuissa kokemuksellisissa kertomuksissa tekstin lomassa esiintyy

myös jonkin verran hymiöitä ja emojeita eli  erilaisia "tunnesymboleita", mutta niihinkään ei tämän

enempää tässä yhteydessä kiinnitetä huomiota. Ne on kuitenkin kopioitu mukaan liitteistä löytyviin,

kokonaisiin  kertomuksiin  siten  kuin  ne  esiintyvät  alkuperäisessä  aineistossa.  Aineistoesimerkeissä

mukana  esiintyvät  hymiöt  ja  emojit  on  tekstinkäsittelyn  helpottamiseksi  korvattu  tutkielmassa

kursivoimattomalla hakasulkeisella merkinnällä [tunnesymboli]. 

Aineiston viralliset synnytyskertomukset on toimitettu osaksi aineistoa useampana eri digitaalisena va-

lokuvana. Näin ollen on mahdollista, että valokuvien ulkopuolelle on jäänyt joitakin tietoja, esimerkiksi

otsikoita. Näitä kertomuksia käsitellään tässä tutkielmassa kuitenkin kokonaisuuksina siltä osin kuin ne

on tutkittavaksi toimitettu. Valokuvakopioiden perusteella näiden sisältämät, tutkittavat tekstit on kopi-

oitu käsin tekstimuotoon, jossa ne löytyvät tutkielman Liitteestä 1. Aineiston kahdessa paperille paine-

tuista virallisessa synnytyskertomuksessa (A15v ja A18v) on erikseen otsikoiden ilmaistu äidin ja vau-

van vointiin liittyvät kuvaukset synnytyksen tai syntymän osalta, joten nämä tekstikokonaisuudet ja-

kaantuvat tavallaan eri osioihin: äidin ja lapsen kertomuksiin. Erityisesti lasta koskien virallisissa ker-

tomuksissa on myös numeerista ja graafista tietoa, kuten lapsen painoa ja pituutta kuvaavia käyriä sekä

apgar-pisteisiin liittyvää taulukoitua tietoa, mutta näitä numeerisia tai graafisia taulukoita ei tässä tutki-

elmassa erikseen tarkastella, eikä niitä ole mukana Liitteestä 1 löytyvissä tekstitiedostoissa. 

OmaKannasta poimituissa virallisissa synnytyskertomuksissa (D20V ja G20v) ei näy graafista tietoa

kuten vanhemmissa kertomuksissa. Näiden kertomusten osalta on myös huomioitava, että mukaan tar-

kasteluun ei ole otettu syntyneen lapsen OmaKanta-sivulta poimittua kertomusta, joka tutkielmaa var-

ten haastatellun kätilön antamia tietoja tulkiten vastaisi niin sanotusti vanhaa, kokonaan lapsen tietoihin

keskittynyttä SK2-dokumenttia. Tähän tutkielmaan valitut viralliset synnytyskertomukset siis vastaavat

sekä vanhempien paperimallisten että uudempien sähköisten kertomusten osalta dokumenttia SK1, joka

kätilön mukaan on kuvannut äidin tietoja sekä synnytystä itsessään. (ks. Liite 2.) 

Tutkimusaineiston  teksteistä,  niin  kokemuksellisista  kuin  virallisistakin  synnytyskertomuksista,  on

peitetty  yksityisyydensuojan  vuoksi  kaikki  mahdolliset  näkyvissä  olevat  nimet,  henkilötiedot  ja

päivämäärät. Päivämääristä on jätetty näkyviin vain vuoden tarkkuutta ilmaiseva osa, jonka perusteella

tekstit on osittain yksilöity. Kertomuksista on peitetty synnyttäjän omien henkilötietojen ohella myös
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tämän  lapsen  tai  lasten  mahdolliset  nimet,  ja  etenkin  virallisista  synnytyskertomuksista  myös

hoitohenkilökunnan  kokonaiset  nimet  ja  mahdolliset  tekstin  seassa  näkyvät  käyttäjätunnukset.

Tekstimuotoisissa aineistoteksteissä ja -esimerkeissä nämä peitetyt tiedot on korvattu hakasulkeisilla,

kursivoimattomilla merkinnöillä [nimi], [päivämäärä] ja [henkilötunnus].

Kokonaiset  aineistotekstin  on  Liitteessä  1  järjestetty  siten,  että  samaa  synnytystä  koskevat  tekstit

esiintyvät  peräkkäin  aakkostettuna  synnyttäjää  identifioivan  kirjaintunnuksen  sekä  kasvavan

vuosiluvun  perusteella.  Aakkosjärjestyksen  mukaisesta  viralliset  synnytyskerotmukset  on  esitetty

samaa  synnytystä  kuvaavan  kokemuksellisen  kertomuksen  jälkeen.  Kokemukselliset

synnytyskertomukset on toimitettu osaksi aineistoa alun perin tekstimuodossa,  joten ne on kopioitu

leikkaa–liitä-toiminnolla. Aineiston viralliset kertomukset puolestaan on toimitettu minulle alun perin

kuvamuodossa, eli niiden tapauksessa olen manuaalisesti kopioinut tekstin alkujaan kuvamuotoisesta

tiedostosta.  Kopioinnissa  on  pyritty  noudattamaan  täsmällisesti  alkuperäistä,  tutkielmantekijälle

kuvamuodossa välitettyä kirjoitusasua aina välilyöntejä, rivinvaihtoja ja mahdollisia kirjoitusvirheitä

myöten.

Aineistoesimerkeissä on tilan säästämiseksi ilmaistu tarpeen vaatiessa merkitysten tulkinnan kannalta

oleellista rivinvaihtoa /-merkillä eli kursivoimattomalla kauttaviivalla. Lisäksi aineistoesimerkeissä on

merkitty mahdolliset välistä puuttuvat tekstikatkelmat kahdella yhdysviivalla (- -). Näitä merkintöjä ei

kuitenkaan ole käytetty esimerkin alkaessa keskeltä aineistotekstiä, mikäli esimerkkikatkelma esiintyy

typologisesti lauseen alussa eli alkaa pisteen tai vastaavan välimerkin jälkeen suurella alkukirjaimella.

Aineistoesimerkeissä esiintyvät lihavoinnit ja alleviivaukset ovat omiani, ja niiden tarkoituksena on

havainnollistaa  mielenkiinnon  kohteena  olevia  kielen  ilmiöitä.  Alkuperäisessä  tekstiyhteydessä  ei

tämän aineiston tapauksessa esiinny ainakaan järjestelmällistä lihavoinnin tai alleviivauksen käyttöä

typologisena tehokeinona. 

2.3 Taustatietoja pääasiallisesta tutkimusaineistosta

Tutkielman aineisto rajautuu kirjoitettuihin synnytyskertomuksiin, jotka ovat tutkielmantekijän näkö-

kulmasta "valmiita" ja "itsenäisiä" kokonaisuuksia, joiden synnyssä tai tuottamisessa tutkielmantekijä

ei ole ollut toisin sanottuna lainkaan osallisena, eli niitä ei ole tuotettu esimerkiksi vastauksena tutkijan

esittämään pyyntöön, kyselyyn tai haastatteluun (vrt. esim.  Marander-Eklund 2000; Piensoho 2001;

Loisa 2020). Toki tämänkin tutkielman aineisto on valikoitu inhimillisen toimijan laatimana ja siten lo-
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pullinen aineisto määrittyy aina jossain määrin tutkielmantekijän subjektiivisista lähtökohdista käsin

(vrt. Pietikäinen & Mäntynen 2009: 31–37). 

Aineiston  teksteissä  esiintyvistä  yhteensä  kahdeksasta  synnytyksestä  kolme on ensimmäisen lapsen

synnytyksiä, kolme toisen lapsen synnytyksiä, yksi kolmannen lapsen synnytys ja yksi neljännen lapsen

synnytys. Synnytyksen niin sanotun lopputuloksen kannalta jaoteltuna näistä kertomuksiin kirjatuista

kahdeksasta  synnytyksestä  viisi  on johtanut  lapsen syntymään sairaalassa alateitse,  yksi  sairaalassa

tapahtuvaan kiireelliseen sektioon,  yksi on ollut  kätilön johdolla  tapahtuva kotisynnytys  ja yksi on

tapahtunut kotona ilman terveydenhoitohenkilökunnan läsnäoloa ollen niin kutsuttu avustamaton koti-

synnytys. Kaikki aineiston teksteissä kuvatut synnytykset ovat olleet spontaanisti käynnistyneitä yhden

lapsen syntymiä, jossa lapsi on syntynyt elävänä. 

Pääasiallinen tutkimusaineisto koostuu yksinomaan teksteistä, joiden käyttämiseen aineistona on saatu

kirjallinen lupa asianosaiselta synnyttäjältä itseltään. Virallisten synnytyskertomusten kirjoittajilta eli

terveydenhoitohenkilökunnalta sen sijaan ei ole kysytty lupaa, koska tässä yhteydessä tuotetut tekstit

eivät käsittele näiden yksityistä elämää, vaan ovat ikään kuin virkaan liittyviä tuotoksia. Yhteensä tut-

kimusaineistoon kuuluu täten kahdeksan vapaamuotoista synnytyskertomusta, jotka ovat kukin synnyt-

täjän itsensä kirjoittamia, sekä neljä virallista synnytyskertomusta, joissa näkyvien kirjausten nimitie-

doista sekä nimilyhenteistä päätellen näitä on ollut kirjoittamassa yhteensä noin yli kymmenen eri sai-

raalahenkilökunnan jäsentä. 

Virallisista synnytyskertomuksista ensimmäisessä (A15v) on ollut kirjauksissa näkyvien nimi- ja käyt-

täjätunnustietojen perusteella ainakin neljä eri kirjoittajaa, samoin saman synnyttäjän toisessa viralli-

sessa synnytyskertomuksessa  (A18v). Kyseisiä merkintöjä kirjanneiden henkilöiden tarkempi ammatti-

asema on joissakin tekstin kohdissa ilmaistu (esim. klö = 'kätilö'; ) ja toisissa ei, mutta luultavasti kaikki

merkintöjen tekoon osallistuneet ovat esimerkiksi naistentautien erikois- tai erikoistuvia lääkäreitä tai

kätilöitä. Aineiston sähköisestä lähteestä eli OmaKannasta kopioiduista virallisista kertomuksista ei sen

sijaan käy selvästi ilmi, kuka sairaaalan henkilökunnasta on tarkalleen mitkäkin kirjauksista tehnyt.

OmaKannassa näkyviin kertomuksiin on kirjoitettu merkinnät  Synnytyksestä vastaava kätilö ja  Syn-

nytyksestä vastaava lääkäri, jonka jälkeen on ilmaistu kyseessä olevan henkilökunnan jäsenen nimi,

mutta nämä nimitiedot eivät välttämättä anna ainakaan suoraan varmaa vastausta siihen, ovatko kysei-

set henkilöt vastuussa myös OmaKantaan kirjatuista merkinnöistä kyseistä synnytystä koskien, ja mitkä

osiot olisivat heistä kenenkin kirjoittamia. 
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Aineiston tarkastelussa ei lähdetä erottelemaan lääkärin, kätilön tai muun terveydenhoitohenkilökunnan

jäsenen kirjoittamia tekstin osia toisistaan, mikä voisi toisaalta olla oleellista, mikäli haluttaisiin tar-

kemmin selvittää, onko esimerkiksi eri terveydenhoitoalan ammattien edustajien tekemissä kirjauksissa

merkittäviä  eroja  tai  miten henkilön  tekemät  kirjaukset  voisivat  ilmentää  henkilön  ammattiasemaa.

Tämän tutkielman tavoitteen kannalta kuitenkin riittänee, että niin sanottuihin virallisiin synnytysker-

tomuksiin perehdytään ammattihenkilön virkansa puolesta kirjoittamina teksteinä yleisellä tasolla. Kes-

keisenä elementtinä näissä aineistoteksteissä on tämän tutkielman kannalta se, että ne on kirjoitettu niin

sanotusti viran puolesta ja siihen liittyviä yleisiä menettelytapoja ja periaatteita noudattaen, ikään kuin

vastakohtana sille, että niin sanotut kokemukselliset synnytyskertomukset on kirjoitettu synnyttäjän it-

sensä näkökulmasta ja vähemmän virallisessa sekä vähemmän säädellyssä käyttötarkoituksessa.

Etenkin sosiaalisessa mediassa ja internet-hakukoneiden tuloksissa nimitys  synnytyskertomus viittaa

kirjoitetun kielen osalta nykyisin yhä enemmän niin sanottuun ei-viralliseen synnytyskertomukseen,

jonka useimmiten synnyttäjä itse on kirjoittanut kuvaamaan kokemaansa synnytystä, ja jollaisia voi-

daan julkaista  esimerkiksi  blogeissa tai  sosiaalisen median alustoilla.  Terveydenhoitohenkilökunnan

kirjoittamia virallisia synnytyskertomuksia sekä synnyttäjän itsensä kirjoittamia kokemuksellisia syn-

nytyskertomuksia voitaneen perustellusti pitää kahtena eri tekstilajina,  mitä havainnollistetaan myö-

hemmin esimerkiksi diskurssiyhteisöjen käsitteen kautta (Swales 1990: 48–58). 

Lisäksi näillä eri tyyppiä edustavien kertomusten kirjottajat ovat eri roolissa kuvattavan tapahtuman eli

synnytyksen kannalta.  Virallisen synnytyskertomuksen kirjoittajat  tuottavat tekstiä virkansa puolesta

tiettyihin odotuksiin ja vaatimuksiin nojaten, ja kirjoittaminen tapahtuu ikään kuin useamman henkilön

tiimityönä (vrt.  Heikkinen 2000:  297;  Tiililä  2007:  33–56),  kun taas  niin  sanotun kokemuksellisen

synnytyskertomuksen kirjoittaja tuottaa tekstiä pyrkimyksenään kuvata henkilökohtaista kokemustaan

itse  läpikäymästään  synnytyksestä  ja  jakaa  näitä  kokemuksia  muidenkin  ihmisten  luettavaksi  (vrt.

Ojalainen 2020: 27).  Toisin sanottuna myös kirjoittamisen päämäärä eroaa näissä kahdessa, oletetusti

erillisessä  tekstilajissa,  mitä  itsessään  voidaan  pitää  osoituksena  näiden  kuulumisesta  eri  genreihin

(Pietikäinen & Mäntynen 2009: 27; Swales 1990: 40–42).

2.4 Oheisaineiston esittely

Varsinaisen tutkimusaineiston ja lähdekirjallisuuden lisäksi oheisaineistona toimii synnytyssairaalassa

virkansa  puolesta  toimivalle  kätilölle  tehtyyn  sähköpostihaastatteluun  annetut  vastaukset  (Liite  2),
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joiden kautta tätä tutkielmaa varten on saatu taustatietoja näiden tekstien tuottamisesta. Lähetin samat

kysymykset (Liite 3) kokonaisuudessaan kahdelle eri kätilölle, joista toiselta sain Liitteeseen 2 sisälly-

tetyt vastaukset. Lisäksi vastaavankaltaisessa, varsinaista tutkimusaineistoa taustoittavassa tehtävässä

tässä tutkielmassa on käytetty tekstiä Selviämisopas nuorelle lääkärille, joka on sijoitettu lähdeluette-

loon (NLY 2010 [2013]).

Osana oheisaineistoa toimii myös pieni valikoima sanomalehden artikkeleita sekä videodokumentti,

jotka on nimetty niin ikään lähdeluettelossa (HS 8.5.2019; HS 11.7.2018; YLE 16.11.2020). Näista ai-

neiston osista tullaan käyttämään myöhemmin tarkentavaa nimitystä media-aineisto. Näiden tarkoitus

on ilmentää synnytysdiskurssiin laajemmin liittyvää keskustelua ja siinä havaittavaa polarisoitumista

sekä jossain määrin auttaa tulkintojen ja päätelmien tekemisessä koskien aineistossa ilmenevien kielen-

piirteiden yhteyttä laajempaan diskurssikehykseen. Pääasiallisen tutkimusaineiston tutkimisen kannalta

tämän media-aineiston tehtävä on taustoittaa lisää sitä diskurssia, jonka osana synnytyksistä puhutaan

ja kirjoitetaan, ja joka siten vaikuttaa myös tässä tutkielmassa pääasialliseksi tutkimusaineistoksi valit-

tujen tekstien tuottamiseen, vastaanottamiseen ja tulkintaan sekä siihen, millaiseen sosiokulttuuriseen

asetelmaan synnytysten valta- ja vastadiskurssi sekä näitä ilmentävät tekstilajit liittyvät yhteiskunnas-

samme. 

 Aiemmin virkatyönä kirjoitetuista synnytyskertomuksista on ollut käytössä myös  synnytyskertomus-

termiin viittaavat lyhenteet SK1 ja SK2, joista sähköpostitse haastatellun kätilön mukaan ensimmäinen

on viitannut enemmänkin synnyttäjää koskeviin tietoihin ja jälkimmäinen puolestaan syntyneen lapsen

tietoihin.  Nämä  ovat  kuitenkin  väistyneet  käytöstä  siirryttäessä  OmaKantaan  yhteydessä  olevaan

Apotti-potilastietojärjestelmään. (Liite 2).

3 Teoria ja metodit

3.1 Diskurssintutkimus

Käsitteellä  diskurssi voidaan viitata sekä lausetta suurempiin kokonaisuuksiin että varsinaiseen tilan-

teessa tapahtuvaan kielenkäyttöön. Ensimmäisessä tapauksessa diskurssin käsitteeseen kuuluu käsitys

kielenkäytön järjestymisestä  tietyllä  tavalla,  ja  toinen mainituista  määritelmistä  kattaa kielenkäytön

tilanteisuuden eli vaihtelun ja suhteen sosiaaliseen toimintaan. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 24–25).

Diskurssi  voidaan  myös  määritellä  toisiinsa  liittyviksi  teksteiksi,  ja  sisällyttää  määritelmään  myös
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tekstien  tuottaminen,  levittäminen  ja  vastaanottaminen.   Tässä  tutkielmassa  rajaan  näkökulman

jälkimmäisiin  määritelmiin,  joissa  diskurssin  käsitteeseen  yhdistyy  tilanteisen  kielenkäytön  ohella

diskurssiin liittyvien tekstien tuottaminen, levittäminen ja vastaanottaminen.

Diskurssinäkökulmasta katsottuna sosiaalisen todellisuuden tuottajina eivät toimi niinkään yksittäiset

tekstit vaan jäsentyneet tekstikokonaisuudet, jotka voivat koostua hyvinkin erilaisista teksteistä. Tekstit

ovat olennainen osa diskursseja, ja ne myös edustavat näitä. Tekstien merkitys syntyy intertekstuaali-

sesti toisten tekstien kautta ja suhteessa niihin. Tekstien merkitys syntyy myös suhteessa siihen sosiaa-

lisesti rakentuneeseen maailmaan, jossa ne tuotetaan. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 11–21).  

Diskurssianalyyttiseen lähestymistapaan sisältyy keskeisenä kontekstin käsite. Diskurssianalyysin taus-

talla vallitsee ajatus kielen ja kontekstin välisestä dynaamisesta suhteesta, ja toisaalta nähdään myös

yhteys kielenkäytön – eli niin sanotun mikrotason – sekä yhteiskunnallisen ja historiallisen makrotason

välillä.  Kielenkäyttöä  on  mahdollista  tulkita  ja  analysoida  kontekstin  kautta.  Konteksti  muodostuu

laaja-alaiseksi käsitteeksi sikäli, että sillä viitataan kaikkiin niihin eri tekijöihin, joilla on vaikutusta

merkityksen muodostumiseen sekä samalla taipumus esimerkiksi mahdollistaa tai rajata merkityksen

käyttämistä ja tulkitsemista. Konteksti on myös monikerroksinen siten, että samanaikaisesti voi olla

läsnä  hyvinkin  erilaisia  ja  erikokoisia  konteksteja.  Myös  yksittäinen  kielenkäyttäjä  ja  kielenkäyt-

tötilanne  vaikuttavat  siihen  kuvaan,  joka  kielenkäytön  aiheena  olevasta   ilmiöstä  muodostuu.

Kielenkäyttötilanteessa  ei  kuitenkaan  esiinny  ainoastaan  kielenkäyttäjän  omia  henkilökohtaisia

valintoja,  vaan  siihen  heijastuvat  myös  käyttökontekstissa  esiintyvät  muut  näkemykset  ilmiöstä,

esimerkiksi yhteiskunnan kautta tuotetut ilmaisut. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 18, 29–30). 

Diskurssit ovat luonteeltaan jaettuja, kulttuurisia ja sosiaalisia. Ne ilmenevät osana sosiaalisten ryhmi-

en välistä vuorovaikutusta ja niihin vaikuttavat monimutkaisetkin yhteiskunnalliset rakenteet, eli se his-

toriallinen ja sosiaalinen konteksti, jossa diskurssin juuret ovat.  (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 18,

29–30;  Fairclough  1995:  31).  Näin  ollen  toinen  diskurssianalyysiin  sisältyvä  keskeinen  käsite  on

sosiaalinen konstruktionismi. Kieli on toisin sanottuna yhtä aikaa sekä lingvistinen, diskursiivinen että

sosiaalinen järjestelmä.  Kielen kautta  luodaan sosiaalista  todellisuutta  eli  se on osaltaan sosiaalista

toimintaa, mutta samanaikaisesti sosiaalinen todellisuus luo kielenkäyttöä ja vaikuttaa siihen, mi- ten

kieltä käytetään, eli toisaalta sosiaalinen tilanne ohjaa ja normittaa kielellisiä valintoja. Tähän sosi-

aalisen konstruktivismin kaksisuuntaisuutta korostavaan ilmiöön voidaan viitata käsitteellä  diskurssin

kaksoiskierre (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 49–51, 58–59). 
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Funktionaalisesta  lähtökohdasta  katsottuna  kielenkäyttö  on  tavoitteellista  toimintaa,  joka  pohjautuu

monimuotoiseen kontekstiin sekä kielenkäyttäjien resursseihin ja tavoitteisiin. Diskurssintutkimuksessa

esiintyy eräänlaisena perusajatuksena, että kielen kautta pyritään tietämään enemmän yhteiskunnasta ja

kulttuurista. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 13–14, 18, 22, 37). Kieltä käyttäessään toimijat tekevät eli

saavat aikaan asioita. Toisin sanottuna kielenkäyttö on seurauksellista. Kielenkäyttäjillä on sosiaalisina

toimijoina heille kullekin ominaiset mahdollisuudet ja resurssit toimia, neuvotella, käyttää kielivaltaa

sekä vastustaa ja uudistaa asioita. Diskurssintutkimuksessa tarkastellaan sitä, miten kieli toimii eri ti-

lanteissa, ja toisaalta mitä kieli tekee käyttäjilleen ja käyttäjä(t) kielelle. Diskurssintutkijan tehtävänä on

niin  sanotun  "totuuden"  löytämisen  sijaan  tutkia  sitä,  mitkä  merkitykset  ovat  vallalla,  tai  mitkä

merkitykset ovat puuttuvia ja miksi. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 11–14). 

Tästä näkökulmasta puhetta ja/tai kirjoitettua tekstiä käsitellään sosiaalisessa toimintakontekstissaan ja

diskurssia sosiaalisena vuorovaikutuksena.  Näin ollen tarkastelun kohteena ei  ole ainoastaan kielen

rakenne,  vaan  myös  se,  mitä  (ja  miten)  sen  avulla  tehdään.  (Pietikäinen  & Mäntynen  2009:  18).

Tällainen  näkökulma  korostaa  myös  organisaatioiden  sekä  muunlaisten  yhteisöjen  jokapäiväisen

vuorovaikutuksen kielellisesti ilmaistua luonnetta, eli puheen ja tekstin keskeistä asemaa näiden parissa

tapahtuvassa  vuorovaikutuksessa.  Koska  tämä  tutkielma  tehdään  kielitieteen  alalla,  lähestyn

kielenkäyttöä  keskeisenä  analyysin  kohteena,  kun  taas  diskurssianalyysin  avulla  hahmotan  täten

havaitsemaani kielenkäyttöön liittyvää sosiaalista, kulttuurista ja yhteiskunnallista kontekstia pyrkien

näin ymmärtämään sekä tulkitsemaan tarkemmin kielen tasolla ilmeneviä merkityksiä. 

3.2 Tekstilaji eli genre yhteydessä diskurssiyhteisöön

Genren käsite juontaa juurensa antiikkiin ja nykymuodossaan latinan kielen sanaan genus, joka tarkoit-

taa  'ryhmää,  jolla  on  yhteisiä  ominaisuuksia'  ja  elottomista  tarkoitteista  puhuttaessa  'lajia,  laatua'.

(Shore & Mäntynen 2006: 13). Myös suomen kieleen lainautuneella sanalla  genre on Kielitoimiston

sanakirjan (KS s.v. genre) mukaan merkitys 'laatu, laji; taiteen t. kirjallisuuden laji(tyyppi)'. Kielitieteen

saralla englantilaissyntyinen kielitieteilijä M.A.K. Halliday, jota voidaan myös pitää systeemis-funktio-

naalisen kieliteorian isänä, on toiminut keskeisenä vaikuttajana tekstilajiin viittaavan genren käsitteen

määrittelyssä ja analysoinnissa. (Mts.16–23.)

Genren käsitteellä voi olla merkittäviäkin tulkintaeroja eri tutkijoiden sekä opillisten suuntausten välil-

lä.  Esimerkiksi Swales (1990: 40–42) määrittelee genren eli  tekstilajin sellaisten tekstien joukkona,
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joilla on yhteinen kommunikatiivinen päämäärä. Toisaalta Swales (mts. 48–58) määrittelee genren dis-

kurssiyhteisön käsitteen kautta. Tekstilajilla tarkoitetaan tällöin samaa kuin tietyn diskurssiyhteisön va-

kiintunut tekstiluokka. Swales kuvaa asiaa niin, että samaan tekstilajiin kuuluvilla teksteillä on sekä sa-

ma päämäärä että yhteinen kohdeyleisö. Saman tekstilajin tekstit tämän ohella usein kantavat myös yh-

teistä nimeä, joka on diskurssiyhteisön antama, ja lisäksi näille on yhteistä samankaltainen, prototyyp-

pinen sisältö, rakenne sekä muoto. 

Yksittäisten tekstien välillä voi silti ilmetä eroja. Swalesin mukaan tekstilaji määrittyykin ensisijaisesti

sen kommunikatiivisen tavoitteen kautta, ja muut tekstilajipiirteet toteuttavat tätä ensisijaista tavoitetta.

Näin ollen esimerkiksi tekstin kokonaisrakenteen muotoutumiseen vaikuttavat sen tekstilajia määrittä-

vät tavoitteet. Tekstilajin luonnehtiminen kommunikatiivisen tavoitteen kautta helpottaa tekstilajien tar-

kastelua siinä mielessä, että niiden rakenne ja kieli voi vaihdella, mutta siihen kuuluvilla teksteillä on

joka tapauksessa yhteinen vuorovaikutukseen liittyvä tavoite. (Ks. myös Mäntynen & Shore 2006: 27–

30).

Diskurssiyhteisön käsite puolestaan on määritelty tässä yhteydessä varsin tiukasti. (Swales 1990: 21–

32). Määrittelyssä käytetään kuutta kriteeriä, joista Swalesin mukaan kaikkien tulee täyttyä samanaikai-

sesti, ja jos yksikin näistä puuttuu, ei hänen mukaansa kyseessä ole diskurssiyhteisö. Ensimmäinen dis-

kurssiyhteisöä määrittävä kriteeri on, että sillä on yhteiset, julkisesti tiedossa olevat päämäärät. Toinen

kriteeri on, että diskurssiyhteisöllä tulee olla vakiintuneet kanavat jäsenten väliseen viestintään. Kol-

mannen kriteerin mukaan diskurssiyhteisön jäsenyyteen kuuluu aktiivinen diskurssiyhteisön toimin-

taan osallistuminen välittämällä tietoa ja antamalla palautetta. Neljäs kriteeri on, että diskurssiyhteisöl-

lä on omat tekstilajit, joiden tehtävänä on edistää yhteisön päämääriä. Viidennen kriteerin perusteella

diskurssiyhteisöön kuuluu myös omaa erikoissanastoa. Kuudes kriteeri määrää vielä, että diskurssiyh-

teisössä on oltava sopivassa suhteessa sekä asiantuntijajäseniä että noviiseja. 

Swalesin varsin tiukka diskurssiyhteisön määritelmä ei  välttämättä sovellu kaikkien tekstilajien tut-

kimukseen (Mäntynen & Shore 2006: 29), ja esimerkiksi Bhatia (1993, 2004) onkin rajannut sen kos-

kemaan erityisesti akateemisia sekä asiantuntijayhteisöjä. Tämän tutkielman tutkimusaineiston tulkin-

nan kannalta tämä jaottelu voi kuitenkin olla sopiva, sillä sekä aineiston virallisten että kokemuksel-

listen synnytyskertomusten joukko liittyy kummassakin tapauksessa mainittujen kriteerien osalta ku-

vatun kaltaisten diskurssiyhteisöjen toimintaan – tosin nämä kahta erilaista  synnytyskertomus-nimistä

tekstilajia tuottavat diskurssiyhteisöt eivät ole keskenään identtiset.
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3.3 Synnytyskertomukset erillisten diskurssiyhteisöjen työkaluina

Ruusuvuori  (1992:  5–11)  on  määritellyt  nykyaikaisen  synnytysdiskurssin  jakautuvan  toisaalta  niin

sanottuun  valtadiskurssiin,  jota  voidaan  kutsua  myös  medikalisaatiodiskurssiksi,  sekä  tämän

vastadiskurssiin, eli  medikalisaatiokriittiseen diskurssiin. Kyseisessä tutkimusotteessa medikalisaatio-

diskurssi esiintyy institutionaalisesti motivoituneena järjestelmänä, jonka ideologiset juuret ovat peräi-

sin mekanistisesta maailmankuvasta, jossa ihmisruumis rinnastetaan koneen lailla osiin hajotettavissa

olevaksi rakennelmaksi.  Medikalisaatiokritiikkiä puolestaan luonnehditaan synnyttävän naisen oman

kokemuksen tärkeyttä korostavaksi diskurssiksi, johon liittyy myös ajatuksia synnytyksen luonnollisuu-

desta  sekä mahdollisimman vähäisestä  puuttumisesta  synnytyksen kulkuun.  Tähän liittyy näkemys,

jonka  mukaan  medikalisaatiodiskurssin  tuottamasta  kone-analogiasta  halutaan  eroon,  ja  sen  sijaan

ihminen pyritään mieltämään kokonaisuudeksi, jossa kaikki vaikuttaa kaikkeen. (Mts. 14.)

Diskurssijärjestyksen käsitteellä kuvataan kielellisen merkityksenannon sosiaalista järjestymistä. Toisin

sanottuna diskurssit järjestyvät sosiaalisin ja yhteiskunnallisin perustein, eivätkä yksittäisten kielenpiir-

teiden perusteella. Tähän käsitteeseen nivoutuu myös ajatus diskurssiin liittyvästä vallasta. Diskurssien

keskinäiset järjestykset niihin kuuluvine yhteenliittymineen ja poissulkemisineen muodostavat tietyn-

laista tietoa ja vastaavasti sulkevat muunlaista tietoa ulkopuolelleen. Diskursiivinen valta toimii järjes-

tymisen kautta, eivätkä kaikki diskurssit ole keskenään samanarvoisia. Järjestymisen kautta määräytyy,

millaiset diskurssit pääsevät valtaan ja millaiset hiljennetään tai marginalisoidaan. Kielenkäyttäjillä ja

vuorovaikutuskonteksteilla,  kuten yhteisöillä ja kulttuureilla, on siis omanlaisensa diskurssijärjestys.

Toisin sanottuna niitä diskursseja, joiden tuottamat näkemykset maailmasta, tiedosta, toimijoista ja toi-

minnasta on omaksuttu, arvostetaan ja pidetään jopa itsestään selvinä (Pietikäinen & Mäntynen 2009:

58–59). 

Tässä  tapauksessa  valtadiskurssin  saavuttama  asema  perustuu  yleisesti  todeksi  hyväksyttyyn

lääketieteelliseen tietoon, jonka hankkiminen on toisin sanottuna tietyn tieteenalan piiriin kuuluvien

toimijoiden institutionaalinen yksinoikeus. Niin sanotun vastadiskurssin rakentuminen puolestaan ta-

pahtuu pääosin muiden kuin institutionaalisten kanavien kautta, esimerkiksi kansanliikkeinä. Toisaalta

myös huomautetaan, että myös niin sanottu vastadiskurssi on tietyssä mielessä alisteinen valtadiskurs-

sille, mikä ilmenee muun muassa siinä, että vastakkainasettelusta ja kritiikistä huolimatta se noudatte-

lee kritisoimansa valtadiskurssin tapaan samanlaista dualistista jakoa mielen ja kehon sekä toisaalta

luonnon ja kulttuurin välillä. (Ruusuvuori 1992: 8, 12.)
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Synnytysdiskurssista voisi kenties etsittäessä löytyä "muitakin napoja", jotka näyttäytyvät myös osana

kielenkäyttöä joko nykyaikana tai sitten jonakin toisena aikakautena, koska diskurssit kuten kielenkäyt-

tö yleensäkin ovat historiallisesti mukautuvia, dynaamisia ja monikerroksisia elementtejä. (Pietikäinen

& Mäntynen 2009: 22–28.) Tässä tutkielmassa kuitenkin keskitytään siihen, miten tietyt, myöhemmin

esiteltävät nykyaikaiset  synnytyskertomus-nimiset tekstilajit  ja niihin liittyvät diskurssiyhteisöt ikään

kuin jakavat kahtia nykyaikaisia synnytyksiä koskevien kirjoitettujen kuvauksien kenttää jäsentämällä

todellisuutta kielellisesti kullekin tekstilajille ominaisine keinoineen. Tekstilajit eivät kuitenkaan toimi

"tyhjiössä", eli ihmisten tuottamina merkitystä tuottavina kokonaisuuksina niiden syntymiseen vaikut-

tavat myös muut kuin puhtaasti tekstuaaliset tai kielelliset päämäärät. Näin rakentuvaan lopputulokseen

siis siirtyy joitakin aineksia siitä ideologisesti tai jotenkin muutoin motivoituneesta päämäärästä, mikä

on havaittavissa kieltä itseään tarkastelemalla. Näin ollen tekstin tasoa tarkastelemalla voidaan ymmär-

tää sen taustoja, mutta tekstien taustaa eli kontekstia on lisäksi hyvä tulkita yhdessä kielen tason tulkin-

tojen kanssa, jotta kielen muodon perusteella tehdyt tulkinnat voidaan asettaa johonkin mielekkääseen,

merkitykselliseen viitekehykseen. (Mts. 28–48.)

Sitä diskurssiyhteisöä, jonka piirissä tuotetaan niin sanottuja virallisia synnytyskertomuksia, voisi luon-

nehtia vaikkapa synnytyksiä hoitavan terveydenhoitojärjestelmän johtamaksi diskurssiyhteisöksi, tai e-

rityisesti  synnytyksiin ja niistä kertoviin teksteihin liittyvää aiempaa tutkimusta mukaellen valtadis-

kurssiyhteisöksi, johon kuuluvat tekstiä tuottavina asiantuntijajäseninä terveydenhoitoalan ammattilai-

set – spesifimmin ilmaistuna esimerkiksi kätilöt sekä naistentautien ja synnytysten erikoislääkärit sekä

jossain määrin myös esimerkiksi terveydenhoitoalaan liittyvästä lainsäädännöstä vastaavat virkamiehet.

Tekstejä vastaanottavina noviisijäseninä voitaneen pitää ainakin terveydenhuollon asiakkaita tai potilai-

ta – tässä tapauksessa erityisesti synnyttäjiä – tai näiden omaisia. 

Diskurssiyhteisön vakiintuneina, jäsenten välisen viestinnän kanavina voitaneen pitää nykyään esimer-

kiksi OmaKanta-palvelua, kun taas perinteisesti sama rooli on ollut kirjeitse toimitettavalla potilasasia-

kirja-aineistolla. Kyseisellä virallisten synnytyskertomusten ympärillä toimivalla diskurssiyhteisöllä on

myös  yhteisiä  päämääriä,  joihin  kuuluvat  muun muassa tietyn  tasoinen,  terveydenhoitojärjestelmän

tuottama hoito sekä tämän dokumentointi useimmiten potilaan roolissa tomivaa noviisijäsentä varten, ja

hoidon dokumentointi tapahtuu lakisääteisesti sekä terveydenhoitoalan periaatteiden mukaisella, ennal-

ta sovitulla tavalla (NLY 2010 [2013]; vrt. myös Viinikka 2011: 7–13). Diskurssiyhteisön toimintaan

osallistuminen palautetta antamalla on mahdollista paitsi diskurssiyhteisön asiantuntijajäsenille, myös

noviisijäsenille sikäli, että heillä on lakisääteinen oikeus saada tietoonsa hoitohenkilökunnan tekemät
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kirjaukset sekä tarvittaessa esimer- kiksi mahdollisuus valittaa näiden avulla todennettavissa olevista

seikoista potilasasiamiehelle (NLY 2010 [2013]: 24–26). 

Diskurssiyhteisöllä on myös omat kirjoitetut genrensä, joista tämän tutkielman tutkimusaineiston osana

esiintyvät  viralliset  synnytyskertomukset,  joille  läheisenä  tai  jopa  päällekkäisenä  genrenä  toimivat

epikriisit tai  potilaskertomukset, jotka ovat olemassa juurikin aiemmin mainittujen diskurssiyhteisön

päämäärien vuoksi. Tähän diskurssiyhteisöön liittyy myös runsaasti määritelmän vaatimaa erikoissa-

nastoa, kuten tutkielman aineistossakin esiintyvät  kotiinlähtötarkastus ja  neuvolakontrolli. Näin ollen

virallisen synnytyskertomuksen nimittämistä omaksi tekstilajikseen sekä kyseisen tekstilajin määrittele-

minen jossain  määrin  siihen  liittyvän diskurssiyhteisön kautta  onnistuu  tässä  tapauksessa  Swalesin

määritelmiin nojaten.

Voitaneen  perustellusti  olettaa,  että  terveydenhoitohenkilökunnan  kirjoittama  "vanhanmallinen"

virallinen  synnytyskertomus  sekä  uudempi,  OmaKantaan  tallennettu  kertomus  palvelevat  edelleen

samaa  kirjoittamisen  päämäärää.  Näin  ollen  niitä  voitaneen  sikäli  pitää  joko  saman  tai  ainakin

keskenään  hyvin  samankaltaisten  tekstilajien  ilmentyminä.  (Swales  1990:  40–42).  Kummassakin

tapauksessa  tekstien  kirjoittamisen  motivaationa  on  säännönmukainen  tiedonkulku  eri

terveydenhoitoyksikköjen välillä sekä tehtyjen toimenpiteiden luotettava osoittaminen esimerkiksi poti-

laan oikeusturvan kannalta (NLY 2010 [2013]: 25–26; vrt. myös Viinikka 2011: 7–13). 

Myös  kokemuksellisten  synnytyskertomusten  tekstilajilla  lienee  yhtenäinen  kommunikatiivinen

päämäärä,  vaikka  sitä  ei  olekaan  samalla  tavoin  virallisesti  ja  institutionaalisesti  määritelty  kuin

terveydenhoitoalan  teksteille.  Niin  sanotulle  kokemukselliselle  synnytyskertomukselle  ominaiset

päämäärät tulevat esille esimerkiksi Ojalaisen tutkielmassa (2020: 27). Tässä kirjoittamisen motiiveiksi

on nimetty esimerkiksi vertaistuki, omaksi iloksi kirjoittaminen sekä lukijoiden toiveisiin vastaaminen.

Oman tutkielmani  kokemuksellisten  synnytyskertomusten  aineisto  tosin  eroaa  Ojalaisen  aineistosta

siten, että Ojalaisen aineisto on koottu blogeista ja tämän tutkielman kokemukselliset tekstit puolestaan

Facebookin keskusteluryhmästä. Nämä aineistot eivät siis välttämättä ole keskenään täysin identtisiä,

mutta voitaneen olettaa, että samankaltaisesta kirjoittamisen ja julkaisemisen päämäärästä voisi olla

kyse  myös  tämän  tutkielman  Facebookista  kerätyssä  kokemuksellisten  synnytyskertomusten

aineistossa. 

Kokemuksellisten synnytyskertomusten tapauksessa on myös löydettävissä Swalesin määritelmään so-

piva diskurssiyhteisö, joka kuitenkin poikkeaa jossain määrin virallisten synnytyskertomusten taustalla
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olevasta  diskurssiyhteisöstä.  Kokemuksellisten  synnytyskertomusten  diskurssiyhteisön  päämääränä

voitaneen pitää jossain määrin synnytyksen kokemuksellisuuden esille tuomista ja siitä muille viesti-

mistä (Ojalainen 2020: 27). Tätä diskurssiyhteisöä voitaisiin nimittää vastadiskurssiyhteisöksi, sillä sen

asema synnytysdiskurssissa on ikään kuin alisteinen terveydenhoitosektorin tuottamalle valtadiskurs-

si(yhteisö)lle.  Tämän  diskurssiyhteisön  vakiintuneena  kanavana  voitaneen  pitää  esimerkiksi  tämän

tutkielman aineistonkeruussa hyväksi käytettyä alustaa nimeltä Aktiivinen synnytys ry:n keskusteluryh-

mä. 

Näiden lisäksi vakiintuneina pidettäviä kanavia voi olla muitakin, eivätkä ne ole aivan yhtä tarkkaan

rajattuja kuin virallisia  synnytyskertomuksia tuottavan diskurssiyhteisön tapauksessa. Tässä diskurssi-

yhteisössä jäsenet, tai ainakin osa heistä, osallistuu määritelmän kuvaamalla tavalla aktiivisesti diskurs-

siyhteisön  toimintaan  kommentoimalla  paitsi  internetissä,  myös  perinteisempien  medioiden  kautta,

sekä välittämällä  tietoa esimerkiksi  kampanjoiden avulla.  Tähänkin diskurssiyhteisöön kuuluu sekä

noviisijäseniä,  joita  edustavat  synnyttäjät  omine  kokemuksineen,  sekä  asiantuntijajäseniä,  joita

edustavat  kyseisillä  vakiintuneilla  viestintäkanavilla  keskusteluun  osallistuvat  ammattimaisesti

synnytyksiin  osallistuvat  henkilöt,  kuten  kätilöt,  synnytysvalmentajat,  synnytyksiin  liittyvää

tutkimustyötä  tekevät  tutkijat  sekä  ammattimaiset  synnytystukihenkilöt,  joista  käytetään  joko

naispuoliseen synnytystukihenki-löön viittaavaa nimitystä  doula tai miespuolisesta nimitystä  doulos.

Näistä  nimityksistä  doula on tämänkin tutkielman aineistossa esiintyvä esimerkki  diskurssiyhteisön

omasta sanastosta,  ja muita aines-toteksteissä esiintyviä erikoissanaston esiintymiä ovat esimerkiksi

synnytyskivun hallintaan hypnoosia muistuttavien menetelmien käyttöä kuvaava ilmaus hypnosynnytys,

tai  synnyttäjän  sosiaalista  sulkeu-tumista  synnytyksen  aikana  kuvaava  termi  synnytyskupla  – usein

näissä yhteyksissä jopa pelkkä kupla. 

Tälläkin diskurssiyhteisöllä on myös omia vakiintuneita tekstilajejaan, joista tässä tutkielmassa noste-

taan esiin kokemuksellinen synnytyskertomus, johon diskurssiyhteisö itse viittaa lähes poikkeuksetta

vähemmän määritelmiä sisältävällä, vakiintuneella nimityksellä synnytyskertomus. Toinen mahdollinen,

tälle diskurssiyhteisölle tyypillinen tekstilaji voisi olla myös joissakin aineiston kertomuksissa mainittu

synnytystoivelista, jonka synnyttäjä on kirjoittanut hoitohenkilökunnalle ilmaistakseen synnytystä ja sii-

hen liittyviä toimenpiteitä koskevia toivomuksiaan. Näin perustellen myös kokemuksellisten synnytys-

kertomusten taustalla voidaan sanoa vaikuttavan kuvatun kaltainen diskurssiyhteisö, joka tosin ei ole

aivan yhtä selvärajaisesti ja helposti määriteltävissä kuin virallisten synnytyskertomusten diskurssiyh-

teisö, joka määrittyy paljon kiinteämmin lakisääteisyyden, virkojen ja virkasuhteiden sekä viranomais-
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toiminnan kautta. 

Joissain tapauksissa rajanveto eri diskurssiyhteisöjen erikoissanastojen jaottelun osalta ei ole yksiselit-

teinen tai poissulkeva. Vaikuttaa siltä, että niin sanotun valtadiskurssin voima näkyy myös siinä, että

siitä lainautuu herkemmin sanastoa niin sanotun vastadiskurssin tekstilajeihin, mutta toisinpäin sanas-

toa ei lainaudu. (vrt. esim. Pietikäinen & Mäntynen 2009: 58–63; Ruusuvuori 1992: 4–11). Esimerkiksi

doula tai  hypnosynnytys on sellainen sana, jota todennäköisesti ei esiinny virallisessa synnytyskerto-

muksessa eikä niille  ole  lainkaan käyttöä siihen liittyvän valtadiskurssiyhteisön piirissä.  Sen sijaan

kokemuksellisissa  kertomuksissa  saatetaan  hyvinkin  paljon  todennäköisemmin  hyödyntää  virallisen

synnytyskertomuksen taustalla vaikuttavan diskurssiyhteisön erikoissanastoa, kuten esimerkiksi tämän

tutkielman kokemuksellisten synnytyskertomusten aineistossa esiintyvä epiduraali. 

Tässä  yhteydessä  ei  ole  selvitetty,  milloin  tarkalleen  ottaen  ensimmäisiä  kokemuksellisia

synnytyskertomuksia on alettu kirjoittaa ja julkaista tai nimittää siten kuin niitä nyt nimitetään. Silti

ainakin hypoteesina voitaisiin  esittää,  että  mahdollisesti  niin  sanotun vastadiskurssin alaan kuuluva

kokemuksellisten  synnytyskertomusten  nimittäminen  juuri  synnytyskertomukseksi,  ikään  kuin

lääketieteellistä  ja  virallista   "esikuvaansa"  jäljitellen,  voisi  alkujaan  olla  intertekstuaalista  (tai

interdiskursiivista)  lainausta  niin  kutsutun  valtadiskurssin  tavasta  nimittää  synnytykseen  liittyvää

'selontekoa'. (Ks. Solin 2006: 72–95.)

3.4 Kielenkäytön metafunktiot: representaatiot, prosessit ja identiteetit

Tässä tutkielmassa varsin keskeinen asema on käsitteellä representaatio. Representaatiolla tarkoitetaan

sitä kuvausta, joka rakentuu puheena olevasta aiheesta, siihen liittyvistä toimijoista ja näiden välisistä

suhteista sekä identiteeteistä. Representaatioihin liittyy konstruktivistinen ajatus kielen avulla rakenne-

tusta maailmasta sikäli, että kieltä käyttämällä luodaan aina jonkinlainen kuva maailmasta nimeämällä

sen ilmiöitä, asioita ja toimijoita sekä näiden välisiä suhteita. Representaatio on siis merkitysten tuotta-

mista kielen tai muiden merkitysjärjestelmien kautta, jolloin siinä esitetään maailmaa, sen tapahtumia

ja siinä tapahtuvia kokemuksia sekä ajatuksia tiettyjä merkityksiä kantavien ilmausten avulla. Kielen

luonne on representationaalinen, eli kielen avulla voidaan ilmaista, esittää ja kuvata eli representoida

tapahtumia, kokemuksia, näkemyksiä, ajatuksia ja tunteita. Representaation käsite auttaa kielentutkijaa

käsittelemään, tutkimaan, analysoimaan ja teoretisoimaan kielen perustehtävää eli merkitysten tuotta-

mista. Representaatio on kontekstisidonnainen, eli sen merkitys rakentuu suhteessa aiempiin represen-
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taatioihin. (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 53–63.)

Näin ollen representaation käsitteen avulla diskurssin- ja tekstintutkimuksessa on mahdollista tarkastel-

la sitä, millä tavoin ja millaisesta näkökulmasta todellisuutta kuvataan. Diskursseilla on kyky kuvata ja

esittää maailman tapahtumat ja ihmiset "totena" tai "tapahtuneena", mihin liittyy niiden representatio-

naalinen kuvausvoima. Näin ollen diskursseilla on keskeinen rooli tietokäsitysten ja -rakennelmien syn-

nyssä, esimerkiksi mitkä asiat esitetään totena, millaisia syy-seuraussuhteita asioiden välillä esitetään

olevan ja millaisiin arvojärjestelmiin näiden ajatellaan perustuvan. Diskurssintutkimuksen termein asia

voidaan esittää niin, että kielenkäyttäjät – niin yksilöinä ryhminä kuin institutionaalisina toimijoinakin

– käyttävät kielellisten ja semioottisten resurssien ohella myös diskursiivisia resursseja rakenta- essaan

ja kuvatessaan erilaisia tietoja. Diskurssit ovat siis resurssi, jota käytetään tiedon rakentamisen ja jaka-

misen työkaluina tai keinoina hyödyntää aikaisempia tietämisen tapoja, jäsennetään tietoa tietyllä taval-

la sekä esitetään se tietystä näkökulmasta. Tällöin tuloksena on väistämättä tietynlainen tiedon merki-

tyksellistämisen tapa, jossa valitaan mukaan tietyt asiat samalla sulkien pois jotkin toiset asiat. Tällä

tavalla  maailma  ja  sitä  koskeva  tieto  näyttäytyvät  erilaisina  kuvattuina  eri  diskurssien  keinoin.

(Pietikäinen & Mäntynen 2009: 53–63.)

Diskurssintutkimuksessa kielenkäyttö käsitetään sosiaaliseksi toiminnaksi.  Tämä käsitys  kielentutki-

muksessa juontaa juurensa M.A.K. Hallidayn systeemis-funktionaaliseen kieliteoriaan, jota hyödynne-

tään diskurssin tutkimuksen parissa usein – niin myös tässä tutkielmassa. Tältä osin keskeisimpänä

lähteenä  toimii  tutkielmassani  Susanna  Shoren  (2020)  suomen  kielen  näkökulmasta  kirjoittama

systeemis-funktionaalinen  kieliopin  kuvaus,  joka  pohjautuu  samaiseen  Hallidayn  aloittamaan

traditioon.  Systeemis-funktionaalisessa  lähestymistavassa  oleellisinta  on  ajatus  kielen

funktionaalisuudesta,  johon  liittyy  näkemys  kielen  useammasta  samanaikaisesta  tehtäväs-  tä.

(Pietikäinen & Mäntynen 2009: 68–69). Funktionaalisessa kielikäsityksessä korostetaan kielen tilan-

teisuutta sekä kielen funktiota, eli sitä mitä kielellä tehdään. Tällöin diskurssintutkijan näkökulmasta

kielelliset  merkitykset  ovat  tilannesidonnaisia  ja  ne  syntyvät  sosiaalisessa  vuorovaikutuksessa.

(Halliday 1978, 1994 [1985]; Halliday & Mathiessen 2004.)

Kieli on järjestelmä, joka tarjoaa käyttäjilleen erilaisia valinnan mahdollisuuksia eli resursseja, joiden

avulla merkityksiä luodaan eri tilanteissa – näin ollen erilaiset valinnat mahdollistavat erilaisia merki-

tyksiä.  Kielen funktionaalisuutta luonnehditaan systeemis-funktionaalisessa kielentutkimuksessa kol-

mella eri kategorialla, joista kaikkia kieli ilmentää yhtäaikaisesti. Tähän viitataan yleisesti kielenkäyt-
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töön liittyvien metafunktioiden käsitteillä. Näitä kielen perustehtäviä Halliday on nimittänyt ideationaa-

liseksi, interpersoonaiseksi ja tekstuaaliseksi metafunktioksi. (Halliday 1978, 1994 [1985]; Halliday &

Mathiessen 2004; Pietikäinen & Mäntynen 2009: 68–69; Shore 2020: 40–47; Ventola 2006: 102.)

Ensinnäkin kieli on viestinnän väline, mihin viitataan käsitteellä tekstuaalinen merkitys tai tekstuaali-

nen metafunktio. Tekstuaalinen metafunktio liittyy siihen, miten kieltä käytetään koherenttien eli ym-

märrettävien  ja  koossa pysyvien kirjoitettujen tai  puhuttujen tekstien rakentamisessa.  Toiseksi  kieli

mahdollistaa maailman kuvaamisen eli representoimisen ideationaalisen merkityksen eli ideationaali-

sen metafunktion kautta. Ideationaalisella metafunktiolla viitataan siihen, miten kielen kautta konstru-

oidaan eli heijastetaan ja luodaan aineellista ja sosiaalista todellisuutta. Kolmanneksi kielen avulla luo-

daan sosiaalisia suhteita ja identiteettejä, mistä käytetään nimitystä interpersoonainen merkitys tai inter-

persoonainen metafunktio. Interpersoonainen metafunktio ilmentää suhteita ja vuorovaikutusta, eli toi-

sin ilmaistuna se liittyy siihen, miten kielessä konstruoidaan suhtautumista sekä toisiin ihmisiin että sii-

hen, mitä sanotaan.Tällä tavoin esimerkiksi yksi lause tai teksti toimii kaikilla mainituilla tasoilla yhtä-

aikaisesti, eli kielen ajatellaan olevan monifunktioinen järjestelmä. Myös diskurssilla voidaan nähdä o-

levan samanlaisia funktioita kuin kielellä yleisesti, eli se voi ensinnäkin kuvata asioiden olotilaa repre-

sentaation kautta, toisekseen kertoa keitä olemme eli luoda identiteettejä sekä kolmanneksi järjestää eli

organisoida kielellisiä ja muita resursseja esimerkiksi genrejen kautta. (Pietikäinen & Mäntynen 2009:

14–15, 52, 68–69; Fairclough 1995: 29–30.) 

Representaatioiden määrittelemisessä, tulkitsemisessa ja tutkimisessa voidaan käyttää lähtökohtana u-

seampia eri  näkökulmia, kieliopillisia luokkia ja määritelmiä.  Yleisiä representaatioiden käsittelyssä

käytettyjä näkökulmia on se, miten maailman asioita, ilmiöitä, tapahtumia, toimintoja ja ihmisiä nime-

tään sekä kuvataan.  Nimeämisellä,  joka usein diskurssintutkimuksessa käsitetään varsin keskeiseksi

kielelliseksi toiminnaksi, tarkoitetaan niitä valittuja nimityksiä, joiden avulla maailman ilmiöihin vii-

tataan. Käytännössä nimeäminen reaalistuu kielessä substantiivien, substantiivilausekkeiden sekä eris-

nimien kautta.  Kuvaamisella tarkoitetaan puolestaan sitä, miten mainitun kaltaisia asioita kuvaillaan.

Kuvaukset reaalistuvat kielessä myös substantiivien kautta, mutta lisäksi ne ilmenevät myös adjektii-

vien,  adverbien,  lausekkeiden, lauseiden ja metaforisten ilmausten kautta. (Pietikäinen & Mäntynen

2009: 71–72.)

Tämän tutkielman rajaukseen on valittu keskeiseksi aineistossa esiintyvien representaatioiden tarkaste-

lunäkökulmaksi lauseiden tasolla ilmenevien prosessien tulkinta. Prosessilla (a process) tarkoitetaan si-
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tä sisällöllistä merkitystä, joka sisältyy esimerkiksi lauseeseen kuvaten maailman todellisuutta. Toisin

sanottuna kielellinen todellisuus koostuu prosesseista, joilla ilmaistaan sitä, mitä tapahtuu, mitä tehdään

tai mitä koetaan. Näitä prosesseja kielennetään kielen käyttäjien toimesta ikään kuin koodaamalla mer-

kitysrepresentaatiot kielelliseen muotoon. Prosessin kuvaus koostuu periaatteessa kolmesta eri osasta,

joita ovat 1) prosessi itsessään, 2) prosessin osallistujat ja 3) prosessiin liittyvät olosuhteet. (Halliday

1994 [1985]: 106–109.)

Prosessit itsessään reaalistuvat kielenkäytössä tyypillisesti predikaattiverbin kautta. Predikaattiverbiksi

mielletään tässä tapauksessa kokonainen verbilauseke (VP,  verbal phrase), eli se voi koostua useam-

man verbin muodostamasta liitosta tai ketjusta, joka rakentuu finiittiverbin ympärille (Shore 2020: 91,

96–98; 293–294). Prosessiin liittyviä muita merkitystehtäviä, eli prosessin osallistujia ja siihen liittyviä

olosuhteita, luonnehditaan käsitteellä  representatiivinen rooli. Tällä tarkoitetaan suurin piirtein samaa

kuin hieman perinteisemmällä käsitteellä  semanttinen rooli, mutta representatiivinen rooli sopii nimi-

tyksenä paremmin SF-teorialle ominaiseen näkökulmaan. 

Tämän tutkielman rajauksen puitteissa tarkastelu tullaan kohdistamaan erityisesti niihin tutkimusaineis-

tossa esiintyviin representatiivisiin rooleihin, joita ilmaistaan perinteisen lauseenjäsennyksen näkökul-

masta lauseiden kieliopillisina subjekteina. Subjektia voidaan pitää yhtenä abstraktisista makrorooleis-

ta, ja yleistäen sitä voidaankin kutsua prosessin ensisijaiseksi osallistujaksi. Näin rajattuja subjektin

kautta  jäsentyviä  representatiivisia  rooleja  kuvaavat  esimerkiksi  suomenkielisen  SF-teorian  parissa

käytetyt  nimitykset  TOIMIJA,  SANOJA,  MIELTÄJÄ,  KANTAJA,  LÄPIKÄVIJÄ,  KOKIJA,

ILMENTYMÄ. (Shore 2020: 294–336.) Tutkielman analyysiosiossa tuodaan esimerkkien avulla ilmi

tarkemmin se, millaisina ja millaisten prosessien yhteydessä nämä kategoriat ilmenevät tutkimusaineis-

tossa. Kieliopillisten subjektien ohella tarkastellaan myös sellaisia lauseita, joissa varsinaista kieliopil-

lista subjektia ei ilmene. Näitä ovat esimerkiksi passiivimuotoiset lauseet sekä jotkin suomen kielen

erikoislausetyypeistä. (Mts. 75; 337–355.) Samassa yhteydessä analysoidaan myös sellaisia passiivi-

muotoja, joissa prosessin inhimillinen  TOIMIJA,  SANOJA,  MIELTÄJÄ tai KANTAJA eli subjekti-

persoona  on taka-alaistettu,  mutta  mahdollisesti  tekstiyhteyden  perusteella  tunnistettavissa,  pyrkien

samalla erottamaan toisistaan niin sanotut varsinaiset passiivit sekä passiivin näköiset monikon 1. per-

soonan muodot (mts. 74–75; 356–359). 

Edellä mainitut reprentatiivisten toimijoiden luokat edustavat niitä  tarkoitteita (engl.  referent), joihin

viitataan substantiivi- tai pronominilausekkeella (NP,  nominal phrase). Tarkoitteet voivat viitata joko
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yksittäisiä olioihin, olioiden joukkoihin, aine-eriin tai abstraktioihin, jotka jäsentyvät ihmismielen ja

kielen kautta projisoituvassa maailmassa. Tähän liittyen konstruoinnin käsite kuvaakin sitä seikkaa, että

funktionaalisen kielentutkimuksen näkökulmasta kielen tasolla ilmenevät tarkoitteet, samoin kuin pro-

sessitkaan,  eivät  ole  niin  sanotusti  suoraan tosimaailmaan sisältyviä olioita,  vaan ne ovat  ihmisten

tuottaman kielen sekä kulttuurin sidoksissa olevia tuotoksia. Toisin sanottuna kielellä rajataan ne tar-

koitteet, tilat ja tapahtumat, joista puhutaan tai kirjoitetaan. (Shore 2020: 36–37.)

Prosesseja  voidaan  jaotella  edelleen  niiden  luonteen  mukaisesti  erilaisiin  kieliopillisiin  tehtäviin  ja

luokkiin.  Pääpiirteittäin  prosessit  jakaantuvat  materiaalisiin (material)  ja  mentaalisiin (mental)

prosesseihin. Näiden käsitteellisten erojen kautta jaotellaan maailman tapahtumat joko kokijan ulko-

puolella tai tämän sisäisen, tietoisen kokemuksen kautta tapahtuviksi. Näiden luokkien lisäksi kolmas

prosessien kieliopillinen pääluokka on relationaaliset (relational) prosessit, jotka luokittelevat tai iden-

tifioivat asioita, eli joiden avulla yksi kokemukseen liittyvä osanen eli tarkoite suhteutetaan johonkin

toiseen. 

Näiden edellä mainittujen prosessityyppien pääluokkien lisäksi on havaittavissa myös muunlaisia luok-

kia, jotka tavallaan sijoittuvat ikään kuin pääluokkien välimaastoon, ja joissa yhdistyvät pääluokkien

ominaisuudet.  Näitä  ovat  behavioraaliset (behavioural),  eksistentiaaliset (existential)  ja  verbaaliset

(verbal) prosessit. Behavioraaliset prosessit sijoittuvat tietyssä mielessä mentaalisten ja materiaalisten

prosessien välimaastoon, kun taas eksistentiaaliset prosessit sijaitsevat ikään kuin materiaalisten ja re-

lationaalisten prosessien välissä, ja verbaaliset prosessit puolestaan mentaalisten ja relationaalisten pro-

sessien välissä. (Halliday 1994 [1985]: 106–109). Toisaalta myös esimerkiksi verbaalisilla prosesseilla

voi olla materiaalisia ulottuvuuksia siltä kannalta, että tämän tyyppinen prosessi on fyysisesti havaitta-

vissa olevaa toimintaa, jolla voi olla seurauksia. (Shore 2020: 310.)

4 Analyysi I: Synnyttäjän suorittamat prosessit 

4.1 Analyysin ja määrittelyn taustaa: inhimilliset tarkoitteet 

Tämän tutkielman laajuudessa ei ole mahdollista kattavasti tarkastella koko aineiston kannalta kaikkia

mahdollisia representatiivisia rooleja, eikä edes kauttaaltaan niin sanottuja makrorooleja (Shore 2020:

294). Abstraktisia makrorooleja ovat esimerkiksi perinteisestä lauseenjäsennyksestä käsin määritellyt

subjekti, objekti, predikatiivi ja adverbiaali. (Mp.) Tästä ryhmästä tarkastelu rajataan erityisesti koske-
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maan lauseiden kieliopillisia subjekteja, mutta lisäksi tarkastellaan jonkin verran myös muita sellaisia

lauseen tason kannalta merkittävimpiä makrorooleja, joihin on nimetty jokin inhimillisviitteinen tarkoi-

te.  Näin ollen tarkastelun ulkopuolelle jäävät tässä yhteydessä esimerkiksi aineistossa kieliopillisen

subjektin  asemassa  sijaitsevat  nimitykset  eli  substantiivit,  jotka  viittaavat  esimerkiksi  abstraktiin,

elottomaan  tai  ei-inhimilliseen  tarkoitteeseen.  Toisaalta  myöskään  kaikkia  inhimillisviitteisten

tarkoitteiden esiintymistä erilaisissa representatiivisissa rooleissa ei kyetä tässä tarkastelemaan, vaan

painotuksena ovat nimenomaan subjektina esiintyvät tai muun lauseen tasolla keskeisimmän jäsenen,

kuten esimerkiksi kokijaobjektien (ISK § 467) tarkastelu. 

Tekstiaineistossa esiintyvät, rajauksen näkökulmasta keskeiset representatiiviset roolit esitellään tässä

analyysiosiossa lähinnä esitysteknisistä syistä substantiivi- tai pronominilausekkeen eli NP:n ilmaise-

miin tarkoitteeseen eli olioon perustuvina luokkina, joiden yhteydessä analysoidaan tarkemmin niitä

prosesseja, joihin kulloinkin mainitut tarkoitteet osallistuvat. Nämä NP:t voivat viitata aineistossa joko

inhimillisiin tai ei-inhimillisiin tarkoitteisiin, mikä onkin yksi keskeinen jakolinja analysoitaessa aineis-

toteksteista rajattua representatiivisten roolien joukkoa. Tarkasteltavaksi on valittu sellaiset tarkoittei-

den ryhmät, jotka esiintyvät toistuvasti aineistoteksteissä. Toistuvuudella tarkoitetaan sitä, että analy-

soitavaksi valituilla tarkoitteilla sekä niiden toimintaa tai olemista kuvaavilla prosesseilla on esiintymiä

suurimmassa osassa aineiston tekstejä, vaikka yksittäinen esiintymätyyppi ei välttämättä olisikaan läsnä

aivan jokaisessa aineiston teksteistä. 

Prosesseja  käsitellään  paitsi  analysoimalla  predikaattiverbin  (VP)  suoraan  ilmaisemia  merkityksiä,

myös  huomioimalla  näiden  yhteyttä  suomen  kielessä  tunnistettuihin  lausetyyppeihin  (ISK  §891).

Lausetyyppien tarkempi sovellus suhteessa prosessityyppeihin on peräisin aiemmasta systeemis-funk-

tionaalisen teorian soveltamisesta suomen kielen tutkimuksessa. (Shore 2020: 293–365.) Prosessia il-

maisevien VP:iden tarkastelun yhteydessä huomioidaan myös näihin sisältyvää modaalisuutta, joka il-

menee esimerkiksi tietynlaisina modaalisina verbiliittoina, -ketjuina ja konstruktioina. Modaalisuuden

tutkimisessa tähdätään tältä osin VP:n ilmaisevaan prosessiin liittyvien, representatiivisisssa rooleissa

esiintyvien tarkoitteiden tekstin tasolla saamien identiteettien hahmottamiseen. Tämä perustuu jo aiem-

min teoriaosiossa ilmi tulleeseen SF-teoriaan pohjautuvaan käsitykseen siitä, että kielen interpersoo-

nainen  metafunktio  ilmaisee  suhtautumista  eli  sosiaalisia  suhteita  ja  identiteettejä  (Pietikäinen  &

Mäntynen 2009: 15, 69).

Keskeinen jaotteluperuste aineistossa esiintyviin subjekti- ja vastaavien tarkoitteiden tapauksessa on

27



ensinnäkin  tarkoitteiden  inhimillisyys  vs.  ei-inhimillisyys.  Aluksi  esitellään  aineistossa  esiintyviä

inhimilliseen tarkoitteeseen viittaavia NP-nimityksiä sekä luonnehditaan niitä representatiivisia rooleja

sekä  prosesseja,  joissa  nämä  teksteissä  esiintyvät.  Myöhemmin  tarkastelussa  siirrytään  myös

tarkastelemaan  keskeisimpiä  ei-inhimillisten  tarkoitteiden  subjektina  tai  sitä  vastaavassa  asemassa

saamia rooleja yhteydessä niihin liittyviin prosesseihin.

4.2 Synnyttäjä subjektina: mentaaliset ja verbaaliset prosessit

Kokemuksellisissa kertomuksissa yksikön 1. persoonan verbimuodot vaikuttaisivat olevan keskeisin

sekä yleisin tapa kuvata niissä esiintyviä prosesseja eli toisaalta näihin liittyviä keskeisimpiä represen-

tatiivisia rooleja. Tällainen kielellinen valinta on sikäli ymmärrettävä, että yksikön 1. persoona on kir-

joittajan tai kokijan näkökulmalle tyypillinen muoto kielentää tapahtumia, kun keskiössä on juuri tä-

mänkaltainen henkilökohtainen kokemus ja sen kuvailu. Myös blogeissa julkaistuja kokemuksellisia

synnytyskertomuksia koskien on tehty samanlainen havainto. (Ojalainen 2020: 31.) 

Tämänkin tutkielman aineistossa, erityisesti kokemuksellisten synnytyskertomusten osalta, yksikön 1.

persoona on selvästi hallitsevin ja yleisin tapa ilmaista prosessiin liittyvää representatiivista roolia ai-

neistossa. Tätä muotoa esiintyy suhteellisen runsaasti jokaisessa tutkimusaineiston kokemuksellisista

synnytyskertomuksista.  Monissa  aineiston  kokemuksellisissa  synnytyskertomuksissa  esiintyy  pitkiä,

useiden  peräkkäisten  lauseiden  ja  virkkeiden  pituisia  jaksoja,  joissa  VP on  järjestynyt  yksikön  1.

persoo- nassa ja joita on tähän poimituissa esimerkkikatkelmissa jouduttu huomattavasti tiivistämään.

Esimerk-kikatkelmiin  on  merkitty  kahdella  viivalla  (-  -)  kohdat,  joista  tekstiä  on  tiivistetty.

Esimerkkikatkelmis-ta on tiivistämisen vuoksi myös korvattu mahdollisia rivinvaihtoja välilyönneillä.

Alkuperäiset  aineisto-  tekstit  (Liite 1) on sen sijaan säilytetty mahdollisimman alkuperäisenä myös

rivinvaihtojen osalta. 

Aineiston kokemuksellisissa synnytyskertomuksissa esiintyy enimmillään jopa useita kymmeniä yksi-

kön 1. persoonan kautta järjestyneitä VP:itä yhtä itsenäistä tekstiä kohden. Yksikön 1. persoona esiin-

tyy prosessien yhteydesä myös tutkimusaineistoon kuuluvissa virallisissa synnytyskertomuksissa, mut-

ta tällöin sen viitteisyys poikkeaa kokemuksellisista kertomuksista sikäli, että virallisten kertomusten

yksikön 1. persoona tai siihen viittaavat muut muodot eivät viittaa synnyttäjään, vaan kirjauksia teke-

vään terveydenhoitohenkilökunnan jäseneen. Tähän perehdytään tarkemmin osiossa, jossa käsitellään

terveydenhoitohenkilökuntaan viittavien tarkoitteiden aineistossa saamia representatiivisia rooleja. 
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Yksikön 1. persoonassa esiintyvä synnyttäjä osallistuu kokemuksellisissa kertomuksissa varsin katta-

vasti erilaisiin prosesseihin. Tämä suorittaa muun muassa verbaalisia prosesseja toimimalla represen-

tatiiviselta rooliltaan SANOJANA (Soitin sairaalaan, että lapsivettä tihkuu; Huudan että helevetti et

mee mihinkään nyt se tule; Sanoin että voin kävelläkkin; Pyysin aika nopeasti kipupiikkiä; Kysyin että

montako supistusta vielä;  tiuskaisin takaisin että älä viitsi, en pysty viiteen), joissa VP:n jälkeen il-

maistaan representatiivinen rooli  SISÄLTÖ. (Shore 2020:  310–315).  Joskus verbaalisten prosessien

yhteydessä ilmaistaan lisäksi KOHDISTUS eli se, jolle synnyttäjän suorittaman verbaalinen prosessi

kohdistetaan (mp.). Tässä asemassa toimii synnyttäjän puolisoon viittaava nomini  mies  (Tällä kertaa

pakotin miehen lukemaan materiaaleja, opiskelemaan akupainanta pisteet ja tekemään mulle reboozoa

huivilla loppuraskaudessa; Käskin miestäkin jo soittamaan lanssin meitä vastaan). 

Esimerkki 1

A15k Soitin sairaalaan, että lapsivettä tihkuu 

A18k Tällä kertaa pakotin miehen lukemaan materiaaleja, opiskelemaan akupainanta pisteet ja 
tekemään mulle reboozoa huivilla loppuraskaudessa. - - Huudan että helevetti et mee mihinkään nyt se 
tulee. 

B18k Käskin miestäkin jo soittamaan lanssin meitä vastaan - -  Sanoin että voin kävelläkkin muttei 
antanut . . Sitten mut komennettiinkin kylkiasentoon, mitä en oikeastaan ymmärrä miksi, mutta niin vain 
tottelin vaikka ensin sanoinkin etten halua. 

C20k - - rukoilin et Isä anna mun ponnistaa. - - sanoin et pian syntyy ja haluun suihkuun, mut en jaksa 
olla jaloilla tai polvilla 

D20k - - sanoin miehelle että ehkä vauva syntyy tänään. - - Klo 20 soitin Naistenklinikalle josta neuvoksi 
tuli että saan tulla jos haluan edellisen syöksysynnytyksen vuoksi - - Huusin kipua ja hitaita liikennevaloja 
- - 

E20k Pyysin aika nopeasti kipupiikkiä - -päästiin saliin, jolloin jo rukoilin epiduraalia.

F20k Kysyin että montako supistusta vielä, kätilö vastasi että varmaan viisi, ja tiuskaisin takaisin että älä
viitsi, en pysty viiteen. - - Ei sitä tunnetta pysty kuvailemaan, niin ainutkertainen se on.

G20k Halusin saada tens:sin käyttööni jonka myös sain heti. - - Kätilö laittoi ammeen valumaan kun olin 
toivonut veteen synnyttämistä

Joissakin  tapauksissa  esimerkiksi  'huutaminen'  voidaan  aineiston  perusteella  käsittää  myös

behavioraaliseksi prosessiksi, jolloin paino- tuksen ei käsitetäkään olevan kommunikaatiossa tai sen

sisällössä  itsessään,  vaan  ikään  kuin  äänenkäy-  tön  tavassa  ja  siihen  liittyvässä  käyttäytymisessä

(Ihmiset kurkkivat käytäville kuka täällä huutaa; Huusin kipua ja hitaita liikennevaloja). (Shore 2020:

319.)

'Soittaminen' jaotellaan tässä yleisesti kommunikatiiviseksi eli verbaaliseksi prosessiksi myös silloin,
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kun varsinaista SISÄLTÖÄ ei ilmaista representatiivisena roolina, ainakaan eksplisiittisesti vaan ehkä

enemmänkin implisiittisesti (vrt.  Heti tämän jälkeen soitin isälleni joka lähti ajamaan meille). Tähän

ratkaisuun on päädytty, koska tällaisessa yhteydessä 'soittamisella' on mitä todennäköisimmin ensisijai-

sesti kommunikatiivinen päämäärä, eikä niin sanottuna kiinnostuksen kohteena liene esimerkiksi 'soit-

tamiseen' liittyvä materiaalinen (tai behavioraalinen) ulottuvuus, jossa painellaan puhelimen sensoreita

saaden  täten  aikaan  sähkömagneettisen  säteilyn  avulla  tuotettu  materiaalinen  vaikkakin  näkymätön

kommunikaatioväylä. 

Myös esimerkiksi 'toivominen' ja 'haluaminen' esiintyvät kokemuksellisissa teksteissä vastaten verbaa-

lista prosessia kommunikaatiolauseen tapaan ainakin sellaisissa yhteyksissä, joissa toivomus on toden-

näköisesti ilmaistu kohdentuvaksi terveydenhoitohenkilökunnalle joko suullisessa tai kirjallisessa muo-

dossa (Halusin saada tens:sin käyttööni jonka myös sain heti.; Kätilö laittoi ammeen valumaan kun

olin toivonut veteen synnyttämistä). Muunlaisissa tapauksessa näillä verbeillä voitaisiin toki  ilmaista

mentaalisia prosesseja, mutta lauseiden yhteydessä ilmaistu hoitohenkilökunnan tuottama reaktio, eli

ikään kuin näihin vastineena ilmenevä hoitohenkilökunnan toiminta vahvistaa sen, että synnyttäjä on

myös verbaalisesti  ilmaissut  eli  kommunikoinut  nämä ajatukset  julki.  Esimerkkiin 2 on puolestaan

koottu ne 'toivomisen' ja 'haluamisen' prosessit aineistossa, jotka ovat ehkä puhtaammin mentaalisia

kuin  verbaalisia  –  tosin  nämäkin  mentaaliset  prosessit  on  voitu  tilanteessa  tuoda  julki  myös

verbaalisessa muodossa. 

'Rukoileminen' esiintyy kokemuksellisissa synnytyskertomuksissa sekä verbaalisena, mentaalisena että

kenties  jopa  behavioraalisena  prosessina  käyttöyhteydestä  riippuen  (rukoilin et  Isä  anna  mun

ponnistaa;  päästiin  saliin,  jolloin jo  rukoilin epiduraalia).  Jälkimmäisessä tapauksessa prosessi  on

kenties  puhtaimmin  verbaalinen,  jolloin  synnyttäjä  toimii  prosessin  SANOJANA ja  epiduraali eli

lääkkeellinen kivunlievitys SISÄLTÖNÄ. Ensimmäisen kaltainen tapaus sen sijaan on jossain määrin

monitulkintainen, koska siitä ei käy ilmi, esiintyykö prosessi "aidosti" verbaalisena eli muiden inhimil-

listen  osallistujien  suhteen  kommunikoituna,  vrt.  esimerkiksi  kirkossa  pastorin  lausuessa

"rukoilkaamme", jolloin 'rukoilemisen' prosessilla on ainakin jossakin mielessä verbaalinen olemus –

kenties sisältäen myös behavioraalisen ulottuvuuden. Ainakin mikäli esimerkissä rukous tapahtuu niin

sanotusti mielen sisäisenä, äänettömänä puheena, kyseessä on mentaalinen prosessi, jolla on myös ver-

baalinen ulottuvuus sikäli, kun rukoilija käyttää samalla mielessään hyväkseen tunnetun kielen sanoja

ja rakenteita ja referoi tästä sisällöstä muistikuvansa myös muille. Rakenteeltaan ensimmäinen tapaus

muistuttanee  jossain  määrin  sekä  kommunikaatiolausetta  että  mentaalista  lausetta,  ja  tarkempi
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määrittely lieneekin lähinnä kiinni tulkinnasta. (Shore 2020: 310–319.)

Joissakin tapauksissa osassa kokemuksellisten kertomusten aineistoa jätetään erikseen kielentämättä se,

että  mentaalisen  tai  verbaalisen  prosessin  MIELTÄJÄ tai  SANOJA on  juuri  kyseinen  henkilö,  eli

synnyttäjä (Ei sitä tunnetta  pysty kuvailemaan). (Shore 2020: 310–318). Tekstiyhteyden kannalta on

kuitenkin oletettavaa, että tämä toteamus kielentyy juuri synnyttäjän omasta näkökulmasta käsin. Nämä

niin sanotut  nollapersoonaiset muodot voivat myös ikään kuin yleistää kokemuksen synnyttäjän oman

kokemuksen  ulkopuolelle  siten,  että  muutkin  henkilöt,  kuten  kertomuksen  oletetut  lukijat,  voivat

samastua näihin geneerisiin viittauksiin (mts. 150–151). 

Kokemuksellisissa kertomuksissa ilmaistuissa verbaalisissa prosesseissa ei esiinny VP:n sisällä juuri

lainkaan modalisaatiota,  eli  niissä ei  ilmaista  esimerkiksi  epävarmuutta  tai  muuta predikaattiverbin

osana ilmaistavaa suhtautumista, joka määrittäisi VP:llä ilmaistua varsinaista toimintaa. Toisin sanottu-

na  synnyttäjän  tekstin  tasolla  tuottamat  kommunikaation  prosessit  on  predikaattiverbin  valinnalla

esitet-  ty  varmana,  eikä  esimerkiksi  kyseenalaisena,  mahdollisena  tai  mahdottomana  toimintana.

Muunlainen  suhtautuminen,  esimerkiksi  interjektion  tai  adjektiivimääritteen  avulla  ilmaistu,  ei

puolestaan kuulu tämän työn rajaukseen. 

Yksikön  1.  persoonassa   esiintyvä  synnyttäjä  kielennetään  kokemuksellisissa  kertomuksissa

verbaalisiksi  prosesseiksi  tulkittavien  toimintojen  ohella  myös  varsinaisten  mentaalisten  prosessien

subjektitarkoitteena.  Tämän  representatiivinen  rooli  on  näissä  tapauksissa  MIELTÄJÄ  (rakastuin

vauvaan heti; pelkäsin, että  en osaa lähteä tarpeeksi ajoissa sairaalaan;  Kolmanteen synnytykseen

valmistauduin avoimin mielin; ymmärsin että vauva oli oikeasti nyt syntynyt; Perillä ajattelin että nyt

täytyy olla jo monta senttiä auki;   Tiesin että kätilöni ei  pääse aamusta tulemaan;  päätin siirtyä

suihkuun hengittelemään). Mentaalisista prosesseista aineistossa ainakin 'päättämisellä' myös toisaalta

materiaalinen  ulottuvuus,  eli  ne  vaikuttavat  materiaaliseen  todellisuuteen  päätöksen  vuoksi

reaalistuvina  olosuhteina  (Tällä  kertaa  siis  päätin et  synnytän kotona;  päätin siirtyä  suihkuun

hengittelemään).  Mahdollisesti  myös  esimerkiksi  'valmistautumisella'  voi  olla  jokin  materiaalinen

ulottuvuus, jos siihen sisältyy henkisen valmistautumisen lisäksi esimerkiksi fyysisten harjoitteiden tai

muiden fysiologisten menetelmien käyttöä synnytykseen valmistautumisessa tai vaikkapa tavaroiden

hankkimista tai pakkaamista synnytystä varten. 

Esimerkki 2

A15k rakastuin vauvaan heti
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A18k Alkuraskaudessa pelkäsin, että en osaa lähteä tarpeeksi ajoissa sairaalaan - - Selvitin 
kotisynnytyksen mahdollisuutta, mutta jouduin valitsemaan rahat pidemmän hoitovapaan ja 
kotisynnytyksen välillä. - -  Kuuntelin Beatlesia korvalapuista ja nautin  - - Hengitän ja saan itseni taas 
takaisin synnytyyskuplaan.

B19k  Otin supistuksia hymy suussa vastaan - - Sitten mut komennettiinkin kylkiasentoon, mitä en 
oikeastaan ymmärrä miksi, mutta niin vain tottelin vaikka ensin sanoinkin etten halua. - - ajattelin että 
tilanne on nopeammin ohi jos vaan ponnistan.- -  

C20k Tällä kertaa siis päätin et synnytän kotona - - nyt olin perehtynyt tosi paljon synnytyksen 
fysiologiaan ja hormoneihin  - -Tosi nopeasti upposin kuplaan. - - Joskus 23 aikaan piparista alko tiputella
kirkasta verta ja hämmästyin sitä, mut tiesin ettei mitään hätää, kohdunsuulla vaan tapahtuu jotain - - 
seuraavalla supistuksella tunsin et voin työntää vähän supistusta vastaan. - -  tiesin et seuraavalla 
syntyy - - 

D20k  - - tunsin kevyitä supistuksia - - En myöskään halunnut ambulanssia - - ajattelin että 
koronatilanteen vuoksi hätäkeskuksessa voi olla muutenkin ruuhkaa. - - Auton kellosta laskin supistuksia 
ja huomasin että niitä tulee jo joka toinen minuutti. Nyt tiesin että vauva syntyy varmasti tänään eikä olla 
turhaan matkalla sairaalaan. - -  Pelästyin ja jollain leijonaemon raivolla ja tahdolla käännyin ympäri puoli-
istuvaan asentoon - - - -  yritin vain kestää kanyylien ja lääkkeiden laiton ja verenvuodon estämisen - - 

E20k Perillä ajattelin että nyt täytyy olla jo monta senttiä auki - -  muistin hengittää oikein - -  sinnittelin 
siihen ja sain taas levättyä tunnin. Kaikkinensa jaksoin 9 tuntia niillä kahdella piikillä - - Asiat ei mennyt 
kuten alunperin toivoin, mutta onneksi olin aika avoimin mielin ja valmistelin itseni etukäteen erilaisiin 
skenaarioihin. Perätila oli kyllä täydellinen yllätys, mutta en mennyt paniikkiin siinäkään vaiheessa. - - 

F20k - - totesin että myös vettä lorahtelee. - - Tiesin että kätilöni ei pääse aamusta tulemaan, joten 
päätin vain itsepäisesti kääntää kylkeä ja yrittää vielä nukkua. - - Tunti ennen vauvan syntymää hyppäsin 
ammeeseen, jota vähän jännitin koska esikoisen synnytyksessä en välittänyt siitä ollenkaan. - - nyt 
tultiin niin rytinällä että en pystynyt keskittymään ollenkaan. - - Ja vihdoin ring of fire, se ihana tunne kun
tietää että vauva syntyy.

G20k Tällä kertaa olin oikeesti valmistautunut synnytykseen, luulin jo ensimmäisen lapsen kohdalla 
olleeni hyvin perehtynyt synnytykseen  - - päätin siirtyä suihkuun hengittelemään ja lievittämään 
alaselässä tuntuvia aaltoja - -  vaivuin heti omaan synnytyskuplaani - - pääsin taas vaipumaan omaan 
synnytyskuplaani. - -  jumppapallon päällä pyörittelin lantiota lämpimän veden valuessa selkää pitkin ja 
otin aaltoja vastaan yksitellen synnytyslaulun avulla. Kovin pitkään en suihkussa ollut kun totesin että 
suihku ei enään riitä kipuihin. - -

Aineistossa  esiintyy  jossain  määrin  metaforisia  materiaalisten  prosessien  ilmaisuja,  jotka  on  ehkä

mielekkäintä  nimetä  mentaalisiksi  prosesseiksi.  Tällaisia  ovat  esimerkiksi  niin  sanottuun

synnytyskuplaan  liittyvät  prosessit,  joilla  kuvataan  synnytyksen  aikaista  keskittymistä  ja  henkistä

"poissa  olemista"  suhteessa  ympäröivään  maailmaan  (vaivuin heti  omaan synnytyskuplaani).  Tässä

tehtävässä  esiintyvät,  perusmerkitykseltään  materiaaliset  verbit  eivät  siis  todellisuudessa  kuvaa

siirtymää  minkään  materiaalisessa  mielessä  tunnistettavan  kuplan  sisäpuolelle,  vaan  ne  kuvaavat

käyttöyhteydessään mentaalista, ympäröivältä maailmalta sulkeutumisen kokemusta. 

Aineistossa esiintyy myös vastaavalla tavalla materiaalisesta maailmasta lähtöisin olevia, metaforisella

tavalla  mentaalisia  prosesseja  suhteessa  supistuksiin,  joita  nimitetään  myös  aalloiksi (otin aaltoja
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vastaan yksitellen synnytyslaulun avulla;   Otin supistuksia hymy suussa  vastaan).  Vaikka nämäkin

verbit  ovat  perusmerkitykseltään  materiaalisia,  voisi  olla  mielekkäintä  käsitellä  niitä  mentaalisesta

näkökulmasta.  Ne  poikkeavat  merkitykseltään  materiaalisesta  'vastaanottamisen'  prosessista,  jossa

esimerkiksi toimitetaan jokin aineellinen kuorma määrätylle vastaanottajalle. Sen sijaan niissä kuvataan

ehkä  ennemminkin  supistusten  "sietämistä",  eli  henkisellä  tasolla  tapahtuvaa  vastaanottamisen  ja

tuntemisen  toimintaa  kuin  sitä,  että  supistuksia  otettaisiin  vastaan  kuin  ne  olisivat  materiaalisina

esineinä "tulossa jostakin" tai ne olisivat "osoitettuja jollekin" (vrt. esim. vastaanotettava kirje tai muu

lähetys).  Toisaalta  myös  tähän 'henkiseen vastaanottamiseen'  voi  liittyä  hyvinkin  kiinteästi  joitakin

materiaalisia  elementtejä,  esimerkiksi  synnytyslaulun  tai  erilaisten  helpottavien  asentojen  käyttöä,

jolloin tiukka määrittely joko materiaaliseen tai mentaaliseen prosessiin ei olekaan välttämättä kovin

yksinkertaista. 

Kokemuksellisen  kertomusten  aineistonosassa  ilmaistaan  modaalisuutta  mentaalisten  prosessien

tapauksessa  joskus  esimerkiksi  siten,  että  näin  kuvattu  prosessi  esitetään  ikään  kuin  olosuhteiden

sanelemana,  vaikeasti  toteutettavana  tai  mahdottomana  (jouduin valitsemaan rahat  pidemmän

hoitovapaan ja kotisynnytyksen välillä;   yritin toitottaa itselleni että nyt se on ohi mutta keho oli eri

mieltä;   koitin vain  keskittyä matalaan  ääneen  ja  leuan  rentona  pitämiseen).  Näissä  tapauksissa

modaalisuutta luodaan liittämällä  mentaalisen verbin yhteyteen 'pyrkimistä'  tai  'joutumista'  kuvaava

verbi, jolloin mentaalisen prosessin suorittaminen ei olekaan helppoa, tai sitä rajoittavat esimerkiksi

jotkin ulkoiset tekijät, kuten rahan rajallinen määrä. 

Jotkin tässä mentaalisiksi luetuista prosesseista ovat oikeastaan hieman tulkinnanvaraisia sen suhteen,

onko  kyseessä  yksinomaan  mentaalinen  prosessi,  vai  liittyisikö  siihen  toisaalta  myös  esimerkiksi

materiaalinen  aspekti.  Esimerkiksi  'jaksaminen'  ja  'sinnitteleminen'  voidaan  ajatella  kontekstista

riippuen joko mentaaliseksi tai materiaaliseksi prosessiksi (Kaikkinensa jaksoin 9 tuntia niillä kahdella

piikillä; sinnittelin siihen ja sain taas levättyä tunnin). Tässä tapauksessa ne on jaoteltu mentaalisiksi

prosesseiksi, koska tässä yhteydessä ne liittynevät enimmäkseen fysiologisten tuntemusten sietämiseen,

eli mentaalisten prosessien osa-alueelle. 

Kokemuksellisissa synnytyskertomuksissa esiintyy jonkin verran myös niin kutsuttuja kokijalauseita,

joissa suomen kielelle tyypillisesti prosessin varsinainen inhimillinen osallistuja ei järjestykään kielio-

pilliseksi subjektiksi. (Shore 2020: 351–354.) Nämä ovat luonteeltaan mentaalisten ja materiaalisten

prosessien rajamailla.  Näissä tapauksissa synnyttäjä toimii  joko ilmipantuna tai  ilmipanemattomana
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KOKIJANA (Alkaa ponnistuttaa; minua itketti helpotuksesta ja hämmennyksestä). 

Esimerkki 3

A15k  - - itketti kun vauva huusi maitoa - - 

A18k Alkaa ponnistuttaa.

C20k Kyllä turhautti [tunnesymboli] - - 

E20k - - minua itketti helpotuksesta ja hämmennyksestä. 

F20k Välillä väsytti - - 

Melko usein synnyttäjän eksplisiittinen rooli KOKIJANA on aineistossa  jätetty kielen muodon tasolla

tuomatta  ilmi.  Tämä  on  tekstiyhteyden  kannalta  ymmärrettävä  valinta  sikäli,  että  kertomus

lähtökohtaisesti  kuvaa  juuri  tämän  tietyn  henkilön  kokemusta,  eikä  siten  välttämättä  ole  tarpeen

jokaisessa kohdassa erikseen mainita kokijaa. Samankaltaista nollapersoonailmiötä esiteltiin lyhyesti jo

aiemmin synnyttäjän mentaalisten ja verbaalisten prosessien analyysin yhteydessä. 

4.3 Muut synnyttäjän prosessit kokemuksellisissa synnytyskertomuksissa 

Materiaalisten prosessien tapauksessa synnyttäjä osallistuu useimmiten TOIMIJANA niin transitiivisiin

kuin intransitiivisiinkin prosesseihin (ponnistin loput vauvasta maailmaan klo 21.08; hengittelin aalto

kerrallaan läpi). Intransitiivisten prosessien tapauksessa tämä toimii joskus myös mahdollisesti enem-

mänkin LÄPIKÄVIJÄNÄ (heräsin seuraavana yönä vessaan). Myös materiaalisten prosessien tapauk-

sessa ilmaistaan sekä edellä kuvattujen tapaan modaalisesti varmoja tapahtumia että sellaisia materiaa-

lisia prosesseja, joissa VP:iin sisältyy verbiketjun avulla ilmaistu modaalinen rajoittavuuden elementti

(olisin halunnut nukkua, mut ei ollu taukoja et olis voinu; yritin syödä aamupalaa, mutta ei se enää

onnistunut).  Usein  materiaalista  prosessia  modaliteetiltaan  rajoittavana  verbi-  ketjun  osana  toimii

mentaalinen verbi, jolloin VP:ssä ikään kuin yhdistyy materiaalinen prosessi sekä sitä jollakin tavoin

rajoittava mentaalinen prosessi (en uskalla istua). Näissä tapauksissa ilmaistaan useimmiten prosessi

kielteisessä  muodossa  osana  kieltoverbin  avulla  muodostettua  VP:tä  tai  toisen  prosessin

kieltoverbilliseen  VP:hen  esimerkiksi  konjunktiolla  rinnastaen.  Toisin  sanottuna  VP:n  ulkopuolella

vaikkakin sen välittömässä tekstiyhteydessä selitetään myös se,  miten tai  miksi nimetty prosessi  ei

toteudu. 

Esimerkki 4

A15k Saatuani siivottua, istuin jumppapallolla ja yritin syödä aamupalaa,  mutta ei se enää onnistunut- - 
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Kävelin rauhattomasti, supistuksia tuli ja meni. - - Ponnistin niin kuin urheilussa ja pikkuisen repesin.- -  
mitään ei tullut, vaikka imetin joka sekunti - - 

A18k Tulin kotiin ja aloin ravaamaan vessassa. - - Supistuksia ei tule yhtään, mutta en uskalla istua.- - 
Hengitän ja saan itseni taas takaisin synnytyyskuplaan. . - - Käyn pissalla tulee pari supistusta, nojaan 
pöytään. 21.10.  - - No tutkitaan kuitenkin.

B19k - -  Jonkun tovin lapsivesiä valuttelin - - Hoitajan ohjeen mukaan koitin mennä vielä nukkumaan, 
mutta vatsassa oli perhosia, olin innoissani! - - Otin jumppapallon sänkyyn ja heijasin ja nojailin siihen. - 
- Vihdoin pääsin siihen etukenoon. - - Sain heti alkuun ilokaasua, mutta jotenkaan en osannut sitä 
käyttää, enkä pystynyt vieläkään tasaamaan hengitystäni - - ponnistin pään ulos ja kylläpä tekikin 
kipeää.  - -

C20k  - - olisin halunnut nukkua, mut ei ollu taukoja et olis voinu. - - nojailin keittiön tasoon ja välillä 
menin kuumaan suihkuun ja välillä taas makkarin lattialle. - - en jaksa olla jaloilla tai polvilla  - - heti ku 
istuin hänen syliin ni tuli seuraava supistus ja fer.- -  koppasin hänet ite - - sit nousin sängylle - - 

D20k - - istuin sohvalla - - samalla päättelin vauvalle kutomani sukan. Kävin suihkussa ja laitoin vielä 
päivävaatteet päälle yöpuvun sijasta - - Klo 20 soitin Naistenklinikalle josta neuvoksi tuli että saan tulla 
jos haluan edellisen syöksysynnytyksen vuoksi - -  Klo 20.20 sain supistuksen laannuttua kammettua 
itseni isäni autoon - -  pian kätilö toi rullatuolin jolla pääsin synnytyssaliin asti - - jollain leijonaemon 
raivolla ja tahdolla käännyin ympäri puoli-istuvaan asentoon - -  ja ponnistin loput vauvasta maailmaan 
klo 21.08. - - tärisin kuin jääkalikka enkä saanut edes kunnon katsekontaktia vauvaan vapinan ja kivun 
vuoksi. - -

E20k  - - supistusten välissäkään en saanut lepoa. Onneksi oli sen verran apua valmistautumisesta että 
muistin hengittää oikein ja koettaa parhaani mukaan rentouttaa vatsanseutua - -  Onneksi sain tytön 
melkein heti rinnalle

F20k Niinpä heräsin seuraavana yönä vessaan yhden aikaan - - päätin vain itsepäisesti kääntää kylkeä 
ja yrittää vielä nukkua. Heräsin 7.30 - -  jouduin hidastamaan välillä tahtia. - - Pysyin liikkeessä - -  
Tunti ennen vauvan syntymää hyppäsin ammeeseen - -  Nojasin ammeen reunaan ja supistusten 
tullessa roikuin miehessä - - Sieltä sain kopata omin käsin meidän pienen pojan - - 

G20k Kotona siirryin hämärään olohuoneeseen sohvalle pötköttelemään ja ottamaan aaltoja vastaan 
hengittelemällä niistä läpi. - -  päätin siirtyä suihkuun hengittelemään ja lievittämään alaselässä tuntuvia 
aaltoja. - - Herättelin puolison ja puoliso pakkasi loput tavarat mukaan ja lähdettiin ajamaan kohti Lohjan 
synnytyssairaalaa. Autossa laitoin musiikit päälle - -  rauhassa hengittelin aalto kerrallaan läpi. Autossa 
otin myös synnytyslaulun käyttööni - -  jumppapallon päällä pyörittelin lantiota lämpimän veden 
valuessa selkää pitkin

Aineistossa melko usein esiintyvät, saada-verbillä ilmaistut modalisoidut prosessit liittyvät nekin tässä

yhteydessä jossain määrin materiaalisiin prosesseihin, jolloin VP:n muodostama kokonaisuus ilmaisee

tietyn modaliteetin eli esimerkiksi mahdollisuuden tai luvallisuuden elementin. Joskus  saada-verbi ei

saa VP:n osana lisäkseen muita verbejä, vaan nominaaliobjektin toimien itsenäisenä verbinä (Sain heti

alkuun ilokaasua) ja joskus taas se toimii osana verbiketjua (- - neuvoksi tuli että saan tulla jos halu-

an). Joskus asia ilmaistaan molempien mainittujen vaihtoehtojen yhdistelmänä (Klo 21 tuli lapsivedet

ja seuraavaksi sain luvan   ponnistaa).

Yhteistä näille aineistossa havaituille modaalisuutta ilmaiseville VP:ille on, että niiden avulla ilmaistu
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toiminta esitetään tavalla tai toisella jotenkin synnyttäjän omasta tahdosta riippumattomaksi. Lauseyh-

teydessään nämä liittyvät ehkä enimmäkseen materiaalisiin prosesseihin, mutta toisaalta niissä on huo-

mioitava myös vahva verbaalinen ulottuvuus. Aineistossa saada-verbien kohdalla usein on kyse siitä,

että terveydenhoitohenkilökunta toimii ikään kuin määräävässä ja rajoittavassa asemassa sen suhteen,

mitä synnyttäjän on kulloinkin mahdollista tehdä. Tällöin  saada-verbin modaalisuus on deonttista eli

puheyhteisön normien  rajaamaa.  Todennäköisesti  ainakin  joissakin  tapauksissa  saada-verbin  kautta

kielennetty  prosessi  on  alkujaan  lähtöisin  terveydenhoitohenkilökunnan  verbaalisesti  tuottamasta

kommunikaatiosta  sekä  toisaalta  näiden  materiaalisessa  mielessä  reaalistuvista  toimista,  joiden

muodostamien edellytysten kautta  rajautuvat  esimerkiksi  synnyttäjän omat mahdollisuudet  suorittaa

tiettyjä  prosesseja.  Synnyttäjän  mahdollisuudet  suorittaa  saada-verbillä  täydennettyjä  tai  ilmaistuja

prosesseja  rajautuvat  aineistossa  toki  muutoinkin  kuin  terveydenhoitohenkilökunnan  taholta,

esimerkiksi synnyttäjän omien fysiologisten toimintojen tai tuntemusten kautta (Sain huokaistua ja

nukuttua; enkä saanut  edes kunnon katsekontaktia vauvaan vapinan ja kivun vuoksi). Tällöin saada-

verbin tulkinta on deonttisen sijaan dynaaminen. (ISK §1569.)

Synnyttäjä esiintyy kokemuksellisissa kertomuksissa myös relationaalisten eli suhteuttavien, luokitte-

levien prosessien KANTAJANA, jonka yhteydessä predikatiivilla ilmaistaan LUOKKA (Olin myös

tosi utelias). (Shore 2020: 319–322). Niin ikään relationaalista prosessia kuvaavalla omistuslauseella

kokemuksellisten kertomusten aineistossa ilmaistaan myös OMISTAJAA ja OMISTETTUA (mulla oli

teoria että kotisynnytykset on paljon vähemmän kipeitä ku sairaalassa). Nimestään huolimatta näissä ei

kuitenkaan tällaiselle lausetyypille ominaiseen tapaan läheskään aina ilmaista varsinaista omistamista,

vaan muunlaista kuulumissuhdetta (mts. 344–347).

Esimerkki 5

A18k  Torstaina olin tietysti aivan poikki - - No tutkitaan kuitenkin. Olet 9cm auki. Mä oon että apua! 

B19k - - olin innoissani!

C20k Olin myös tosi utelias - -  mulla oli teoria että kotisynnytykset on paljon vähemmän kipeitä ku 
sairaalassa - -  olin niin onnellinen ku nähtiin et saatiin neljäs poika

D20k Tärisin ja olin tuskissani ja järkyttynyt. 

E20k - - olin melkein taukoamatta tosi kipeä, - - Olin koko ajan rauhallinen ja luottavainen että kaikki 
menee hyvin, tavalla tai toisella.- -  onneksi olin aika avoimin mielin - - 

F20k  Aloin olla myös aika kipeä

G20k  - - eihän siitä ollut kuin pari tuntia kun oltiin vasta 2cm auki. Kätilö tuli tarkistamaan tilanteen ja 
kaikkien yllätykseksi oltiinkin jo 7cm auki ja siirryimme vauhdilla saliin.. - - Tässä vaiheessa totesimme 
että täysin auki ollaan että voisin ponnistaa heti kun siltä tuntuu. - -  Itse olin myös elämäni kunnossa heti
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synnyttyksen jälkeen! -- -Edelleenkin olen hämmentynyt mielen ja hengityksen voimasta kivun aikana. 

Joissakin  tapauksissa  kokemuksellisissa  kertomuksissa  ilmenevä  relationaalinen  prosessi

predikatiiveineen  ilmaisee  KANTAJANSA OLOTILAA (Olet   9cm  auki  ).  (Shore  2020:  335–336).

Tämän tarjotun esimerkin kohdalla on lisäksi huomioitava, että siinä synnyttäjän olotilaan viittaavan

prosessin  olla-ver-biä  ei  ilmaistakaan  aineistolle  tyypillisesti  yksikön  1.  persoonassa,  vaan

tarkastelunäkökulma  vaih-  tuu  tässä  hetkellisesti  ikään  kuin  tutkimusta  suorittavan  kätilön

näkökulmaan,  tai  mahdollisesti  tältä  impli-siittisesti  siteerattuun  puheeseen,  josta  käsin  motivoituu

valittu yksikön 2. persoonan käyttö. 

Myös toisessa aineistoon kuuluvassa kokemuksellisessa kertomuksessa esiintyy vastaavassa tilanteessa

muuhun kertomukseen verrattuna  niin  sanotusti  epätyypillinen  persoonavalinta,  eli  passiivin  käyttö

(kaikkien yllätykseksi oltiinkin jo 7cm auki), jolla kuitenkin tilannekontekstin ja tekstiyhteyden perus-

teella selvästi viitataan synnyttäjään itseensä. On mielenkiintoista, miksi juuri tähän käyttötarkoituk-

seen on aineistossa toistuvasti valikoitunut muu kuin yksikön 1. persoonan vastaava muoto, joka kui-

tenkin muissa tapauksissa esiintyy aineistossa usein (vrt. esim "olin 7 cm auki", "olen 9 cm auki").

Voidaan pohtia, motivoituvatko nämä valinnat esimerkiksi sen kautta, että (tietyn verran) 'auki olemi-

nen' on jotakin, joka tapahtuu synnyttäjän oman kokemusmaailman ulkopuolella, ja josta synnyttäjä

itse ei ole välttämättä tietoinen ilman, että joku muu henkilö toteaa tämän esimerkiksi sisätutkimuksen

avulla. Voidaan kenties myös pohdiskella, liittyykö näihin valintoihin jollakin tavalla synnyttäjän tahol-

ta esimerkiksi joko tiedostamaton tai tiedostettu halu etäännyttää genitaalialueitaan koskevaa kielellistä

kuvausta omasta persoonastaan. 

4.4 Synnyttäjä virallisissa synnytyskertomuksissa 

Virallisissa synnytyskertomuksissa synnyttäjään viitataan nimityksellä äiti, ja tämä esiintyy subjektitar-

koitteena yhdessä yksikön 3. persoonan predikaattiverbien kanssa. Virallisissa kertomuksissa tällöin e-

siintyvät prosessit ovat luonteeltaan materiaalisia, joko transitiivisia tai intransitiivisia prosesseja, joissa

äiti  toimii  joko TOIMIJANA tai  LÄPIKÄVIJÄNÄ.  Äidin suorittamien transitiivisten prosessien ta-

pauksessa syntynyt lapsi esitetään KOHTEENA tai TULOKSENA. (Shore 2020: 300–305.) Joissakin

tapauksissa voidaan pohdiskella, onko prosessi ikään kuin implisiittisesti eli avoimesti ilmaisematta

tarkoitettu transitiiviseksi, esimerkiksi  Äidin II  lapsi.  Synnytti nopeasti veteen ei tarkoita ainakaan ti-
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lannekontekstin perusteella sitä, että "äidin II lapsi olisi synnyttänyt nopeasti veteen", vain näin ilmais-

taan ikään kuin yleiskielen konventioiden näkökulmasta epätyypilliseen tapaan sellaista transitiivista

prosessia,  jossa  "Äiti  synnytti  II  lapsensa  nopeasti  veteen".  Tämän  potilasasiakirja-aineiston

tapauksessa  lukijan  tekemän  monitulkinnan  mahdollisuus  johtuu  siitä,  että  sama  potilasasiakirja-

aineisto sisältää synnytyskertomuksen tapauksessa kahden eri henkilön, eli äidin ja tämän synnyttämän

lapsen potilastietoja. 

Jokaisen  synnyttäjään  eli  äitiin viittaavan  predikaattiverbin  yhteydessä  ei  virallisissa

synnytyksertomuksisa  mainita  erikseen  toiminnan  suorittajaa  (esim.  Saanut kotiin-lähtöohjaukset:

Kyllä).  Toisaalta  asia  käy  ilmi  tekstiyhteydestä  tai   tilannekontekstiin  liittyvistä  tiedoista,  joiden

perusteella  ei  ole  mielekästä  olettaa,  että  esimerkiksi  kotiinlähtöohjausten saajana  voisi  toimia

vastasyntynyt  vauva  tai  joku  sairaalahenkilökunnan  jäsen.  Tekstiyhteydestä  käsin  päätelmien

tekemisessä auttaa esimerkiksi otsikointi Äidin kertomus, josta tiedetään, että tämän alla mainitut tiedot

(tai prosessit) liittyvät nimenomaan äitiin eli asianosaiseen synnyttäjään – vaikka toisaalta edellisessä

kappaleessa mainitussa tapauksessa periaatteessa lasta koskevassa kohdassa hypätään niin  sanotusti

kesken  kaiken  takaisin  äidin  suorittamaan  prosessiin  ilman,  että  asiaa  ilmaistaisiin  esimerkiksi

subjektin nimeämisen avulla. 

Kuolintodistuksia  tutkinut  Viinikka  (2011)  on  tunnistanut  omasta  aineistostaan  runsaasti  vastaavaa

predikaattiverbitöntä partisiippien käyttöä, johon näyttäisi liittyvän usein myös subjektin puuttuminen

samassa  yhteydessä  (mts.  37–41).  Viinikan  aineisto  tosin  eroaa  omastani  muun  muassa  siinä,  että

kuolintodistukset kuvaavat lähtökohtaisesti vain yhden henkilön potilastietoja, jolloin NUT-partisiipin

viittaavuusala on yksiselitteisempi kuin omassa aineistossani, jossa esiintyy sekä synnyttäjän että tämän

synnyttämän lapsen potilastietoja. 

Esimerkki 6

A15v Äiti on toipunut synnytyksestä hyvin - - / Imettää pääasiallisesti. - - / Hoitanut pienokaistaan 
omatoimisesti tämän viestejä kauniisti tulkiten. 

A18v Äidin II lapsi. Synnytti nopeasti veteen. 

D20v Äidin toipuminen synnytyksestä käynnistynyt normaalisti. / Kotiutuu 2. päivänä synnytyksestä. /
Äiti hoitaa vauvaa hienosti hyvässä vuorovaikutuksessa. / Imetys: sujuu hienosti / - - Saanut 
kotiinlähtöohjaukset: Kyllä 

G20v Jälkeisten syntyminen:Äidin ponnistamana

Toisaalta vertailun vuoksi virallisessa kertomuksessa G20v synnyttäjään tai vauvaan viittaavat tarkoit-
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teen nimitykset eivät saa yhtäkään ilmipantua predikaattiverbiä omakseen. Äidin osalta lähinnä on mää-

rittävää genetiivimuotoa sekä mA-agenttipartisiippia käyttäen rakennettu essiivimuoto Jälkeisten synty-

minen:Äidin  ponnistamana (vrt  "Äiti  synnyttänyt  istukan  ponnistamalla"  tai  "Äiti  ponnistanut

istukan").  Partisiippimuoto  muistuttaa  luonteeltaan  substantiivia  enemmän  kuin  esimerkiksi

predikaattina esiintyvä verbimuoto, ja tässä se toimiikin tyypilliseen tapaan NP:n edussanana. (ISK §

122.) Lisäksi kyseisestä tekstinkohdasta puuttuu tiivistekielelle ominaisesti predikaattiverbi (Shore 93–

94). Mikäli tähän tekstinkohtaan ajateltaisiin esimekiksi implisiittinen  tapahtua-verbi, joka esiintyisi

kaksoispisteen paikalla, olisi tarkoitteeseen viittaava sana äiti tällöin kieliopillisesti kyseisen prosessin

predikatiivin  genetiivimäärite,  eli  kyseinen  tarkoite  ei  tässäkään  tapauksessa  itsessään  esiintyisi

yhdessäkään niin kutsutuista representatiivisista makrorooleista (mts. 294). 

Myös kertomuksessa D20v (Äidin    toipuminen synnytyksestä  käynnistynyt normaalisti) on tehty vas-

taavanlainen,  ideationaaliseksi  metaforaksikin  luonnehdittava  ratkaisu  verrattuna  niin  sanotusti

kongruentimpaa  kielellistä  valintaa  vastaavassa  yhteydessä  hyödyntävään  tekstiin  A15v  (Äiti on

toipunut synnytyksestä hyvin). (Karvonen 1991: 151–152.)  Ideationaaliselle metaforalle tyypilliseen

tapaan tässä äidin suorittama prosessi onkin korvattu nominaalistuksella, jolloin prosessiksi kielennetty

materiaalinen  verbi  kuvaakin  "äidin  toipumisprosessin  käynnistymistä"  sen  sijaan  että  se  kuvaisi

yksinkertaisemmin "äidin toipumista".  Näin tullaan tavallaan etäännyttäneeksi prosessin inhimillistä

läpikävijää äitiä tapahtumasta, jonka kuvaamisessa keskitytäänkin sen sijaan valitussa muodossa ikään

kuin  tähän  liittyvän  "prosessin  prosessoimiseen",  jossa  tarkoite  äiti on  mukana  lähinnä  kyseistä

prosessia  yksilöivänä  määritteenä.  Vastaavanlainen  tulkinta  voitaneen  tehdä  myös  saman  tekstin

merkinnästä  Imetys: sujuu hienosti, jossa subjektin asemassa, suhteuttavan ja luokittelevan prosessin

KANTAJANA esiintyykin nominaalistettu  imetys, sen sijaan että tarkoite  äiti esiintyisi materiaalisen

'imettämisen' prosessin TOIMIJANA (vrt. esim. "äiti imettää hienosti")

Toisaalta  esimerkiksi  Viinikka  (2011)  ja  Tiililä  (2007)  tuovat  esille  senkin,  että  virkakielelle  ja

tieteellisille teksteille ominainen runsas teonnimien käyttö palvelee osaltaan omaa tarkoitustaan siinä

ympäristössä, jossa ne esiintyvät (Tiililä 2007: 215; Viinikka 2011: 31–46 ja siinä mainitut lähteet).

Näiden  avulla  voidaan  esimerkiksi  tematisoida  toimintoja  ja  ominaisuuksia  sekä  tehdä  ilmauksista

abstraktimpia  ja  geneerisempiä.  Tällaisella  kielellisellä  valinnalla  voidaan  käyttötarkoituksensa

kannalta palvella sellaista yleistävyydessään tarkoituksenmukaista tiivistämisen päämäärää, jossa no-

minaalistettu  imetys ei  toisaalta "tarvitsekaan" toimijakseen erikseen eriteltynä esimerkiksi äitiä tai

kohteekseen lasta, eikä tällöin myöskään välttämättä tarvitse erikseen ilmaista lasta esimerkiksi  'ime-
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misen' eli materiaalisen prosessinsa TOIMIJANA. Täten voidaan ikään kuin yhtä muotoa käyttämällä

todeta, että kaiken kaikkiaan  imetys sujuu hienosti  kaikkien osapuolten, eli niin äidin kuin lapsenkin

taholta katsottuna, ja tiiviiseen ilmaisuun pyrkivässä tekstissä näin vältytään mahdollisesti käyttämästä

useita, toisaalta kongruentimpia prosessien kuvauksia, kuten "Äiti imettää hienosti,  ja lapsikin osaa

imeä hienosti". 

5 Analyysi II: Muiden henkilöiden suorittamat prosessit

5.1 Synnyttäjän puolisoon viittaavat NP:t ja tämän suorittamat prosessit

Useimmiten  aineistossa  viitataan  synnyttäjän  puolisoon  yleensä  substantiivilla  mies,  joskus  myös

substantiiveilla  isä  tai  puoliso.  Tämän  suorittaman  prosessit  esiintyvät  aineistossa  yksikön  3.

persoonassa. Prosesseja, joissa ilmaistaan puoliso keskeisenä osallistujana, esiintyy kaikissa aineiston

kokemuksellisissa  synnytyskertomuksissa  lukuun  ottamatta  kertomusta  F20k,  jossa  mahdollisen

puolison rooli "peittyy" muiden synnytyksessä läsnä olevien henkilöiden toiminnan lomaan. Kirjoittaja

itse  viittaa  kaikkiin  synnytyksessä  läsnä  oleviin  henkilöihin  yhdyssanasubstantiivilla  synnytystiimi,

johon  myös  synnyttäjän  mahdollinen  puoliso  voitaneen  laskea  mukaan.  Puolison  läsnä-  tai

olemassaoloa  ei  eksplisiittisesti  kyseisessä  tekstissä  kielennetä,  mutta  siinä  esiintyvän  deiktisen

monikon  1.  persoonan  possessiivisuffiksin  sisältävästä  prosessista  (Toinen  lapsemme syntyi

suunnitellusti kotona) voidaan tehdä mahdollinen tulkinta implisiittisesti olemassa olevasta puolisosta. 

Synnyttäjän puolisoon viittaavat tarkoitteet osallistuvat kokemuksellisissa synnytyskertomuksissa en-

sinnäkin materiaalisiin prosesseihin, joihin kuuluu toisaalta transitiivisia (Mies leikkasi napanuoran;

Isä toi tytön heräämöön) sekä toisaalta intransitiivisia prosesseja ( Mies kurvaa oven eteen;  Mies istui

auton takapenkillä sairaalakassin kanssa). Näissä tapauksissa synnyttäjän puolison representatiivinen

rooli  on  TOIMIJA.  Synnyttäjän  puolisoon  viittaavat  NP-tarkoitteet  ovat  myös  relationaalisten

prosessien KANTAJIA (Mies oli  jokaisessa tosi  ihanasti  tukena; Mies vieläkin  vähän hysteerinen).

Tähän  poimitussa  kokemuksellisten  synnytyskertomusten  aineistoesimerkissä  esiintyy  luokittelevan

lauseen yhteydessä myös niin sanotulle tiivistekielelle tyypillinen lause, jossa toisin sanottuna ei ole

ilmaistu VP:tä. (Shore 2020: 93–94.) 
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Synnyttäjän  puoliso  saa  representatiivisen  roolin  eli  samalla  maininnan  tarkoitteena  jopa  yhdessä

aineiston virallisista teksteistä. Kyseessä on tällöinkin tämän tutkimusaineiston virallisten synnytysker-

tomusten  kohdalla  varsin  tyypilliseen  tapaan esiintyvä  tiivistekielinen  muoto  (Shore  2020:  93–94).

Tämäntyyppisiä lauseita tosin esiintyy jonkin verran myös aineiston kokemuksellisissa kertomuksissa,

kuten  ylempänä  analysoidussa  esimerkissä.  Niin  sanotusti  puuttuvan  VP:n  paikalle  on  mahdollista

"sijoittaa" jokin tilanteeseen sopiva verbimuoto, jollainen tässä tapauksessa voisi olla on (vrt. "Mies on

erittäin hyvänä apuna"). Kyseessä on siis relationaalinen prosessi, johon liittyvää "kokonaista" lausetta

voidaan tulkintatavasta  riippuen luonnehtia  joko olotilalauseeksi  tai  luokittelevaksi  lauseeksi.  (Mts.

320–322, 335–336.) Tällöin Mies toimii KANTAJANA, ja tätä seuraava NP esiintyy puolestaan joko

OLOTILAA tai LUOKKAA ilmaisevassa representatiivisessa roolissa. 

Esimerkki 7

A15k  Mies tuli 11.

A18k Mies tuli töistä niin halusi lähteä vaihtamaan talvirenkaat kun oli jäänyt vaihtamatta taudin 
pyörteissä. Otti [nimi]n mukaan ja mä lähdin kävelylle yksin klo 18. - -  Näkeekö edes ajaa kun pehvani 
on kojelaudassaa kiinni - - Rentoudun vedessä. Hengitän. Mies painaa lantion akupisteitä. - -
Mies painaa akupisteitä koko ajan. - - 30 minuutin päästä mies pääsee katsomaan vauvaa happi ja sydän
piuhojen keskelle. - - Mies yrittää nukkua nojatuolissa kippurassa

B19k Unettomuuteen saattoi myös vaikuttaa panikoiva mieheni, joka rupesi piirtämään ja 
kirjoittamaan työkaverilleen ohjeita omalle työmaalleen[tunnesymboli] - - Mies toi kauratyynyn alaselälle.
Mies vieläkin vähän hysteerinen - - Hän tuli istumaan pytyn päälle ja laittoi joululauluja soimaan 
puhelimesta. - - Mies kurvaa oven eteen melkein perää heittäen ja minä hyppään autosta pihalle. - - Mies 
oli mennyt viemään autoa parkkikselle eikä sitä näkynyt vielä.- - Jossain tässä kohtaa mies oli löytänyt 
tiensä saliin ja tuli tukemaan mua pöydän viereen.  - - Mies leikkasi napanuoran - - meillä oli kassillinen 
herkkuja ja evästä koska mies oli käynyt aikaisemmin kaupassa[tunnesymboli][tunnesymboli] - - 

C20k  Mies oli jokaisessa tosi ihanasti tukena, hiero selkää, oli läsnä, silitti - -  se luki miehille 
suunnatun kotisynnytyskirjan. - -  mies ja doula hiero vuorotellen alaselkää. - - sillon ku mies hiero ni 
doula piti kättä mun käsivarrella ja oli läsnä - - doula ehdotti et mies istuu lasten jakkaralle ja mä syliin - -  
heti ku istuin hänen syliin ni tuli seuraava supistus ja fer, lapsivedet poksahti kylppärin lattialle

D20k - - mies olisi jo aamulla kuuden jälkeen lähtenyt töihin. Jälkikäteen mietin että ehkäpä vauva 
kuulosteli hetkeä että sisarukset ovat poissa niin sairaalaan lähtö sujuisi nopeammin ja niin että isäkin 
pääsee mukaan synnytykseen. - -   Mies istui auton takapenkillä sairaalakassin kanssa ja oli ihanasti 
kärryillä mitä on tapahtumassa toisin kuin viimeksi kun syöksysynnytys tuli molemmille täydellisenä 
yllätyksenä.

E20k  Isä toi tytön heräämöön - - 

G20k - - puoliso pakkasi loput tavarat mukaan - - 

A15v  Mies erittäin hyvänä apuna ja tukena perhehuoneessa.

Puoliso toimii ainakin yhdessä esimerkkitapauksessa implisiittisenä tarkoitteena myös MIELTÄJÄN

roolissa, joka sisältyy mentaalis-materiaaliseen 'näkemisen' prosessiin (Näkeekö edes ajaa kun pehvani
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on kojelaudassaa kiinni). Tekstiyhteydestä käy kyseisessä tapauksessa ilmi, että mies toimii tilanteessa

autonkuljettajana,  eli  näin  ollen  synnyttäjän  kielentämä  prosessi  esitetään  ikään  kuin  tämän

näkökulmaa pohdiskellen.  Tämä lause  ilmaisee lähinnä  sitä,  että  synnyttäjä  ainakin  jossain  määrin

huomioi  ja  on  kiinnostunut  siitä,  mitä  puoliso  kokee.  Synnyttäjän  kiinnostus  puolison  kokemusta

kohtaan voi johtua tässä kontekstissaan myös sen niin sanotusta välineellisestä arvosta, eli miten tämä

vaikuttaa puolison kykyyn hoitaa kyseisessä tilanteessa omaa tehtäväänsä eli autolla ajamista.

Mies toimii kokemuksellisisssa kertomuksissa joskus myös verbaalisen prosessin SANOJANA (Mies

oli että joo, laitetaan nää loppuun ja käydään autopesussa;  kätilö ja  mies molemmat  huusi että nyt

pitää kääntyä).  Tässä suluissa mainituista esimerkkilauseista ensimmäisessä verbaalista prosessia ei

ilmaista tyypillisellä kommunikaatioverbillä (esim. sanoa, todeta). Sen sijaan 'sanomisen' merkitys luo-

daan olla-verbin sisältävälle konstruktiolle rakentuvalla ilmauksella, johon liittyy verbaaliselle proses-

sille tyypillinen representatiivinen rooli SISÄLTÖ, joka on tässä yhteydessä lausemuotoinen ja ilmenee

että-konjunktion jäljessä. 

Esimerkki 8 

A18k Mies oli että joo, laitetaan nää loppuun ja käydään autopesussa. - - Mies sanoo, että nyt lähdettiin 
ajoissa kun sulla ei vielä ole supistuksiakaan, että voi varmaan ajella rauhassa. - - 

B19k - - niimpä mies soitti, ja yllätys yllätys siellä olikin jo täyttä.

C20k Mies - -  tsemppas[tunnesymboli] - - Mies ymmärsi hyvin et miks haluun synnyttää kotona, mut 
alkuun epäröi koska monet asiat oli niin hankalia - - hän alko epäröidä vaatteitten kans - - 

D20k - - kätilö ja mies molemmat huusi että nyt pitää kääntyä sillä hartiat ei mahdu ulos ja vauvan 
nenään valuu verta ja muuta nestettä. 

Esimerkissä 8 esiintyy joitakin perusmerkitykseltään mentaalisia verbejä, joiden kautta muodostettu

lause  on  kuitenkin  mielekästä  tulkita  myös  verbaalista  prosessia  ilmaisevaksi.  Olen  tullut  tähän

johtopäätökseen, koska nämä synnyttäjän kielentämät valinnat hyvin todennäköisesti pohjautuvat alun

perin  johonkin  puolison  suorittamiin  verbaalisiin  prosesseihin,  esim  "ymmärrän"  tai  "en  tiedä"

-tyyppisiin  lausahduksiin.  On  toisaalta  myös  mahdollista,  että  synnyttäjä  saattaisi  tehdä

tämänsuuntaisia  päätelmiä  puolisonsa  suorittamista  mentaalisista  prosesseista  myös  esimerkiksi

nojautuen  tämän  suorittamaan  nonverbaaliseen  viestintään,  kuten  eleisiin  ja  äännähdyksiin,  jotka

puolestaan voisivat lukeutua esimerkiksi behavioraalisten prosessien alueelle. 

VP:n sisällä (kirjoittajan) suhtautumista ilmaisevaa modaalisuutta ilmenee joissakin Esimerkin 2 ta-

pauksissa, vaikka pääosin VP:n sisällä ilmenevä suhtautuminen on tässä(kin) esimerkkiryhmässä niin
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sanotusti  neutraalia eli  ei  sisällä esimerkiksi suoraan verbivalinnan kautta ilmenevää modaalisuutta.

Modaalisuutta kuitenkin ilmenee esimerkiksi seuraavien lauseiden ketjumuotoisissa VP:issä, joissa ma-

teriaalista prosessia luonnehtii toinen, mentaalinen tai abstrakti verbi: Mies tuli töistä niin halusi lähteä

vaihtamaan talvirenkaat ja - -  mieheni, joka rupesi piirtämään ja kirjoittamaan työkaverilleen ohjeita

omalle työmaalleen. Kirjoittajan näkökulmasta nämä valinnat saattavat korostaa sitä, että puoliso toimii

kuvatussa tilanteessa omien, synnytystapahtumasta irrallisten toimiensa  "houkuttelemana", kun taas

kirjoittajan näkökulmasta synnytys on tapahtumana kertomuksen keskiössä. Ilmaisemalla mentaalisen

tai abstraktin verbin avulla varsinaiseen tekemiseen eli materiaaliseen prosessiin liittyvää modaalisuutta

kirjoittajan tarkoituksena on tällöin mahdollisesti tuoda ilmi, että hänen näkökulmastaan puolison täl-

löin suorittama toiminta on etenevän synnytyksen kannalta toissijaista. 

5.2 Terveydenhoitohenkilökunnan suorittamat prosessit 

Terveydenhoitohenkilökuntaan viittaavista tarkoitteista useimmiten on mainittu  kätilö  niin virallisissa

kuin kokemuksellisissa kertomuksissa. Niin virallisissa kuin kokemuksellisissakin kertomuksissa nime-

tään myös tarkoite  lääkäri. Tämän lisäksi kokemuksellisissa kertomuksissa esiintyy muihinkin hoito-

henkilökunnan jäseniin viittaavia tarkoitteiden nimityksiä, kuten hoitaja, neuvolan täti ja harjoittelija.

Virallisessa kertomuksessa mainitaan myös kollektiivisessa, inhimillisviitteisessä kehyksessä tarkoite

labra viitaten lähinnä tämän nimityksen rajaamassa työympäristössä toimiviin henkilöihin. Vastaavaa

tarkoitetta ei sen sijaan nimetä kokemuksellisissa kertomuksissa. 

Kokemuksellisissa  kertomuksissa  terveydenhoitohenkilökuntaan  kuuluvien  tarkoitteiden  yhteydessä

predikaattiverbinä  ilmaistut  VP:t  eli  prosessit  esiintyvät  pääosin  aktiivissa  yksikön  tai  monikon  3.

persoonassa  tai  passiivissa.  Virallisissa  synnytyskertomuksissa  terveydenhoitohenkilökunnan

suorittamat prosessit esiintyvät joko passiivimuodoissa tai joissakin tapauksissa yksikön 1. persoonan

tai yksikön 3. persoonan muodossa. 

Virallisissa kertomuksissa aktiivin verbimuodoissa esiintyessään terveydenhoitohenkilökunta osallistuu

suhteuttavien prosessien lisäksi esimerkiksi transitiivisiin prosesseihin,  jotka ovat joko materiaalisia

(Kotiinlähtötarkastuksen  on  tehnyt lapsivuodeosaston  kätilö)  tai  verbaalisia  (kotona  suosistan

lisämaidot). Virallisten synnytyskertomusten esimerkeissä esiintyy enimmäkseen yksikön 3. persoonan

käyttöä, mutta myös yksikön 1. persoona on päässyt käyttöön terveydenhoitohenkilökunnan jäsenen

raportoidessa itse SANOJANA suorittamaansa kommunikatiivista prosessia. 
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Kokemuksellisissa  kertomuksissa  terveydenhoitohenkilökuntaan  viittaavat  tarkoitteet  esiintyvät

relationaalisten,  luokittelevien prosessien KANTAJANA, verbaalisten prosessien SANOJANA, sekä

transitiivisten ja intransitiivisten materiaalisten prosessien TOIMIJANA.  Joskus hoitohenkilökunnan

TOIMIJANA suorittamat  prosessit  voidaan  kenties  myös  tulkita  behavioraalisiksi  (Kätilö kurkkaa

jotain käytävään) (Shore 2020: 319).  Eräässä tapauksessa verbaalinen prosessi on ilmaistu käyttämällä

olla-verbilä (Kätilö oli että tulkaa pian kun oot noin nopea synnyttäjä, vrt "Kätilö sanoi että tulkaa pian

-  -").  Useimmiten  kuitenkin hoitohenkilökunnan suorittamia  verbaalisia  prosesseja  on ilmaistu niin

sanotusti  tyypillisemmillä kommunikaatioverbeillä,  kuten esimerkiksi  sanoa,  kysyä  ja  käskeä.  (Mts.

300–315; 319–322.) Joissakin tapauksissa on tulkinnasta kiinni, onko esimerkiksi  kätilön suorittama

prosessi  verbaalinen  vai  materiaalinen  (Kätilö ohjasi  lempeästi  kääntymään ja  nostamaan toista

jalkaa; Sanoin että voin kävelläkkin muttei antanut). Koska näihin todennäköisesti sisältyy oleellisena

osana jonkinlaista verbaalista kommunikaatiota, olen päättänyt sijoittaa ne tässä verbaalisten prosessien

joukkoon. 

Esimerkki 9

A15k Sanoivat että tulkaa ottamaan lapsivesi näyte ja sanoivat että syntyy 2pv päästä kun sanoin että 
supistuksia tulee 30min välein.- - Kätilö tuli pyysi nousemaan ammeesta ja totesi että juu tämä tulee nyt. 

A18k Kätilö oli että tulkaa pian kun oot noin nopea synnyttäjä näki mun tiedot ekasta kerrasta. - -  Kätilö 
kysyy miksi tultiin tähän sairaalaan- - sanoo että vähän ruuhkaa. - -  - - Toinen kätilö jää selittämään että
vauvan napanuora katkesi ennen kuin kätilö ehti saada vauvaa kiinni. 

B19k Soitin uudestaan jorviin, käski ottaa panadolin ja mennä suihkuun. - - Sanoin että voin kävelläkkin 
muttei antanut [tunnesymboli] - -  enkä saanut tarpeeksi ponnistusvoimaa vaikka käskivätkin miehen 
pitämään jalasta vastukseksi

C20k - - kätilö kävi vaan tekemässä ikäviä toimenpiteitä- -  eikä kertonut kysyttäessä et kauanko tarvii 
olla,- -  ne vaan sano et soittakaa kelloa jos tulee jotain - - kätilö sano siihen ku kysyin että tietenkin on!

D20k - -  kätilö ja mies molemmat huusi että nyt pitää kääntyä sillä hartiat ei mahdu ulos ja vauvan 
nenään valuu verta ja muuta nestettä. 

F20k Kätilö kehoittikin että kokeile missä vauvan pää on.- -  kätilö vastasi että varmaan viisi - - Kätilö 
ohjasi lempeästi kääntymään ja nostamaan toista jalkaa.

G20k Kätilö - - huikkasi poistuessaan että jos alkaa ponnistuttaa painakaa nappulaa. - - Tässä 
vaiheessa totesimme että täysin auki ollaan - - 

A15v Labra soittanut ja ilmoittanut korkeasta TSH-arvost [sic] - - - - kotona suosistan lisämaidot 
säännöllisesti 8x35-40 ml kunnes äidiltä tulee hyvin maitoa rinnoista [sic]

Virallisessa  kertomuksessa  A15v  esiintyy  verbaalisen  prosessin  SANOJAA  vastaavassa  roolissa

yksikön  3.  persoonassa  tarkoite  labra.  Tämä  ei  prosessin  verbaalisesta  luonteesta  ('soittaminen',

'ilmoittaminen') päätellen viit-taa elottomaan, laboratoriota paikkana merkitsevään tarkoitteeseen, vaan
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siellä toimiviin henkilöihin. Tulkinta, että kyseessä on nimenomaan verbaalinen 'soittamisen' prosessi

eikä esimerkiksi materiaali-seen, ääntä tuottavaan prosessiin viittaava VP, juontuu ensinnäkin siitä, että

se  rinnastetaan  ja-konjunk-tiolla  toiseen  verbaaliseen  prosessiin  ('ilmoittaminen').  Toisekseen  tässä

tapauksessa esiintyy myös elatiivimuotoinen kommunikaation SISÄLTÖ (korkeasta TSH-arvost [sic]).

(Shore 2020: 310–315.) Samassa kertomuksessa merkintöjä tekevä terveydenhoitohenkilökunnan jäsen

viittaa itseensä verbaalisen prosessin sanojana yksikön 1. persoonan verbimuodolla (suosistan [sic]). 

Virallisesta synnytyskertomuksesta A18v poimitussa esimerkissä yksikön 1. persoonan käyttö on ikään

kuin  "kierretty"  käyttämällä  lyhennettä  Ak,  'allekirjoittanut',  joka  viittaa  kyseisen  tekstinkohdan

kirjoittajaan, eli todennäköisesti kontekstista päätellen esimerkiksi lääkäriin. Kirjoittaja tuo tällä tavoin

eksplisiitti-sesti  ilmi  oman  roolinsa  paikalla  olijana,  kuitenkin  samalla  implisiittisessä  ja

merkityksellisessä  mielessä  tietyn  havainnon  tekijänä.  Tässä  esimerkkitapauksessa  oletettu  lääkärin

paikallaolo suhteutetaan toiseen asiantilaan,  eli  tuossa tilanteessa havaittuun  saturaatioon.  Tämä on

niin  sanotusti  rinnastettu  syntyneen  lapsen  ikään  viittaavaan  ajanmääritteeseen  (10  min  iässä),  eli

tuottaa ikään kuin hoitavan tahon kannal-ta oleellisen merkityksen "saturaatio on ollut x silloin kun

lapsi on ollut y:n ikäinen, ja z (Ak) on ollut paikalla tekemässä havainnon". On kenties huomionarvoista

kielellisten valintojen tarkastelun kannal-ta, että kirjoittaja ei ole valinnut kirjoitusasuksi esimerkiksi

virkettä muodossa "olen havainnut saturaa-tion x, kun lapsi on ollut y ikäinen".

Tässä  Ak:n  saama representatiivinen rooli  on SIJOITTUNUT,  ja  tähän liittyvä  adverbiaali  paikalla

edustaa roolia TILA: PAIKKA. (Shore 2020: 333–336.) Tällöin kuvattu prosessi on virallisille syn-

nytyskertomuksille hyvinkin tyypilliseen tapaan ilmaistu ilman  olla-verbiä,  jolloin se edustaa ikään

kuin implisiittisessä mielessä suhteuttavaa prosessia. Toisin sanottuna inhimillinen tarkoite Ak suhteu-

tetaan paikkaan, paikalla oloon. 

Uudemmissa, OmaKannasta poimituissa teksteissä terveydenhoitohenkilökuntaan yksilöivästi viittaa-

vat tarkoitteiden nimitykset esiintyvät relationaalisten prosessien ympärille rakentuvissa rooleissa. Kes-

keinen yksilöidylle terveydenhoitohenkilöön viittaavalle tarkoitteelle lankeava rooli  on identifioivan

prosessin KANTAJA eli identifioitava, joka esitellään tekstuaalisesti ikään kuin uutena tietona eli jäl-

kimmäisenä, kun taas tätä identifioiva STATUS esiintyy niin sanotusti annettuna eli tekstuaalisesti en-

simmäisenä. (Mts. 323–327.) Tämäkin niin sanottu relationaalinen prosessi on implisiittinen, eli ilmais-

tu lähinnä kaksoispisteellä ja sanojen järjestyksellä ja merkityksillä. Kaksoispisteen jälkeen on ilmaistu

kyseessä olevan ammattihenkilön nimi, mutta aineistoesimerkissä ja Liitteessä 1 ne on yksityisyyden-
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suojan vuoksi päätetty korvata merkinnällä [nimi]. 

Kätilön  ilmaistaan  ainakin  kokemuksellisessa  kertomuksessa  B19k  toimivan  mentaalisen  prosessin

MIELTÄJÄNÄ (kätilön puhuessa mulle,  hän tuli aivan kasvojen eteen - - Luultavasti  luuli että olen

shokissa enkä ymmärtäisi jos puhuisi kauempaa). Kirjoittajalla ei tällaisessa tapauksessa tietenkään ole

todellista kykyä arvioida kätilön aidosti suorittamia mentaalisia prosesseja muutoin kuin tekemällä tul-

kintoja tämän käyttäytymisestä. Kirjoittaja myös itse ilmaisee tähän liittyen modaalisuutta eli epävar-

muutta käyttämällä kommenttiadverbia luultavasti. (ISK §667.) Vastaavaan tapaan myös kertomuksen

G20k esimerkissä (Kätilöt lukivat synnytystoiveeni ja  halusivat lähteä tukemaan minun kokemustani

luonnollisesta  synnytyksestä)  kätilöt kielennetään  vastaavaan  mentaalisen  prosessin  MIELTÄJÄN

rooliin. Tällöinkin on mahdollista, että kirjoittaja tekee tulkinnan etupäässä esimerkiksi näiden käyt-

täytymisen  perusteella,  tai  tulkinta  voi  perustua  esimerkiksi  kätilöiden  tilanteessa  verbaalisesti

esittämään myöntymiseen, jonka nämä puolestaan ovat esittäneet vastineena synnyttäjän joko kirjal-

lisesti  tai  suullisesti  esittämiin  toiveisiin.  Esittelen  nämä  esimerkit  tässä  tapauksessa  seuraavaksi

muiden  kuin  verbaalisten  prosessien  yhteydessä,  koska  niiden  tilanteinen  ilmenemismuoto  on

todennäköisesti  paljon  verbaalista  kommunikaatiota  laajempi  reaalistuen  esimerkiksi  materiaalisina

prosesseina. 

Esimerkki 10

A15k Kätilö lähti sitten hakemaan synnytysjakkara ja muuta. - - Kätilö oli vihainen kun en antanut antaa 
lisämaitoa pullolla ja vetkuttelin lisämaidon antamisen kanssa

A18k Kätilö laittaa ammeen tippumaan ja pääsen heti sinne - - Kätilö meinaa lähteä johonkin  - - Kätilö 
kurkkaa jotain käytävään. - -  Mä taas huudan, et mee mihinkään. - -  Toinen kätilö tulee huoneeseen.- - 
Sitten kätilö nappaa vauvan, laittaa napanuoraan kiinnikkeen ja juoksee pois. - - vauvan napanuora 
katkesi ennen kuin kätilö ehti saada vauvaa kiinni. 

B19k Sisään päästyäni hoitaja onkin melkin heti pyörätuolilla mua vastassa. - -  juoksi pitkin käytäviä ja 
hissiin - - Synnytyssaliin päästyämme kätilö auttoi vaatteet pois päältä ja kapusin pöydälle. - - luulen että 
huoneessa oli minun lisäksi vain kätilö, lääkäri ja kätilöopiskelija. - -  kätilön puhuessa mulle, hän tuli 
aivan kasvojen eteen, melkein nenä kiinni nenässä. - - Luultavasti luuli että olen shokissa enkä 
ymmärtäisi jos puhuisi kauempaa. No sitten hän tuikkaisee pinnin pojan päähän . - - kätilö ojentaa 
meidän eväskassin - - Kun harjoittelija kursi mua kasaan, - -  Osastolla hoitajat oli supermukavia ja 
avuliaita. Ehtivät ihan eritavalla auttaa esim imetyksessä, mitä kuvittelen ettei jorvissa tai naikkarilla 
oltaisi.- - 

C20k - -  kätilö kävi vaan tekemässä ikäviä toimenpiteitä (laitto käyrille, joka sattu, - -  sisätutkimukset, 
painostus abtippaan tai puudutteisiin..) ja lopuks koppaamassa vauvan. - - kätilöt oli varmaan 
periaatteessa ihan mukavia - -  emmä sillon osannut sanoa et tuu pitää musta huolta, usko muhun ja 
luota muhun, sano mulle että mä osaan synnyttää ja silitä mua[tunnesymboli] - -   Hämmästyin todella 
että hän oli niin varma siitä (hän oli myös kotilo)  - - 

D20k - - pian kätilö toi rullatuolin jolla pääsin synnytyssaliin asti. Supistuksissa oli tauko jonka aikana sain
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vaihdettua sairaalakaavun ylle jonka jälkeen kätilö tutki sormin missä vaiheessa synnytys on. - - 

E20k Pyysin aika nopeasti kipupiikkiä ja se tehosi jotenkuten puolentoista tunnin verran, toisen sai antaa 
vasta neljän tunnin viiveellä - - Kätilö oli laittamassa vauvalle pinniä päähän kun vastassa olikin kaikkien 
yllätykseksi pylly! - - Lääkäreitä ja ultra paikalle ja täydellinen perätila varmistui. 

F20k Tiesin että kätilöni ei pääse aamusta tulemaan - - välillä kätilö torkkui sohvalla. - -  - - Kiitos koko 
synnytystiimille - - kun jaksoitte kannustaa ja olla läsnä, oli ihan huikeeta

G20k Kätilö tuli tarkistamaan tilanteen ja kaikkien yllätykseksi oltiinkin jo 7cm auki ja siirryimme 
vauhdilla saliin. - - Kätilö laittoi ammeen valumaan - -   Kätilö ei kerennyt kun oven saamaan kiinni kun 
minulle tuli jo todella kova ponnistuksen tarve - -  Kätilöt tulikin vauhdilla takaisin ja siirryin kylkiasentoon 
sängylle.  - - Minulla oli koko synnytyksen ajan tunne että hallitsen tilanteen ja kaikki synnytyksessä 
mukana olevat toimivat yhdessä minun kanssa. Synnytyssairaalaankin siirryttäessä Kätilöt lukivat 
synnytystoiveeni ja halusivat lähteä tukemaan minun kokemustani luonnollisesta synnytyksestä.  - - Iso 
suositus ja kiitos myös Lohjan synnytyssairaalan kätilöille, he ovat huippuja työssään jo toistamiseen ja 
ovat siellä selkeästi oikeella alalla

A15v Kotiinlähtötarkastuksen on tehnyt lapsivuodeosaston kätilö. 

A18v Lapsen syntymän jälkeen napanuora katkesi kerkesi vuotaa ehkä 30 s. - -  Ak paikalla reilun 10 min
iässä, jolloin saturaatio huoneilmalla 88% - - 

D20v Synnytyksestä vastaava kätilö: [nimi] / Synnytyksestä vastaava lääkäri: [nimi] / erikoistuva lääkäri  / 
- - Kotiinlähtötarkastuksen on tehnyt lapsivuodeosaston kätilö.- - 

G20v Synnytyksestä vastaava kätilö: [nimi] / / Muut synnytykseen osallistuneet ammattihenkilöt: [nimi]

Kokemuksellisten  kertomusten  aineistonosassa  on  kuitenkin  mukana  myös  niin  sanotusti  aktiivin

verbimuodon kautta rakentuva nollapersoonainen muoto, jolla viitataan terveydenhenkilökunnan mah-

dollisuuksiin toimia yleisellä tasolla (Pyysin aika nopeasti kipupiikkiä - - toisen sai antaa vasta neljän

tunnin viiveellä) sekä yksikön 2. persoonan imperatiivimuoto, joka kuvaa niin sanotusti synnyttäjän

omaa – ei kuitenkaan tosielämässä reaalistunutta –"sisäistä puhetta" ikään kuin se olisi osoitettu suo-

raan  tämän  edellisiä  synnytyksiä  hoitaneille  sairaalahenkilökunnan  jäsenille  (emmä  sillon  osannut

sanoa et tuu pitää musta huolta, usko muhun ja luota muhun, sano mulle että mä osaan synnyttää ja

silitä mua), jossa synnyttäjä itse toimii yksikön 1. persoonapronominin kautta muun muassa (toivotun,

puuttumaan  jääneen)  materiaalisen  transitiivisen  prosessin  KOHTEENA ja  verbaalisen  prosessin

VASTAANOTTAJANA terveydenhoitohenkilökunnan jäsenen (hypoteettisesti)  toimiessa esimerkiksi

näiden prosessien TOIMIJANA tai SANOJANA. (Shore 2020: 300–303; 310–315.) 

Imperatiivimuoto kuvaa modaalisuudeltaan synnyttäjän suhtautumista terveydenhoitohenkilökuntaan,

ja yhdessä hypoteettisen, ei-toteutuneen tilannekuvauksen kanssa ne johdattelevat tulkintaan, että syn-

nyttäjä olisi halunnut aiemmassa synnytyksessään kommunikoida suorapuheisesti henkilökunnan kans-

sa esittäen näille omia vaatimuksiaan, mutta ei ole osannut näin toimia. Imperatiivimuoto siis kuvaa

(tässä  hypoteettisesti,  eli  aiemmin  toteutumatta  jäänyttä)  synnyttäjän  halua  ohjailla  henkilökunnan
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toimintaa  oman  näkemyksensä  mukaan.  Toisessa  tapauksessa  kertomuksessa  A18k  puolestaan  kir-

joittaja ilmaisee kirjoitustilanteessa kuvauksen kohteena olevaan toteutunutta tilannetta referoiden im-

peratiivimuotoa  funktioltaan  vastaavan,  vaikkakin  kieliopillisesti  indikatiivimuotoisen  käskyn,  jossa

indikatiivin yksikön 3. persoonan muoto viittaa kätilöön, jolle kyseinen viesti on kohden-nettu (Mä

taas huudan,  et mee mihinkään). Voidaan pohtia, onko indikatiivimuotoisuus tällaisessa tapauksessa

velvoittavuuden tasoltaan jopa vieläkin voimakkaampaa kuin vastaavassa tilanteessa imperatiivimuo-

don valinta (vrt. "mä taas huudan, älä mee mihinkään"). 

Myös muunlaista,  kirjoittajan suhtautumista ilmaisevaa modaalisuutta suhteessa hoitohenkilökunnan

jäsenten  suorittamiin  prosesseihin  ilmenee  kokemuksellisissa  kertomuksissa  (esim.  Kätilö meinaa

lähteä johonkin;  Kätilö oli laittamassa vauvalle pinniä päähän - -). Näissä VP:issä kuvataan modaa-

lisuutta ilmaisevan verbiketjun tai -liiton kautta sitä, että kätilö on ollut kyseistä prosessia suorittaes-

saan kirjoittajan mukaan aikeissa tehdä jotakin, mikä ei ole sitten kuitenkaan osoittautunut tilanteen

kannalta mahdolliseksi tai suotavaksi toiminnaksi, tai toisaalta jättänyt tekemättä jotakin synnyttäjän

toivomalla tavalla (- - kätilö ei jaksanu hakea). Toisin sanottuna nämä kuvaavat modaalisuuden näkö-

kulmasta sitä, että kätilö ei ole kyseisissä tilanteissa ollut niin sanotusti kaikkitietävässä asemassa, tai

että kertomuksen kirjoittajan näkökulmasta tämä on alun perin suunnitellut toimivansa jollakin muulla

tavalla kuin mikä on tilanteen kannalta osoittautunut tarpeelliseksi tai synnyttäjän näkökulmasta mie-

luisaksi tavaksi toimia. 

Ainakin yhdessä tapauksessa modaalisuutta ilmenee myös synnyttäjän näkökulmasta päinvastaisessa

tilanteessa,  jossa  hoitohenkilökunta  toimiikin  ikään  kuin  synnyttäjän  odotuksia  paremmin (Ehtivät

ihan eritavalla auttaa esim imetyksessä, mitä kuvittelen ettei jorvissa tai naikkarilla oltaisi.). Kuitenkin

myös tässä tapauksessa  ehtiä-verbin avulla rakennettu modaalinen verbiketju ilmaisee tietyllä tavalla

sellaista  taustaoletusta,  jonka mukaan hoitohenkilökunta ei  aina kiireisen työnsä rajoittamana pysty

toimimaan  synnyttäjän  näkökulmasta  ihanteellisimmalla  mahdollisella  tavalla.  Tässä  synnyttäjän

kannalta  mieluiseksi  kääntyneessä  tilanteessa  siis  ehtiä +  auttaa -konstruktion  taustalla  vaikuttaa

synnyttäjän käsitys siitä, että pienempään, (pääkaupunkiseudun näkökulmasta) syrjäisempään ja sikäli

vähemmän  kiireiseen  sairaalaan  päätyminen  on  johtanut  siihen,  että  henkilökunnalla  on  ollut

mahdollisuus auttaa syntyneen lapsen hoidossa enemmän kuin synnyttäjä itse olisi olettanut. 

Verbivalinnat voivat ilmaista suhtautumista joskus myös silloin, kun niihin ei liity kieliopillisia modaa-

lisuuden aineksia tai esimerkiksi modaalisuutta ilmaisevaa konstruktiota kuten verbiketjua tai -liittoa.
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Tällainen on tässä esimerkissä verbi  tuikkaista (No sitten  hän tuikkaisee pinnin pojan päähän  – vrt.

esim. "sitten hän asentaa - -"; "sitten hän laittaa - -"  ). Toisaalta VP:ssä on myös mukana momentaani-

johdin (ISK §368–370), joka ilmaisee toiminnan äkillisyyttä verrattuna johtimetta ilmaistuun vastaa-

vaan verbiin tuikata. On mahdollista, että tässä tapauksessa momentaanijohtimen käyttö ilmaisee myös

osaltaan kirjoittajan tyytymätöntä tai yllättynyttä suhtautumista. 

Virallisissa synnytyskertomuksissa terveydenhoitohenkilökunnan toimintaan ei kokemuksellisten syn-

nytyskertomusten  aineistonosasta  poiketen  liity  oikein  minkäänlaista  modaalisuutta  eli  esimerkiksi

epäsuotavuutta, arvioinnin vaikeutta tai muunlaista mahdollista epäonnistumista tai epävarmuutta il-

maisevia kielenaineksia. VP:t esiintyvät yksinomaan indikatiivissa eli ilmaisevat prosessit kyseenalais-

tamattomina ja varmoina, eikä niihin liity modaalisia johtimia, verbiketjuja tai -liittojakaan. 

Kokemuksellisissa kertomuksissa esiintyy myös tarkoitteen nimityksenä doula, eli ammattimainen syn-

nytystukihenkilö, joka ei kuitenkaan välttämättä ilman muuta pätevyystaustaa vastaa virallisessa mie-

lessä  terveydenhoitohenkilökunnan  jäsenille  asetettuja  pätevyysvaatimuksia  eikä  ole  ammatillisessa

mielessä  tunnustettu  terveydenhoitohenkilökunnan jäseneksi.  Nämä kuitenkin  tarkoitteina  esiintyvät

kokemuksellisissa kertomuksissa ainakin osittain samankaltaisissa, yllä kuvatuissa representatiivisissa

rooleissa sekä systeemis-funktionaalisen kieliteorian näkökulmasta vastaavanlaisten prosessien yhtey-

dessä kuin terveydenhoitohenkilökuntaan virallisesti kuuluvat jäsenet tämän rajatun aineiston sisällä,

eli esimerkiksi materiaalisten transitiivisten ja intransitiivisten prosessien TOIMIJANA sekä verbaa-

listen prosessien SANOJANA. Toisaalta on huomioitava, että kyseisissä esimerkeissä  doula esiintyy

yksinomaan kotisynnytyksiä kuvaavien kertomusten yhteydessä, eli näiden mahdolliset representatii-

viset roolit sairaalasynnytyksistä kirjoitettujen kertomusten yhteydessä eivät päädy tämän tutkielman

yhteydessä  tarkastelun kohteeksi. 

Esimerkki 11

C20k Jossain vaiheessa tutustuin maailman ihanimpaan doulaan, joka oli niin mun 
ihminen[tunnesymboli] semmonen sielunsisko - - Kävin hänellä välillä hoidettavana ja juteltiin myös 
synnytyksistä ja jossain vaiheessa päädyttiin siihen et hän tulee mun synnytykseen[tunnesymboli] - - 
mies ja doula hiero vuorotellen alaselkää. Musta oli niin ihanaa et sillon ku mies hiero ni doula piti kättä 
mun käsivarrella ja oli läsnä, siitä tuli niin rakastettu olo, ja semmonen et hän luottaa muhun synnyttäjänä
täysin - -  doula ehdotti et mies istuu lasten jakkaralle ja mä syliin. - - Doula oli just menny hakemaan 
harsoa vauvaa varten ja tuli nopsaan takasin ja vauva synty heti vesien perään - - sit nousin sängylle ja 
doula toi mun kesällä keräämän synnytysteen - - 

F20k Synnytystä edeltävänä päivänä kävin doulallani vyöhyketerapiassa ja hän totesi että huomenna 
syntyy. - - Doula rentoutti rebozolla.
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5.3 Terveydenhoitohenkilökunta ja passiivimuotoiset prosessit 

Terveydenhoitohenkilökunnan suorittamaa toimintaa ilmaistaan passiivimuotoisilla VP:illa sekä koke-

muksellisissa että virallisissa synnytyskertomuksissa. Virallisissa synnytyskertomuksissa hoitohenkilö-

kunnan osuus passiivimuotoisessa toiminnassa on sikäli  helpompi hahmottaa,  että oletuksen vuoksi

näissä lähtökohtaisesti  keskitytään kuvaamaan juuri  hoitohenkilökunnan toimintaa,  eikä esimerkiksi

yksinomaan synnyttäjän sekä tämän perheenjäsenten suorittamia prosesseja. Virallisissa kertomuksissa

passiivimuodot  ovat  myös  tilanne-  ja  tekstiyhteyden  puolesta  odotuksenmukaisempia  tulkita

nimenomaan  "varsinaisiksi"  passiivimuodoiksi  eikä  "puhekielimäisiksi"  monikon  1.  persoonan

tunnuksiksi. Toisaalta näihinkin liittyy tulkinnan varaa, eli joihinkin passiivimuotoihin myös virallisissa

synnytyskertomuksissa voidaan ajatella sisältyvän hoitohenkilökunnan lisäksi myös synnyttäjän perhe

tai sen yksittäiset jäsenet. 

Esimerkki 12

A18k Meidät otetaan sisään synnytyssaliin.- - No tutkitaan kuitenkin. - - vasta ammeessa kuunnellaan 
vauvan sydänkäyriä. - - Ei tiedetä milloin katkesi - - 1h päästä vauva tuodaan minulle ja hän nappaa heti 
tissiin kiinni ja hymistelee höhhöh, miksi minut täältä vietiin. Meidät jätetään imettämään rauhassa. - - 
Ponnistusajaksi on kirjattu 2min.

B19k - - mulle on sanottu, et kannattaa lähteä vasta sitten sairaalaan kun et enää pysty kivuilta olemaan
kotona. - -  Kovasti käskettiin ponnistaa vaikka supistukset eivät ainakaan muistaakseni tuntuneet sillä 
hetkellä. - -Sitten mut komennettiinkin kylkiasentoon - - Siitä hänet nostettiin rinnalleni ja voi mikä onnen
määrä[tunnesymboli]  - - poikaa punnitaan ja mitataan miehen avustuksella. - -  multa ei siinä rytäkässä 
keritty ottaa streptokokkinäytettä joten oltiin tarkkailussa.

E20k Laskettiin ja mitattiin että alatiesynnytystä yritetään, mutta sali valmiudessa. - - Tehtiin päätös 
sektiosta ja vartin päästä tyttö oli pihalla. 

G20k Sairaalaan tultaessa tsekattiin tilanne mikä oli silloin 2cm - - Synnytystoiveitani kuunneltiin ja 
tuettiin alusta loppuun tämän nopeastikkin etenevän synnytyksen aikana.

A15v Reipas painonlasku 9%, aloitettu pienet lisämaidot - - Sovitaan, että tekevät muutaman 
syöttöpunnituksen ja opettelevat lisämaitojen antoa - - Neuvolakontrollia   suositellaan. / - - 
Lapsineuvolakäyntiä aik. vaiheessa   suositellaan. - - Kopioita ei lähetetä äitiys- ja lastenneuvolaan vaan 
annetaan äidille mukaan. 

A18v Tuotiin   heti virvoitteluun. - - Kätilön toimesta aloitettiin lisähappi ad 30%. - - nostettu hetkeksi 
lisähappi 30% - -Ylipaine lopetettiin noin 25 min iässä. - - Tarkastettu uudestaan 1,5 vrk iässä, status 
normaali vas laskeutumatonta kivestä lukuunottamatta. - - Kuulontutkimus:oikea:ei tehty, 
Vasen:läpäissyt / Metaboliaseulanäyte tilattu pkl lab.

D20v Kopioita ei lähetetä äitiys- ja lastenneuvolaan vaan annetaan äidille neuvolaan vietäväksi

G20v Napa-astrup otettu:Kyllä 

Etenkin kokemuksellisten kertomusten kohdalla joudutaan passiivimuotojen esiintyessä monesti tark-
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kaankin miettimään, kuka toiminnan varsinaiseksi suorittajaksi tekstiyhteyden sekä tilannekontekstu-

aalisen tiedon perusteella valikoituu, sillä näissä kertomuksissa passiivimuotoja käytetään sekä "var-

sinaisen", ilmipanematonta suorittajaa ilmaisevan passiivin merkityksessä, eli epäviralliselle kielenkäy-

tölle ominaiseen tapaan monikon 1. persoonan "tunnuksena" (multa  ei siinä rytäkässä  keritty ottaa

streptokokkinäytettä vrt. Heti  neljäntenä  päivänä  käveltiin miehen  kanssa  1h  kävelylenkki).  (ISK

§1272,  Kuiri  2000.)  Tällöinkin  kontekstuaalinen  tieto  auttaa  hahmottamaan,  kuka  tilanteessa  läsnä

olevista henkilöistä todennäköisesti suorittaisi jonkin toiminnon, esimerkiksi 'näytteen ottamisen', eli

minkä tekstissä läsnä olevan tarkoitteen suorittamaan toimintaan kyseinen passiivimuotoinen VP tällöin

todennäköisesti viittaisi. 

Pääsääntönä passiivien suorittajien selvittämistä helpottaa lisäksi se, että yleensä teksteissä on jollain

ta-valla ensin mainittu jokin tarkoite tai siirtyminen paikkaan, jossa passiivin "taakse" sisältyvä tarkoite

sijaitsee, esimerkiksi terveydenhoitohenkilökunnan toimintaan viittaavia passiiveja alkaa esiintyä siinä

vaiheessa, kun synnyttäjä on joko ollut yhteydessä tai siirtynyt synnyttämään sairaalaan. Joskus proses-

sin implisiittinen suorittaja käy ilmi esimerkiksi edeltävästä lauseesta ja joskus myös saman lauseen

passiivin jäljessä sijaitsevasta, sairaalaa paikkana edustavasta adverbiaalista, että todennäköisesti pas-

siivilla ilmaistujen prosessien kielentämättömänä TOIMIJANA on sairaalahenkilökuntaan viittaava tar-

koite (Kätilöt lukivat synnytystoiveeni ja halusivat lähteä tukemaan minun kokemustani luonnollisesta

synnytyksestä.  Synnytystoiveitani  kuunneltiin ja  tuettiin alusta  loppuun;  Meidät  otetaan sisään

synnytyssaliin.). 

Joskus virallisissa kertomuksissa myös passiivilla ilmaistujen lauseiden toimija on kielennetty mukaan

toimintaan käyttämällä ikään kuin puuttuvan subjektitarkoitteen sisältävää toimesta-rakennetta (Kätilön

toimesta aloitettiin lisähappi). (Kuiri 2000.) Passiivilla ilmaistut, terveydenhoitohenkilökunnan oletet-

tavasti suorittamat prosessit ovat luonteeltaan pääosin transitiivisia ja useimmiten materiaalisia niin vi-

rallisissa  kuin  kokemuksellisissakin  kertomuksissa  (Siitä  hänet  nostettiin rinnalleni; Napa-astrup

otettu:Kyllä), verbaalisia (Neuvolakontrollia  suositellaan; ), joskus jopa behavioraalisiksi tai mentaa-

lisiksi tulkittavia ( Synnytystoiveitani kuunneltiin ja tuettiin). Aineiston passiivimuotoisille prosesseille

tyypillisesti myös materiaalisten prosessien implisiittisen TOIMIJAN selvittäminen vaatii tulkintaa ja

taustatietojen analysointia. Esimerkiksi virallisessa kertomuksessa ilmaisu  aloitettu pienet lisämaidot

voi olla tulkittavissa niin, että 'lisämaitojen aloittaminen' perustuu terveydenhoitohenkilökunnan, mah-

dollisesti vieläpä spesifimmin lääkärin päätökseen, joka puolestaan on tehty analysoimalla vauvan pai-

non kehitystä lääketieteellistä taustatietoa vasten. Kuitenkin on mahdollista sekä tilannekontekstia että

51



samaa synnytystä kuvaavaa kokemuksellista kertomusta analysoimalla, että syntyneen vauvan perhe on

vastuussa varsinaisen materiaalisen toiminnan suorittamisesta,  vaikka aloite toimintaan onkin täysin

lähtöisin terveydenhoitohenkilökunnalta. Aineiston passiivimuotoisten prosessien analysoinnissa tulee

jatkuvasti vastaan se, että nämä rajanvedot eivät läheskään kaikissa tapauksissa ole yksiselitteisiä, joten

tässäkin tapauksessa näiden esittely juuri tässä osiossa perustuu tutkielmantekijän hallussa olevan taus-

tatiedon perusteella tehtyyn päättelyyn ja luokitteluun.

Verbaalisten prosessien tapauksessa kokemuksellisissa kertomuksissa verbaalisen, passiivilla ilmaistun

transitiivisen prosessin SISÄLTÖ on infiniittinen lauseke (käskettiin tulla viimeistään 12h päästä näy-

tille). Näissä jälkimmäisen, infiniittisellä verbimuodoilla ilmaistun prosessin suorittaja on eri tarkoi-te

kuin passiivimuotoisen prosessin (käskettiin tulla  viimeistään 12h päästä näytille), jolloin passiivilla

ilmaistun  prosessin  SANOJA on  eri  kuin  infiniittisen  lausekkeen  prosessin  TOIMIJA. Virallisissa

kertomuksissa yleensä verbaalisen prosessin saama objekti eli kommunikaation niin sanottu prosessu-

aalinen SISÄLTÖ on puolestaan  ilmaistu NP:n tai aktiivimuotoisen VP:n sisältävän lauseen kautta

(Lapsineuvolakäyntiä aik. vaiheessa suositellaan; Sovitaan, että tekevät muutaman syöttöpunnituksen

ja opettelevat lisämaitojen antoa). Myös tässä virallisessa esimerkissä voidaan ajatella tilannekonteks-

tista käsin, että passiivimuodon (sovitaan) merkittävimmäksi tai alulle panevaksi SANOJAKSI hah-

mottuu terveydenhoitohenkilökunnan jäsen, kun taas jälkimmäinen VP kuvaa ikään kuin tälle alistei-

sesti synnyttäjän perheen suorittamaa toimintaa. Toisaalta 'sopiminen' on verbaalisena prosessina sel-

lainen, joka ainakin jossain määrin kuvastaa molemminpuolisen verbaalisen päätöksen tekemistä, vaik-

ka toisaalta tällaisessa kontekstissa toisella sopijaosapuolella voi olla enemmän valtaa käytettävissään

kuin toisella.

Myös kokemuksellisissa kertomuksissa esiintyy passiivimuotoisia predikaattiverbejä, joiden ilmipane-

maton suorittaja voi käydä ilmi tekstistä tai tilannekontekstista käsin, mutta joskus niiden viitteisyyttä

on mahdotonta tulkita ilman, että on ollut itse osallisena tilanteeseen ja pystynyt täten toteamaan, kuka

tai ketkä ovat osallistuneet toimintaan. Esimerkiksi tekstissä E20k (Laskettiin ja mitattiin että alatie-

synnytystä  yritetään) voidaan tilannekontekstiin liittyvien seikkojen perusteella arvioida, että 'laske-

misen' ja 'mittaamisen' suorittajina eli prosessin TOIMIJAN asemassa lienee melko varmasti hoitohen-

kilökuntaan kuuluva(t) henkilö(t), mutta on vaikeampi tai lähes mahdotonta aukottomasti todistaa, aja-

tellaanko (alatiesynnytyksen) 'yrittämisen' TOIMIJANA olevan synnyttäjä, terveydenhoitohenkilökunta

vaiko kenties nämä molemmat yhdessä. (Shore 2020: 300–319.)
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Samanlainen TOIMIJAN (tai MIELTÄJÄN) yksilöimisen vaikeus ilmenee eräässä tapauksessa tekstis-

sä G20k myös silloin, kun käytetään aktiivimuotoista monikon 1. persoonan muotoa ilman subjektin

asemassa eksplisiittisesti ilmaistua tarkoitetta (Tässä vaiheessa totesimme että täysin auki ollaan että

voisin ponnistaa heti kun siltä tuntuu.). Kontekstuaalisen tiedon perusteella nimittäin on todennäköistä,

että 'toteamisen' prosessi tässä tapauksessa on lähtöisin jonkun terveydenhoitohenkilökunnan jäsenen

te-kemästä havainnosta, jonka tämä on ilmaissut esimerkiksi verbaalisesti siten, että myös kokemusta

tekstissä kielentävä synnyttäjä mahdollisesti oman kehollisen tuntemuksensa tai muun tilanteisen sei-

kan vuoksi ikään kuin samaistuu tähän havaintoon tai omaksuu sen myös osaksi omaa toimintaansa. On

vaikea kuvitella, että synnyttäjä itse kykenisi ainakaan ilman peiliä ja syvää perehtymistä aiheeseen itse

varsinaisesti  osallistumaan  tämänkaltaisen  havainnon  tekemiseen  kuvatussa  tilanteessa.  Siksi  onkin

mielenkiintoista, että kyseinen havainto on ilmaistu juuri aktiivimuodossa, joka mahdollisesti sisällyt-

tää synnyttäjän niin sanotusti tiiviimmin osaksi prosessia kuin sen ollessa esimerkiksi passiivimuodossa

ilmaistu (vrt. esim. "todettiin että täysin auki ollaan"). Toisaalta tämän ilmaisutavan voisi ajatella myös

niin sanotusti luovan yhteishenkeä synnyttäjän ja terveydenhoitohenkilökunnan välille, eli ikään kuin

samaistavan nämä samaa päämäärää tavoittelevan me-joukon osaksi. Tämä havainto ilmentää kenties

myös jossain määrin sitä, että kokemuksellisissa kertomuksissa passiivimuotojen sekä monikon 1. per-

soonan välinen vaihtelu ja rajanveto voi olla hyvinkin vapaata, jopa häilyvää, ja varmasti myös kirjoit-

tajan omasta kielenkäyttötyylistä riippuvaista.

Doula eli ammattimainen synnytystukihenkilö esitellään tarkoitteena samassa kategoriassa terveyden-

hoitohenkilökunnan kanssa, vaikka tilannekontekstin kannalta kyse ei olekaan välttämättä virallisessa

mielessä samankaltaista ammattipätevyyttä omaavasta henkilöstä. Doula esiintyy tekstiyhteydestä pää-

tellen myös passiivimuodon taustalla yhdessä synnyttäjän kanssa (- - tutustuin maailman ihanimpaan

doulaan - - Kävin hänellä välillä hoidettavana ja juteltiin myös synnytyksistä ja jossain vaiheessa pää-

dyttiin siihen et hän tulee mun synnytykseen). Tässä tapauksessa passiivin taustalla prosessiin osallistu-

vat henkilöt on pääteltävissä passiivimuotoisia lauseita ympäröivästä deiktisten persoonapronominien

ja verbien persoonamuotojen käytöstä. (ks. deiksiksestä ISK §1423–1425). Toisaalta doula ei synnytys-

ten kulkua ja siihen liitettyjä toimenpiteitä tarkastellen kuulu sosiokulttuurisesti yhtä kiinteästi tiettyyn

vakiintuneeseen tapakultuuriin, joten sikäli tässä tapauksessa on vaikeampi arvioida, kumpi passiivin

taakse  oletetusti  kätkeytyvistä  osallistujista  olisi  niin  sanotusti  määräävässä  tai  (verbaalista)  valtaa

käyttävässä asemassa.  Mahdollisesti  passiivilla  ilmaistu toimintaa tapahtuu tällöin yhteisymmärryk-

sessä siten, että synnyttäjä esiintyy ikään kuin maksullisia, omaehtoisia palveluja tilaavan asiakkaan
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roolissa, kun taas doula on palvelua maksua vastaan, niin ikään omasta halustaan tarjoava osapuoli. 

5.4 Synnyttäjän perheen suorittamat prosessit aktiivissa ja passiivissa 

Aiemmin terveydenhoitohenkilökunnan suorittamaa toimintaa ilmaisevien passiivimuotojen kohdalla

tuli jo mainituksi passiivimuotojen kaltaisten verbimuotojen runsas määrä kokemuksellisten kertomus-

ten aineistossa, minkä vuoksi yksittäisen passiivimuotoisen ja myös aktiivimuotoisen VP:n kohdalla on

joskus  pohdittava  joko tilannekontekstin  tai  välittömän  tekstiyhteyden  kautta  sitä,  kenen  toimintaa

passiivin näköisillä muodoilla tai esimerkiksi monikon 1. ja 3. persoonan muodoilla oikein tekstissä

kul-loinkin kuvataan. Myös joissakin virallisissa kertomuksissa on kohtia, joilla passiivimuodoilla ja

jopa  aktiivimuodoilla  saatetaan  viitata  muidenkin  kuin  terveydenhoitohenkilökunnan  jäsenten,  eli

käytän-nössä synnyttäjän tai tämän perheen suorittamaan toimintaan siten, että toimijaa ei suoranaisesti

kielen-netä, mutta se on pääteltävissä kontekstuaalisten vihjeiden avulla. 

Tähän alalukuun on koottu sellaisia passiivin ja aktiivin 1. ja 3. persoonien muotoja, joilla kuvattu toi-

minta todennäköisesti viittaa prosesseihin, joihin osallistuvina tarkoitteina ovat synnyttäjä itse, tämän

perhe tai yksittäiset perheenjäsenet. Tässä yhteistä passiivi- ja aktiivimuodoille sekä virallisissa että ko-

kemuksellisissa synnytyskertomuksissa on se, että niiden yhteydessä ei ole aina suoraan kielennetty,

kehen esimerkiksi monikon 3. persoonan aktiivimuoto tai passiivimuoto viittaa, vaan tämä on pääteltä-

vissä joko tilannekontekstista tai  tekstiyhteydestä käsin (Perhe toivoo kotiin.  Sovitaan,  että  tekevät

muutaman syöttöpunnituksen ja opettelevat lisämaitojen antoa – eikä esim. "Sovitaan että vanhemmat

tekevät muutaman syöttöpunnituksen"). 

Joskus tämäntyyppisten muotojen kuvaaman prosessin taustalla on muitakin henkilöitä kuin synnyttä-

jän perheeseen varsinaisesti kuuluvat henkilöt, ja näiden mahdollinen henkilöys voidaan päätellä ai-

nakin osittain teksti- ja tilanneyhteydestä käsin – ei tosin välttämättä täysin aukottomasti. Esimerkiksi

yllä passiivilla ilmaistun toiminnan taustalla voi näissäkin ikään kuin verbaalisessa, velvoittavassa mie-

lessä toimia terveydenhoitohenkilökunta, joka ohjeistaa tai jopa velvoittaa synnyttäjää tai tämän perhet-

tä toimimaan tietyllä tavalla (vrt. Annettiin lisämaitoa ruiskulla ja syöttöpunnittiin). Tilannekontekstiin

nojaten on mahdollista, että varsinaisen fyysisen prosessin (esim. 'antamisen', 'opettelemisen') suoritta-

jana toimii tällöin synnyttäjä perheineen, mutta ikään kuin kimmoke tai velvoite toimintaan on peräisin

terveydenhoitohenkilökunnan antamasta ohjeistuksesta. Vastaavalla tavalla 'sopiminen', jota käsiteltiin

jo aiemmin terveydenhoitohenkilökuntaan viittaavien tarkoitteiden ja näiden toimintaan viittaavien pas-
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siivi- ja aktiivimuotojen yhteydessä, on prosessi, johon osallistuvat tavalla tai toisella sekä hoitohenki-

lökunta että synnyttäjä perheineen. Näin ollen joissakin tapauksissa tiukka rajan vetäminen synnyttäjän

perheen ja terveydenhoitohenkilökunnan suorittamien prosessien välille on joko vaikeaa, mahdotonta

tai vähintäänkin teksti- ja tilanneyhteyden perusteella tehtäviä tulkintoja edellyttävää. Sikäli myös tässä

esitellyt kategoriat ja niiden jaottelut voivat olla joissakin tapauksissa varsin liukuvia eivätkä lainkaan

selvärajaisia. 

Hoitohenkilökunta voi olla mahdollisesti mukana passiivimuodon kautta ilmaistussa prosessissa myös

niin sanotusti ei-tyypillisessä, ei-virkaluontoisessa toiminnassa, jolloin tilannekontekstuaalinen yleistie-

to synnytysten hoidosta ei välttämättä auta avaamaan passiivilla ilmaistuun toimintaan osallistuvia tar-

koitteita (esim.  Supistusten välissä vitsailtiin ties mistä). Tällaisen prosessin suorittajista osa voi olla

synnyttäjän perheen ulkopuolisia henkilöitä, kuten esimerkiksi edellä suluissa esitetyssä esimerkissä

passiivilla ilmaistuun prosessiin voivat olla osallisina esimerkiksi synnytyksessä ammattinsa puolesta

mukana olevat henkilöt.  Behavioraalis-verbaalinen prosessi  'vitsaileminen'  ei  kuulu tyypillisesti  esi-

merkiksi kätilön toimenkuvaan, joten tältä osin ei voida varmasti kontekstuaalisen tiedon avulla pää-

tellä, onko myös esimerkiksi  kätilö ajateltu mukaan tämän passiivilla ilmaistun prosessin suorittajiin

vai ei. Asiaa on lähes mahdotonta päätellä ilman, että tiedetään vielä tutkittavana olevan tekstin tasoa

syvällisemmin kyseisen tilanteen kulusta tai esimerkiksi tekstin kuvaamaan tilanteeseen osallistuneiden

henkilöiden behavioraalis-verbaalisisista toimintatavoista. Toisaalta samassa kertomuksessa kotisynny-

tystä hoitava kätilö suorittaa muutoinkin prosesseja, jotka eivät ainakaan sairaalaolosuhteissa ole ter-

veydenhoitohenkilökunnalle  tyypillisiä  prosesseja  (ks.  Esimerkki  10,  F20k:  välillä  kätilö torkkui

sohval-la). On  mahdollista, että kotioloissa rajanveto virallisen ja tuttavallisen välillä on muutoinkin

häilyväisempi kuin institutionaalisessa sairaalaympäristössä, jossa lisäksi terveydenhoitohenkilökunnan

jäseniä  on  useampia  paikalla,  ja  näin  ollen  suhde  kotikätilöön  on  mahdollisesti  hyvinkin  paljon

tuttavallisempi kuin yksittäiseen, satunnaiseen sairalahenkilökunnan jäseneen. 

Passiivin viitteisyys suhteessa tekstissä esiintyviin henkilötarkoitteisiin on kuitenkin joissakin tapauk-

sissa mahdollista päätellä esimerkiksi yleisen tilannekontekstin sekä kertomuksessa esiintyvien, tekstin

tasolla esiin tuotujen, niin ikään tilannekontekstista kumpuavien tietojen kautta. Esimerkiksi kertomuk-

sessa syntyvän vauvan sisältymisen osaksi passiivimuodon taustalla vaikuttavia representatiivisia roo-

leja voisi ajatella riippuvan siitä, onko vauva kyseisessä kertomuksen kohdassa jo syntynyt vaiko ei.

Toisaalta on hyvin mahdollista, että kertomusta kirjoittava äiti ikään kuin kielentää myös vielä synty-

mättömän lapsensa osaksi passiivin kuvaamaa prosessia. 
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Toisissa tapauksissa puolestaan synnyttäjä itse ei välttämättä sisälly passiivilla kuvatun prosessin osal-

listujaksi, esimerkiksi sellaisessa tapauksessa kuin tekstissä A18k, jossa synnyttäjä kommunikoi puheli-

mitse autohuoltamossa asioivan puolisonsa kanssa. (Mies oli että joo,  laitetaan nää loppuun ja  käy-

dään autopesussa.) Tällöin passiivilla kuvatun prosessin taakse voi kätkeytyä mahdollisesti niin sano-

tussa prosessin aloitteellisesssa asemassa olevan synnyttäjän puolison ja autohuoltamossa mukana ole-

van perheen esikoislapsen lisäksi myös esimerkiksi kyseisen autohuoltamon henkilökuntaa. Kaikkein

selkeintä passiivin viitteisyys kohdistuvaksi juuri synnyttäjän perheeseen siten, että mukaan ei sisälly

esimerkiksi sairaalan henkilökuntaa, on silloin, kun tekstiyhteyden ja tilannekontekstin perusteella on

todennäköisintä, että muut kuin synnyttäjän perhe eivät kuvattuun toimintaan osallistuisi (En pystynyt

enää laulamaan joten lähdettiin sairaalaan; - -  7 veljeksestä on heitetty läppää jo aika kauan). 

Terveydenhoitohenkilökunnan toimintaa kuvaavat passiivimuodot todettiin edellä esiintyviksi materi-

aalisten prosessien tapauksessa pääosin transitiivisten verbivalintojen kautta. Sen sijaan synnyttäjän tai

tämän  perheenjäsenten  toimintaa  selvemmin  kuvaavat,  materiaalisia  prosesseja  ilmentävät  passiivi-

muodot voivat esiintyä kuitenkin paitsi samaan tapaan transitiivisina (keitettiin kahvia), mutta myös ei-

transitiivisina (käydään autopesussa).

Esimerkki 13

A15k - -  lähdettiin sairaalaan.  Laitettiin tens laite. - - Nauratti ettei nähty synnytyssalia - -  Annettiin
lisämaitoa ruiskulla ja syöttöpunnittiin. - - Ei päästy kotiin toisena päivänä koska vauvan painon lasku oli
melkein 10%.- - Heti neljäntenä päivänä käveltiin miehen kanssa 1h kävelylenkki.

A18k Vietettiin mukava  päivä,  syötiin kesän  ensimmäiset  jäätelöt  ulkona.  -  -  Toinen  rengas  oli
vaihdossa.  Mies  oli  että  joo,  laitetaan nää  loppuun  ja  käydään autopesussa.  -  -   Klo  20  soitan
perhepäivähoitajalle  että  tullaan kohta tuomaan  ******  hoitoon.  Työnnän  pojalle  puuroa  naamaan
seisoen. Supistuksia ei tule yhtään, mutta en uskalla istua. - - Olemme 2 päivää sairaalassa ja vauva on
hyvä vointinen ja rauhallinen. 

B19k Kello 7.59 putkahti poikamme 3760g ja 52cm pöydälle. - - Siinä hän oli ja katselimme ja tutkimme
toisiamme.  -  -  Jäätiin perhehuoneeseen  kahdeksi  yöksi,  multa  ei  siinä  rytäkässä  keritty  ottaa
streptokokkinäytettä joten oltiin tarkkailussa. 

C20k Meidän neljättä lasta odotettiin hyvin pitkään ja hartaasti  - - käytiin pitkällä kävelyllä ostamassa
kukkia ja irtokarkkeja - - oltiin vaan miehen kanssa. - -  olin niin onnellinen ku nähtiin et saatiin neljäs
poika  [tunnesymboli]  ei  tiedetty et  kumpi  tulee,  mut  7  veljeksestä  on  heitetty läppää jo  aika
kauan[tunnesymboli]

D20k Raskausaika  oli  ollut  helppo  niinkuin  edellistenkin  raskauksien  aikana.  Kävin  töissä,  samalla
muutettiin ja  remontoitiin uutta  kotia  -  -  Päivällä  oltiin koko perhe pihalla ulkoilemassa kun tunsin
painetta alapäässä ja keskittymiskykykin oli kadoksissa. - - Siinä me sitten tutustuimme toisiimme, minä,
isi ja  vauva,  vielä  kahden  tunnin  ajan  mitä  jouduimme  viettämään synnytyssalissa  runsaan
verenvuodon vuoksi.  - - Kun  kotiuduimme muutaman päivän päästä synnyttäneiden osastolta odotin
vauva turvakaukalossa isäni kyytiä Naistenklinikan aulassa. 
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E20k Kaikkinensa  jaksoin  9  tuntia  niillä  kahdella  piikillä,  kunnes  päästiin saliin,  jolloin  jo  rukoilin
epiduraalia. - - Onneksi sain tytön melkein heti rinnalle ja siinä syliteltiin hetki. - - Isä toi tytön heräämöön
ja saatiin kokea eka imetyskerta ja kunnon sylihetki.

F20k Sovittiin tiimin kanssa että odotellaan josko synnytys lähtisi itsellään käyntiin. Klo 17 saapui koko
synnytystiimi  meille  ja  lähdettiin antamaan synnytykselle  vauhtia  akupunktiolla,  vyöhyketerapialla  ja
guashalla, joka oli ihanaa! Sen jälkeen  lähdettiin ulos kävelylle - - Tunnelma oli niin ihana,  keitettiin
kahvia, syötiin munkkeja keittiön pöydän ääressä  - -Supistusten välissä vitsailtiin ties mistä.- - 

G20k - -  lähdettiin ajamaan kohti Lohjan synnytyssairaalaa. - - Käyrillä  makoilimme oman aikamme,
jonka jälkeen pääsimme siirtymään osastolle suihkuun. - -  siirryimme vauhdilla saliin. - - Lyhyen viiden
minuutin ponnistamisen jälkeen ilman repemiä ja nirhaumia saatiin meidän toinen lapsemme maailmaan
kello 7:35 nostaen suoraan rinnalla

A15v Perhe toivoo kotiin.  Sovitaan,  että  tekevät muutaman  syöttöpunnituksen  ja  opettelevat
lisämaitojen antoa. Voivat kotiutua yöksi, huomenna joka tapauksessa painokontrolli ja labrat 

5.5 Syntyvä vauva subjektina

Niin  kokemuksellisissa  kertomuksissa  kuin  virallisista  kertomuksista  vanhimmissa  (A15v ja  A18v)

syntyvään lapseen viittaava tarkoite nimetään esimerkiksi sanoilla vauva, lapsi, poika ja tyttö. Uudem-

missa,  OmaKannasta  kopioiduissa  virallisissa  kertomuksissa  sen  sijaan  ei  esiinny näitä  nimityksiä

lukuun ottamatta kertomusta D20v, jossa mainitaan myös aineistoesimerkissä ja -tekstissä piilotettujen

lapsen sukunimen ja henkilötunnuksen välissä ei-täysikasvuiseen henkilöön viittaava ja sukupuoliole-

tuksen sisältävä sana tyttö. Pääosin OmaKannan virallisissa kertomuksissa D20v ja G20v viitataan syn-

tyneeseen lapseen esimerkiksi sanalla  vastasyntynyt. Tässä yhteydessä kertomuksissa D20v ja G20v

huomiota herättää myös niissä näkyvä syntynyttä lasta luonnehtiva valinta  Sukupuoli: Nainen,  joka

poikkeaa niin  kokemuksellisissa kertomuksissa  kuin vanhemmissa virallisissa kertomuksissa  lapsen

sukupuolta  määrittelevistä  sanoista,  jotka  toisin kuin  uudemmissa OmaKannan kertomuksissa,  ovat

yleensä lapseen tai ei-täysikasvuiseen henkilöön viittaavia nimityksiä. Substantiivi  nainen puolestaan

yleiskielessä viittaa täysikasvuiseen naarassukupuoliseen ihmisyksilöön, mutta toisaalta väestörekiste-

röinnissä ja vastaavissa tilastoinneissa tällä voi olla yleisesti tiettyyn sukupuoleen viittaava merkitys

ilman oletusta tämän täysikasvuisuudesta. 

Oletettavasti tämä muotoilu on peräisin tietojärjestelmän valmiista tekstivaihtoehdoista (ks. Liite 2; vrt.

Tiililä 2007: 118–119), eli sitä ei välttämättä ole mielekästä käsitellä tilanteessa tehtynä ja sen kannalta

merkityksellisenä kielellisenä valintana. Kenties tämä kielenaines esiintyessään ilmaisee enemmänkin

sitä,  kuinka  valikkopohjaisia  tietojärjestelmiä  käyttäessä  ei  välttämättä  ole  mahdollista  valita
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tilannekohtaisesti  kaikkein  kielellisesti  ja  merkityksellisesti  osuvinta  vaihtoehtoa.  Toisaalta  on

mahdollista, että useisiin tietokantoihin, kuten väestörekisterin tietokantoihin yhteydessä olevat muut

tietokannat,  kuten  tässä  oletetusti  terveydenhoidossa  käytetty  tietojärjestelmä,  kykenevät

koodiympäristössään helpommin hyödyntämään mahdollisimman yksinkertaista eli vähän vaihtelua ja

minimimäärän eri vaihtoehtoja sisältävää dataa. 

Pääasiallisesti vauvan suorittamat prosessit ilmaistaan yksikön 3. persoonan verbimuodoilla niin koke-

muksellisissa kuin virallisissa kertomuksissa (- - vauva huusi maitoa; Lapsi on imenyt oikealla imutek-

niikalla). Mukana on lisäksi myös ainakin yksi passiivimuoto, joka esiintyy kokemuksellisessa kerto-

muksessa  ilmaisemassa  kertomuksen  kohteena  olevassa  synnytyksessä  syntyneen vauvan toimintaa

vielä useita kuukausia kertomuksessa kuvatun synnytyksen jälkeen (nyt täällä kontataan lujaa). 

Kokemuksellisissa kertomuksissa vauvan tai muulla tavalla nimetyn vastaavan tarkoitteen suorittamista

prosesseista tyypillisin on 'syntyminen', jossa esimerkiksi vauva esiintyy materiaalisen, intransitiivisen

prosessin LÄPIKÄVIJÄNÄ (Vauva syntyi klo 13.40; - - ymmärsin että vauva oli oikeasti nyt syntynyt).

Vastaavaa prosessia voidaan kuvata myös muulla kuin syntyä-verbillä (Kello 7.59 putkahti poikamme

3760g ja 52cm pöydälle). Myös yhdessä virallisessa kertomuksessa (A15v) ilmaistaan lapsen syntymis-

tä, tosin tässä yhteydessä tarkoitetta ei ole erikseen kielennetty lauseen subjektiksi, vaan tämä käy ilmi

tekstiyhteydestä  (Perheen ensimmäinen lapsi.  Syntynyt alateitse  H 39+6).  Myös kokemuksellisissa

kertomuksissa ilmaistaan vastaavaa prosessia ilman ilmipantua subjektia, mutta tällöin kontekstin kan-

nalta kuvaus eroaa siinä, että ne ovat preesensmuotoisia eli kuvaavat tai ennustavat vauvan syntymistä

(lähi)tulevaisuudessa (- - tiesin et pian syntyy; - - hän totesi että huomenna syntyy). Näissä tapauksissa

subjektittomuus on ymmärrettävissä siten, että tilannekontekstin kannalta ei ole epäselvää, kenen eli

minkä tarkoitteen syntymää odotetaan, eli siten materiaalisen prosessin 'syntymisen' LÄPIKÄVIJÄÄ ei

ole tarpeen erikseen mainita. 'Syntymisen' ohella vauvaan tarkoitteena viittaava NP toimii myös mui-

den materiaalisten intransitiivisten prosessien läpikävijänä niin kokemuksellisissa kuin virallisissakin

kertomuksissa (Vauva rauhoittuu isän ääneen;  Alkuhoidon aikana  lapsi punakoitui).  (Shore 2020:

300–309.)

Esimerkki 14

A15k Vauva syntyi klo 13.40 - - itketti kun vauva huusi maitoa

A18k Keskiviikkona 39+3 päätin siivota koko kodin kaikki pinnat kunnolla, ettei vauvan tarvitsisi tulla 
pöpöjen keskelle. - - Toinen kätilö jää selittämään että vauvan napanuora katkesi - -  Ei tiedetä - -  miten 
paljon verta vauva menetti - - Vauva rauhoittuu isän ääneen ja syö isän sormea. 1h päästä vauva 
tuodaan minulle ja hän nappaa heti tissiin kiinni ja hymistelee höhhöh, miksi minut täältä vietiin. - - 
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Kannan pikkuveliä kantorepussa ekat 6kk ja yhtäkkiä maailma alkaa kiinnostaa ja nyt täällä kontataan 
lujaa. 

B19k Ajatuksetkaan ei pysyneet kasassa ja pelätä että tähän tienposkeenko poika syntyy.- - Kello 7.59 
putkahti poikamme 3760g ja 52cm pöydälle.

C20k - - toivoin et nyt vihdoin syntyy.- - Lauantaina 41+1 lähti limatulppa ja tiesin et pian syntyy 
[tunnesymboli] - - Doula oli just menny hakemaan harsoa vauvaa varten ja tuli nopsaan takasin ja vauva 
synty heti vesien perään. - - sit ku pää synty ni ajattelin et nyt vauva kääntyy rauhassa ja syntyy sit. 
Ponnistus oli tutun tuntuinen, ahdas ja se helpotus ku vauva synty - -

D20k Jälkikäteen mietin että ehkäpä vauva kuulosteli hetkeä että sisarukset ovat poissa niin sairaalaan 
lähtö sujuisi nopeammin ja niin että isäkin pääsee mukaan synnytykseen. - - Kun verenvuoto oli lopulta 
loppunut ja tärinä helpottanut ymmärsin että vauva oli oikeasti nyt syntynyt. 

F20k Toinen lapsemme syntyi suunnitellusti kotona perjantaina **.**.2020 tasan rv38. - - Synnytystä 
edeltävänä päivänä kävin doulallani vyöhyketerapiassa ja hän totesi että huomenna syntyy. - - Ja vihdoin 
ring of fire, se ihana tunne kun tietää että vauva syntyy. Kokeilin päätä, paljon hiuksia oli tälläkin murulla. 
- - Sieltä sain kopata omin käsin meidän pienen pojan, joka syntyi veteen keltaisten ruusun terälehtien 
keskelle klo 23.45.- -  keskellä omaa olohuonetta tv:stä tulevan takkatulen loimussa meidän vauva sai 
syntyä kotona oman äitinsä syliin.

G20k Vauva - - alkoi syödä rintaa heti salissa.

A15v Hieno poika. Vajaa 2 vrk ikää. - - eilen painonlasku -9,7% ja tänään 9,2%. saa kotiutua - - Äidin 
ensimmäinen lapsi syntyi H39+6 säännöllisesti alateitse.- - Syntynyt alateitse H 39+6 - - Imenyt rinnalla 
ja saanut pieniä määriä lisäruokia. - - Lapsi on imenyt oikealla imutekniikalla. 

A18v Alkuhoidon aikana lapsi punakoitui. - - Suunnitelma: Siirtyy vierihoitoon.- -  Ihokontaktiin päässyt 
noin tunnin iässä - - Lapsi on imenyt. 

Voidaan  pohtia,  olisiko  'syntyminen'  toisaalta  luokiteltava  materiaalisen  prosessin  sijaan

eksistentiaaliseksi prosessiksi, jolla ilmaistaan muun kuin  olla-verbin avulla 'olemaan tulemista' (vrt.

Shore 2020: 132–142). Muitakin eksistentiaalis-tyyppisiä prosesseja aineiston synnytyskertomuksissa

esiintyy (esim. siellä oli täydellinen virkeä vauva). Nämä olen kuitenkin päättänyt  sijoittaa seuraavaan

esimerkkiin muiden olla-verbillä ilmaistujen prosessien kanssa. Niiden voidaan toisaalta myös tulkita

ilmaisevan  suhteuttavaa  prosessia,  jossa  vastasyntyneen  representatiivinen  rooli  on  esimerkiksi

SIJOITTUNUT suhteessa rooliin TILA: PAIKKA. 

Vauvaan tarkoitteena viittaava NP esiintyy myös materiaalisten prosessien TOIMIJANA sekä virallisis-

sa että kokemuksellisissa kertomuksissa ( Vauva - - syö isän sormea ; Lapsi on imenyt oikealla imutek-

niikalla; vauva kääntyy rauhassa). (mp.) Sekä virallisissa että kokomuksellisissa kertomuksissa tällöin

ilmaistaan intransitiivisia prosesseja, mutta ainoastaan kokemuksellisissa kertomuksissa tässä yhteydes-

sä ilmaistaan transitiivisia prosesseja. On mahdollista, että virallisissa kertomuksissa esimerkiksi  lap-

sen 'imemisen' KOHDETTA ei pidetä tarpeellisena erikseen määritellä, sillä voi olla, että siinä yhtey-

dessä tärkeimpänä pidetään toiminnan teknistä onnistumista sen kohteen (esim sormi, rinta) erittelemi-
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sen sijaan. 

Vastasyntyneeseen tarkoitteena viittaavat NP:t osallistuvat kokemuksellisissa kertomuksissa myös be-

havioraalisiksi tulkittaviin prosesseihin (vauva huusi maitoa;  hän - - hymistelee höhhöh, miksi minut

täältä vietiin). Behavioraalisiksi prosesseiksi nämä on tulkittavissa sikäli,  että vastasyntynyt lapsi ei

yleistietämyksen perusteella kykene vielä aidosti osallistumaan varsinaisiin verbaalisiin prosesseihin.

Toisaalta  muodoltaan  nämä  esimerkkilauseet  noudattelevat  kommunikaatiolauseen  eli  verbaalisen

prosessin muotoa osittain sikäli, että niissä on ilmaistu tällaiselle lauseelle tyypillisesti kommunikaation

SISÄLTÖ.  Mahdollisesti  kokemuksellisen  kertomuksen  kirjoittaja  tulkitsee  nämä  itse  verbaalisessa

muodossa esittämänsä sisällölliset  viestit  esimerkiksi vauvan osoittaman ei-kielellisen kommunikaa-

tion tai  muun käyttäytymisen avulla.  Näin ollen SISÄLTÖ todennäköisesti  kumpuaa kirjoittajan eli

lapsen äidin omasta tajunnasta, eli hän tilannekontekstissa esimerkiksi tietää tai tulkitsee lapsen 'huuta-

van, koska haluaa maitoa', vaikka lapsi ei toisaalta tätä niin sanottua kommunikaation SISÄLTÖÄ itse

verbaalisesti  ilmaisekaan.  Vauva  kielennetään  myös  mahdollisesti  mentaalisen  prosessin mieltäjäksi

(ehkäpä vauva kuulosteli hetkeä että sisarukset ovat poissa - -), vaikka varmaa tietoa ei vauvan omista

ajatuksista ole tällaisessa tilanteessa saatavilla. 

Prosessien ilmaisemisen yhteydessä modaalisuutta ilmaistaan joissakin tapauksissa käyttämällä saada-

verbin sisältäviä verbiketjuja niin virallisissa kuin kokemuksellisissakin kertomuksissa (saa kotiutua;

meidän vauva sai syntyä kotona oman äitinsä syliin). Tällöin suhteessa vastasyntyneeseen ilmaistaan

ikään kuin sitä,  että jälkimmäisen A-infinitiivimuotoisella  verbillä ilmaistu toiminta on riippuvaista

jonkin toisen tahon kuin vauvan itsensä, eli joko synnyttäjän tai hoitohenkilökunnan tai kenties näiden

molempien,  tekemistä  päätöksistä.  Näissä  tapauksissa  a-infinitiivimuotoinen  verbi  ilmaisee

intransitiivista  materiaalista  prosessia,  jota  määritellään modaalisella  saada-verbillä.  Vastasyntyneen

representatiivinen rooli on näissä tapauksissa LÄPIKÄVIJÄ (Shore 2020: 304–305). 

Kokemuksellisissa  kertomuksissa  vauvaan  tarkoitteena  viittaava  NP  esiintyy  lisäksi  esimerkiksi

relationaalisten prosessien KANTAJANA (Vauva oli vähän sinertävä;  vauva oli aivan lähtökuopissa),

jolloin  VP:n  jälkeen  ilmaistaan  joko KANTAJAN LUOKKAA tai  OLOTILAA. Vastasyntyneeseen

viittaavaa tarkoitetta  ilmaistaan myös suhteuttavassa prosessissa SIJOITTUNEEN asemassa,  jolloin

olla-verbin välttämättömänä adverbiaalina ilmaistaan TILA: PAIKKA (vartin päästä tyttö oli pihalla).

(Shore 2020: 319–336.) Tässä yhteydessä TILA: PAIKKA on tulkittava merkitykseltään metaforiseksi:

oikeasti  ei  kuvata  tytön sijaintia  esimerkiksi  sairaalarakennuksen ulkopuolella,  vaan synnyttäjän eli
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äitinsä kehon ulkopuolella. 

Virallisista synnytyskertomuksista kahdessa uudemmassa,  OmaKannasta kopioiduissa kertomuksissa

D20v ja G20v vauvan ei ilmaista suorittavan minkäänlaisia prosesseja. Näissä keskitytään ainoastaan

luette-lemaan  tähän  liittyviä  mittaustuloksia  ja  muita  määritelmiä  siten,  että  tekstin  perusteella

esimerkiksi relationaalisen,  ilmipanemattoman ja sitä  kautta  lähinnä tulkinnanvaraisesti  "puuttuvan"

olla-verbin subjektiksi eli ominaisuuden KANTAJAKSI määrittyy NP:n pääsanaa etsimällä esimerkiksi

ei-inhimil-liseen  tarkoitteeseen  viittaava  sana  tiedot (vastasyntyneen  tiedot),  sukupuoli tai

syntymäpituus. Näin ollen nämä prosessit eivät varsinaisesti suhteuta vastasyntynyttä mihinkään, vaan

se  suhteuttavat  tätä  tutkimalla  todettuja  ominaisuuksia  esimerkiksi  johonkin  määrättyyn  mitta-

asteikkoon.  Virallisissa  kertomuksissa  vauva  ei  siis  itsenäisenä  tarkoitteena  esiinny  esimerkiksi

suhteuttavien  eli  relationaalis-ten  prosessien  KANTAJANA,  vaan  mainitun  kaltaisissa

representatiivisissa  rooleissa  toimivat  näissä  teksteissä  useimmiten  ei-inhimilliset  tarkoitteet,  joiden

ilmipantuna tai  ilmipanemattomana genetiivimääritteenä toimii tai  voisi  toimia inhimillinen tarkoite

vauva. Yhdessä vanhemmassa, alun perin paperilla toimitetussa virallisessa kertomuksessa,  vauvaan

tarkoitteena  viittaava  sana  poika saa  kylläkin  adjektiivin  attribuuttimääritteekseen  predikatiivilla

tapahtuvan suhteuttamisen sijaan (Hieno poika vrt. "poika on hieno").

Esimerkki 15

A15k:  - -   siellä oli täydellinen virkeä vauva - - 

A18k  Vauva oli vähän sinertävä. - - 

B19k  - - Siinä hän oli ja katselimme ja tutkimme toisiamme.

C20k  Synnytys kesti 5h ja vauva oli 4180g, 52cm ja pään ympärys 37cm, eli todella huomattavasti 
isompi ku meiän muut lapset - -

D20k Ei ihme että laskettu aika oli ja meni eikä vauvaa kuulunut sillä stressi vei omalta osaltaan sen 
tyyneyden mitä raskauden ja tulevan synnytyksen suhteen koin. - - Edellisen syöksysynnytyksen vuoksi 
piti olla koko ajan valmiustilassa sillä voisi olla että minä hetkenä hyvänsä synnytys alkaisi ja vauva olisi 
jo kahden tunnin päästä sylissäni. - - Ja hän olikin yllätykseksemme tyttö! Hän oli täällä! 

E20k Tehtiin päätös sektiosta ja vartin päästä tyttö oli pihalla. Terve ja reipas[tunnesymboli] - - Onneksi 
sain tytön melkein heti rinnalle ja siinä syliteltiin hetki. Se auttoi tosi paljon, hän tuntui omalta ja koin 
helpotusta ja onnea.

F20k  - - vauva oli aivan lähtökuopissa. 

G20k Vauva oli todella pirteä - - 

A15v Hieno poika. Vajaa 2 vrk ikää. - - eilen painonlasku -9,7% ja tänään 9,2% - - Lapsen diagnoosit 28 
ensimmäisen päivän aikana / Päädiagnoosit ensin / Sairaalassa syntynyt lapsi - -  vauvan sp 3510 g ja 
apg 10/10 - - Perheen ensimmäinen lapsi. - -  Virkeä poika. 
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A18v Verenpaine normaali. / Kapillaaritäyttö hyvä. / Status: sydämestä säännöllinen rytmi, ei sivuääntä. 
Hengitysäänet siistit ja symmetriset. a. fem +/+. Pojan genitaalit. Verenkuvassa Hb 169.  - -  **.* klo 22.12
syntynyt poika apg 8/6/6. Paino 3830g. Kontrollit kunnossa.- - ollut rinnalla imemässä reilun tunnin. - - / 
Rintaruokinta. / Ei lisäruokaa.

D20v  Vastasyntyneen tiedot / Sukupuoli: Nainen / Syntymäpituus: 52 cm / Syntymäpaino: 4386 g / 
Päänympärys: 36,5 cm / Apgar 1 min: 9 5 Min: 10 / ***** Tyttö ***********

G20v Vastasyntyneen tiedot / Sukupuoli: Nainen / Syntymäpituus:50,5 cm / Syntymäpaino 3644 g / 
Päänympärys: 36 cm / Apgar 1 min: 10 5 Min: 10 

Oletetun olla-verbin puuttuminen tiivistekielelle tyypilliseen tapaan (Shore 2020: 93–94) edellyttää,

että  (teoreettinen,  mahdollinen)  relationaalinen  prosessi  on  hahmotettava  näissä  tilanteissa  jollakin

muulla  tavalla.  Tässä  tutkielmassa  on  päädytty  ratkaisemaan  tämä  ongelma  tulkitsemalla

tämäntyyppisiä tekstinkohtia esi-merkiksi sanajärjestykseen perustuen. Suomen kielessä sanajärjestys

on periaatteessa vapaa, sillä useimmissa tapauksissa predikaattiverbi kongruoi subjektin kanssa, mutta

predikaattiverbin  puuttuessa  teksti  joudutaan  ymmärtämään  niin  sanotusti  prototyyppisen

sanajärjestyksen  kautta,  jossa  subjekti  esiintyy  ennen  verbiä,  ja  verbin  jälkeen  oleva  sana  saa

tapauksesta riippuen esimerkiksi objektin, predikatiivin tai adverbiaalin statuksen. Kun verbi kuitenkin

puuttuu,  sen  paikka  joudutaan  tulkitsemaan  muulla  tavoin.  (Vrt.  Viinikka  2011:  37–41,  olla-

verbittömistä itsenäisistä partisiippimuodoista kuolintodistuksissa).

Etenkin OmaKannasta poimituissa aineiston virallisissa kertomuksissa oletetusti puuttuvan olla-verbin

paikka määrittyy typologisin  keinoin,  esimerkiksi  kaksoispisteen  tai  rivinvaihdon kautta.  Kuitenkin

tällöin voidaan olettaa prototyyppiseen sanajärjestykseen nojaten, että ensin mainittu NP, joka esiintyy

ennen kaksoispistettä tai rivinvaihtoa, toimii ikään kuin ilmauksen implisiittisenä subjektina, kun taas

jälkimmäinen  NP  toimii  esimerkiksi  oletetun  suhteuttavan  prosessin  tapauksessa  predikatiivia

vastaavassa asemassa. Niissä tapauksissa, joissa verbin paikkaa ei ole määritetty typologisin keinoin

(esim.   vauvan sp 3510 g)  joudutaan tulkinta  subjektin ja  predikatiivin määrittelemiseksi  eli  koko

ilmauksen jakamiseksi kahteen erilliseen NP:hen tekemään tilannekontekstiin liittyvän yleistiedon ja

mainittujen kielenainesten välittämien merkitysten perusteella: Tiedetään esimerkiksi, että lyhenne sp

tarkoittaa  'syntymäpainoa',  koska  tätä  seuraa  nelinumeroinen  luku  ja  sen  perässä  esiintyvä

kirjainlyhenne  g,  jollaisen  ymmärretään  mittaustuloksia  ilmaistaessa  tarkoittavan  painoyksikköä

gramma.  Lisäksi vastasyntyneen  paino on useimmiten  juuri  neljällä  numerolla  ilmaistuja,  tuhansia

grammoja.  Näin  ollen  nelinumeroinen  luku  ja  lyhenne g ikään  kuin  tilannekontekstista  käsin

ymmärretään  yhdeksi  lausekkeeksi,  kun  taas  edeltävä  vauvan  sp sisältää  genetiivimääritteen,  joka

voidaan tulkita viittaavan kaikkein kiinteimmin juuri sitä välittömästi seuraavaan kielenainekseen (sp). 
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Näin ollen tällaisessa tapauksessa NP:iden erottaminen toisistaan  kahdeksi  NP:ksi  tapahtuu jossain

määrin lukijan tekemän tulkinnan perusteella. Toisaalta mikään kieliopillinen tai typologinen keino ei

tällaisessa ilmauksessa suoranaisesti estä käsittämästä näin haluttaessa koko ilmausta (vauvan sp 3510

g)  yhdeksi  lausekkeek-si,  jolloin  genetiivimäärite  viittaisi  aineksen  sp lisäksi  myös  lukua  ja

mittayksikköä  ilmaisevaan  ainekseen  3510  g.  Tällöin  ilmauksesta  kuitenkin  mahdollisesti  tuntuisi

lukijasta ikään kuin "puuttuvan" jotakin oleellista tietoa, eli heräisi vaikkapa kysymys, "mitä vauvan

syntymäpaino 3510 g on tai  mitä se tekee?", sillä tämän kaltaisessa informatiivisuuteen pyrkivässä

tekstissä ei ole välttämättä mielekästä yksinomaan nimetä tarkoitteita eli NP:itä ilmaisematta samalla

näihin liittyen jotakin uutta informaatiota. 

5.6 Muut henkilötarkoitteet

Aineiston kokemuksellisissa synnytyskertomuksissa esiintyy joukko osallistujia, joita voisi luonnehtia

niin sanotusti satunnaisiksi sivullisiksi henkilöiksi. Näitä ovat kertomuksissa mainitut henkilöt, jotka

eivät suoranaisesti osallistu synnytykseen, mutta esiintyvät kertomuksissa ikään kuin osana niitä tapah-

tumia, jotka liittyvät ajallisesti tai paikallisesti kyseessä olevaan kertomuksen pääaiheeseen eli synny-

tykseen. Tämäntyyppisiin "sivuhenkilöihin" viittaavat tarkoitteet – siis muut kuin synnyttäjä itse, tämän

puoliso,  synnytykseen  mahdollisesti  osallistuva  tukihenkilö  (doula),  syntyvä  lapsi  tai  terveyden-

hoitohenkilökunta  –esiintyy  lähes  jokaisessa  aineiston  kokemuksellisista  synnytyskertomuksista.

Ainoastaan kahdessa aineiston vapaamuotoisista kertomuksista tähän kategoriaan sijoittuvia representa-

tiivisia toimijoita ei esiinny lainkaan. Lienee vahvasti kiinni kertomuksen tilannekontekstista, mitä si-

vuhenkilöitä kussakin kertomuksessa mainitaan, eli näiden yksityiskohtainen identiteetti määrittyy ta-

pauskohtaisesti. Kuitenkin on huomionarvoista, että tämän tarkoiteryhmittymän läsnäolo on aineiston

kokemuksellisissa  synnytyskertomuksissa  varsin  toistuvaa,  jopa  jossain  määrin  järjestelmällistä.

Toisaalta virallisissa synnytyskertomuksissa tälle sivuhenkilöiden joukolle ei jää lainkaan näkyvyyttä,

sillä nämä eivät joko esiinny suoraan siinä ympäristössä, jossa virallinen synnytyskertomus kirjoitetaan

– eli sairaalan osastoilla – tai heidän osallisuutensa synnyttäjän sekä syntyvän lapsen hyvinvointiin, eli

hoitohenkilökunnan mielenkiinnon kohteena olevaan keskeiseen asiaan, on ainakin hoitohenkilökunnan

näkökulmasta olematon. Aineistossa esiintyvät sivuhenkilöt voivat olla kokemuksellisen synnytysker-

tomuksen kirjoittajan kannalta joko tuttuja, puolituttuja tai tuntemattomia henkilöitä. 
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Esimerkki 16

A15k 10 oli pakko soittaa naapuriin että tulee auttamaan kääntämään magneetit kun ne poltti niin paljon. 
Kävelin rauhattomasti, supistuksia tuli ja meni. Naapuri kysyi jääkö seuraksi, mutta halusin olla yksin

A18k [nimi] oli koko äitiysloman mulla hoidossa   - - Pakkaudutaan autoon ja 20.30 [nimi] jää hoitoon. - - 
Isoveli on peloissaan kun näkee äidin sairaalavaatteissa. Vaari ja mummu tulevat Porista isoveljen 
hoitajiksi.

B19k Miehen pomo soittaa, heidän piti mennä samalla kyydillä työmaalle mutta pohtivat uutta 
suunnitelmaa. Minä huudan ja otan supistuksia vastaan toisessa huoneessa, toisessa miehen puhelu 
kääntyy rupatteluksi ja tämän pomo alkaa muistella vaimonsa viimeisintä synnytystä. - - Ihmiset 
kurkkivat käytäville kuka täällä huutaa, minä tervehdin ystävällisesti hieman nolona ja huvittuneena 
samaan aikaan.

C20k Perjantaina 41+0 illalla oli omituisia tuntemuksia kehossa 17-22 ja toivoin et nyt vihdoin syntyy, ja 
lapset lähti illalla hoitoon, aika varmuuden vuoksi kuitenkin, koska ei ollu säännöllisiä supistuksia tai 
mitään. Sovittiin että ne on 2 yötä pois.- - Synnytys kesti 5h ja vauva oli 4180g, 52cm ja pään ympärys 
37cm, eli todella huomattavasti isompi ku meiän muut lapset, jotka ollu pieniä, 2,6-3,2kg ja kaikki 47cm ja
pienemmät päät [tunnesymboli]

D20k Ensimmäinen lapsemme syntyi alateitse perätilassa nelikiloisena ja se toi mukanaan 
itsevarmuuden ja rohkeuden synnyttäjänä. Toinen lapsemme syntyi huomattavasti pienikokoisempana 
yllättäen syöksysynnytyksellä ja se toi mukanaan ajatuksen että synnytystä ei voi suunnitella etukäteen ja
että vaikka mieli ei pysykään mukana niin keho silti tietää mitä tekee.- - Haaveilin siitä että hektisen 
syksyn ja talven jälkeen isommat lapset olisi osan viikkoa päiväkodissa ja itse voisin vauvan kanssa 
pesiä rauhassa kotona. - -  Lapset lähtivät hoitoon minun vanhemmilleni illemmalla, sillä remonttimies 
tulisi seuraavana aamuna seitsemältä paikkaamaan remontin aikana tulleita vesivahingosta aiheutuneita
vaurioita ja minun piti olla avaamassa ovea hänelle sillä mies olisi jo aamulla kuuden jälkeen lähtenyt 
töihin. Jälkikäteen mietin että ehkäpä vauva kuulosteli hetkeä että sisarukset ovat poissa niin sairaalaan 
lähtö sujuisi nopeammin - - Samalla ovista astui sisään somalinainen, joka oli yksin mutta itsekin juuri 
samalla tuskan määrällä siitä ovesta kävelleenä tiesin mihin hän on menossa. Tarjosin apua ja talutin 
naisen käsikynkässä päivystyksen puolelle ja perään toivotin oikein kovasti rohkeutta ja rakkautta. 

F20k Esikoisemme syntyi rv36 ilman kummempaa syytä, joten nyt jännättiin päästäänkö kotona 
synnyttämään.

Sisarukset tai  perheen  isommat  lapset esiintyvät  kokemuksellisten  synnytyskertomusten

aineistonosassa lähinnä relationaalisten ja materiaalisia prosesseja kuvaavien lauseiden kieliopillisina

subjekteina  eli  representatiivisten  roolien  kautta  määriteltynä  KANTAJANA,  SIJOITTUNEENA ja

LÄPIKÄVIJÄNÄ.  Toisalta  joissakin  materiaalisissa  prosesseissa  lapset  näyttäisivät  kielentyvän

TOIMIJOIKSI, vaikka to-sielämässä he eivät välttämättä olekaan niin sanotusti omaehtoisesti toimivia

osallistujia  (Lapset lähtivät hoitoon;  vrt.  "lapset  vietiin  hoitoon"). Relationaalisten  prosessien

('oleminen') osallistujina nämä kantavat ominaisuuksia kuvattaessa esimerkiksi vertailutarkoituksessa

näillä aikanaan syntymän yhtey-dessä havaittuja ominaisuuksia perheen uuden vastasyntyneen lapsen

vastaaviin ominaisuuksiin, tai sit-ten kuvaillaan relationaalisen prosessin kautta heidän olemustaan tai

mielialaansa uuden sisaruksen syntymän jälkeen (huomattavasti isompi ku  meiän muut lapsemeiän muut lapsett,  jotka

ollu pieniä; Isoveli on peloissaan kun näkee äidin sairaalavaatteissa). Suomenkielisessä SF-teoriaan
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pohjautuvassa  kirjallisuudessa  tämän  tyyppisiä  lauseita  on  nimitetty  luokitteleviksi  lauseiksi,  joita

pidetään  yhtenä  yhdistämislauseen tyyppi-nä.  Yhdistämislausetta  on  puolestaan  kutsuttu

perinteisemmissä kieliopeissa predikatiivilauseeksi. (Shore 2020: 319–322.)

Niin ikään relationaalisen sijaintilauseen kautta kuvaillaan taas sitä, miten perheen vanhempien lasten

lokationaalinen sijainti määrittyy sellaisena ajanjaksona, joka liittyy kiinteästi synnytyskertomuksessa

esiintyvään ajanjaksoon ([nimi] oli koko äitiysloman mulla hoidossa; isommat lapset olisi osan viikkoa

päiväkodissa).  (Shore  2020:  333–335.)  Synnytyskertomuksen  kirjoittaja  ilmaisee  näitä  asioita

todennäköisesti,  koska  lasten  olinpaikka  –  eli  sijainti  joko  äidin  luona  tai  muualla  –  vaikuttaa

mahdollisesti  paljonkin  esimerkiksi  kirjoittajalle  koituvaan  hoitovastuuseen  sekä  tähän  liittyvään

henkilökohtaiseen ajankäyttöön. 

Materiaalisen prosessin ('syntyminen') LÄPIKÄVIJÄNÄ toimimisen kautta kuvataan ensinnäkin van-

hempien sisarusten syntymää, jälleen luultavasti tarkoituksena tarjota vertailukohtia uuden lapsen syn-

tymään. Materiaalisten prosessien ('jääminen', 'lähteminen') kautta kertomuksissa ilmaistaan myös las-

ten olinpaikan muutosta suhteessa muuhun perheeseen. Jo ylempänä mainittiin, että tässä yhteydessä

tarkoitteen  voidaan  mahdollisesti  kielellisen  muodon  perusteella  käsittää  tässä  tapauksessa  joko

TOIMIJAN tai LÄPIKÄVIJÄN rooliin, kenties riippuen siitä, tulkitaanko materiaalisen siirtymän ole-

van niin sanotusti näiden "omaa" toimintaa, vai tapahtuuko se ikään kuin näiden omasta osallistumises-

ta  riippumatta.  Prosessina olinpaikan muutos  puolestaan motivoituu tilannekontekstissa esiintyvästä

tarpeesta hoitojärjestelyihin, jossa perheen vanhemmalle lapselle olemiseen sopivampi paikka on muu-

alla kuin synnytyssairaalassa vanhempiensa kanssa – tai myös kotisynnytyksen tapauksessa isompien

sisarusten ilmaistaan jossakin kohtaa synnytystä siirtyvän johonkin muuhun lokaatioon kuin missä syn-

nyttämistä jatketaan. 

Naapuri suorittaa toimintansa verbaalisena, kommunikaation prosessina toimien täten representatiivi-

selta rooliltaan SANOJANA.  Naapurin esittämä kysymys on puolestaan kommunikaation SISÄLTÖ.

Muut sukulaiset Vaari ja mummu, jotka osallistuvat perheen vanhemman lapsen hoitojärjestelyihin, il-

maistaan intransitiivisen materiaalisen prosessin TOIMIJOINA. Prosessi ilmaistaan lokationaalisesta

näkökulmasta käsin, eli sillä ilmaistaan toimijoiden taholta tapahtuvaa paikan muutosta, joka motivoi-

tuu tarpeesta hoitaa lapsenlapsia näiden asuinpaikkakunnalla. 

Miehen pomo toimii niin ikään kommunikaatioprosessin SANOJANA kun alkaa  muistella oman vai-

monsa synnytystä, johon liittyvät, tekstin tasolla tarkentamatta jäävät yksityiskohdat ovatkin kommuni-
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kaation SISÄLTÖ. Kommunikaatiosta kuitenkin on tässä yhteydessä kyse, vaikka 'muisteleminen' saat-

taisi jossakin vähemmän verbaalisessa yhteydessä olla myös mentaalinen prosessi. Myös samaan hen-

kilöön viittaavan tarkoitteen eli SANOJAN suorittama toinen prosessi (soittaa) on tässä jäsennetty sa-

mankaltaiseksi kommunikaation prosessiksi, sillä kommunikaatio on soittamisen ensisijainen tavoite,

vaikka toisaalta jollakin välineellä, kuten puhelimella soittamiseen liittyy myös materiaalinen aspekti. 

Ihmiset yksilöimättä voivat olla joko sairaalan asiakkaita tai henkilökuntaa, eli joitakuita kirjoittajalle

tuntemattomia henkilöitä, jotka sattuvat olemaan läsnä siinä ympäristössä, jossa osallistuvat behavio-

raaliseen  prosessiin.  (Shore  2020:  319.)  Myös  remonttimies,  tai  pikemminkin  tämän  läsnäolon

mahdollisuus,  esiintyy tekstissä,  vaikka kohtaaminen ei  tekstin  perusteella  välttämättä  toteudukaan.

Representatiivisessa roolissa tämä on kuitenkin läsnä transitiivisen materiaalisen prosessin, tekstissä

ikään kuin hajallaan esiintyvän VP:n kautta rakennetun  tulisi  paikkaamaan vaurioita TOIMIJANA.

Prosessin kuvaaminen konditionaalissa identifioi prosessin epävarmasti tapahtuvaksi, mutta kuitenkin

sillä  hetkellä  tulevaan  aikaan  suunnitelmissa  sijoittuvaksi  tapahtumaksi.  Kertomuksessa  esiintyvä

soma-linainen esiintyy  intransitiivisen  materiaalisen  prosessin  toimijana.  Tämä  tarkoitteeksi

kielennetty  hen-kilö  lienee  niinikään  synnytyskertomuksen  kokija-kirjoittajalle  tuntematon,  mutta

tämän  kohtaaminen  ajallisesti,  paikallisesti  sekä  fysiologisesti  tietynlaisessa  tilanteessa  linkitetään

synnytyskertomuksen kokija-kirjoittajan omaan tuoreeseen kokemukseen. sekä kenties myös  linkittää

hänen  kohtalonsa  ikään  kuin  osaksi  kertoja-kokijan  kohtaloa,  koska  kertoja  kokee  itsekin  aivan

vastikään olleensa samas-sa tilanteessa kuin tämä. 

Aiemmin  kokemuksellisten  synnytyskertomusten  aineistonosasta  on  tehty  jonkin  verran  havaintoja

VP:n eli predikaattiverbilausekkeen sisällä esiintyvistä modaalisista aineksista esimerkiksi verbiketju-

jen, -liittojen, -johdinten kautta. Tässä inhimillisten tarkoitteiden ryhmässä ei näiden suorittamien pro-

sessien kohdalla aiemmin muiden tarkoitteiden kohdalla havaittua, VP:n sisällä havaittua modaalisuutta

kuitenkaan esiinny, ellei sitten lähdetä hyvin syvällisesti tulkitsemaan verbivartalon valintaa itsessään

modaalisena valintana.  Voitaisiin toki pohtia,  onko esimerkiksi behavioraaliseksi tulkittava  kurkkia-

verbi niin sanotusti sävyä eli modaalisuutta ilmaiseva valinta, jos vaihtoehtoisena, neutraalimpaa suh-

tautumista ilmaisevana verbinä pidettäisiin vaikkapa  katsoa-verbiä (vrt. "ihmiset katsoivat käytäville

kuka täällä huutaa"). 
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6 Päätelmät ja yhteenveto

6.1 Yhteenveto havainnoista

Pääasiallisessa tutkimusaineistossa, joka koostuu 8 kokemuksellisesta ja 4 virallisesta synnytyskerto-

muksesta, nimetään osittain keskenään samoja inhimillisiä tarkoitteita. Niin aineiston virallisissa kuin

kokemuksellisissa  kertomuksissa  nimetään  tarkoitteet  kätilö,  lääkäri,  vauva  tai lapsi ja mies

viittauksena  synnyttäjän  puolisoon.  Vauvaan viitataan  niin  virallisessa  kuin  kokemuksellisessakin

aineistonosassa  myös  sukupuolittavilla  nimityksillä  tyttö tai  poika.  Kuitenkin  uudemmissa,

OmaKannasta  peräisin  ole-vissa  virallisissa  kertomuksissa,  kenties  tietoteknisistä  tai

väestökirjanpidollisista  syistä,  jo  vastasyntynyt  on  sukupuoleltaan  nainen.  Kokemuksellisissa

synnytyskertomuksissa synnyttäjä viittaa itseensä useimmiten yksikön 1. persoonan verbimuodolla (vrt.

myös Ojalainen 2020: 31), tosin jonkin verran vaihtelua ilmenee tässä aineistossa tältä osin erityisesti

siinä  yhteydessä,  kun  kokemuksellisen  synnytyskertomuksen  kirjoittaja  kuvaa  kätilön  tekemää

havaintoa  koskien  kohdunsuun  avautumista.  Viralli-sissa  kertomuksissa  synnyttäjästä  puolestaan

käytetään nimitystä äiti. 

Kokemuksellisissa synnytyskertomuksissa kertomuksen kirjoittaja eli yksikön 1. persoonassa esiintyvä

synnyttäjä esiintyy suhteessa SF-teorian prosesseihin ainakin verbaalisten prosessien SANOJANA, ma-

teriaalisten intransitiivisten ja transitiivisten prosessien TOIMIJANA, materiaalisten intransitiivisten

prosessien  LÄPIKÄVIJÄNÄ,  mentaalisten  prosessien  MIELTÄJÄNÄ  ja  suhteuttavien  prosessien

KANTAJANA. Kokemuksellisissa kertomuksissa synnyttäjä esiintyy myös KOKIJANA niin sanotuis-

sa kokijalauseissa, jotka ovat luonteeltaan mentaalisen ja materiaalisen prosessien rajamaastossa. Tar-

koitteen saamat roolit MIELTÄJÄNÄ ja KOKIJANA, joita esiintyy aineistossa ainoastaan kokemuk-

sellisten synnytyskertomusten tapauksessa, sopivat yksiin aiemmin esitetyn näkemyksen kanssa, jonka

mukaan niin  sanottu medikalisaatiokriittinen vastadiskurssi  korostaa synnyttäjän oman kokemuksen

tärkeyttä verrattuna valtadiskurssin asemassa toimivaan medikalisaatiodiskurssiin, jonka näkökulmasta

synnyttäjän  ruumis  puolestaan  esitetään  ikään  kuin  koneen  kaltaisena,  osiin  purettavana

kokonaisuutena. (Ruusuvuori 1992: 5–16.)

Virallisissa  synnytyskertomuksissa  äiti eli  synnyttäjä  puolestaan  esiintyy  yksikön  3.  persoonassa

lähinnä materiaalisten, transitiivisten ja intransitiivisten prosessien TOIMIJANA tai LÄPIKÄVIJÄNÄ.

Näissä  transitiivisen  prosessin  TOIMIJAN  roolissa  ollessaan  toiminnan  KOHTEENA  tai
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TULOKSENA on poikkeuksetta vastasyntynyt vauva.  Huomionarvoisena pidetään tässä yhteydessä,

että aineiston viralli-sissa synnytyskertomuksissa  äiti ei itsenäisenä tarkoitteena osallistu esimerkiksi

verbaalisiin tai men-taalisiin prosesseihin, jotka kuitenkin ovat kokemuksellisessa aineistossa vastaavan

tarkoitteen osalta yleisiä. Mentaalisten prosessien olemattomuus tässä yhteydessä selittynee sillä, että

näitä  asioita  ei  kyetä  terveydenhoitojärjestelmän hallussa  olevilla  keinoilla  mittaamaan  esimerkiksi

mihinkään  numeeriseen  skaalaan  perustuen,  eikä  niillä  välttämättä  ole  terveydenhoitoalan

näkökulmasta merkitystä synnyttäjän tai synnytettävän lapsen fysiologisen terveyden kannalta, jolloin

ei nähdä tarkoituksenmukaisena kiinnittää niihin huomiota virallisissa synnytyskertomuksissa. 

Virallisten synnytyskertomusten aineistonosassa kuitenkin esiintyy yksi lähinnä verbaaliseksi tulkitta-

vissa oleva prosessi, jonka sanojaksi kielentyy (synnyttäjän) perhe, siten sisältäen myös ryhmätarkoit-

teeseen sisältyvän implisiittisen viittauksen synnyttäjään osana nimettyä ryhmää. Tällöin verbi on var-

sinaiselta perusmerkitykseltään mentaalinen, mutta tilannekontekstista käsin on järkevää ajatella, että

sen käyttäminen perustuu perheen verbaalisesti esittämään toiveeseen, jolloin prosessin luonnehtiminen

verbaaliseksi on perusteltua. Tämä havainto todentaa sen, että hoitohenkilökunta voi ainakin joissakin

tapauksissa kiinnittää oman havaintonsakin mukaan huomiota siihen, mitä synnyttäjä (perheineen) 'sa-

noo' eli näiden suorittamilla verbaalisilla prosesseilla voi olla SISÄLTÖÄ, jonka myös terveydenhoito-

henkilökunta on kyennyt huomioimaan ja kirjaamaan ylös. 

Toisessa aineiston uudemmista, OmaKannasta poimituista virallisista synnytyskertomuksista äiti ei saa

osakseen yhtäkään prosessia ilmaisevaa predikaattiverbiä. Tämän tarkoitteen suorittama prosessi sen

sijaan nimetään kyseisessä aineistonosassa esimerkiksi substantiivin kaltaisessa mA-infinitiivin essiivi-

muodossa, jonka yhteydessä mainittu tarkoite esiintyy genetiivimuotoisena määritteenä. Tällöin tarkoi-

te ei siis tekstin mukaan osallistu varsinaiseen prosessiin, vaan tekstissä ainoastaan nimetään tapahtu-

nutta  toimintaa.  Myös  toisessa  aineiston  OmaKannasta  poimituista  virallisista  kertomuksista  äidin

tarkoitteena suorittamaa toimintaa on niin sanotusti substantivoitu käyttämällä äiti-sanaa genetiivimää-

ritteenä ja tämän suorittama prosessi puolestaan on kielennetty -minen-substantiiviksi. Tässä tapaukses-

sa äiti-sanan genetiivimääritteenä sekä -minen-substantiivin sisältävä lauseke puolestaan toimii kielio-

pillisena subjektina eli representatiiviselta rooliltaan materiaalisen intransitiivisen lauseen ei-inhimilli-

senä TOIMIJANA tai LÄPIKÄVIJÄNÄ. 

Huomionarvoista tässä yhteydessä on, että hieman vanhemmassa, alkujaan paperilla toimitetussa viral-

lisessa synnytyskertomuksessa saman verbin kantamuodosta ja samasta tarkoitteen nimestä muodostu-
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va prosessi on kuitenkin ilmaistu siten, että substantiivi äiti toimii kieliopillisena subjektina, representa-

tiiviselta rooliltaan LÄPIKÄVIJÄNÄ, kun taas uudemmassa kertomuksessa vastaavassa funktionaali-

sessa ja kieliopillisessa asemassa esiintyy  -minen-substantiiviin sisältyvä verbiaines eli prosessin ku-

vaus. Voidaan siis esittää päätelmä, että uuteen tietojärjestelmään siirtymisen myötä aktiivisten, inhi-

millisten tarkoitteiden suorittamat prosessit ovat siirtyneet virallisissa kertomuksissa taka-alalle verrat-

tuna  aiempaan,  enemmän  vapaata  tekstinsyöttöä  hyödyntäneeseen  kirjauskäytäntöön.  Tämä  on

mahdollisesti  seurausta  siitä,  että  uudemmassa  valikkomuotoisessa,  aiempaa  enemmän  valmiiden

vaihtoehtojen  valintaan  pohjautuvassa tiedonsyöttötavassa  on tietojärjestelmän ohjelmoinnista  käsin

katsottuna helpompi nimetä eri vaihtoehtoina substantiivimuotoisia lausekkeita kuin syöttää niin sa-

notusti  lausemuotoista,  inhimillisten  tarkoitteiden  suorittamia  prosesseja  niin  sanotusti

tunnusmerkittömään  tapaan  verbien  kautta  nimeävää  tekstiä  (ks.  Liite  2).  Kärjistettynä  siirtymisen

valmista  tekstinsyöttöä  suosivaan  kirjausmalliin  voisi  nähdä  korreloivan  erityisesti  inhimillisten

TOIMIJOIDEN  ja  LÄPIKÄVIJÖIDEN  vähenemisenä  kyseisenkaltaisessa  tekstiaineistossa  ja

vastaavasti lisäävän ei-inhimillisten ja abstraktien tarkoitteiden nimeämistä näitä vastaaviin rooleihin.

Toisaalta tätä päätelmää voisi vielä tutkia tarkemmin suuremmalla potilasasiakirja-aineistolla.

Virallisten  kertomusten  aineistonosassa  terveydenhoitohenkilökunnan  jäsenten  suorittamat  prosessit

esiintyvät  yksikön  1.  ja  3.  persoonassa  sekä  passiivissa.  Kokemuksellisissa  kertomuksissa  nämä

esiintyvät yksikön ja monikon 3. persoonassa, passiivissa sekä joissakin tapauksissa myös osallisina

monikon 1. persoonan muodoissa. Virallisten kertomusten aineistonosassa esiintyy erityistapaus, jossa

tekstiä tuottava terveydenhoitohenkilökunnan jäsen ilmaisee yksikön 3. persoonassa nimityksellä  Ak

("allekirjoittanut")  sijaintilausetta  muistuttavalla   predikaattiverbittömällä  ilmauksella  omaa

läsnäoloaan suhteuttavan prosessin SIJOITTUNEEN roolissa. Virallisissa kertomuksissa esiintyy siis

tässä tapauksessa kirjoittajan eli  ammattihenkilön 'minän'  häivyttämistä,  vaikka toisaalta aineistossa

esiintyy myös hoitohenkilökunnan avointa itsensä ilmaisemista yksikön 1. persoonassa. 

Kokemuksellisissa kertomuksissa kirjoittaja ilmaisee jonkin verran suhtautumista prosesseja kuvaavien

verbivalintojen kautta. Näissä yksikön 1. persoonan verbimuodoille rakentuvissa, synnyttäjän omaa toi-

mintaa kuvaavissa prosesseissa kaikkein vähiten modalisaatiota sisältävät yleensä verbaaliset prosessit:

synnyttäjä toisin sanottuna ei millään tavalla epäile esimerkiksi itse esittämiensä verbaalisten prosessi-

en SISÄLTÖÄ, eikä verbaalisten prosessin tapahtumista itsessään. Myöskään kokijalauseissa ei juuri

esiinny modalisaatiota VP:n sisällä, eli kokemukset esitetään modaalisesti varmoina tosiasioina. Sen

sijaan  mentaalisiin  ja  materiaalisiin  prosesseihin  liittyy  joskus  kokemuksellisen  yksikön  1.
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persoonamuotoisen  VP:n  sisällä  esiintyvää  dynaamista  modaalisuutta.  Tämä  ilmaisee  joissakin

tapauksissa  tiettyjen  prosessien  suorittamisen  vaikeutta  tai  rajoittuneisuutta  olosuhteissa,  joissa

synnyttäjän keho toimii synnytykselle ominaisten mekanismien armoilla vaikuttaen täten synnyttäjän

mahdollisuuksiin toimia tietyllä tavalla. Toisaalta prosesseihin liittyy joskus niin sanottu luvallisuuden

eli deonttisen modaalisuuden elementti,  joka ilmaistaan  saada-verbin ja jonkin materiaalisen verbin

ketjuna. Tällöin prosessiin ilmaisemiseen sisältyy käsitys, että kuvattu prosessi on riippuvainen muun

tahon  –  eli  tässä  tilannekontekstissa  hoitohenkilökunnan  –  antamasta  luvasta  toimia  materiaalisen

verbin kuvaamalla tavalla.

Synnyttäjän puoliso, useimmiten aineistossa  mies, esiintyy kokemuksellisten kertomusten aineistossa

yksikön 3. persoonassa materiaalisten transitiivisten ja intransitiivisten prosessien TOIMIJANA, ver-

baalisten prosessien SANOJANA ja suhteuttavien prosessien KANTAJANA. Myös yhdessä virallisista

synnytyskertomuksista  mies  esiintyy  suhteuttavan  prosessin  KANTAJANA.  Kokemuksellisissa

kertomuksissa ilmaistaan jonkin verran VP:n sisällä verbivalintojen kautta ilmenevää modaalisuutta eli

suhtautumista  myös  synnyttäjän  puolison toimintaan  kohdistuen,  vaikka  pääosin  suhtautuminen  on

niin sanotusti neutraalia. Modaalisuus ilmenee käyttämällä pääasiallista toimintaa kuvaavan materiaali-

sen  verbin  kanssa  ketjutettua  mentaalista  tai  abstraktia  verbiä,  joilla  kirjoittaja  korostaa  omasta

näkökulmastaan  joidenkin  materiaalisten  prosessien  olevan  kuvatun  synnytyksen  kannalta

mahdollisesti toissijaisia. 

Terveydenhoitohenkilökuntaan viittaavien tarkoitteiden nimitykset  esiintyvät  sekä kokemuksellisissa

että virallisissa synnytyskertomuksissa materiaalisten transitiivisten prosessien TOIMIJANA, verbaa-

listen prosessien SANOJANA tai suhteuttavien prosessien KANTAJANA. Virallisissa kertomuksissa

nämä eivät esiinny kuitenkaan intransitiivisten materiaalisten prosessien TOIMIJANA, toisin kuin ko-

kemuksellisissa kertomuksissa.  Kokemuksellisissa kertomuksissa jotkin näiden suorittamat  prosessit

ovat tulkittavissa myös behavioraalisiksi prosesseiksi. Yhteenvetona voitaisiin todeta, että virallisissa

synnytyskertomuksissa  ei  ylipäänsä  esiinny  mentaalisia  tai  behavioraalisiksi  tulkittavia  prosesseja.

Tyypillisimmin näiden tekstien sisältämät prosessit ovat terveydenhoitohenkilökunnan edustajien osalta

materiaalisia  transitiivisia  prosesseja,  joissa  nämä  ovat  TOIMIJAN  roolissa.  Synnyttäjä  esiintyy

virallisissa  synnytyskertomuksissa  sekä  intransitiivisten  että  transitiivisten  materiaalisten  prosessien

TOIMIJANA  tai  LÄPIKÄVIJÄNÄ  silloin  kun  tämä  tarkoite  on  ylipäänsä  kielennetty  lauseen

subjektiksi  esimerkiksi  ei-inhimillistarkoitteisen  substantiivin  sijaan,  mutta  harvemmin  muissa

rooleissa  itsenäisenä  tarkoitteena.  Vauva  puolestaan  toimii  virallisissa  kertomuksissa  ainoastaan
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intransitiivisten materiaalisten prosessien LÄPIKÄVIJÄNÄ tai TOIMIJANA. 

Tästä voitaneen tehdä sellainen päätelmä, että virallisissa kertomuksissa terveydenhoitohenkilökunnan

toiminta esitetään aina jossain määrin tuloksellisena tai muuhun tarkoitteeseen kohdistuvana, kun taas

kokemuksellisissa kertomuksissa tuotetaan myös toisenlaisia, ikään kuin inhimillisempiä näkökulmia

aiheeseen intransitiivisten verbivalintojen kohdistuessa hoitohenkilökunnan suorittamiin prosesseihin.

Mentaalisten ja behavioraalisten prosessien poissaolo saattaa puolestaan kertoa jotain siitä, että hoito-

alan  mielenkiinto  ei  ainakaan  tässä  tapauksessa  kohdistu  tyypillisesti  yksinomaan  inhimillisenä

pidettäviin toimintoihin niinkään paljon kuin materiaaliseen toimintaan, jolla ainakin hoitohenkilökun-

nan näkökulmasta on lisäksi selkeä kohde tai tavoite. Tämänkin voidaan nähdä olevan linjassa aiemmin

synnytysdiskurssista tehtyihin päätelmiin, joiden mukaan niin kutsuttu medikalisaatiodiskurssi eli lää-

ketieteellinen valtadiskurssi nojaa mekanistiseen kuvaan ihmisruumiista (Ruusuvuori 1992: 13–15).

Virallisissa kertomuksissa ei juuri esiinny modalisaatiota eli suhtautumisen tai epävarmuuden kuvausta,

eli niissä kaikki tapahtumat eli prosessit esitetään lähes poikkeuksetta varmoina, oikein kohdennettuina

ja kyseenalaistamattomina. Ainoa näissä VP:iin sisältyvä modaalisutta ilmaiseva aines on modaalinen

ketjuverbi  saada,  joka käyttöyhteydessään ilmaisee  vastasyntyneen lapsen läpikävijänä  suorittaman

prosessin deonttisuutta eli luvanvaraista ehdollisuutta, joka on tilannekontekstista päätellen riippuvaista

esimerkiksi  lastenlääkärin  antamasta  suostumuksesta. Tästä  voitaneen  tehdä  tulkinta,  että  hoitoalan

sisällä  vallitsee  konsensus  siitä,  miten  kuuluu  toimia,  eikä  henkilökunta  kyseenalaista  teksteissä

mainittuja toimintatapoja tai esimerkiksi mittaamalla saamiaan tuloksia taikka toisaalta epäröi omaa

kykyään toimia vaaditussa tehtävässä. 

Kokemuksellisissa  kertomuksissa  ilmaistaan  jonkin  verran  modaalisuutta  VP:n  sisällä  kohdistuen

hoitohenkilökunnan jäsenten suorittamiin prosesseihin, vaikka toisaalta usein näihin suhtautuminen on

VP:n sisälle rajoittuvassa tarkastelussa neutraalia. Kokemuksellisissa kertomuksissa kirjoittaja ilmaisee

ta-vanomaisen indikatiivin ohella omaa suhtautumistaan terveydenhoitohenkilökuntaa kohtaan muun

muassa  imperatiivimuodolla.  VP:n  si-sällä  ilmenevää  suhtautumista  ilmaistaan  kokemuksellisissa

kertomuksissa  myös  verbiketjujen  tai  -liittojen  avulla,  joissa  materiaalisten  verbien  yhteyteen

valikoituu joko mentaaliseen toimintaan viittaava, materiaalista prosessia hallitseva verbi (meinata) tai

olla-verbin ja mA-infinitiivin muodostaman verbiliiton kautta ilmenevä rakenne (oli laittamassa). Näin

kirjoittaja  ilmaisee  käsittä-neensä  terveydenhoitohenkilökunnan  jäsenen  ensin  pyrkineen  toimimaan

jollakin muulla tavalla kuin mikä tilanteessa on lopulta toteutunut.  Modaalisuutta eli  suhtautumista
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voidaan joissakin tapauksissa ilmaista myös verbivalinnalla itsessään, jolloin siihen ei liity modaalista

apuverbiä  tai  suhtautumista  ilmaisevaa  modusta  (esim. "tuikata" vrt.  "asettaa").  Myös

momentaanijohtimen  lisääminen  perusvartaloiseen  verbiin  ilmaisee  suhtautumista  toimintaan,  joka

kokemuksellisten  kertomusten  aineistoesimerkissä  ilmaisee  kirjoittajan  näkökulmasta

hoitohenkilökunnan jäsenen suorittaman toiminnan äkillisyyttä tai yllättävyyttä. 

Kertomuksessa syntyvän vauvan suorittamat prosessit ilmaistaan pääosin yksikön 3. persoonan verbi-

muodoilla sekä kokemuksellisissa että virallisissa kertomuksissa. Tosin kokemuksellisissa kertomuk-

sissa tämän suorittamiin prosesseihin viitataan joskus myös passiivimuodoilla, ja lisäksi tämä sisältyy

joskus myös monikon 1.  persoonan kautta  rakentuvien prosesseihin.  Tyypillisin  vauvan itsenäisenä

tarkoitteena suorittama prosessi on sekä virallisten kertomusten että kokemuksellisten kertomusten ai-

neistonosassa 'syntyminen',  eli  materiaalinen tai  toisaalta  eksistentiaalinen,  intransitiivinen prosessi,

jossa  vauva esiintyy LÄPIKÄVIJÄNÄ joko lauseen ilmipantuna tai implisiittisenä subjektina. Koska

kyseinen vauva on kussakin kertomuksessa ainoa tarkoite, joka  syntyy, ei subjektia ole tarpeen aina

ilmaista. 

Lisäksi  vauva toimii materiaalisten prosessien TOIMIJANA niin joissakin virallisissa kuin kokemuk-

sellisissakin synnytyskertomuksissa. Virallisissa synnytyskertomuksissa tällöin kuvatut prosessit ovat

aina luonteeltaan intransitiivisia, mutta kokemuksellisissa kertomuksissa tämä esiintyy myös transitii-

visten materiaalisten prosessien TOIMIJANA. Kokemuksellisissa kertomuksissa vauva esiintyy myös

behavioraalisten prosessien suorittajana, joka osittain vastaa verbaaliselle prosessille ominaista roolia

SANOJA sikäli, että näissä on ilmaistu myös tähän liittyen (kirjoittajan eli vauvan äidin kenties beha-

vioraalisten signaalien perusteella tulkitsema) SISÄLTÖ. Koska sisältö ei näissä kuitenkaan ole varsi-

naisesti verbaalisesti vaan enemmänkin behavioraalisesti tuottamaa ja käsitys käyttäytymisen välittä-

mästä  SISÄLLÖSTÄ on  kirjoittajan  verbaaliseen  muotoon  siirtämä  tulkinta,  voitaisiin  tämä  roolia

luonnehtia myös nimittämällä sitä esimerkiksi behavioraalisen prosessin TOIMIJAKSI. Tämän ohella

vauvaan  viittaava  NP esiintyy  kokemuksellisissa  kertomuksissa  myös  suhteuttavan  prosessin

KANTAJANA. 

Virallisissa kertomuksissa sen sijaan vauvaan tarkoitteena viittaava nimitys ei esiinny KANTAJANA,

vaan se toimii yleensä ei-inhimillistä KANTAJAA määrittelevänä genetiivimääritteenä. Näissä mainitut

ei-inhimilliset KANTAJAT viittaavat pääsanaltaan esimerkiksi vastasyntyneestä mitattuihin tai muutoin

todettuihin ominaisuuksiin. Uudemmissa, OmaKannasta poimituissa virallisissa kertomuksissa tarkoit-
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teeseen viittaava nimitys, kuten vauva tai vastasyntynyt, ei saa osakseen lainkaan predikaattiverbejä, ja

tarkoitteeseen  viittaava  nimitys  esiintyy  ainoastaan  genetiivimääritteenä  hänestä  kootuille  tiedoille.

Tämä  liittynee  ylempänä  esitettyyn  päätelmään,  jonka  mukaan  uudessa  valikkomuotoisessa

tietojärjestelmässä  tiedonsyöttö  onnistunee  helpommin  siten,  että  se  sisältää  vähemmän

predikaattiverbejä  ja  valmiit  vaihtoehdot  puolestaan  on koodattu  substantiivimuotoisiksi.  Voitaneen

mahdollisesti  myös  tehdä  tulkinta,  että  kirjauksia  tuottavan  tai  kirjausjärjestelmiä  tilaavan

terveydenhoitoalan  näkökulmasta  varsinaiset  tiedot, eli  esimerkiksi  numeeriseen  taulukointiin

perustuvat mittaustulokset, ovat tärkeämpiä kuin mittauksen kohteena olevan tarkoitteen tekemiset tai

tämän inhimillinen persoona itsessään. 

Vauvan suorittamiin prosesseihin liittyy sekä kokemuksellisissa että vanhemmissa virallisissa kerto-

muksissa jonkin verran VP:n sisällä ilmenevää deonttista modaalisuutta, joka rakentuu saada-verbin ja

intransitiivista  materiaalista  prosessia  ilmaisevan  verbin  ketjuna.  Tällöin  ilmaistaan  sitä,  että

vastasyntyneen  LÄPIKÄVIJÄNÄ  suorittama  prosessi  on  riippuvainen  jonkun  muun  tahon,  eli

esimerkiksi äitinsä tai terveydenhoitohenkilökunnan tekemistä päätöksistä. 

Kokemuksellisissa  synnytyskertomuksissa  esiintyy  myös  muita  kuin  yllä  mainittuja  inhimillisten

tarkoitteiden  nimityksiä,  joista  toistuvimmin  viitataan  erityisesti  kertomuksessa  syntyvän  lapsen

vanhempiin  sisaruksiin.  Nämä esiintyvät  kertomuksissa  relationaalisten  ja  materiaalisten  prosessien

KANTAJANA, SIJOITTUNEENA tai LÄPIKÄVIJÄNÄ. Joissakin tapauksissa LÄPIKÄVIJÄ-roolille

vaihtoehtoinen  tulkinta  voi  myös  olla  kielellisten  valintojen  perusteella  rooli  TOIMIJA,  vaikka

tilannekon-tekstista  käsin  määriteltynä  nämä  toimisivatkin  ei-omaehtoisesti,  eli  enemmänkin

LÄPIKÄVIJÄÄ  vastaavassa  roolissa.  Relationaalisten  prosessien  kautta  perheen  isommat  lapset

tarjoavat ikään kuin vertailukohtia kertomuksessa syntyneen vauvan ominaisuuksien määrittelyyn tai

sitten  ilmaistaan  vanhempien  sisarusten  olemusta  uuden  vauvan  syntymän  jälkeen.  Lisäksi  sekä

materiaalisten että relationaalisten prosessien kautta kuvataan lasten olinpaikkaa synnytyksen aikana

suhteessa  synnyttäjään  ja  synnytykseen  osallistuvaan  puolisoon.  Kyseisessä  aineistonosassa

suhtautuminen  tähän  inhimillisten  tarkoitteiden  ryhmään  on  ainakin  VP.n  sisällä  esiintyvän

modalisaation perusteella neutraalimpaa kuin muihin inhimillisiin tarkoitteisiin. 

Niin uudemmissa kuin vanhemmissa virallisissa synnytyskertomuksissa esiintyy paljon myös prosesse-

ja, joita ei ole pantu ilmi yleiskielelle tyypillisin keinoin eli predikaattiverbillä ilmaisten, mikä on toi-

saalta niin sanotun tiivistekielen varsin tyypillinen piirre (Shore 2020: 93–94; vrt. Viinikka 2011: 37–

73



41). Näin ollen tässä tekstilajissa prosessien ja niihin tarkoitteina liittyvien representatiivisten roolien

hahmottaminen vaatii enemmän tulkintaa kuin kokemuksellisten synnytyskertomusten aineistonosassa,

jossa  esiintyy  enemmän  yleiskielen  kannalta  tyypillisempiä  predikaattiverbillisiä  lauseita.  Toisaalta

myös  kokemuksellisissa  kertomuksissa  ilmenee  jonkin  verran  predikaattiverbittömiä,  tiivistekieltä

muistuttavia valintoja. 

Niin kokemuksellisissa kuin virallisissakin synnytyskertomuksissa esiintyy passiivimuotoisilla verbeil-

lä ilmaistuja prosesseja, jolloin esimerkiksi kieliopillista subjektia ei kielen keinoin ilmaista, ja tällöin

representatiiviset roolit eivät kiinnity mihinkään nimettyyn tarkoitteeseen. Joissakin tapauksissa on jo-

ko tekstiyhteyden tai tilannekontekstin perusteella mahdollista selvittää, minkä tarkoitteen toimintaa tai

olemista passiivi tällöin kuvaa, mutta kaikissa tapauksissa passiivin kuvaamaan toimintaan osallistuvi-

en tarkoitteiden nimeäminen aineistossa yksiselitteisesti edellä mainittujen vihjeiden kautta ei ole mut-

katonta. Virallisissa synnytyskertomuksissa passiivimuotoisilla verbeillä viitataan useimmiten tervey-

denhoitohenkilökunnan suorittamiin prosesseihin, mutta joissakin tapauksissa näissä kuvataan toimin-

taa, johon myös synnyttäjä perheineen on mukana osallistumassa. Kokemuksellisissa kertomuksissa

passiivilla voidaan sen sijaan viitata myös synnyttäjän, tämän perheen kollektiivisena tarkoitteena tai

yksittäisten perheenjäsenten suorittamiin prosesseihin. Lisäksi näissä, samoin kuin virallisissakin ker-

tomuksissa,  passiivimuodot viittaavat myös terveydenhoitohenkilökunnan omaehtoisesti  suorittamiin

prosesseihin sekä prosesseihin, joissa ovat samanaikaisesti mukana sekä terveydenhoitohenkilökunta,

synnyttäjä että mahdollisesti tämän perheenjäsen eli puoliso. 

Sekä virallisissa että kokemuksellisissa synnytyskertomuksissa terveydenhoitohenkilökunnan toimin-

taa kuvaavat passiivimuodot kuvaavat pääosin transitiivisia, materiaalisia prosesseja, joissa terveyden-

hoitohenkilökunta esiintyy ilmipanemattoman TOIMIJAN roolissa. Lisäksi nämä suorittavat myös ver-

baalisia prosesseja ilmipanemattoman SANOJAN roolissa, jolloin ikään kuin objektin asemassa on il-

maistu reprsentatiivisena roolina verbaalisen prosessin SISÄLTÖ, eli se, mitä sanotaan. Sen sijaan sel-

vemmin synnyttäjän perheen suorittamia,  passiivimuodossa ilmaistuja prosesseja voidaan kokemuk-

sellisissa  kertomuksissa  ilmaista  myös  intransitiivisen  verbivalinnan  kautta,  eli  kokemuksellisten

synnytyskertomusten aineistonosassa synnyttäjä tai tämän perheenjäsenet voivat esiintyä sekä passiivi-

muotoisten  intransitiivisten  että  transitiivisten  materiaalisten  prosessien  ilmipanemattomana

TOIMIJANA. 
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6.2 Päätelmät suhteessa vastadiskurssin esille tuomaan konfliktiin

Terveydenhoitohenkilökunnan verbaalisena prosessina suorittama vierusparin etujäsen 'luvan pyytämi-

nen'  jälkijäsenenään  synnyttäjän  suorittama  niin  ikään  verbaalinen  prosessi  'luvan  antaminen'  on

ainakin media-aineiston perusteella ollut viime aikoina keskeinen konflikti niin sanotun valtadiskurssin

ja vastadiskurssin välillä. Toisin sanottuna terveydenhoitohenkilökunnan tämän hetken vakiintuneisiin

toimintaperiaatteisiin  kriittisesti  suhtautuvat  ovat  media-aineiston  perusteella  toivoneet,  että  hoito-

henkilökunta  kysyisi  luvan  synnyttäjältä  aina  ennen  toimenpiteiden  tekemistä  tai  ainakin  muutoin

verbaalisesti ilmaisisi ennen materiaalisen toiminnan suorittamista, mitä on aikeissa tehdä suhteessä

synnyttäjän  kehoon.  Esimerkiksi  synnytysväkivaltaa  tai  epäasiallista  kohtelua  synnytyksessään

kokeneet ja siitä kielen keinoin kokemuksiaan välittävät synnyttäjät mainitsevat ongelmaksi joissakin

tapauksissa  juuri  sen,  että  häneltä  ei  ole  pyydetty  lupaa  tiettyjen  toimenpiteiden  tai  tutkimusten

suorittamiseen,  tai  ne  on tehty hänelle  kertomatta.  (HS  11.7.2018;  HS 8.5.2019;  YLE 16.11.2020:

07'20''–08'25''). Media-aineiston perusteella jo se, että kätilö tai lääkäri ei pyydä lupaa sisätutkimuksen

tai  episiotomian  suorittamiseen,  voi  synnyttäjän  omasta  kokemuksesta  käsin  tuntua  suorastaan

väkivaltaiselta  ja  traumatisoivalta.  Tässä  tutkielmassa  käytetyn  terminologian  näkökulmasta

vastadiskurssin  esille  tuoma  ongelma  on  tietynlaisten  verbaalisten  prosessien  puuttuminen

alkuperäisessä asiayhteydessä. 

Jos luvan pyytäminen olisi tällä hetkellä juridisessa tai lääketieteellisessä mielessä merkittävä seikka,

tämä luultavasti kirjattaisiin virallisiin synnytyskertomuksiin, missä sitä tämän tutkielman tulosten pe-

rusteella ei kuitenkaan esiinny. Toisin sanottuna tässä tutkielmassa on muun muassa tehty sellainen ha-

vainto, että toimenpiteitä varten 'luvan pyytämistä' ja 'luvan antamista' ilmaisevia vieruspareja tai sen

etu- ja jälkijäseniä ei esiinny virallisissa eikä kokemuksellisissakaan synnytyskertomuksissa.  'Luvan

pyytäminen' olisi verbaalinen prosessi, jossa terveydenhoitohenkilökunnan jäsen toimisi SANOJANA,

kun taas 'luvan antamisen' prosessissa SANOJANA toimisi synnyttäjä, ja yhdessä nämä muodostaisivat

synnytystilanteessa puhuttuna esiintyvän vierusparin, joka täten mahdollisesti voitaisiin myös kirjata

synnytyskertomuksiin.  Mikäli  luvan  pyytäminen  ja  saaminen  olisi  niin  sanotun  valtadiskurssin

näkökulmasta juridisessa tai lääketieteellisessä mielessä yhtä keskeinen seikka kuin tällä hetkellä muut

viralliseen synnytyskertomukseen kirjattavat tiedot, tämän voisi uskoa ilmenevän jokaisessa virallisessa

synnytyskertomuksessa  samaan  tapaan  kuin  esimerkiksi  synnytystapa  (syntynyt  alateitse,

alatiesynnytys), esimerkiksi merkinnällä "äiti on antanut luvan episiotomian suorittamiselle" tai "äiti on
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antanut luvan scalp-anturin kiinnittämiseksi". Voitaneen ajatella niinkin, että mikäli luvan kysyminen

tapahtuisi aina oletusarvoisesti ja lakisääteisesti, ei sitä välttämättä tällöinkään merkittäisi viralliseen

synnytystä koskevaan selontekoon, vaan siihen saatettaisiin dokumentoida mahdollisia jälkiselvittelyjä

varten sen sijaan vain synnyttäjän oletettuun kysymykseen antama vastaus. 

Jotta tämäntyyppisiä tietoja voitaisiin alkaa kirjata virallisiin synnytyskertomuksiin, niiden kirjaamisel-

le täytyisi ensiksi löytyä jokin motiivi kyseisten tekstien tilannekontekstuaaliseen aihealueeseen liitty-

vien tieteenalojen, eli joko lääketieteen tai oikeustieteen sisältä. Tällainen voisi olla esimerkiksi lain-

säädäntöön kirjattu muutos potilaan oikeuksiin liittyviä hoito- ja kirjauskäytänteitä koskien, tai lääke-

tieteellisen tiedon tapauksessa esimerkiksi sellainen havainto, että luvan pyytämisen terveydenhoito-

henkilökunnan taholta – ja sen antamisen synnyttäjän osalta –  esimerkiksi todettaisiin myöhemmin

korreloivan jotenkin asianosaisten henkilöiden terveydentilan kanssa. Vasta tällöin tämän tyyppinen

kielellinen  toiminta  ('luvan  pyytäminen'  ja  'luvan  saaminen')  nähtäisiin  alan  itsensä  kannalta

tarkoituksenmukaiseksi toiminnaksi ja näin ollen myös sen kirjaamiseen liittyvä kielellinen toiminta

arkipäiväistyisi terveydenhoitoalan virkakielen kulttuurissa. 

Kielitieteen tehtävään ei sinänsä kuulu juridisten tai lääketieteellisten tilannekontekstuaalisten seikko-

jen arvioiminen, mutta sen piirissä on mahdollista tehdä havaintoja kielenkäytöstä, joka tavalla tai toi-

sella liittyy minkä tahansa muun tieteenalan vallankäytön piiriin. Kielitiede voi myös toimia apuna sil-

loin, kun arvioidaan jonkinlaisen kielellisen toiminnan ehtoja ja seurauksia. Esimerkiksi tässä tutkiel-

massa on havaittu, että synnyttäjä oman kokemuksensa mukaan kykenee synnytyksenkin aikana toimi-

maan verbaalisten prosessien SANOJANA siten että verbaalisella prosessilla on myös tällöin hahmotet-

tava SISÄLTÖ, ja toisaalta myös se, että virallisiin synnytyskertomuksiin on jo aikaisemminkin kirjattu

vapaamuotoisesti synnyttäjän (perheen,  eli tässä tapauksessa kenties myös muiden perheenjäsenten)

verbaalisen prosessin kautta ilmaisema sairaalahoitoon liittyvä toive. Näin ollen myös sairaalahenkilö-

kunnan  voidaan  itse  tuottamansa  tekstuaalisen  todistuksen  kautta  käsittää  olevan  jo  nyt  ainakin

joissakin tapauksissa kykeneviä vastaanottamaan ja ymmärtämään heille verbaalisesti esitettyjä, hoito-

suhdetta koskevia sisältöjä, vaikka tätä ei ainakaan tällä hetkellä virallisessa mielessä vaadittaisikaan. 

6.3 Tutkielman ja aineisto-otannan edustavuudesta

Tutkielman aineisto on myös rajattu toisaalta keräysympäristön eli Facebookissa sijaitsevan Aktiivinen

synnytys ry:n keskusteluryhmän mukaan ja toisaalta sen mukaan, mitä kyseisen ryhmän jäsenet ovat ol-
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leet halukkaita vapaaehtoisesti jakamaan opinnäytetyön tekijän kanssa tämän nimenomaisen tutkimus-

asetelman ollessa kyseessä. Näin ollen tämän tutkielman synnytyskertomusten otanta ei välttämättä ole

edustava niin sanotusti yleisellä mittapuulla kaikkien suomeksi kirjoitettujen synnytyskertomusten eli

sekä virallisten että kokemuksellisten synnytyskertomusten joukossa, mutta toisaalta sitä voidaan pitää

omalla tavallaan edustavana otoksena sen ympäristön kannalta, missä teksti on julkaistu tai minkä kaut-

ta ne ovat päätyneet osaksi tämän tutkielman aineistoa. Tämän tutkielman aineisto on näin ollen rajattu

Aktiivinen synnytys ry:n keskusteluryhmän jäsenten vapaaehtoisesti jakamiin synnytyskertomuksiin, ja

mainittuun joukkoon kuuluu sekä virallisia että kokemuksellisia synnytyskertomuksia. Vaikka lopulta

rajauksen sisään mahtuneiden tekstien joukko ei ole kovin suuri, voidaan sitä kuitenkin pitää varsin

monipuolisena ja siten myös riittävän edustavana laadullista tutkimusta ajatellen. 

Tämän tutkimusasetelman kannalta on kenties hyvä määritellä edustavuus siten, miten se suhteutuu tä-

hän jo valmiiksi rajattuun yleisöön tai yhteisöön. Nimittäin kaikki synnyttäneet suomalaiset eivät ole

kyseisen Facebook-keskusteluryhmän jäseniä, vaan monilla siihen kuuluvilla saattaa esiintyä niin sa-

nottua keskivertoväestöä useammin jonkinlainen taustanäkemys tai ideologia liittyen siihen, minkälai-

sen merkityksen synnytys saa elämäntapahtumana. Toisin sanottuna ryhmään kuulunee – tai ainakin

siellä keskusteluun ja kokemusten jakamiseen todennäköisemmin osallistunee – etupäässä ihmisiä, joi-

den mielestä synnytys on tavalla tai toisella merkityksellinen tapahtuma ja jotka ovat myös kiinnostu-

neita  siihen  liittyvistä  yksityiskohdista  sekä  synnytyksen  tuottamasta  kokemuksesta  tai  muistoista.

Kokemuksellisia synnytyskertomuksia ei välttämättä kovin herkästi tule kirjoittaneeksi esimerkiksi sel-

lainen ihminen, jonka mielestä synnytys tai sen kuvailu kokonaisuudessaan ei syystä tai toisesta ole

merkityksellistä, tai toisaalta sellainen ihminen, joka kokee tapahtuman esimerkiksi häpeälliseksi tai

muulla tavoin unohtamisen arvoiseksi tilanteeksi. Näin ollen kokemuksellisen synnytyskertomuksen

olemassaolo  jo  itsessään  voi  viestiä  sen  kirjoittajan  suhteesta  tietynlaiseen  sosiokulttuuriseen

käytäntöön.

Virallinen synnytyskertomus taas kirjoitetaan ainakin kaikkia sairaalassa synnyttäviä koskien – synnyt-

täjän sekä siihen liittyvän virkahenkilöstön omasta yksilöllisestä tahdosta riippumatta – mutta toisaalta

synnyttäjästä ja hänen henkilökohtaisesta synnytyskokemuksestaan voi olla paljolti kiinni se, haluaako

hän jakaa tätä(kään) kuvausta muiden ihmisten luettavaksi edes tutkimusympäristöön, jossa henkilö-

tiedot on peitetty. Pidän itse tutkielman tekijänä todennäköisenä, että halukkuus jakaa muiden luetta-

vaksi sekä kokemuksellisia että tutkimuskäyttöön annettavia virallisissa synnytyskertomuksia liittyy

osittain myös siihen, kuinka onnistuneena tai miellyttäviä muistoja herättävänä tapahtumana henkilö

77



pitää itse kokemaansa synnytystä. Uskoakseni ainakin tällä aineistonkeruutavalla, johon liittyy luvan

pyytäminen tutkimuksen kohteena olevien tekstien kirjoittajilta tai asianosaisilta, voi olla todennäköi-

sempää saada vastineeksi käyttöön tekstejä henkilöiltä, joiden mielestä kyseinen tekstiksi kielennetty

kokemus on ollut itsessään niin sanotusti positiivinen, ja siten teksti yhdistyy heidän mielessään miel-

lyttäviin, positiivisiin muistoihin. 

Voi olla, että synnytyskertomuksista koottu aineisto näyttäisi erilaiselta, mikäli se olisi kerätty ja rajattu

jotenkin muuten kuin tässä tapauksessa on tehty, eli kokemukselliset synnytyskertomukset olisi kerätty

esimerkiksi synnytyspettymyksiä käsittelevästä keskusteluryhmästä tai virallisten kertomusten tapauk-

sessa suoraan terveydenhoidon tietokannoista. Tällöin saataisiin kenties kattavampi ja koko väestön

kannalta niin sanotusti osuvampi, monipuolisempi otanta kuvaamaan kaikenlaisia synnytyskertomuksia

yleisesti. Näin ollen tämän tutkielman tuloksia tarkastellessa on hyvä pitää mielessä, että ne pätevät

kenties vain tämän tutkielman aineiston piiriin rajatussa synnytyskertomusten joukossa, mutta jollakin

muulla rajaus- tai otantaperiaatteella voitaisiin löytää muitakin lainalaisuuksia samoja samankaltaisia

tai samoja tekstilajeja sekä näissä esiintyviä kielenpiirteitä koskien. 

Aineistoon kuuluvat viralliset synnytyskertomukset ovat toisaalta tilannekontekstista käsin määriteltynä

kokemuksellisten tekstien kokoelmaa hieman pienempi ja homogeenisempi joukko, sillä niissä ei ole

mukana esimerkiksi kokemukselliseen tekstiaineistoon kuuluvia kertomuksia kotisynnytyksistä.  Toi-

saalta,  mikäli  käännetään  tarkastelu  rajatun  tekstikokonaisuuden,  asianosaisen  synnyttäjän  tai

synnytyksen olosuhteiden sijaan siihen, kuka tai kuinka monta ihmistä kutakin tekstiä on kirjoittanut,

avautuu  myös  aineiston  viral-lisista  teksteistä  hieman  lisää  hajontaa.  Vaikka  virallisissa

synnytyskertomuksissa  onkin  mukana  vain  neljää  eri  synnytystä  koskevat  kertomukset,  on  näiden

kirjoittamisessa  ollut  dokumenteissa  näkyvien  kirjausmerkintöjen  ja  muun  taustatiedon  perusteella

mukana  jopa  useampia  henkilöitä  kuin  aineiston  kokemuksellisten  kirjoittajia  yhteensä.  Kun

tavoitteena on löytää mahdollisimman edustava otanta, niin useamman henkilön työnjälki tässä osasa

aineistoa  tekee  kenties  muutoin  suppeahkosta  virallisten  syn-nytyskertomusten  aineisto-osasta  itse

asiassa  edustavamman  kuin  se  olisi  kaikkien  virallisten  synnytys-kertomusten  ollessa

kokonaisuudessaan esimerkiksi vain yhden henkilön kirjoittamia. 

Kuitenkin  tämän  tutkielman  aineisto-otannan,  tutkimusasetelman  ja  valitun  metodin  kannalta

tarkasteltuna on mahdollista, että tämä tutkielma painottuu jossain määrin enemmän kokemuksellisten

synnytyskertomusten näkökulmaan, tai ainakin sen diskurssiyhteisön näkökulmaan, josta nämä tekstit
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kumpuavat.  Tähän  suuntaan  voi  toisaalta  painaa  sekin,  että  yksittäisten,  rajattujen  teksti-

kokonaisuuksien  osuutta  tarkasteltaessa  kokemukselliset  synnytyskertomukset  saavat  aineistossani

merkittävämmän roolin niitä ollessa kappalemäärällisesti aineistossa mukana enemmän kuin virallisia

synnytyskertomuksia, ja ne ovat myös keskimäärin teksteinä pidempiä. Myös oma henkilökohtainen

asemani  tutkielman  tekijänä  painottuu  enemmän  kokemuksellisten  synnytyskertomusten  kuin

virallisten  synnytyskertomusten  tuntemukseen.  Onkin  mahdollista,  että  nämä  seikat  jossain  määrin

vääristävät tässä tutkielmassa tehtyjä johtopäätöksiä suhteessa yhteiskunnalliseen kehykseen tai siihen,

mikä sen suhteen voisi  olla  yleisintä  tai  'normaalia'  etenkin virallisten synnytyskertomusten ollessa

kyseessä. Tästä huolimatta koen tämän tutkielman onnistuneeksi ainakin siltä kannalta, että siinä olen

päässyt  syventämään synnytysdiskurssin  aikaisemman yhteiskuntatieteisiin  painottuvan tutkimuksen

parissa  käytössä  ollutta  valta-  ja  vastadiskurssinäkökulmaa,  nyt  ennen  kaikkea  kielitieteellisestä

näkökulmasta.  Virallisissa  synnytyskertomuksissa  varmasti  kuitenkin  riittää  kielitieteellisen

tekstintutkimuksen alalla edelleenkin riittävästi  tutkittavaa,  jolloin ne mahdollisesti  myös pääsisivät

tekstilajina tutkimuksen keskiöön paremmin kuin tässä tutkielmassa. 

6.4 Jatkotutkimus

Erilaisiin tekstilajeihin kuuluvia synnytyskertomuksia on tutkittu jo varsin runsaasti niin suomen kielen

ja kielitieteen kuin muidenkin tieteenalojen näkökulmasta. Myös suomenkielistä synnytysdiskurssia on

tutkittu runsaasti, vaikkakin enimmäkseen tämän tarkastelu on suoritettu muusta kuin kielitieteellisestä

näkökulmasta. Luultavasti kuitenkin aihepiirissä tai siihen liittyvissä tekstilajeissa riittäisi vielä tutkitta-

vaa kielitieteen näkökulmasta, mikäli halutaan esimerkiksi rajata tai määritellä jotakin siihen sisältyvää

osajoukkoa tarkemmin. 

Tämän  tutkielman  pääasiallisena  tutkimusaineistona  käytetyissä  virallisissa  ja  kokemuksellisissa

synnytyskertomuksissa esiintyvien prosessien ja niihin liittyvien keskeisten representatiivisten roolien

analysointi on rajattu koskemaan inhimillisviitteisiä tarkoitteita sekä näiden esiintymistä pääosin lausei-

den kieliopillisina subjekteina tai sitä vastaavissa asemissa. Rajauksen ulkopuolelle jääneitä representa-

tiivisia rooleja, esimerkiksi kieliopillisten objektien tai adverbiaalien kautta järjestyviä, voitaisiin kui-

tenkin kenties vielä tulevaisuudessa inhimillisviitteisten tarkoitteiden osalta vielä tutkia joko saman tai

samankaltaisen aineiston esiintymistä. 

Lisäksi tässä tutkielmassa tutkimuksen rajauksen ulkopuolelle jääneitä ei-inhimillisiä osallistujia voitai-
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siin jatkossa tutkia esimerkiksi vastaavalla tavalla kieliopillisena subjektina toimimisen kautta sovittaen

tarkastelu SF-teoriaan kuuluvien representatiivisten roolien ja prosessien näkökulmaan. Tämän tutkiel-

man pääasiallisessa tutkimusaineistossa esiintyy subjektia vastaavassa asemassa ei-inhimillisiin tarkoit-

teisiin viittaavia nimityksiä, joista aineistossa toistuvimpia ovat esimerkiksi supistukset, kipu, ponnista-

misen tarve sekä erilaisiin mentaalisiin tarkoitteisiin viittaavat nimitykset kuten ajatukset ja tunnelma,

ruumiineritteitä kuvaavat ainetarkoitteet kuten maito, veri, lapsivesi sekä esimerkiksi erilaisia diagnoo-

seja tai komplikaatioita kuvaavat tarkoitteiden nimitykset kuten repeämät. Näiden jaotteleminen erilai-

siin havaittaviin representatiivisiin rooleihin samalla prosessityyppejä tarkastellen, esimerkiksi tätä tut-

kielmaa varten kootussa tai muutoin samankaltaisessa aineistossa, olisi katsoakseni varsin mielenkiin-

toinen tehtävä, vaikka valitettavasti tässä yhteydessä siihen ei jäänyt mahdollisuutta. 

Virallisten synnytyskertomusten aineistonosaa tätä tutkielmaa varten tulkitessa tuli ilmi mahdollisuus,

että  viralliset  synnytyskertomukset  ovat  mahdollisesti  muuttuneet  myös  kielelliseltä  muodoltaan

aineistojen siirtyessä paperilta OmaKantaan. Tältä alueelta voisi löytyä tekstintutkijalle vielä runsaasti

mielekästä  tutkittavaa,  etenkin  jos  aineistoa  laajennettaisiin  synnytyskertomuksista  koskemaan

muitakin mahdollisia epikriisejä eli potilasasiakirjoja. Tällöin tutkimus rajautuisi yksinomaan virallisiin

potilasasiakirjoihin  ja  erityisesti  siihen,  miten  niiden  kielellinen  muoto  on  muuttunut  sähköiseen

tietokantaan siirtymisen yhteydessä verrattuna aikaisempaan paperiseen malliin. 

Etenkin  kokemuksellinen  synnytyskertomusten  kannalta  voitaisiin  kenties  tutkia  kielitieteen

näkökulmasta vielä sitäkin, miten kertomus mahdollisesti muuttuu suhteessa siihen, kuinka pitkä aika

sen  kirjoittamisen  ja  synnytyksen  välillä  on  kulunut  (vrt.  havainto  suullisesti  ruotsiksi  esitet-tyjen

synnytyskertomusten ajan myötä muokkautumisesta Marander-Eklund 2000: 78–84, 194–195, 202–

203). Myös  tutkimusaineistoa  voitaisiin  näin  haluttaessa  varioida  esimerkiksi  rajaamalla  synnytys-

kertomuksia niiden (kielenulkoisen) aihepiirin tai tilannekontekstin avulla, kuten etsimällä aineistoksi

sellaisia synnytyskertomuksia, joissa kuvattaisiin esimerkiksi lapsen odottamatonta syntymistä matkal-

la sairaalaan, käynnistettyä synnytystä, suunniteltua sektiota, lapsen syntymistä kuolleena, tai jossa on

vaikkapa synnytetty kaksoset. Ongelmaksi voisi toki tällöin muodostua niin sanotusti epätyypillisten

teemojen  mukaan  rajattujen  synnytyskertomusten  saatavuus,  mikäli  niitä  on  kirjoitettu  esimerkiksi

suomen  kielellä  vain  pieni  joukko,  tai  aihepiiri  on  sellainen,  että  asianosaiset  eivät  suostuisi  joko

tuottamaan tai luovuttamaan tekstejä tutkimuskäyttöön. 

Tämän tutkielman teossa käytetyillä metodeilla voitaisiin kenties tämän tutkielman tuloksiin vertaillen
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tutkia synnytyskertomuksia, joissa synnyttäjän kokemus on ollut selvästi negatiivinen, eli hän on esi-

merkiksi kokenut ja /tai tuonut tekstissään ilmi vaikkapa synnytysväkivaltaa. Toisaalta voitaisiin tutkia

virallisten kertomusten näkökulmasta sellaisia kertomuksia, jotka ovat puolestaan tästä näkökulmasta

tavalla tai toisella "negatiivisia", eli synnytyksen lopputulos ei ole johtanut sairaalan kannalta toivot-

tuun lopputulokseen joko niin, että joku synnytyksen osapuolista on kärsinyt merkittävää fyysistä va-

hinkoa tai menehtynyt suoritetuista toimenpiteistä huolimatta, tai toisaalta sellainen sairaalan kannalta

"negatiivinen" kertomus, jossa synnyttäjä esimerkiksi kieltäytyy omiin oikeuksiinsa tai näkemyksiinsä

vedoten toimimasta sairaalan henkilökunnan suosittelemalla tavalla. 

Lisäksi etenkin kokemuksellisten synnytyskertomusten yhteydessä voitaisiin vielä tutkia multimodaali-

suutta, valokuvien (tai muiden kuvien), emojien eli symbolien ja hymiöiden käyttöä kokemuksellisissa

kertomuksissa tekstintutkimuksen näkökulmasta. Tässä tutkielmassa esitellyn representaatioiden käsit-

teen alla voitaisiin myös tutkia kielen kautta välittyvää kuvallisuutta, eli esimerkiksi kokemuksellisissa

kertomuksissa esiintyviä metaforisia ilmauksia. 

Myös muita synnytyksiin liittyviä tekstilajeja voitaisiin tutkia jatkossa tekstintutkimuksen tai muun kie-

lentutkimuksen alan näkökulmasta, esimerkiksi niin kutsuttua synnytystoivelistaa, joka mainitaan myös

tämän tutkielman aineistoon kuuluvassa kokemuksellisessa synnytyskertomuksessa (B19k). Tämä teks-

tilaji koostuu synnyttäjän kirjoittamista toiveista eli ikään kuin ohjeista, jotka liittyvät synnytyksen hoi-

toon ja jotka on suunnattu synnytystä hoitavalle terveydenhoitohenkilöstölle. Mainittua tekstilajia voi-

taisiin tutkia paitsi itsenäisenä tekstilajina, mahdollisesti myös tulkitsemalla sitä vertaillen suhteessa

esimerkiksi sellaiseen tekstilajiin kuin hoitotahto eli hoitotestamentti, jolla tämän allekirjoittanut poti-

las voi esimekiksi kieltäytyä tietyistä toimenpiteistä (KS s.v. hoitotestamentti). 
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Liite 1: Tutkimusaineiston synnytyskertomukset 
(Aineistosta peitetty nimet ja muut henkilötiedot sekä päivämäärät)

A15k

[nimi]n synnytys [päivämäärä] 2015
Kävin edellisenä päivänä vyöhyketerapiassa ja nukuin hoidon ansiosta hyvin. Minulle laitettiin avaavat
magneetit. Heräsin klo 6 kuten joka aamu sillä viikolla pieniin supistuksiin. Istuin ja keinuttelin
jumppapallon päällä. Päätin tehdä aamupalaa myöhemmin ja ryhdyin luutaamaan lattioita. 7 tajusin,
että ravaan jatkuvasti vessassa. Jotain kosteaa tuli silti wc käyntien välillä housuihin. Laitoin siteen niin
näkisin minkä väristä se on ja tuleeko paljon. Pikkuisen tihkui kirkasta lapsivettä. Saatuani siivottua,
istuin jumppapallolla ja yritin syödä aamupalaa, mutta ei se enää onnistunut. 9 soitin miehelle töihin,
että nyt on synnytys käynnissä. Soitin sairaalaan, että lapsivettä tihkuu. Sanoivat että tulkaa ottamaan
lapsivesi näyte ja sanoivat että syntyy 2pv päästä kun sanoin että supistuksia tulee 30min välein. Ei
pidetty mitään kiirettä. 10 oli pakko soittaa naapuriin että tulee auttamaan kääntämään magneetit kun
ne poltti niin paljon. Kävelin rauhattomasti, supistuksia tuli ja meni. Naapuri kysyi jääkö seuraksi, mutta 
halusin olla yksin. Supistuksia ei tullut kun naapuri kävi vauvan kanssa. Laitoin suomirokkia soimaan 
täysillä, lauloin ja pompin jumppapallon päällä. Yritin olla pois supistusten tieltä. Supistuksia rupesi 
tulemaan kiihtyvällä tahdilla. Mies tuli 11. Supistuksia tuli ja meni. Pakotin miehen syömään kun ei tiedä 
kauan odotetaan sairaalassa. En pystynyt enää laulamaan joten lähdettiin sairaalaan. Laitettiin tens laite 
Ajomatka oli tuskaa ja boostasin tens laitteella. Sairaalassa 12 ja roikuin miehen kaulasta. Olin 5cm auki, 
lapsivesinäyte otettiin. Yhtään synnytyssalia ei ollut vapaana joten pääsisin ammeeseen jos laitettaisiin 
antibioottitippa kun lapsivesi näytettä ei ehditä tutkia. Päätin mennä ammeeseen. Amme täyttyi ja vesi 
tuntui taivaallisen rentouttavalta. Kätilö lähti. Olin ehkä 20min ammeessa ja tuli ponnistamisen tarve. Kätilö 
tuli pyysi nousemaan ammeesta ja totesi että juu tämä tulee nyt. Kätilö lähti sitten hakemaan 
synnytysjakkara ja muuta. Ponnistus 20min jakkaralla. En tuntenut supistuksia koko keho oli yhtä 
jäykkyyttä ja tulta. Ponnistin niin kuin urheilussa ja pikkuisen repesin mutta siellä oli täydellinen virkeä 
vauva. Meidät siirrettiin heti johonkin varastoon ja minut parsittiin kun vauva imi ensi kertaa
Vauva syntyi klo 13.40. Tasan laskettuna päivänä viikolla 40. Raskaus aikana kärsin ennakoivista
supisteluista viikolta 20 lähtien ja kolme viimeistä kuukautta selän poltteluista. Fysioterapeutin vinkistä
menin osteopaatille viikoilla 35 ja 38 sekä vyöhyketerapiaan viikolla 40. Osteopaatilla korjattiin kohdun 
asentoa, joka oli hyvin eteenpäin kallistunut, niin ettei vauvan pää enää painanut selkärankaan vaan 
enemmän synnytyskanavaan päin. Loppu raskaudessa tein paljon raskausjoogaa, kuuntelin rentoutus cd 
tä, etsin tietoa synnytyksen kulusta ja lääkkeettömistä Kivunlievitys menetelmistä, vuokrasin tens laitteen 
kotiin, hieroin välilihaa kookosöljyllä. Ensimmäinen synnytyskokemus oli todella hyvä, mutta erittäin nopea 
alle 8h kaikkineen supisteluja ehkä 6h. Nauratti ettei nähty synnytyssalia. Oksitosiini oli huipussaan 
rakastuin vauvaan heti. Perhehuoneessa hormonit löi päälle itketti kun vauva huusi maitoa, mitään ei tullut, 
vaikka imetin joka sekunti, kehoni ei kuitenkaan toimi. Kaikkialta vuotaa silmistä kyyneleitä, alapäästä 
verta, rinnoista maitoa. Vauvan paino tippui syntymäpainosta 3500g 3000grammaan. Annettiin lisämaitoa 
ruiskulla ja syöttöpunnittiin. Kätilö oli vihainen kun en antanut antaa lisämaitoa pullolla ja vetkuttelin 
lisämaidon antamisen kanssa. Oltiin perhehuoneessa miehen kanssa. Ei päästy kotiin toisena päivänä 
koska vauvan painon lasku oli melkein 10%. Se on joku raja.
Kolmantena päivänä paino lähti vähän nousuun ja kiva kätilö kertoi että ensi synnyttäjälle on tyypillistä
että maito nousee 3-5päivän kuluttua ja yleensä itkun eli babybluesin kanssa. Päästiin kotiin ja menin
2h nukkumaan heti kun mies huudatti vauvaa. Heräsin niin tisseihin sattui niin järkyttävästi ja olivat
kivikovat. Maito oli noussut heti kun pääsin rentoutumaan. Lisämaitoa ei käytetty enää. Imetystaival
jatkui 1,5vuoteen asti. Vauva aika oli ihanaa ja rankkaa 1-2h heräilevän kanssa. Päivisin nukuin ainaki
yhdet päiväunet ja kävelin vaunujen kanssa toiset. Raskaudesta ja synnytyksestä palautuminen tuntui
nopealta kun ei ollut kipulääkkeitä ja lääketokkuraa. Heti neljäntenä päivänä käveltiin miehen kanssa 1h 
kävelylenkki. Virhe! Yksi alapään tikki irtosi toisesta päästä ja raapi inhottavasti siellä 11 viikkoa kun ei 
sulanut. Jälkitarkastuksessa pyysin että otetaan pois. Lääkäri sanoi että sulaa kyllä. Virhe. Ei sula jos ei 
koske kunnolla kudokseen. Seurasi jännittynyt lantionpohja ja koko ajan kipua. Aloin harjoitella samaan 
syssyyn lantionpohja lihaksia. Kävelylenkillä tuli aina pissahätä puolessa välissä ja kotiin päästessä pissat 
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housuun. Juoksin ensimmäisen kerran 7viikkoa synnytyksestä. Virhe. Pissahomma paheni.
Aloitin Personal trainer koulutuksen vauvan ollessa 5kk. Lähipäiviä oli kerran kk. Vauva kävi aina
ruokatauolla imetettävänä. Kuntosalivalmentaja koulutuksen takia treenasin paljon salilla kaikkia
mahdollisia liikkeitä painoilla, vanha lihaskunto kun oli hyvä. Virhe. 11kk kohdalla aloitin päivätyöt. Mies jäi 
kotiin 2kk. Olin väsymys sumussa. Imetin edelleen 1h välein ja vatsa pömpötti, jotain ei ollut palautunut 
kuitenkaan. 1,5h kohdalla lopetin imetyksen oikeastaan vanhempien painostuksesta ja toiveesta että saisin
nukkua. 1kk vain huudettiin öisin. Päivisin alkoi ruoka maistua mitä ei ollut tapahtunut imetyksen aikana. 
Ruokaa piti syöttää päivällä 2h välein ja hoitopäivinä 1h välein illalla. Aloin käydä kuntoutuksessa 
fysioterapiassa, löytyi iso vatsalihasten erkauma ja ultralla lantionpohjalihakset heikot ja ylikireät. Kuntoutus
ja imetyksen lopetus toi nopeasti
tuloksia. Kävin kursseja aiheesta, erikoistuin PT koulutuksen päälle äitiysliikuntaan.
Yöheräilyt ei loppuneet ja ensimmäinen täysi yö oli 2 vuotiaana kun olin jo uudestaan raskaana.
Edelleen 3 vuotiaalle syötän ruokaa ja nukkuminen on usein taistelu, mutta nyt on alkanut selviämään
että taustalla silent reflux tauti.
No niin siinä olikin elämäntarinaani pitkälti *******n pikkulapsiajalta.
Kerron vielä toisen lapsemme tarinaa kun ehdin.

A15v

[päivämäärä] 2015 17:48 Labra soittanut ja ilmoittanut korkesata TSH-arvost (TSH 42) otetaan 3 vrk iässä 
Tsh. T4V

[päivämäärä] 2015 10:59 Hieno poika. Vajaa 2 vrk ikää. Reipas painonlasku -9%, aloitettu pienet 
lisämaidot. Äidillä maito ei vielä noussut. Statuksessa ei poikkeavaa tule esiin. Huomenna TSH ja T4V-
kontrollit. Perhe toivoo kotiin. Sovitaan, että tekevät muutaman syöttöpunnituksen ja opettelevat 
lisämaitojen antoa. Voivat kotiutua yöksi, huomenna joka tapauksessa painokontrolli ja labrat. Jatkossa 
normaali neuvolaseuranta / [nimi] eval

[päivämäärä] 2015 09.15 eilen painonlasku -9,7% ja tänään -9,2 %. saa kotiutua, mutta kotona suosistan 
lisämaidot säännöllisesti 8x35-40 ml kunnes äidiltä tulee hyvin maitoa rinnoista. Ylihuomenna painokontrolli
neuvolassa.
OAE: [päivämäärä] 2015 10:00 Oik: läpäissyt Vas: ei tehty

Lapsen diagnoosit 28 ensimmäisen päivän aikana. 
Päädiagnoosit ensin
Z38.0 Sairaalassa syntynyt lapsi

Äidin kertomus
[EL] Yhteenveto
Uloskirjoitti [nimi]
Uloskirjoitus pvm. [päivämäärä] 2015

Äidin ensimmäinen lapsi syntyi H39+6 säännöllisesti alateitse.
Synnytys käynnistyi spontaanisti.

Vauvan sp 3510g ja apg. 10/10.

Äiti on toipunut synnytyksestä hyvin. Kohtu napakasti reilusti alle navan supistunut ja jälkivuoto tavallista. 

Vuotomäärä 400 ml.

Ei postpartuminfektiota.
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Pienessä repeämässä ei huomioitavaa.

Imettää pääasiallisesti. Ei ongelmia rintojen kanssa. Maito nousussa.

Hoitanut pienokaistaan omatoimisesti tämän viestejä kauniisti tulkiten. Mies erittäin hyvänä apuna ja tukena
perhehuoneessa. Vuorovaikutus vauvan kanssa hellää ja vauvan tarpeisiin vastaavaa. 

Synnytyskokemus VAS-asteikolla(0-10): 10

Hemoglobiiniarvoa ei otettu. 
Neuvolakontrollia suositellaan.
Kotiinlähtötarkastuksen on tehnyt lapsivuodeosaston kätilö.

Jällkihoito: norm. kontrolli äitiysnlassa. Yhteydenotto lääkäriin ei välttämätöntä lapsivuodeaikana.

Kopiota ei lähetetä äitiys ja lastenneuvolaan, vaan annetaan äidille neuvolaan vietäväksi. 

Lapsen kertomus:
[EL] Yhteenveto
Os. JON6
Uloskirjaus pvm [päivämäärä] 2015
Uloskirjoitti [nimi]
Lapsi: 
Perheen ensimmäinen lapsi. Syntynyt alateitse H 39+6. Syntymäpaino 3510g. Apg. 10/10p. 

Virkeä poika. Imenyt rinnalla ja saanut pieniä määriä lisäruokia. Paino laskenut reilusti, tänään painonlasku 
9,2%. Noussut kuitenkin eilisestä 15 g. Lisäruokia suurennettu nyt, 8 x 35-40 ml.Painokontrolli neuvolassa 
keskiviikkona.

TSH ollut koholla ja sen takia TSH ja T4v kontrollit tänään klo 12.

VasSeu2[päivämäärä] klo 12
Kuuloseula: Läpäissyt

Lapsi on imenyt oikealla imutekniikalla.

Ei paino-ongelmaa.
Ei keltaisuutta.
Navassa ei erityistä.

Lapsineuvolakäyntiä aik. vaiheessa suositellaan. 

Kopioita ei lähetetä äitiys- ja lastenneuvolaan vaan annetaan äidille mukaan. 

A18k

[nimi] [päivämäärä] 2018
Alkuraskaudessa pelkäsin, että en osaa lähteä tarpeeksi ajoissa sairaalaan kun ekankin kanssa oltiin
vain 1h 40min ja seuraavat kuulemma voi olla nopeampia. Selvitin kotisynnytyksen mahdollisuutta,
mutta jouduin valitsemaan rahat pidemmän hoitovapaan ja kotisynnytyksen välillä.
Tiesin siis että olen nopea synnyttäjä ja supistukseni ovat tehokkaita ja hemmetin intensiivisiä. Tarvitsin siis 
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lisää keinoja synnytysmatkalleni. Tällä kertaa pakotin miehen lukemaan materiaaleja, opiskelemaan 
akupainanta pisteet ja tekemään mulle reboozoa huivilla loppuraskaudessa.
Joogasin joka toinen päivä pienen hetken, tein spinning babyes sivuston harjoituksia, harjoittelin
lantionpohja lihaksia, kävin osteopaatilla ja ennen kaikkea vähensin treenausta paljon raskausaikana.
Osallistuin Rento synnytys verkkokurssin. Suosittelen! Se on aivan paras sain sieltä paljon hyviä
keinoja: hengitykseen, ponnistamiseen, rentoutusharjoitteet raskauteen, ymmärrystä ettei synnytys ole
selviytymistaistelu vaan irti päästämistä ja rentoutumista jotta naisenkeho voi tehdä sen mitä osaa.
Loppuraskaudessa meidän perheessä ja [nimi]n hoitopaikassa oli norovirus epidemia kahden
kuukauden ajan. [nimi] oli koko äitiysloman mulla hoidossa, yöt yhtä valvomista ja mies lopetti
oksentamisen tiistaina. Keskiviikkona 39+3 päätin siivota koko kodin kaikki pinnat kunnolla, ettei
vauvan tarvitsisi tulla pöpöjen keskelle. Torstaina olin tietysti aivan poikki ja heti aamulla tuli
ennakoiviasupisteluja hyvään tahtiin. No niitä nyt oli tullut jo koko loppuraskauden ja varsinkin
oksentaessa kun nestehukka aiheuttaa supisteluja. Join paljon vettä ja lähdettiin muskariin, puistoon ja
kauppaan. Vietettiin mukava päivä, syötiin kesän ensimmäiset jäätelöt ulkona. Mies tuli töistä niin halusi 
lähteä vaihtamaan talvirenkaat kun oli jäänyt vaihtamatta taudin pyörteissä. Otti [nimi]n mukaan ja mä 
lähdin kävelylle yksin klo 18. Oikeastaan tiesin että kun jään yksin niin annan keholle luvan rentoutua ja 
synnytykselle luvan alkaa. Kävelin 40 minuuttia tavanomaisen 20minuutin lenkin, pysähdyin kahdesti 
puskapissalle ihan hirveä paine rakkoon. Vähän supisteli ehkä mietin. Kuuntelin Beatlesia korvalapuista ja 
nautin. Tulin kotiin ja aloin ravaamaan vessassa. Tuli limatulppa ja vatsa alkoi tyhjentyä. Klo 19 soitin 
miehelle että syntyy tänä yönä. Voisitte alkaa tulla kotiin niin saan annettua [nimi]lle puuroa jos täytyy viedä
hoitoon. Toinen rengas oli vaihdossa. Mies oli että joo, laitetaan nää loppuun ja käydään autopesussa. 
Soitin sairaalaan saman tien ja varasin itselleni paikan sille yölle. Kätilö oli että tulkaa pian kun oot noin 
nopea synnyttäjä näki mun tiedot ekasta kerrasta. Sanoin että ei vielä oo mikään hätä kun supistukset ei oo
alkaneet eikä lapsivettä oo tullut, mutta musta vaan tuntuu et on aluillaan.
Laitoin [nimi]n perhepäivähoitajalle viestin, että voiko [nimi] ehkä tulla yökylään, vaikka meidän
oksennuksesta on vaan kaksi päivää.
19.30 vatsa tyhjeni alkoi vaan painaa rakkoon, pissatti koko ajan. Tanssin Beatlesin kanssa. Aloin
tuntea, että ehkä supistuksia alkaa pian tulla. Sitten tuli muutama kova supistus ihan perä jälkeen.
Soitin miehelle, että nyt saatana ette mee mihinkään autopesuun vaan äkkiä kotiin. Kolmas rengas oli
irti!

19.50 soitin miehelle missä hemmetissä ootte. Vähän alkoi napakoitumaan maha ja pissatti ja pissalla
niin kova paine et huh. Aloin ottaa hengityksiä mukaan tanssiin että pysyin rentoutumaan.
Onneksi olivat just pihassa.

Klo 20 soitan perhepäivähoitajalle että tullaan kohta tuomaan [nimi] hoitoon. Työnnän pojalle puuroa
naamaan seisoen. Supistuksia ei tule yhtään, mutta en uskalla istua. Pakkaudutaan autoon ja 20.30
[nimi] jää hoitoon. Mies sanoo, että nyt lähdettiin ajoissa kun sulla ei vielä ole supistuksiakaan, että voi 
varmaan ajella rauhassa. Huudan, että nyt hanaa. Tulee maailman luokan supistus ja toinen ja toinen.
Olen polvillani etupenkillä ja halaan selkänojaa. Näkeekö edes ajaa kun pehvani on kojelaudassaa
kiinni, ihan sama en pysty istumaan ja takapenkki on täynnä turvakaukaloita. Kuuntelen kuulokkeista
frozen led it go uudelleen ja uudelleen. Hengitän ja saan itseni taas takaisin synnytyyskuplaan.
20.45 sairaalassa. Ilmoittautuessa ruuhkaa ja vuoron vaihto menossa. Käyn pissalla tulee pari
supistusta, nojaan pöytään. 21.10. Meidät otetaan sisään synnytyssaliin. Kätilö kysyy miksi tultiin tähän 
sairaalaan. Olen soittanut väärään sairaalaan. Sanon, että en varmaan vielä ole auki paljoa kun just 
matkalla vasta alkoi kunnon synnytyssupistukset kotona vatsa vaan tyhjeni. No tutkitaan kuitenkin. Olet 
9cm auki. Mä oon että apua! Adrenaliinit pomppaa kattoon. Ehdinkö ammeeseen? Kätilö laittaa
ammeen tippumaan ja pääsen heti sinne, vasta ammeessa kuunnellaan vauvan sydänkäyriä.
Rentoudun vedessä. Hengitän. Mies painaa lantion akupisteitä. Beatles musiikki soi, aaammm ääntelen
kun en pysty enää laulamaan. Kätilö meinaa lähteä johonkin sanoo että vähän ruuhkaa. Huudan että
helevetti et mee mihinkään nyt se tulee. Alkaa ponnistuttaa. Hengitän ja hengitän odotan pitkään
supistusta. Ensimmäinen ponnistus lapsivedet menee. Kätilö kurkkaa jotain käytävään. Lapsivesi on
kuulemma vihreää. Mä taas huudan, et mee mihinkään. Hengitän, rentoudun ja odotetaan pitkään
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toista supistusta, jolla syntyy pää. Toinen kätilö tulee huoneeseen. Kolmas supistus, takareiteen
kramppaa, yritän siirtyä kyykky asentoon ja toinen poikamme on syntynyt ammeeseen klo 22.20. Mies
painaa akupisteitä koko ajan. Sitten kätilö nappaa vauvan, laittaa napanuoraan kiinnikkeen ja juoksee
pois. Mä jään kauhuun. Nousen pois altaasta joka on aivan veressä. Toinen kätilö jää selittämään että
vauvan napanuora katkesi ennen kuin kätilö ehti saada vauvaa kiinni. Ei tiedetä milloin katkesi ja miten
paljon verta vauva menetti vai ehtikö napanuorasta valua pois päin verta. Vauva oli vähän sinertävä.
Minut parsitaan ja 30 minuutin päästä mies pääsee katsomaan vauvaa happi ja sydän piuhojen
keskelle. Vauva rauhoittuu isän ääneen ja syö isän sormea. 1h päästä vauva tuodaan minulle ja hän
nappaa heti tissiin kiinni ja hymistelee höhhöh, miksi minut täältä vietiin. Meidät jätetään imettämään
rauhassa. 4h päästä toivon jo, että tulisivat nyt auttaa mut suihkuun tästä verestä ja haluaisin
nukkumaan kun vauva nukkuu. Mutta en viitsi soittaa kelloa kun kiireyö. Menen itse. Mies yrittää
nukkua nojatuolissa kippurassa kun on pari viikkoa yrjönnyt yötä-päivää. 6h päästä haluaisin kotiin,
mutta meidät viedään perhehuoneeseen sillä ei tiedetä tuleeko vauvalle jotain. Olemme 2 päivää
sairaalassa ja vauva on hyvä vointinen ja rauhallinen. Isoveli on peloissaan kun näkee äidin
sairaalavaatteissa. Vaari ja mummu tulevat Porista isoveljen hoitajiksi.
Ponnistusajaksi on kirjattu 2min.
Kahden viikon päästä käydään osteopaatilla hoitamassa minut, vauva ja isoveli. Vauvalla rentoutuu
stressireaktio joka on tullut erosta äitiin tai näin osteopaatti sanoo. Mä huomaan tämän vain kovempana
huutona kun pallea on kunnolla auki. Mä saan rintatulehduksen. Käyn läpi ristiriitaa, miten antaa
huomiota molemmille lapsille.
Kannan pikkuveliä kantorepussa ekat 6kk ja yhtäkkiä maailma alkaa kiinnostaa ja nyt täällä kontataan
lujaa.
Kiitos että jaksoit lukea. Anteeksi pitkät kertomukset, mutta jossain vaiheessa tämä muuttui niin että
aloin kirjoitta itselleni, kun pitkään oon ajatellut että kirjoitan poikien synnytyskertomukset kun vielä
muistan kaikki tunteet.

A18v

[päivämäärä] 2018 22:58 Äidin II lapsi. Synnytti nopeasti veteen, LVM 2 min vaalean vihreänä. Lapsen 
syntymän jälkeen napanuora katkesi kekesi vuotaa ehkä 30 s. Tuotiin heti virvoitteluun. Hengitys työlästä. 
Kätilön toimesta aloitettiin ylipainetuki, lisähappi ad 30 %. Ak paikalla reilun 10 min iässä, jolloin saturaatio 
huoneilmalla 88%, nostettu hetkeksi lisähappi 30%, saturaatio korjaantui. Ylipaine lopetettiin noin 25 min 
iässä. Tämän jälkeen hengitys vaivatonta ja saturaatio yli 95%. Alkuhoidon aikana lapsi punakoitui. 
Verenpaine normaali. Kapillaaritäyttö hyvä.
Status: sydämestä säännöllinen rytmi, ei sivuääntä. Hengitysäänet siistit ja symmetriset. A. fem +/+. Pojan 
genitaalit. Verenkuvassa Hb 169. 
Suunnitelma: siirtyy vierihoitoon. Normaali vastasyntyneen seuranta. [nimi] 

[päivämäärä] 2018 10:04 II lapsi. Alatiesynnytys, GBS neg, äidin veriryhmä ABRh+. 
Sokerirasitusta ei tehty. Ei vielä pissaa tai kakkaa. Ikää pian 12 h, paino 3806g -0,6%, Tutkittaessa lonkat 
pehmeät oikea liukuu - -

Lapsen diagnoosit 28 ensimmäisen päivän aikana. 
Päädiagnoosit ensin
Q53.1 Toisen kiveksen laskeutumattomuus 
P02,6 Napanuoran katkeamisen vaikutus vastasyntyneeseen

Lapsen merkinnät
[päivämäärä] 2018 22:58 [nimi]
Äidin II lapsi. Synnytti nopeasti veteen, LVM 2 min vaalean vihreänä. Lapsen syntymän jälkeen napanuora 
katkesi kekesi vuotaa ehkä 30 s. Tuotiin heti virvoitteluun. Hengitys työlästä. Kätilön toimesta aloitettiin 
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ylipainetuki, lisähappi ad 30 %. Ak paikalla reilun 10 min iässä, jolloin saturaatio huoneilmalla 88%, nostettu
hetkeksi lisähappi 30%, saturaatio korjaantui. Ylipaine lopetettiin noin 25 min iässä. Tämän jälkeen 
hengitys vaivatonta ja saturaatio yli 95%. Alkuhoidon aikana lapsi punakoitui. Verenpaine normaali. 
Kapillaaritäyttö hyvä.
Status: sydämestä säännöllinen rytmi, ei sivuääntä. Hengitysäänet siistit ja symmetriset. A. fem +/+. Pojan 
genitaalit. Verenkuvassa Hb 169. 
Suunnitelma: siirtyy vierihoitoon. Normaali vastasyntyneen seuranta. [nimi] 

[päivämäärä] 2018 10:04 [nimi]
II lapsi. Alatiesynnytys, GBS neg, äidin veriryhmä ABRh+. 
Sokerirasitusta ei tehty. Ei vielä pissaa tai kakkaa. Ikää pian 12 h, paino 3806g -0,6%, Tutkittaessa lonkat 
pehmeät oikea liukuu jonkin verran. Myös pediatri [nimi] tarkastanut, lonkat stabiilit. Vasen kives ei 
palpoidu- Isällä tehty lapsena kivesleikkaus. Muuten status normaali.
Kivesten seuranta neuvolassa, jos kivestä ei löydy 6kk iässä, lähete lastenkirurgin arvioon.
[nimi] eval

[päivämäärä] 2018 08:49 [nimi]
Tarkastettu uudestaan 1,5 vrk iässä, status normaali vas laskeutumatonta kivestä lukuunottamatta. 
Suunnitelma kuten yllä. Vas-seula arkena. Muuten normaali neuvolaseuranta. [nimi] 

Kuulonseuranta [OAE]
[päivämäärä] 2018 10:20 [nimi]
Oik: ei tehty Vas: läpäissyt

[EL] Yhteenveto

Os. JON6

Uloskirjoitus pvm. [päivämäärä] 2018
Uloskirjoitti [nimi]

Lapsi: 

Perheen toinen lapsi
Sokerirasitusta ei ole tehty
GBS neg
Säännöllinen amme synnytys
[päivämäärä] klo 22.12 syntynyt poika apg 8/6/6. Paino 3830 g.
Kontrollit kunnossa.
Ihokontaktiin päässyt noin tunnin iässä, jossa ollut rinnalla imemässä reilun tunnin.
Napanuora katkennut syntymähetkellä. Pediatri ollut paikalal. kts sk2. 
pvk ollut normaali, ei jatkoja.

Rintaruokinta. 
Ei lisäruokaa.
Lapsi on imenyt.

[päivämäärä] paino 3718 g, -2,9%
Ei keltaisuutta. Ihobili 97
Navassa ei erityistä.
Kuulontutkimus oikea: ei tehty Vasen: läpäissyt
Metaboliaseulanäyte tilattu pkl lab. 
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Normaali kontrolli äitiysnlassa.
Vasen kives ei palpoidu. Kivesten seuranta neuvolassa.Jos kivestä ei löydy 6 kk iässä, lähete 
lastenkir.arvioon- 

Kopiota ei lähetetä äitiys ja lastenneuvolaan. 

B19k

#synnytyskertomus
Raskausaikana, ja erityisesti loppuraskaudesta tämä ryhmä oli iso osa mun synnytykseen 
valmistautumista. Ehkäpä sen takia voisin jakaa myös oman tarinani, jos joku muukin esikoista odottava 
kokee rohkaisevana ja opettavaisena muiden kokemukset
Jonkun aikaa olen saanut jo sulatella synnytystä, sillä poikamme syntyi jo joulukuussa, yli kolme kuukautta 
sitten rv 39+3. Eli aika on saattanut jo kullata muistoja
Tunnetusti jouluihmisenä, olin innoissani että laskettu aika oli [päivämäärä] ja olisi saattanut käydä niinkin 
iloisesti että poika olisi voinut syntyä jouluaattona. Kuitenkin mitä pidemmäs raskaus eteni, ajatus 
yliajasta ei niin houkuttanutkaan kasvavan vatsan ja hidastuneen liikkumisen takia. 
Joskus rv36 tienoilla aloitin pikkuhiljaa joulusiivoukset ja ruokien tekemiset valmiiksi pakastimeen (en ole 
ikinä ennen siivonnut jouluksi niin perusteellisesti ) mielessä tietenkin kuuluisat kolme ässää, joilla 
saattaa olla vaikutusta synnytysten käynnistymisessä.
Tiedä sitten, oliko kylpyhuoneen totaali kuurauksesta apua, mutta silloin huomasin, että vauvan liikkeet 
olivat alkaneet tuntua vaimeammilta, ja ajattelin et se muutos enteilisi jotain.
Pari päivää siinä taisi mennä, kun yksi ilta nukkumaanmennessä sanoin miehelle naureskellen, että 
pitäisikö laittaa äp mukana tullut patjansuojus lakanan alle, jos ne vedet tulisikin joku yö. Kuitenkin olin liian 
väsynyt nousemaan enää sitä hakemaan. 
Hyvillä mielin nukahdin melkein samantien, ja jotain mielenkiintoista unta muistan myös nähneeni, kunnes 
kesken unen kuuluu poks! En itseasiassa ole varma oliko se ääni vai tunne mut ihan selkeä poksahdus ja 
siitä seurasi märkä lämmin tunne jalkopäässä! Havahdun unesta ja huudan miehelle, että vedet tuli, 
samalla juosten kylppäriin. En edes tiennyt että siinä tilassa olisin noin vikkelästi päässyt sängystä ylös  
Kello oli 02.00 
Jonkun tovin lapsivesiä valuttelin ja soitin samalla Jorviin. Siellä käskettiin tulla viimeistään 12h päästä 
näytille jos supistuksia ei ala kuulua. Melkein heti puhelun jälkeen supistukset alkoivat suhteellisen 
napakoina, mutta ei vielä kivuliaina ehkä noin 10min välein. Hoitajan ohjeen mukaan koitin mennä vielä 
nukkumaan, mutta vatsassa oli perhosia, olin innoissani! Supistukset myös estivät saamasta unenpäästä 
kiinni, en pystynyt rentouttamaan kroppaani. Unettomuuteen saattoi myös vaikuttaa panikoiva mieheni, 
joka rupesi piirtämään ja kirjoittamaan työkaverilleen ohjeita omalle työmaalleen  
Otin jumppapallon sänkyyn ja heijasin ja nojailin siihen.Mies toi kauratyynyn alaselälle. Otin supistuksia 
hymy suussa vastaan, jokainen supistus toi vauvan syntymää lähemmäksi.  
Mies vieläkin vähän hysteerinen, tässä kohtaa taisin patistaa sen kauppaan ostamaan meille herkkuja 
sairaalaan. Tarkistin vielä, että kaikki on pakattuna sairaalakassiin mukaan, tens, eteeriset öljyt ja 
synnytystoivelista, jonka olin huolella miettinyt. Lääkkeetön ja rauhallinen mahdollisesti vesisynnytys.
Supistukset voimistuivat ja tihenivät, niitä tuli nyt n.4min välein. Kello oli muistaakseni 04.20 Soitin 
uudestaan jorviin, käski ottaa panadolin ja mennä suihkuun. Työtä käskettyä. Nojasin 
pyykinpesukoneeseen päästäen tulikuumaa vettä alaselälle ja heijasin itseäni varpailla seisten. Pyysin 
miehen seuraksi  Hän tuli istumaan pytyn päälle ja laittoi joululauluja soimaan puhelimesta. 
Yhtäkkiä mulle tuli tosi huono olo, ja horjuin sängylle viilenemään. 
Miehen pomo soittaa, heidän piti mennä samalla kyydillä työmaalle mutta pohtivat uutta suunnitelmaa. 
Minä huudan ja otan supistuksia vastaan toisessa huoneessa, toisessa miehen puhelu kääntyy 
rupatteluksi ja tämän pomo alkaa muistella vaimonsa viimeisintä synnytystä. Mieleen tuli pari valittua 
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sanaa sillä supistukset alkoi olla jo tosi kivuliaita ja tiheitä.  Sain kuitenkin katseella miehelle viestitettyä 
että nyt olisi hyvä aika lopettaa lörpöttely.
Kello oli noin 07.00 Tässä kohtia tuli se tunne, kun mulle on sanottu, et kannattaa lähteä vasta sitten 
sairaalaan kun et enää pysty kivuilta olemaan kotona. Supistusten väli oli taas lyhentynyt enkä pystynyt itse
enää soittamaan jorviin, niimpä mies soitti, ja yllätys yllätys siellä olikin jo täyttä. Naistenklinikka oli täyttynyt
jo ennen tätä.
Eikun soittoa Hyvinkäälle ja sinne suuntaan ajamaan. Asumme hissittömässä kolmannessa kerroksessa, ja
asunnon ovella tuli viimeinen supistus jonka jälkeen kerkisin juuri ulos parkkipaikalle, kun seuraava 
supistus teki jo tuloaan.
Huh tuleepa tästä pitkä jaksaakohan kukaan lukea tätä! Jatkan nyt kuitenkin kun pääsin vauhtiin
Autossa olo oli yhtä tuskaa, en pystynyt olemaan siinä itselle luontaiselta tuntuvassa etunojassa, ja 
supistukset todella sattuivat. Tähän asti hallitusti vastaanotetut supistukset muuttui kivusta kiljuntaan ja 
kiemurteluun. Hengitys pinnallista huohotusta ja kaikin puolin tekee kipeää. Matkan edetessä alkoi tulla 
pakottava ponnistamisen tarve, ja paineen tunne. Ajatuksetkaan ei pysyneet kasassa ja pelätä että tähän 
tienposkeenko poika syntyy. Käskin miestäkin jo soittamaan lanssin meitä vastaan, mutta eivät olisi olleet 
sen nopeammin vastassa kuin me perillä. 
Vihdoin perillä. Mies kurvaa oven eteen melkein perää heittäen ja minä hyppään autosta pihalle. Sisään 
päästyäni hoitaja onkin melkin heti pyörätuolilla mua vastassa. Sanoin että voin kävelläkkin muttei antanut

 juoksi pitkin käytäviä ja hissiin, kyyti tuntui ikuisuudelta. Ihmiset kurkkivat käytäville kuka täällä huutaa, 
minä tervehdin ystävällisesti hieman nolona ja huvittuneena samaan aikaan.
Synnytyssaliin päästyämme kätilö auttoi vaatteet pois päältä ja kapusin pöydälle. Vihdoin pääsin siihen 
etukenoon. Sängyn pääty oli nostettu ja nojasin siihen polvillani. Tuntui kuitenkin että huone on täynnä ties 
ketä, ja hirveästi sain erilaisia ohjeita. Todellisuudessa näin jälkeenpäin miettiessäni, luulen että huoneessa
oli minun lisäksi vain kätilö, lääkäri ja kätilöopiskelija. Erityisesti en pitänyt, että kätilön puhuessa mulle, hän
tuli aivan kasvojen eteen, melkein nenä kiinni nenässä. Missä on mun personal space? Luultavasti luuli 
että olen shokissa enkä ymmärtäisi jos puhuisi kauempaa. 
No sitten hän tuikkaisee pinnin pojan päähän, en osannut odottaa sitä yhtään ja teki tosi kipeää.
Sain heti alkuun ilokaasua, mutta jotenkaan en osannut sitä käyttää, enkä pystynyt vieläkään tasaamaan 
hengitystäni, vaan se oli hallitsematonta hengen haukkomista. Tästä olen vieläkin harmissani, etten 
pystynyt pitämään ns. pakkaa koossa. 
Mies oli mennyt viemään autoa parkkikselle eikä sitä näkynyt vielä. 
Kovasti käskettiin ponnistaa vaikka supistukset eivät ainakaan muistaakseni tuntuneet sillä hetkellä. Kun 
pojan pää laski entisestään, tuli taas uusi kipu ja tuntui että jos ponnistan, niin saan sanoa hyvästit 
alapäälleni. Niimpä jännitinkin kohdunpohjan lihaksia ja "imaisin" vauvaa sisäänpäin  Jossain tässä 
kohtaa mies oli löytänyt tiensä saliin ja tuli tukemaan mua pöydän viereen. 
Sitten mut komennettiinkin kylkiasentoon, mitä en oikeastaan ymmärrä miksi, mutta niin vain tottelin vaikka 
ensin sanoinkin etten halua. Se ei tuntunut yhtään luontevalta, enkä saanut tarpeeksi ponnistusvoimaa 
vaikka käskivätkin miehen pitämään jalasta vastukseksi. Taas tuli joka suunnalta komennus että pitää 
ponnostaa, ajattelin että tilanne on nopeammin ohi jos vaan ponnistan. 
Naama irvessä punnersin supistuksia vastaan ja kiristävä kipu alakerrassa tulee taas vastaan. Mutta ei kai 
siinä muukaan auta, niin ponnistin pään ulos ja kylläpä tekikin kipeää. Loput ei onneksi tuntunut enää niin 
pahalta.
Kello 7.59 putkahti poikamme 3760g ja 52cm pöydälle. Siitä hänet nostettiin rinnalleni ja voi mikä onnen 
määrä  Siinä hän oli ja katselimme ja tutkimme toisiamme.
Meillä kesti siis täältä Pukinmäestä noin 40min ajaa sairaalalle, ponnistusvaiheeksi oltiin merkattu 7min. 
Lapsivesistä syntymään aikaa meni siis suunnilleen 6tuntia, joista kerkisin noin vartin olla sairaalassa.
Mies leikkasi napanuoran, ja toiveestani odotimme hiukan pidempään, jos istukka olisi tullut itsekseen ulos.
(Tätä järjestystä en muista, leikataanko nuora ennen vai jälkeen jälkeisten) Eipä sitä näkynyt niin pistivät 
oksitosiinin suoneen. Istukan irtoaminen teki kipeää, erityisesti kun sitä kiskotaan nuorasta. 
Tässä kohtaa havahdun hirveään nälkään, kätilö ojentaa meidän eväskassin (kyllä, meillä oli kassillinen 
herkkuja ja evästä koska mies oli käynyt aikaisemmin kaupassa ) ja kaivan sieltä banaanin pahimpaan
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nälkään. Seuraavaksi tikkaus, toisen asteen repeämät tuolla sisempänä. Kun harjoittelija kursi mua 
kasaan, poikaa punnitaan ja mitataan miehen avustuksella. 
Jäätiin perhehuoneeseen kahdeksi yöksi, multa ei siinä rytäkässä keritty ottaa streptokokkinäytettä joten 
oltiin tarkkailussa. Osastolla hoitajat oli supermukavia ja avuliaita. Ehtivät ihan eritavalla auttaa esim 
imetyksessä, mitä kuvittelen ettei jorvissa tai naikkarilla oltaisi.
Kaikenkaikkiaan synnytyksestä taisi jäädä sellainen neutraali olo. Ei pelokas, mutta ei super 
tyytyväinenkään hallinnan menettämisen takia. Ylpeä kuitenkin olen itsestäni, niinkuin jokainen synnyttänyt
äiti saakin olla
Toivottavasti edes joku jaksaa lukea loppuun asti, tiivistäminen ei kuulu vahvuuksiini vielä kun tässä itsekin
muistelin että miten se menikään.

C20k

Synnytyskertomus
Sisältövaroitus: aiemmat sairaalasynnytykset, paljon pitkää sepustusta
Meidän neljättä lasta odotettiin hyvin pitkään ja hartaasti, koska edelliset lapset oli syntynyt 41+3, 37+1 ja 
35+2, kaikki käynnisty spontaanisti ja suju hyvin, mutta ei ollu mitään selitystä miks noi 2 synty niin aikasin 
ni oletin et varmaan tääkin. 6 viikkoa siis valmiustilassa, koska hän syntyi vasta 41+2. Edelliset synnytykset
on kestänyt 8h, 5h ja 8h ja käynnistyny ilman ennakkovarotuksia, joten lastenhoidon järjestämisen suhteen
oli vähän stressiä
Edelliset lapset on syntynyt sairaalassa ja ne synnytykset on sujunut sinänsä hyvin, ne on vaan ollu 
järkyttävän kipeitä ja kaikista niistä on jääny joistain jutuista paha mieli sairaalaympäristöstä johtuen. Jo 
ennen ensimmäistä lasta olin selvittänyt kaiken mahdollisen synnytyksestä, ja jokaisen lapsen myötä opin 
lisää. Kolmannen lapsen jälkeen niistä pienistä ja isoista jutuista oli kertynyt niin paljon juttuja, etten 
keksinyt enää yhtään syytä synnyttää sairaalassa, paitsi jos vauva olis pahasti keskonen. Mun mielikuvissa
synnäri on pimeä, kolkko, kylmää kosteutta luihin ja ytimiin tihkuva ankea luola, jossa päällä täytyy olla 
mun vihaama sininen kaapu (pyysin pinkkiä viimeksi mut en saanu ku kätilö ei jaksanu hakea..). Kaikissa 
synnytyksissä olin sairaalan puolesta tosi yksin, kätilö kävi vaan tekemässä ikäviä toimenpiteitä (laitto 
käyrille, joka sattu, eikä kertonut kysyttäessä et kauanko tarvii olla, sisätutkimukset, painostus abtippaan 
tai puudutteisiin..) ja lopuks koppaamassa vauvan. Mies oli jokaisessa tosi ihanasti tukena, hiero selkää, oli
läsnä, silitti ja tsemppas  kätilöt oli varmaan periaatteessa ihan mukavia, mut mulla ei oo niistä mitään 
positiivisia muistikuvia, ja ku ne vaan sano et soittakaa kelloa jos tulee jotain, ni ei tietenkään tullu, emmä 
sillon osannut sanoa et tuu pitää musta huolta, usko muhun ja luota muhun, sano mulle että mä osaan 
synnyttää ja silitä mua  
Tällä kertaa siis päätin et synnytän kotona, enkä ota mukaan ketään muuta ku miehen,mä en 
kertakaikkiaan jaksa enkä halua enää kertaakaan taistella tai väittää vastaan mistään kesken mun 
synnytyksen, enkä halua et on pimeetä, enkä varsinkaan palella. Olin myös tosi utelias, koska nyt olin 
perehtynyt tosi paljon synnytyksen fysiologiaan ja hormoneihin ja mulla oli teoria että kotisynnytykset on 
paljon vähemmän kipeitä ku sairaalassa, ja pelkopolin kätilö sano siihen ku kysyin että tietenkin on! 
Hämmästyin todella että hän oli niin varma siitä (hän oli myös kotilo) ja pohdiskelin et miks kukaan edes 
synnyttää sairaalassa ellei oo joku selkeä riski ja miks kotisynnytykset on niin 
vastustettuja/kyseenalaistettuja Suomessa.
Raskaus oli raskas ja siihen päälle oli melkoisesti ylimääräistä stressiä ja hoidettavaa ku koitin selvittää 
kaikkia kotisynnytykseen liittyviä asioita. Neuvolan täti oli aivan ihana ja tuki, kannusti ja autto kaikessa 
missä osas, mut tyks ei ollu kovin yhteistyöhaluinen. Se aiheutti useaan otteeseen melkoista verenpaineen
nousua
Mies ymmärsi hyvin et miks haluun synnyttää kotona, mut alkuun epäröi koska monet asiat oli niin 
hankalia, kiltit tytöt synnyttää synnärillä. Kuitenkin sai lisää varmuutta ku puhuttiin asioista ja se luki miehille
suunnatun kotisynnytyskirjan.
Jossain vaiheessa tutustuin maailman ihanimpaan doulaan, joka oli niin mun ihminen  semmonen 
sielunsisko, jonka kanssa oli niin hyvä olla, vaikka ollaan aika erilaiset ni sydämet on samanlaiset. Kävin 
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hänellä välillä hoidettavana ja juteltiin myös synnytyksistä ja jossain vaiheessa päädyttiin siihen et hän 
tulee mun synnytykseen  olin niin onnellinen, ja sillon tajusin et siitä olin oikeesti haaveillutkin, et olis 
semmonen ihana, lämmin nainen kulkemassa mun rinnalla, mut en ollu uskonut et semmosta olis, et olis 
ketään kehen luottaisin synnytyksessä niin paljon.
Perjantaina 41+0 illalla oli omituisia tuntemuksia kehossa 17-22 ja toivoin et nyt vihdoin syntyy, ja lapset 
lähti illalla hoitoon, aika varmuuden vuoksi kuitenkin, koska ei ollu säännöllisiä supistuksia tai mitään. 
Sovittiin että ne on 2 yötä pois. Illalla kuitenkin olo normalisoitu ja menin nukkumaan. Vähän turhautti, mut 
aattelin et hyvä nukkua. Lauantaina 41+1 lähti limatulppa ja tiesin et pian syntyy  käytiin pitkällä kävelyllä
ostamassa kukkia ja irtokarkkeja ja matkalla tuli hyvin supistuksia, mut kotona ne loppu. Kyllä turhautti  
päivällä luin kirjaa ja tein käsitöitä ja oltiin vaan miehen kanssa. Illalla tuli 20min välein muutama napakka 
tai kipeä supistus ja yhtäkkiä 20 alko tulla säännöllisesti synnytyssupistuksia 5min välein. Tosi nopeasti 
upposin kuplaan. Alkuun vatsa tyhjeni ja vietin hyvin kauan aikaa vessassa, olin ihan turhautunut vessassa
ravaamiseen, mulla oli pipon neulominen kesken ja olis muutenkin ollu mukavampi hengailla jossain 
muualla  kun vihdoin siitä selvisin, menin suihkuun ja doula tuli hetken päästä 22 aikoihin. Jossain 
vaiheessa supistukset tiheni, eikä ollu enää kivuttomia taukoja, koko ajan oli semmonen inhottava, hankala
olla ja välillä tuli supistuksia. Mua väsytti ihan hirveesti ja olisin halunnut nukkua, mut ei ollu taukoja et olis 
voinu. Olin polvillaan makkarin lattialla ja nojasin sängylle laitettuun tyynykasaan ja mies ja doula hiero 
vuorotellen alaselkää. Musta oli niin ihanaa et sillon ku mies hiero ni doula piti kättä mun käsivarrella ja oli 
läsnä, siitä tuli niin rakastettu olo, ja semmonen et hän luottaa muhun synnyttäjänä täysin ja kaikki sujuu 
hienosti  oli ihanaa ku kumpikaan ei puhunut juurikaan, en kaivannu mitään tsemppilauseita, ne vaan oli 
läsnä ja välillä tarjos juotavaa tms  mun kupla ei puhjennu kertaakaan  välillä kaipasin pystympään 
ja nojailin keittiön tasoon ja välillä menin kuumaan suihkuun ja välillä taas makkarin lattialle. Kuplassa oli 
ihana vaan lillustella ja ottaa supistuksia vastaan, vaikka ne sattu ja inhotti ni pärjäisin kivun kanssa, jopa 
niin et usein supistuksen jälkeen ajattelin et tässäkö tää oikeesti oli, noin helppo?! Joskus 23 aikaan 
piparista alko tiputella kirkasta verta ja hämmästyin sitä, mut tiesin ettei mitään hätää, kohdunsuulla vaan 
tapahtuu jotain. Pohdiskelin jossain vaiheessa et on jännä ku en yhtään oo tiennyt missään vaiheessa et 
paljonko oon auki, mut sit miettisin etten edes haluais tietää, koska se ei kerro mistään mitään  ajatuksia
vaan tuli ja meni ja rukoilin ja juttelin Jumalalle ja olin tosi syvällä kuplassa. Lopulta makkarin lattialla jalat 
alko olla tosi väsyneet ja rukoilin et Isä anna mun ponnistaa. En tiennyt yhtään et onks realistista koska oli 
menny niin vähän aikaa ja kivut ei ollu niin pahoja ja 7cm epätoivokin oli kokematta, mut pyysin silti ja 
seuraavalla supistuksella tunsin et voin työntää vähän supistusta vastaan. Halleluja mikä tunne  kiitin 
Herraa ja tiesin et ihan pian syntyy!  Sit tuli taukoa supistuksiin ja enää ei väsyttänyt, sanoin et pian 
syntyy ja haluun suihkuun, mut en jaksa olla jaloilla tai polvilla ja doula ehdotti et mies istuu lasten 
jakkaralle ja mä syliin. Menin käymään pissalla ja siinä tuli seuraava supistus kevyt ponnistamisen tarve ja 
tiesin et seuraavalla syntyy ja sanoin miehelle et et menee suihkuun istumaan, hän alko epäröidä 
vaatteitten kans ja sanoin et voi pitää bokserit ja tpaidan mut nyt vauhtia, alkaa olee kiire  heti ku istuin 
hänen syliin ni tuli seuraava supistus ja fer, lapsivedet poksahti kylppärin lattialle. Doula oli just menny 
hakemaan harsoa vauvaa varten ja tuli nopsaan takasin ja vauva synty heti vesien perään. Ponnistus kesti
vaan minuutin, mutta tuntu et oli tosi hidas ja rauhallinen mun pään sisällä, tällä kertaa ehdin hyvin mukaan
ja ajattelin et nyt on ring of fire, sattuu mut ei haittaa, kudokset venyy, sit ku pää synty ni ajattelin et nyt 
vauva kääntyy rauhassa ja syntyy sit. Ponnistus oli tutun tuntuinen, ahdas ja se helpotus ku vauva synty
koppasin hänet ite 00:56 ja olin niin onnellinen ku nähtiin et saatiin neljäs poika  ei tiedetty et kumpi 
tulee, mut 7 veljeksestä on heitetty läppää jo aika kauan  sit nousin sängylle ja doula toi mun kesällä 
keräämän synnytysteen; poimulehtiä, maitohorsmaa, vadelmanlehtiä ja niitä sinisiä pieniä kukkia ja istukka
synty 9min vauvan jälkeen helposti. Verta ei vuotanut kauheesti, vaikka suihkun lattia näytti vähän hurjalta

 ja vasta jälkeenpäin huomasin että oli tullu pieni repeämä johonkin emättimen aukon yläosaan, en 
tuntenut sitä ponnistaessa. Synnytys kesti 5h ja vauva oli 4180g, 52cm ja pään ympärys 37cm, eli todella 
huomattavasti isompi ku meiän muut lapset, jotka ollu pieniä, 2,6-3,2kg ja kaikki 47cm ja pienemmät päät

Mulla jäi niin hyvä mieli synnytyksestä
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Synnytyskertomus päivältä [päivämäärä] 2020, jolloin kolmas lapsemme saapui maailmaan
Jokainen synnytys on tietysti ainutkertainen ja omanlaisensa, mutta jollain tapaa ne ovat myös 
valmistaneet minua seuraavaan. Ensimmäinen lapsemme syntyi alateitse perätilassa nelikiloisena ja se toi 
mukanaan itsevarmuuden ja rohkeuden synnyttäjänä. Toinen lapsemme syntyi huomattavasti 
pienikokoisempana yllättäen syöksysynnytyksellä ja se toi mukanaan ajatuksen että synnytystä ei voi 
suunnitella etukäteen ja että vaikka mieli ei pysykään mukana niin keho silti tietää mitä tekee. Kolmanteen 
synnytykseen valmistauduin avoimin mielin kuitenkin ajatuksella että se on luultavasti nopea ja kivulias 
enkä voi synnyttää veteen niinkuin olin haaveillut jo toisen lapsen kohdalla. Sairaalaan olisi myös tärkeä 
ehtiä jos edellisen synnytyksen runsas verenvuoto toistuisi.
Raskausaika oli ollut helppo niinkuin edellistenkin raskauksien aikana. Kävin töissä, samalla muutettiin ja 
remontoitiin uutta kotia ja ainut raskausvaiva josta kärsin oli rannekanavaoireyhtymä josta haittaa oli 
enimmäkseen öisin. Haaveilin siitä että hektisen syksyn ja talven jälkeen isommat lapset olisi osan viikkoa 
päiväkodissa ja itse voisin vauvan kanssa pesiä rauhassa kotona. Kunnes ihan raskauden loppuhetkillä 
tulikin korona ja kaikki siihen liittyvät pelot ja arjen järjestelyt. Lapset takaisin kotihoitoon ja tuleva vauva 
mukaan karanteeniin. Pelko että joku sairastuu ja miten päivät saa sujumaan kolmen alle viisivuotiaan 
kanssa. Ei ihme että laskettu aika oli ja meni eikä vauvaa kuulunut sillä stressi vei omalta osaltaan sen 
tyyneyden mitä raskauden ja tulevan synnytyksen suhteen koin. Vaikka oma fiilis ja olo oli hyvä niin 
raskausviikolla 41 alkoi jo tulla tunne että nyt ei jaksa enää odottaa ja elää epävarmuudessa. Edellisen 
syöksysynnytyksen vuoksi piti olla koko ajan valmiustilassa sillä voisi olla että minä hetkenä hyvänsä 
synnytys alkaisi ja vauva olisi jo kahden tunnin päästä sylissäni. Sunnuntaina, yhdeksän päivää yli lasketun
ajan, alkoi vihdoin tapahtua.
Päivällä oltiin koko perhe pihalla ulkoilemassa kun tunsin painetta alapäässä ja keskittymiskykykin oli 
kadoksissa. Lapset lähtivät hoitoon minun vanhemmilleni illemmalla, sillä remonttimies tulisi seuraavana 
aamuna seitsemältä paikkaamaan remontin aikana tulleita vesivahingosta aiheutuneita vaurioita ja minun 
piti olla avaamassa ovea hänelle sillä mies olisi jo aamulla kuuden jälkeen lähtenyt töihin. Jälkikäteen 
mietin että ehkäpä vauva kuulosteli hetkeä että sisarukset ovat poissa niin sairaalaan lähtö sujuisi 
nopeammin ja niin että isäkin pääsee mukaan synnytykseen. Joka tapauksessa synnytyksen 
käynnistymisen ajankohta vahvisti ajatustani siitä että kaikella on aina tarkoituksensa.
Heti lasten lähdettyä sunnuntai illalla klo 19 istuin sohvalla, tunsin kevyitä supistuksia ja samalla päättelin 
vauvalle kutomani sukan. Kävin suihkussa ja laitoin vielä päivävaatteet päälle yöpuvun sijasta ja sanoin 
miehelle että ehkä vauva syntyy tänään. Odottelin tunnin ja supistukset jatkuivat, edelleen kuitenkin 
heikkoina. Klo 20 soitin Naistenklinikalle josta neuvoksi tuli että saan tulla jos haluan edellisen 
syöksysynnytyksen vuoksi, vaikka en edelleenkään ollut varma onko supistukset sellaisia että synnytys on 
lähellä. Heti tämän jälkeen soitin isälleni joka lähti ajamaan meille, tällä kertaa en todella halunnut kokea 
sitä tunnetta että kiljun tuskissani taksissa ja tunnen kuinka lapsivedet valuu taksin takapenkin 
nahkaverhoiluun. En myöskään halunnut ambulanssia vaikka sen tilaamista oli minulle suositeltu äitiyspolin
tapaamisella, sillä ajattelin että koronatilanteen vuoksi hätäkeskuksessa voi olla muutenkin ruuhkaa.
Klo 20.20 sain supistuksen laannuttua kammettua itseni isäni autoon ja tiesin että koronan vuoksi 
liikenneruuhkaa ei olisi, sairaalaan kestäisi noin 20 minuuttia. Mies istui auton takapenkillä sairaalakassin 
kanssa ja oli ihanasti kärryillä mitä on tapahtumassa toisin kuin viimeksi kun syöksysynnytys tuli 
molemmille täydellisenä yllätyksenä. Auton kellosta laskin supistuksia ja huomasin että niitä tulee jo joka 
toinen minuutti. Nyt tiesin että vauva syntyy varmasti tänään eikä olla turhaan matkalla sairaalaan. Huusin 
kipua ja hitaita liikennevaloja ja olin onnellinen että olin matkalla sairaalaan perheeni seurassa. Tiesin 
kuitenkin että vauva ei synny autoon vaan pääsemme ajoissa perille. Oli turvallinen olo.
Miehen avulla sain itseni sisälle päivystyksen puolelle noin 20.45 ja pian kätilö toi rullatuolin jolla pääsin 
synnytyssaliin asti. Supistuksissa oli tauko jonka aikana sain vaihdettua sairaalakaavun ylle jonka jälkeen 
kätilö tutki sormin missä vaiheessa synnytys on. Meinasin kuolla siihen kipuun ja roikuin pedin reunassa 
kiinni niin että kaikki luulivat että putoan lattialle. Klo 21 tuli lapsivedet ja seuraavaksi sain luvan ponnistaa 
ja aloitin urakan kontalleen niin että sängyn pää oli nostettu ja turvauduin ilokaasuun mikä olikin ihana apu 
ja helpottava pikkukooma sen kaiken lähtöön liittyvän skarppiuden keskelle. Vauvan pää syntyi mutta kätilö 
ja mies molemmat huusi että nyt pitää kääntyä sillä hartiat ei mahdu ulos ja vauvan nenään valuu verta ja 

95



muuta nestettä. Pelästyin ja jollain leijonaemon raivolla ja tahdolla käännyin ympäri puoli-istuvaan asentoon
samalla kun kipu jyskytti koko kehossa ja ponnistin loput vauvasta maailmaan klo 21.08. Tärisin ja olin 
tuskissani ja järkyttynyt. Verta alkoi valua kuten edellisessä synnytyksessä ja siinä vauva rinnallani yritin 
vain kestää kanyylien ja lääkkeiden laiton ja verenvuodon estämisen samalla kun tärisin kuin jääkalikka 
enkä saanut edes kunnon katsekontaktia vauvaan vapinan ja kivun vuoksi. Istukan syntymisen jälkeen 
yritin toitottaa itselleni että nyt se on ohi mutta keho oli eri mieltä, se oli vielä ihan stressitilassa.
Kun verenvuoto oli lopulta loppunut ja tärinä helpottanut ymmärsin että vauva oli oikeasti nyt syntynyt. Ja 
hän olikin yllätykseksemme tyttö! Hän oli täällä! Ihana pallero poimuineen kaikkineen! 52cm ja 
4368grammaa rakkautta jota olin kantanut kohdussani yli yhdeksän jännittävää kuukautta. Siinä me sitten 
tutustuimme toisiimme, minä, isi ja vauva, vielä kahden tunnin ajan mitä jouduimme viettämään 
synnytyssalissa runsaan verenvuodon vuoksi.
En saanut vesisynnytystä, en rauhallista synnytyskuplaa ja hitaita hengenvetoja synnytyssalissa, en 
mahdollisuutta muuhun kivunlievitykseen kuin ilokaasuun enkä ihanaa ensihetkeä tai saatikka 
ruusunpunaisia ensi viikkoja koronatilanteen vuoksi, en vierailijoita synnytysosastolle, mutta sain lapsen ja 
kaikki meni juuri niin täydellisesti niinkuin sen oli tarkoituskin. Se riittää ja minä riitän. Ja vauvan katse ja 
lämpö ja läheisyys.
Kun kotiuduimme muutaman päivän päästä synnyttäneiden osastolta odotin vauva turvakaukalossa isäni 
kyytiä Naistenklinikan aulassa. Samalla ovista astui sisään somalinainen, joka oli yksin mutta itsekin juuri 
samalla tuskan määrällä siitä ovesta kävelleenä tiesin mihin hän on menossa. Tarjosin apua ja talutin 
naisen käsikynkässä päivystyksen puolelle ja perään toivotin oikein kovasti rohkeutta ja rakkautta. Palasin 
vauvan turvakaukalon luokse ja jatkoin isäni odottamista kyynel silmäkulmassa synnyttämään tullut nainen 
mielessäni. Haikeana siitä että hänellä oli kaikki se upeus vielä edessä mutta myös kiitollisena siitä että 
oma synnytykseni oli hyvässä varmassa tallessa sydämessäni.

D20v

Synnyttäneiden osasto 52, Naistenklinikka [päivämäärä] 2020
Hoidon arviointi
Hoidon syy
Tämän merkinnän muotoilu saattaa poiketa alkuperäisestä.
Synnytys
Hoitojakso
[päivämäärä] 2020 – [päivämäärä] 2020 (SYNNYTTÄNEIDEN OSASTO 52, NAISTENKLINIKKA)
Ei näytettäviä hoitojakson diagnooseja tälle potilaalle/asiakkaalle.
Raskaudet ja synnytykset: G3P3
Raskausviikot: 41+2
Synnytys: {päivämäärä]2020 21:08
Vastasyntyneen tiedot
Sukupuoli: Nainen
Syntymäpituus: 52 cm
Syntymäpaino: 4386 g
Päänympärys: 36,5 cm
Apgar 1 min: 9 5 min: 10
Synnytyksen käynnistyminen: käynnistyi spontaanisti
Lapsivedenmeno: [päivämäärä] 2020 klo 21:00
Laboratoriotulokset
Komponentti Arvo Päivämäärä
GBS NEGAT [päivämäärä] 2020
Kivunlievitys lääkkeellinen: Ilokaasu
Säännölliset supistukset alkaneet: [päivämäärä] 2020 20:25
Kohdunsuu täysin auki: [päivämäärä] 2020 21:02
Ponnistusvaihe alkanut: [päivämäärä] 2020 21:02
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Synnytyksen kesto
1. vaihe 0h 37 min
2. vaihe 0 h 5 min 
3. vaihe 0 h 9 min 

Synnytystapa:Alatiesynnytys, spontaani 
Tarjonta: Takaraivotarjonta
Napanuora
Napasuonet:3 suonta
Napanuoran lypsäminen: Ei
Viivästynyt sulkeminen: Ei
Napa-astrup otettu:Kyllä
Istukka
Jälkeisten syntyminen:Kohdunpohjasta tukien
Pvm/klo : [päivämäärä] 2020 21:18
Istukka: täydellinen
Istukan paino: 812 g
[henkilötunnus] Tyttö [sukunimi]
Toimenpide
Episiotomia:
Välilihan repeämät:
Emättimen repeämät:
Häpyhuulten repeämät:
Periuretraaliset repeämät:
Kohdunsuun repeämät:
Vuoto:
Synnytyksen aikaisen vuodon kokonaismäärä (ml): 1200 ml
Synnytyksestä vastaava kätilö [nimi]
Synnytyksestä vastaava lääkäri [nimi], erikoistuva lääkäri
Lapsivuodeosasto
Kohdun supistuminen: Supistunut/napakka
Kohdunpohjan korkeus (sormenleveyksinä): 3 alle navan
Kohdunpohjan sijainti: Keskellä
Jälkivuodon määrä: Niukka
Laboratoriotulokset
Komponentti Arvo Päivämäärä
HB 86 (M) [päivämäärä] 2020
Hemoglobiinikontrolli neuvolassa: Kyllä
Äidin toipuminen synnytyskestä käynnistynyt normaalisti.
Kotiutuu 2. päivänä synnytyksestä. 
Äiti hoitaa vauvaa hienosti hyvässä vuorovaikutuksessa.
Imetys: Sujuu hienosti
Maidonnousu: Pienessä nousussa
Rinnat: Terveet
Postpartuminfektiot: Ei
Ei sairaalassa todettua postpartuminfektiota.
Synnytyskokemus VAS-asteikolla(0-10): 10
Kotiinlähtötarkastuksen on tehnyt lapsivuodeosaston kätilö. 
Saanut kotiinlähtöohjaukset: Kyllä
Perhehuone: Ei
Jälkihoito: norm. kontrolli äitiysnlassa
Kopioita ei lähetetä äitiys- ja lastenneuvolaan vaan annetaan äidille neuvolaan vietäväksi. 
[nimi], kätilö
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NAISTENTAUDIT JA SYNNYTYKSET
[nimi]
Synnyttäneiden osasto 52, Naistenklinikka
[päivämäärä] 2020

YLEISLÄÄKETIEDE

E20k

#synnytyskertomus 
Ei tarvinnutkaan odottaa käynnistystä. Keskiviikko-yönä vähän ennen kolmea tuli eka voimakas supistus, 
toinen heti perään kolmen minuutin jälkeen, jatkui heti parin, kolmen minuutin välein heti todella kipeitä 
supistuksia. Tunnin ajomatka oli aika haastava, supisteli kovasti koko ajan. Perillä ajattelin että nyt täytyy 
olla jo monta senttiä auki, mutta eipä ollutkaan yhtään  Kaikki hienot suunnitelmat luonnollisista 
kivunlievityksistä menivät siinä, olin melkein taukoamatta tosi kipeä, supistusten välissäkään en saanut 
lepoa. Onneksi oli sen verran apua valmistautumisesta että muistin hengittää oikein ja koettaa parhaani 
mukaan rentouttaa vatsanseutua, en pistänyt niin kovasti supistuksia hanttiin kun teki mieli. Supistukset 
tuntuivat koko ajan edessä. Pyysin aika nopeasti kipupiikkiä ja se tehosi jotenkuten puolentoista tunnin 
verran, toisen sai antaa vasta neljän tunnin viiveellä, sinnittelin siihen ja sain taas levättyä tunnin. 
Kaikkinensa jaksoin 9 tuntia niillä kahdella piikillä, kunnes päästiin saliin, jolloin jo rukoilin epiduraalia. 
Kohdunsuu olikin jo 6cm auki ja sain epiduraalin. Sain huokaistua ja nukuttua. Mutta siihen se aukeaminen
pysähtyi. Kätilö oli laittamassa vauvalle pinniä päähän kun vastassa olikin kaikkien yllätykseksi pylly! Tämä
oli täysin odottamaton twisti. Lääkäreitä ja ultra paikalle ja täydellinen perätila varmistui. Laskettiin ja 
mitattiin että alatiesynnytystä yritetään, mutta sali valmiudessa. Olin koko ajan rauhallinen ja luottavainen 
että kaikki menee hyvin, tavalla tai toisella. Kun synnytystä oli mennyt melkein 20 tuntia, tilanne ei 
edistynyt ollenkaan, oksitosiineistäkään huolimatta. Olin kuitenkin edelleen rauhallinen, eikä kipua 
juurikaan ollut puudutteesta johtuen. Tehtiin päätös sektiosta ja vartin päästä tyttö oli pihalla. Terve ja 
reipas  Oli tosi outo fiilis, kun yhtäkkiä sermin takaa kuului onnittelut ja vauvan itku, minua itketti 
helpotuksesta ja hämmennyksestä. Onneksi sain tytön melkein heti rinnalle ja siinä syliteltiin hetki. Se 
auttoi tosi paljon, hän tuntui omalta ja koin helpotusta ja onnea. Isä toi tytön heräämöön ja saatiin kokea 
eka imetyskerta ja kunnon sylihetki. Olo ei ole euforinen, mutta onnellinen. En koe pettymystä tai traumaa. 
Asiat ei mennyt kuten alunperin toivoin, mutta onneksi olin aika avoimin mielin ja valmistelin itseni 
etukäteen erilaisiin skenaarioihin. Perätila oli kyllä täydellinen yllätys, mutta en mennyt paniikkiin siinäkään 
vaiheessa. Nyt on ihan hyvä fiilis

F20k

Synnytyskertomus
#synnytyskertomus #kotisynnytys #vesisynnytys
Toinen lapsemme syntyi suunnitellusti kotona perjantaina **.**.2020 tasan rv38.
Esikoisemme syntyi rv36 ilman kummempaa syytä, joten nyt jännättiin päästäänkö kotona synnyttämään. 
Oikeastaan raskauden pari viimeistä viikkoa oli itselle jatkuvaa neuvottelua vauvan kanssa siitä, että ihan 
vielä ei tarvitsisi syntyä. Viikko ennen syntymää alkoi ensimmäisen kerran supistella säännöllisemmin ja 
ajattelin jo että tämä oli sitten tässä. 
Mutta onneksi ei ollut vaikka vauva oli aivan lähtökuopissa. Synnytystä edeltävänä päivänä kävin doulallani
vyöhyketerapiassa ja hän totesi että huomenna syntyy. Niinpä heräsin seuraavana yönä vessaan yhden 
aikaan ja totesin että myös vettä lorahtelee. Parin tunnin jälkeen alkoi menkkamaisesti supistella. Tiesin 
että kätilöni ei pääse aamusta tulemaan, joten päätin vain itsepäisesti kääntää kylkeä ja yrittää vielä 
nukkua.
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Heräsin 7.30 eikä oikeastaan enää supistanut kuin silloin tällöin lähes kivuttomasti. Sovittiin tiimin kanssa 
että odotellaan josko synnytys lähtisi itsellään käyntiin. Klo 17 saapui koko synnytystiimi meille ja lähdettiin 
antamaan synnytykselle vauhtia akupunktiolla, vyöhyketerapialla ja guashalla, joka oli ihanaa! Sen jälkeen 
lähdettiin ulos kävelylle, jossa tulivat ensimmäiset kipeämmät supistukset ja jouduin hidastamaan välillä 
tahtia.
Kun päästiin takaisin sisälle alkoivat supistukset pikkuhiljaa muistuttamaan synnytyssupistuksia sellaisina 
kuin ne muistin. Pysyin liikkeessä, kipu oli voimakkainta alavatsalla ja siihen auttoi hyvin lämpöpussi. Välillä
väsytti ja lepäilin jumppapallon avulla lattialla. Doula rentoutti rebozolla. Tunnelma oli niin ihana, keitettiin 
kahvia, syötiin munkkeja keittiön pöydän ääressä ja välillä kätilö torkkui sohvalla. Supistusten välissä 
vitsailtiin ties mistä. Itselle jo pelkästään se ihmisten läsnäolo oli kivunlievitystä.
Tunti ennen vauvan syntymää hyppäsin ammeeseen, jota vähän jännitin koska esikoisen synnytyksessä 
en välittänyt siitä ollenkaan. Aloin olla myös aika kipeä ja koitin vain keskittyä matalaan ääneen ja leuan 
rentona pitämiseen. Vaikka kuinka muistaa että epätoivon tunne on normaalia, niin teki mieli heittää 
hanskat tiskiin. Kätilö kehoittikin että kokeile missä vauvan pää on. Omasta mielestäni se oli ihan liian 
kaukana, tunsin vain alapoolin pingottavan. Nojasin ammeen reunaan ja supistusten tullessa roikuin 
miehessä, paineen tunne oli järkyttävän kova mutta ei kuitenkaan ponnistuttanut. Sitten alapooli puhkesi ja
tuli älytön tarve ponnistaa. Esikoisen syntymässä koin ponnistusvaiheen lähes kivuttomana, mutta nyt 
tultiin niin rytinällä että en pystynyt keskittymään ollenkaan. Kysyin että montako supistusta vielä, kätilö 
vastasi että varmaan viisi, ja tiuskaisin takaisin että älä viitsi, en pysty viiteen.  Onneksi tuli enää kolme.
Ja vihdoin ring of fire, se ihana tunne kun tietää että vauva syntyy. Kokeilin päätä, paljon hiuksia oli tälläkin 
murulla. Kätilö ohjasi lempeästi kääntymään ja nostamaan toista jalkaa. Sieltä sain kopata omin käsin 
meidän pienen pojan, joka syntyi veteen keltaisten ruusun terälehtien keskelle klo 23.45. Ei sitä tunnetta 
pysty kuvailemaan, niin ainutkertainen se on. Siinä hetkessä pysähtyy kaikki, keskellä omaa olohuonetta 
tv:stä tulevan takkatulen loimussa meidän vauva sai syntyä kotona oman äitinsä syliin.
Näin ensimmäistä kertaa kotona synnyttäneenä ei voi kuin hehkuttaa kuinka ihanaa oli päästä omaan 
sänkyyn ensi-imetykselle, omaan vessaan, saada taivaallista pakastepizzaa ja skumppaa sänkyyn 
kannettuna klo 02 yöllä. TÄYDELLISTÄ.
Kiitos koko synnytystiimille, 
[nimi]
[nimi]
ja 
[nimi]
kun jaksoitte kannustaa ja olla läsnä, oli ihan huikeeta

G20k

#synnytyskertomus #lohjansairaala
#Positiivinensynnytyskertomus 
Meidän toisen lapsen synnytys. 
Tällä kertaa olin oikeesti valmistautunut synnytykseen, luulin jo ensimmäisen lapsen kohdalla olleeni hyvin 
perehtynyt synnytykseen ja synnytyksen kulkuun mutta nyt näin jälkikäteen voin sanoneeni olleeni aivan 
hukassa. Tällä kertaa osallistuin Rento Synnytys verkkovalmennukseen jo kuukausia ennen itse 
synnytystä, jolloin itselleni aukesi mielen ja hengittämisen tärkeys ja oppisinkin oikeasti hengittämään sekä 
rentoutumaan oikein. 
Näin päästäänkin itse synnytykseen. Synnytys lähti käyntiin *.*. 40+4 heti keskiyön jälkeen vesien menolla. 
Tästä ei heti lähtenyt synnytys aallot tulemaan, mutta päätin että lähdemme viemään esikoista hoitoon. En 
kykenisi päästä rentoutuneeseen olotilaan hänen ollessaan kotona. Esikoisen hoitoon viemisen jälkeen 
aallot lähtikin kahden aikaan yöllä tulemaan, heti säännöllisinä ja kipenevinä. Kotona siirryin hämärään 
olohuoneeseen sohvalle pötköttelemään ja ottamaan aaltoja vastaan hengittelemällä niistä läpi. Pari tuntia 
otin aaltoja rauhallisesti vastaan täysin omassa synnytyskuplassani kunnes päätin siirtyä suihkuun 
hengittelemään ja lievittämään alaselässä tuntuvia aaltoja. Suihkussa tuli pian olo että olisi aika lähteä kohti
synnytyssairaalaa vaikka tuntuikin että hyvin pärjäisi vielä kotonakin, mutta meiltä oli tunnin matka 

99

https://www.facebook.com/hashtag/positiivinensynnytyskertomus?__eep__=6&__gid__=8906560319&__cft__[0]=AZXz6127A6Wl5Nllu6o3jN6QZeAL__aUjbVvmzfM1TCNiBR9XC8uFC9-cyacarLqAUBTO4r5HFNrqirMFlj24X-KRsF7IGaLK_ykNUriDr87E2LKS9gYJI9xPyvTFKbCuTvOmDYhJoPTZNKHF_yQePun&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/lohjansairaala?__eep__=6&__gid__=8906560319&__cft__[0]=AZXz6127A6Wl5Nllu6o3jN6QZeAL__aUjbVvmzfM1TCNiBR9XC8uFC9-cyacarLqAUBTO4r5HFNrqirMFlj24X-KRsF7IGaLK_ykNUriDr87E2LKS9gYJI9xPyvTFKbCuTvOmDYhJoPTZNKHF_yQePun&__tn__=*NK-R
https://www.facebook.com/hashtag/synnytyskertomus?__eep__=6&__gid__=8906560319&__cft__[0]=AZXz6127A6Wl5Nllu6o3jN6QZeAL__aUjbVvmzfM1TCNiBR9XC8uFC9-cyacarLqAUBTO4r5HFNrqirMFlj24X-KRsF7IGaLK_ykNUriDr87E2LKS9gYJI9xPyvTFKbCuTvOmDYhJoPTZNKHF_yQePun&__tn__=*NK-R


synnärille joten tunne siitä että nyt olisi aika lähteä vahvistui vain. Tässä vaiheessa synnytys oli ollut 
aktiivisena käynnissa pari tuntia. 
Herättelin puolison ja puoliso pakkasi loput tavarat mukaan ja lähdettiin ajamaan kohti Lohjan 
synnytyssairaalaa. Autossa laitoin musiikit päälle ja vaivuin heti omaan synnytyskuplaani jossa rauhassa 
hengittelin aalto kerrallaan läpi. Autossa otin myös synnytyslaulun käyttööni kun tuntui että pelkkä hengitys 
itsessään ei riittänyt. 
Sairaalaan tultaessa tsekattiin tilanne mikä oli silloin 2cm jolloin itselle iski hetkellinen epätoivo että 
meneekö tää sittenkin samanlain kuin esikoisen synnytys, joka kesti kesti kesti ja itse väsyin loppuun. 
Mutta käyrille asettamisen jälkeen päätin sivuuttaa tämän ajatuksen ja pääsin taas vaipumaan omaan 
synnytyskuplaani. Käyrillä makoilimme oman aikamme, jonka jälkeen pääsimme siirtymään osastolle 
suihkuun. Suihkussa mulla oli mukana kammat käsissä ja jumppapallo, jumppapallon päällä pyörittelin 
lantiota lämpimän veden valuessa selkää pitkin ja otin aaltoja vastaan yksitellen synnytyslaulun avulla. 
Kovin pitkään en suihkussa ollut kun totesin että suihku ei enään riitä kipuihin. Halusin saada tens:sin 
käyttööni jonka myös sain heti. Otin pari aaltoa vastaan kun totesin että tämäkään ei riitä ja iski epätoivo 
kivun kanssa ja halusin saada jotain muuta apua. Siinä vaiheessa takaraivossa kyllä oli tieto tästä 
epätoivon vaiheesta mutta eihän siitä ollut kuin pari tuntia kun oltiin vasta 2cm auki. Kätilö tuli tarkistamaan 
tilanteen ja kaikkien yllätykseksi oltiinkin jo 7cm auki ja siirryimme vauhdilla saliin. 
Sain salissa heti toiveestani ilokaasun avukseni mikä muistutti itselleni oikean hengittämisen tärkeyden. 
Kätilö laittoi ammeen valumaan kun olin toivonut veteen synnyttämistä. Kun vesi oli laitettu valumaan 
huikkasi poistuessaan että jos alkaa ponnistuttaa painakaa nappulaa. Kätilö ei kerennyt kun oven saamaan
kiinni kun minulle tuli jo todella kova ponnistuksen tarve ja huusin puolisolleni että kätilö takaisin vauva 
tulee nyt. Kätilöt tulikin vauhdilla takaisin ja siirryin kylkiasentoon sängylle. Tässä vaiheessa totesimme että
täysin auki ollaan että voisin ponnistaa heti kun siltä tuntuu. Ponnistusvaihe olikin todella ihmeellinen, 
koska en ollut tälläistä ponnistamisen tarvetta esikoisen kanssa missään vaiheessa kokenut! Kropassani oli
aivan selkeä oma ponnistus refleksinsä mikä tuli aina supistusten yhteydessä selkeenä ja voimakkaana. 
Lyhyen viiden minuutin ponnistamisen jälkeen ilman repemiä ja nirhaumia saatiin meidän toinen lapsemme
maailmaan kello 7:35 nostaen suoraan rinnalla. Napanuoran annettiin sykkiä rauhassa loppuun jonka 
jälkeen istukka syntyi helposti kokonaisena pian perässä. Vauva oli todella pirteä ja alkoi syödä rintaa heti 
salissa. Itse olin myös elämäni kunnossa heti synnyttyksen jälkeen! Synnytys kesti kokonaisuudessaan viisi
ja puol tuntia josta kerkesimme olla synnärillä vain sen reilu pari tuntia. Vaikka ensimmäisestäkään 
synnytyksestä ei jäänyt traumoja ja yleisesti sekin oli positiivinen kokemus, mutta tämä toinen synnytys 
todella oli voimaannuttava synnytyskokemus! Tässä kaikki tuntui menevän niin oikein. Minulla oli koko 
synnytyksen ajan tunne että hallitsen tilanteen ja kaikki synnytyksessä mukana olevat toimivat yhdessä 
minun kanssa. Synnytyssairaalaankin siirryttäessä Kätilöt lukivat synnytystoiveeni ja halusivat lähteä 
tukemaan minun kokemustani luonnollisesta synnytyksestä. Synnytystoiveitani kuunneltiin ja tuettiin alusta 
loppuun tämän nopeastikkin etenevän synnytyksen aikana. 
Kaikin puolin ihana voimaannuttava synnytys kokemus  Ja ehdottomasti iso suositus Rento Synnytys 
nettivalmennukselle! Kuinka iso hyöty tästä olikaan itselleni sekä puolisolleni kuka myös tiesi mitä 
synnytyksessä tapahtuu Iso suositus ja kiitos myös Lohjan synnytyssairaalan kätilöille, he ovat huippuja 
työssään jo toistamiseen ja ovat siellä selkeästi oikeella alalla 

G20v
Naistentaudit ja synnytykset [päivämäärä] 2020 05:37 – Voimassa
Diagnoosi 
* Raskausdiabetes[O24.4]
 Pysyväisluonteinen
Spontaani päätilasynnytys [O80.0]
Yhden elävän lapsen synnytys [Z37.0]
Raskaudet ja synnytykset: G3P2
Raskausviikot: 40 + 4
Synnytys: {päivämäärä] 2020 07:35
Vastasyntyneen tiedot
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Sukupuoli: Nainen
Syntymäpituus: 50,5 cm
Syntymäpaino: 3644 g
Päänympärys: 36 cm
Apgar 1 min: 10 5 min: 10
Synnytyksen käynnistyminen: käynnistyi spontaanisti

Lapsivedenmeno: [päivämäärä] 2020 klo 00:05
Lapsiveden väri: kirkas, vaaleanpunainen
Laboratoriotulokset
Komponentti Arvo Päivämäärä
GBS NEGAT [päivämäärä] 2020
Synnytyksen aikainen antibioottihoito:Ei
Kivunlievitys lääkkeellinen: Ilokaasu
Kivunlievitys lääkkeetön:suihku; TENS;akupainanta;äänenkäyttö;hengitys
Säännölliset supistukset alkaneet: [päivämäärä] 2020 02:00
Kohdunsuu täysin auki: [päivämäärä] 2020 07:30
Ponnistusvaihe alkanut: [päivämäärä] 2020 07:30

Synnytyksen kesto
1. vaihe 5 h 30 min
Aktiivisen ponnistusvaiheen kesto

Ponnistusvaihe alkanut: - Synnytys: 5 min 

3. vaihe 0 h 5 min 
Synnytystapa:Alatiesynnytys, spontaani 
Tarjonta: Takaraivotarjonta
Napanuora
Napasuonet:3 suonta
Komplikaatiot:Ei mitään

Napanuoran lypsäminen: Kyllä
Viivästynyt sulkeminen: Kyllä 

Napa-astrup otettu:Kyllä

Istukka
Jälkeisten syntyminen: Äidin ponnistamana
Pvm/klo : [päivämäärä] 2020 07:40
Istukka: täydellinen
Kalvot: täydelliset
Istukan paino: 647 g
ISP%: 17,7546829691428

Toimenpide
Episiotomia:
Välilihan repeämät:
Emättimen repeämät:
Häpyhuulten repeämät:
Periuretraaliset repeämät:
Kohdunsuun repeämät:
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Vuoto:

Synnytyskomplikaatiot:Ei mitään
Synnytyksen aikaisen vuodon kokonaismäärä (ml): 550 ml
Synnytyskokemus-VAS (Rouhe, Saisto) = äidin antama: 9
Synnytyksestä vastaava kätilö [nimi]

Muut synnytykseen osallistuneet ammattihenkilöt:: [nimi] 

Liite 2: Kätilön vastaukset työssä kirjoittamisesta (sähköpostitse 10.3.2021):

Hei, kiitos kysymästä. Tässä tulee vastauksia ( yövuorossa ).

  1.  1.2.2020 otimme Naistenklinikalla käyttöön uuden sähköisen 
potilastietojärjestelmän, Apotin. Kirjaukset ovat rakenteisia ts. valitsemme 
valmiista valikosta oikean tai lähinnä oikean vaihtoehdon ( mahdollisuus lyhyeen 
selvennykseen on, noin 30 merkkiä ). Meillä on mahdollisuus tehdä ns. merkintä, 
joka käytännössä tarkoitta vapaata tekstiä mutta toivomus on, että käytämme 
pääsääntöisesti rakenteista tapaa.
  2.  Käytämme Apotin potilastietojärjestelmää yhdessä lääkäreiden kanssa eli 
näemme kronologisesti kirjoitetut tekstit.  Lääkärit tekevät enimmäkseen merkintöjä
eli vapaata tekstiä. Osin heilläkin on rakenteista kirjausta, esim. 
synnytystoimenpiteet.
  3.  Vanhan potilastietojärjestelmän Obstetrixin SK1 ja SK2 olivat sähköisiä 
lomakkeita. SK1 koski äitiä ja synnytystä, SK2 lasta. Näitä käsitteitä ei enää ole.
Apotissa keräämme tietoa erikseen äidille ja vauvalle ( seurantalomakkeet ) mutta 
ne eivät ole tulostettavissa.
  4.  Työurani alussa ( 90-luku ) kirjasimme potilastiedot käsin paperilomakkeille.
Oli sinikulmaa, punakulmaa, anestesiakaavakkeita, tehohoidon kaavakkeita. Ihan 90-
luvun alussa oli vielä käytössä nelisivuinen synnytyspaperi, josta valittiin tai 
kirjoitettiin oikea vaihtoehto. Vapaamuotoinen kirjaus synnytyksen kulusta tehtiin 
( jos tehtiin ) sinikulmalomakkeelle.
  5.  Apotti sähköinen potilastietojärjestelmä otettiin Naistenklinikalla käyttöön 
1.2.2020. Muutos Apotin myötä on ollut huomattava. Nykyään kirjataan vain niin 
sanotusti rasti ruutuun. Kätilön ei juurikaan tarvitse tuottaa omaa tekstiä 
( poikkeus synnytyspelkokätilöt ).
  6.  Pitää paikkansa, että tulosteita ei enää anneta potilaalle mukaan. 
Synnyttäjät lukevat synnytystietonsa OmaKannasta.
  7.  Mitään laajempaa synnytyskertomusta ei kirjoiteta. OmaKannassa näkyvät 
lääkärin merkinnät ja synnytyksen ns. loppuyhteenveto.
  8.  Tästä en tiedä, kysyn aoh maria Maurolalta.
  9.  Luulisin, että lapsivuodeosastojen sihteerit siirtävät synnytyksen 
loppuyhteenvedon OmaKantaan. Kysyn tästäkin aoh Maria Maurolalta.
  10. Kätilö voi tehdä merkinnän, joka tarkoittaa vapaata tekstiä. Tätä käytetään 
harvoin ( toistaiseksi ).  Synnytyspelkokätilöt kirjoittavat keskustelunsa 
synnyttäjän kanssa.

Liite 3: Tutkielmantekijän kätilölle esittämät kysymykset (sähköpostitse 4.3.2021)
(Viitaten Heikkinen 2015): 

  1.  Onko tällä hetkellä vielä voimassa sama käytäntö, eli kirjataanko 
synnytysosastolla tietoja käytännäössä kahteen eri dokumenttiin, eli 
"synnytyslomakkeelle" sekä "vapaamuotoiseen synnytyskertomukseen", vai onko tässä 
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käytänössä tapahtunut muutosta esim vuoden 2010 jälkeen? Vai ovako nämä vanhat 
käytännöt esim "korvautuneet" jonkun muun alustan, esim sähköisen tietokannan 
mukaan tultua, ja miten?
  2.  Ovatko nämä edellä mainitut dokumentit/ merkinnät täysin kätilöiden 
kirjoittamia, vai kirjottavatko/ ovatko kirjoittaneet myös esim lääkärit tai muut 
ammattilaiset omia merkintöjään samoihin dokumentteihin (vai onko erikseen lääkärin
ja kätilön kirjoittamat "synnytyskertomukset" tai muut tekstit)?
  3.  Täsmäävätkö tietooni saamat "vanhat" käsitteet siten että SK1 = "lomake" ja 
SK2 = "vapaamuotoinen kertomus"? Ovatko nämä vastineet ja käsitteet säilyneet 
samoina vielä nykypäivänä, vai onko niille tullut uusia vastineita esim OmaKannan 
myötä? (jos, niin mitä?)
  4.  Onko nykyään ja/tai ennen ollut olemassa muita synnytyssairaalassa 
kirjoitettuja, ns "virallisia synnytyskertomustyyppejä" eli muita dokumentteja, 
joita en ole vielä maininnut yllä (eli muut kuin jo mainitut "vapaamuotoinen 
synnytyskertomus" ja "lomake", jotka henkilökunta eli kätilö tai joku muu tekisi 
koskien sairaalassa tapahtuvaa synnytystä)?
  5.  Mille "alustalle" (eli ohjelmaan tms) nämä tehdään nykyään, onko tapahtunut 
muutosta vuoden 2010 jälkeen (mikä on mahdollinen uusi alusta, mikä sen tultua on 
muuttunut, ja onko vaikuttanut kirjoittamisen prosesseihin työssäsi)?
  6.  Minulle tutkimusaineistoa toimittaneet, vuonna 2020 synnyttäneet henkilöt, 
joilta sain kopiot OmaKanta-palvelun "potilaskertomuksesta" (vrt aiempi 
"synnytyskertomus"?) kertoivat, että nykyään ei saa kertomusta itselleen paperilla,
vaan sen näkee ainoastaan OmaKannasta (ainakaan ellei pyydetä sairaalalta 
erikseen). Pitääkö tämä paikkansa?
  7.  Kirjoitetaanko vielä nykyään aina kuitenkin myös "laajempi synnytyskertomus" 
kuin OmaKannasta näkyvä kertomus, ja saisiko synnyttäjä pyytäessään tämän tekstin 
nähtäväksi? Mille/minkälaiselle alustalle tiedot kirjataan? (eli käytetty ohjelma 
tms, esim sen lyhyt kuvaus tai nimi riittää).
  8.  Aineiston ja sitä toimittaneiden henkilöiden mukaan OmaKannassa synnytystä 
kuvaava kertomus on nykyisin nimeltään "potilaskertomus", eikä "synnytyskertomus", 
joista jälkimmäinen lienee ollut ns alkuperäinen nimi aiemmin paperilla 
toimitetulle kertomukselle. Pitääkö tämä "uusi" otsikointi sinun tietääksesi 
paikkansa, ja onko tällä hetkellä niin, että OmaKantaan ei ole mahdollista kirjata 
erillisenä otsikkona "synnytyskertomusta", vaan esim automaattisesti sinne ilmestyy
myös synnytysten kohdalle yleiseti kaikkien sairauksien hoidossa käytetty otsikko 
"potilaskertomus"?
  9.  Miten synnytystä koskevat merkinnät "siirtyvät" OmaKantaan, eli tekeekö 
kätilö (tms) merkinnät suoraan sinne, vai siirretäänkö ne ns automaattisesti sinne 
jostain muusta ohjelma-alustasta (tms), mistä?
  10. Onko (nykyään) kätilön synnytyksestä tekemille merkinnöille ohjelma-alustassa
(tms) ns vapaata tilaa kirjoittaa esimerkiksi pitkää, kuvailevaa tekstiä vai ovatko
alustat enemmänkin "taulukkomuotoisia", joihin täytetään tiettyihin kohtiin ns 
"vain puuttuvat tiedot", vai sekä että? (Jos on sekä että, eli tilanne vaihtelee 
esimerkiksi ohjelman "eri kohdissa", voi tätä eritellä tarkemmin).

Liite 4: Aineistonkerussa käytetty ilmoitus (julkaistu Aktiivinen synnytys ry:n keskusteluryhmä 
-nimisessä Facebook-ryhmässä 7.12.2020) 

Etsin tutkimusaineistoa synnytyskertomuksia käsittelevään pro gradu 
-tutkielmaan (oppiala suomen kieli, tekstintutkimus).
Ilmoitus julkaistu ylläpidon luvalla.
Otan vastaan sähköpostitse sekä synnyttäjän (tai muun kokijan) itse 
kirjoittamia, vapaamuotoisia synnytyskertomuksia että ns 
lääketieteellisiä, virallisia synnytyskertomuksia (epikriisi, SK1, SK2, 
tms nimitykset). Pyydän lähettämään synnytyskertomukset mieluiten 
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2.1.2021 mennessä sähköpostiosoitteeseen chasenessi@meiliboxi.fi. Jos 
synnytykertomus on jo aiemmin julkaistu internetissä, esim blogissa, 
riittää myös tähän liittyvän ajantasaisen linkin lähettäminen kyseiseen 
sähköpostiin. (Lisäys: jos kopioit jo aiemmin netissä, esim jossain fb-
ryhmässä tms, julkaisemasi tekstin minulle sähköpostiin siten, että ns 
alkuperäinen julkaisukanava ei suoraan näy synnytyskertomuksen 
yhteydessä, mainitsethan viestissäsi mieluiten myös missä teksti on alun 
perin julkaistu.) 
Tutkimukseen osallistuva synnytyskertomusten lähettäjä voi lähettää 
samalla kerralla sekä itse kirjoittamansa, vapaamuotoisen 
synnytyskertomuksen, että itseään koskevan lääketieteellisen 
synnytyskertomuksen, tai jomman kumman. Samaa synnytystä koskien voi 
lähettää useammankin tekstin osaksi tutkimusaineistoa. Tällöin pyytäisin 
lähettäjää tuomaan ilmi myös viestissään, mitkä hänen lähettämistään 
teksteistä kuvaavat samaa synnytystä.
Pyydän tekstien lähettäjiä mieluiten peittämään arkaluontoiset 
henkilötiedot kuten henkilötunnukset tesksteistä jo valmiiksi, mutta 
teksteissä mahdollisesti esiintyviä henkilötietoja, kuten henkilöiden 
nimiä tai osoitteita, ei kuitenkaan missään muussakaan tapauksessa 
julkaista tutkimuksen yhteydessä.
Pyyntönä on myös, että synnytyskertomukset (myös vapaamuotoiset) ovat ns 
"aitoja", eli kirjoitettu tästä tutkimusasetelmasta riippumatta (eli että
tämä tutkimusasetelma ei toimi "tehtävänantona" määrittämässä 
kertomuksia, vaan ne on kirjoitettu ikään kuin siitä huolimatta ja 
erillään, eikä niitä ole muokattu tämän tutkimusasetelman vuoksi muutoin 
kuin henkilötietojen ym paljastavien yksityiskohtien peittämiseksi).
Sekä lääketieteellisiä että vapaamuotoisia synnytyskertomuksia tutkitaan 
kyseisessä tutkielmassa tekstintutkimuksen keinoin. Päämääränä on 
selvittää niihin kielennetyttyjä osallistujarooleja sekä miten kielen 
tason osallistujaroolit poikkeavat toisistaan näissä eri tekstilajeihin 
kuuluvissa synnytyskertomuksissa. Jonkin verran on tarkoitus myös 
vertailla joitakin näissä kahdessa erillisessä tekstilajissa ilmeneviä 
kielellisiä valintoja keskenään.
Kyseinen pro gradu -työ tehdään Helsingin yliopiston suomen kielen kielen
oppiaineessa, minkä vuoksi aineisto rajataan vain suomen kielellä 
kirjoitettuihin synnytyskertomuksiin.
Kiitos jo etukäteen kaikille, jotka voivat omia kertomuksiaan 
toimittamalla osallistua tämän tutkielman tekoon!
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