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Osa I
POHJUSTUS

Johdanto

Lasten vanhemmat kohtaavat monenlaisia ammattilaisia ja asiantuntijoita, jotka työskentelevät lasten ja lapsiperheiden kanssa. He kohtaavat ammattilaisia myös tekstien ja työntekijöiden suullisten selontekojen välityksellä silloin, kun heitä koskevia asioita käsitellään palavereissa tai heidän papereitaan käsitellään virkakoneistossa. He kuulevat asiantuntijoiden puhuvan televisiossa ja lukevat heidän haastattelujaan lehdistä. Tekstuaalisesti välittyneestä vanhempien ja asiantuntijoiden suhteesta on kyse myös silloin, kun vanhemmat selailevat heillä
annettuja opaslehtisiä ja lukevat kirjoja.
On väitetty, että nyky-yhteiskunta on läpeensä tekstuaalistunut.
Tämän voi ymmärtää hyvin konkreettisestikin, niin, että lasta ei kenties voi odottaa, synnyttää ja hedelmöittää paperilla, mutta toisaalta
häntä on hyvin vaikea hoitaa ja kasvattaa ilman, että joutuu tekemisiin
erilaisten kirjoitettujen tekstien – ohjeiden, oppaiden, mielipidekirjoitusten, raporttien, tutkimusten, kyselyjen ja haastattelujen – kanssa. Lastenkasvatuksen ohjaus on kietoutunut yhä enemmän teksteihin.
Analysoin tutkimuksessani asiantuntijoiden kirjoittamia kirjoja,
joissa he puhuvat lapsiperheiden äideistä ja isistä. Keskityn teksteihin,
joiden avulla asiantuntijat tavoittelevat lukijoikseen sekä vanhempia
että lasten ja vanhempien kanssa toimivia ammattilaisia ja toisia asiantuntijoita. Luen muun muassa tutkimuksia, oppikirjoja ja niin sanottua populaaria kasvatuskirjallisuutta noin kymmenen vuoden ajalta
1980-luvun puolivälistä 1990-luvun puoliväliin.
Asiantuntijoiden kirjoitusten kautta pääsen pohtimaan myös ammattilaisten ja asiantuntijoiden kansoittamia, perhettä ohjaavia (terveydenhuollon, kasvatuksen, sosiaalitoimen jne.) instituutioita.
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Vanhemmuutta käsittelevät tekstit ovat keskeinen väline ammattilaisten ja asiantuntijoiden työssä ja heidän keskinäisissä suhteissaan.
Ammatit rakentuvat eri tieteenalojen ja ajatteluperinteiden pohjalle,
ja toisaalta teoriat nojaavat ammatillisiin perinteisiin. Asiantuntijoiden tekstit, ammatilliset käytännöt ja ammattilaisten toimintakulttuurit liittyvät yhteen. Ammattilaiset ja asiantuntijat lukevat toistensa kirjoituksia ja kuulevat niille perustuvia luentoja ja esitelmiä opiskellakseen ammattiin, reflektoidakseen työtään ja toimiakseen tutkijoina tai kilpailevina asiantuntijoina. He etsivät teksteistä vahvistusta
näkemyksilleen, tuoretta tietoa ja rohkaisua ratkaisuihinsa. Aineistoni
kaltaisten tekstien kirjoittaminen on keskeinen tapa, jolla asiantuntijaksi tullaan ja jolla asiantuntijan asemaa pidetään yllä. Oppiarvojen saavuttaminen vaatii opinnäytteitä, tutkijana toimiminen
tutkimusjulkaisuja ja ammattilaisten kouluttamiseen tarvitaan oppikirjoja. Laajalle yleisölle kirjoitettu opas- tai keskustelukirja avaa
puolestaan asiantuntijalle uusia mahdollisuuksia tietojensa ja näkemystensä jakamiseen. Kun julkaisee kirjan, myös toimittajat kiinnostuvat
ja pyytävät haastatteluja. Näin tutkimani asiantuntijoiden kirjoittamat
tekstit liittyvät osaksi yleistä ja jokapäiväistä julkista keskustelua lapsista ja heidän vanhemmistaan.
Puhun asiantuntijoista ja ammattilaisista usein yhdessä, tekemättä tarkkaa eroa heidän välilleen. Ammattilaisilla tarkoitan konkreettisesti työkseen lasten ja heidän vanhempiensa kanssa toimivia koulutettuja ihmisiä. He voivat toimia ns. perinteisissä professioissa kuten
lääkäreinä tai laaja-alaisissa asiantuntijatehtävissä, mutta yhtä hyvin
myös suppeampaa koulutusta vaatineissa tai vähäisempää sosiaalista
statusta tuovissa ammateissa. Suurin osa suomalaisista perheammattilaisista toimii hyvinvointivaltion instituutioissa ja niiden kymmenissä
ja sadoissa erilaisissa yksiköissä, pienempi osa yksityisellä sektorilla,
järjestöissä jne. Asiantuntijuus on puolestaan pikemminkin asema,
johon koulutettu ammattilainen voi astua, kuin yksiselitteisesti määriteltävissä oleva asia. Kaikki ammattilaiset ovat omalla tavallaan ja
ainakin hetkittäin alansa asiantuntijoita. Heidän joukostaan nousevat
myös ne erityiset asiantuntijat, jotka sitten kirjoittavat kirjoja ja esiintyvät mediassa oman alansa keskeisinä vaikuttajina. Näin asiantuntijat voidaan jakaa kahteen joukkoon: niihin, jotka toimivat niin sanotusti kentällä ja niihin, jotka ovat erikoistuneet ainakin osittain
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tekstuaaliseen asiantuntemukseen opetuksessa, hallinnossa, politiikassa
ja tutkimuksessa. Aineistotekstieni kirjoittajat kuuluvat kumpaankin
joukkoon.
Olen ottanut tutkimustehtäväkseni ennen muuta eritellä, miten
asiantuntijat sukupuolistavat vanhemmuutta – lasten hoitoa, hoivaa
ja kasvatusta – äitiytenä ja isyytenä. Näin osallistun itse aineistoissani
käytyyn aikalaiskeskusteluun naisten ja miesten työnjaosta tai rooleista, siis siitä, miten vanhemman sukupuoli vaikuttaa hänen tehtäviinsä
ja suhteeseensa lapsiin. Pohdin myös, miten asiantuntijat kirjoittavat
tekstiensä äitien ja isien seksuaalisuudesta ja miten lapsen sukupuoli
ja seksuaalisuus liittyvät vanhempien sukupuoleen.
Erittelen aineistojani teksteinä, kielellisinä tuotoksina. Millaisia
sukupuolistuneita sisältöjä äitiys ja isyys saavat tutkimissani teksteissä? Miten sukupuolittaminen kielellisesti tehdään? Nämä eivät ole
toisistaan irrallisia kysymyksiä, sillä se, millaisia sisältöjä lasten kanssa
elämiselle annetaan, tapahtuu kielen avulla ja suhteessa kieleen, joskaan ei yksin kielellisesti. Aivan erityisesti analysoin sitä, miten tekstit
esittävät vanhemmat, lapset, ammattilaiset ja asiantuntijat toimijoina.
Millaisissa toimissa heidät kuvataan ja millaiset suhteet heidän välilleen rakentuvat?
Sukupuolen valinnasta tutkimuksen keskiöön seuraa, että luen
asiantuntijoiden tekstejä usein eri näkökulmasta kuin kirjoittajat ovat
itse tarkoittaneet tai millä tavoin niitä on tapana lukea. Luen aineistojani
sosiologina ja kulttuurintutkijana, jota kiinnostaa erityisesti se, miten
teksteillä luodaan sosiaalisia suhteita. En siis pohdi niinkään sitä, mitä
teksteillä on haluttu sanoa ja saada aikaan kuin sitä, mitä niillä tullaan
tehneeksi. Luen usein tekstien sivupolkuja, yksityiskohtia ja rivien välejä.
Sukupuolen pohtiminen liittää tutkimukseni tiiviisti naistutkimuksen ja feminismin keskusteluihin.
Tutkimus jakautuu kolmeen osaan. Ensimmäinen osa Pohjustus
johdattelee tutkimuksen kontekstiin, tarkentaa tutkimuskysymystä
suhteessa teoreettisiin keskusteluihin ja esittelee tutkimuksen aineiston ja käytetyt metodit. Toinen osa Analyysit rakentuu aineistojen luennalle. Se koostuu 11 suhteellisen itsenäisestä tekstianalyysista. Kolmas
osa Päätäntä solmii analyysien keskeiset langat yhteen alkuosan teoreettisten keskustelujen kanssa ja arvioi tehtyjä menetelmällisiä ratkaisuja.
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Kuljetan tutkimustani erilaisten aikalaistulkintojen, teorioiden ja
lähestymistapojen lomitse. Aikalaiskeskustelu vaatii ymmärrystä myös
menneestä, ja tutkimuksen aloittavassa luvussa Vanhemmuutta ohjaavien instituutioiden synty ja levittäytyminen valotan aineistojen ja niiden
kirjoittajien historiallista kontekstia. Liitän aineistoni perheiden arjen
ja ongelmien kanssa työskentelevien instituutioiden syntyyn ja laajenemiseen, ammattilaisten määrän kasvuun ja laadulliseen eriytymiseen.
Tarkennan katseen erityisesti moderniin perheasiantuntijuuteen ja sen
sisällä käytyihin keskusteluihin. Luvussa Perheasiantuntijuus: tekijät ja
kohteet solmin pohdinnat menneestä kahteen yhteiskuntatieteelliseen
keskusteluun modernin asiantuntijuuden kehkeytymisestä ja ammattilaisten ja asiakkaiden suhteista.
Tekstiaineistojen empiirisen analyysin teen käyttämällä apuna kieleen liittyviä pohdintoja. Tämä on tutkimuskenttä, jolla yhteiskuntatieteilijät, kielen- ja taiteentutkijat kohtaavat nykyisin yhä useammin. Kenttää on viime vuosina tullut tavaksi nimittää yleisluontoisesti
diskurssianalyysiksi. Diskurssianalyysi on pikemminkin kattotermi
hyvinkin erilaisille suuntauksille kuin mikään erityinen lähestymistapa saati yksittäinen metodi. Itsellenikin yllätykseksi olen kokeillut yhä
enemmän nimenomaan kielentutkimuksen menetelmiä ja ideoita. Yhteiskuntatieteisiin jo vakiintuneemmista teoreettisista ja metodisista
suuntauksista minulle läheisin on ns. uuden retoriikan perinne.
Käsittelen metodisia kysymyksiä erikseen luvuissa Kieli, diskurssit ja
sukupuoli sekä Tekstin tutkimuksen työvälineet. Näistä ensimmäinen
esittelee keskeiset käsitteet ja jälkimmäinen ne erityiset kielentutkimuksen välineet, joiden avulla tekstejä analysoin.
Pohdinnat kielestä, historian tulkinnat ja yhteiskuntatieteelliset
keskustelut kohtaavat työssäni diskurssin käsitteessä. Tarkoitan sillä
sosiaalisten käytäntöjen ja niitä koskevien kielellisten ilmaisujen kiteytymistä toiston ja variaatioiden kautta sellaisiksi kokonaisuuksiksi, jotka
ovat analyysin avulla tunnistettavissa. Diskurssin käsitteen lisäksi käytän
myös käsitettä diskursiivinen muodostuma. Sillä tarkoitan erilaisia
yksittäisiä diskursseja yhteen niveltäviä laajempia metadiskursseja.
Olennaista on, että sekä diskursseissa että niiden laajemmissa muodostumissa on kyse paitsi ajattelu- ja puhetavoista, myös ei-kielellisistä
toimintatavoista. Diskurssit organisoivat ihmisten ja instituutioiden
toimintaa.
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Metodologisesti katsoen etsin tapaa analysoida diskursseja moniäänisinä ja suhteessa toisiinsa. Yksi tutkimukseni keskeisistä käsitteistä on intertekstuaalisuus, jonka suomennan mielelläni tekstienvälisyydeksi. Se tarkoittaa, että kaikki tekstit – niin puhutut, kirjoitetut
kuin vaikkapa teksteinä ymmärretyt kuvat – ovat lukuisin sitein sidoksissa toisiinsa. Tekstit elävät toisista teksteistä. Jokainen teksti syntyy
keskelle tekstien jatkumoa. Tekstit avautuvat taaksepäin siihen, mitä
on aiemmin sanottu, ja eteenpäin, siihen mitä joskus vielä sanotaan.
Siinä kuin jokainen teksti on osa tekstien jatkumoa, myös jokainen
toimi on osa toimien ja valintojen jatkumoa. Äitien ja isien ratkaisuilla
on toisin sanoen yhteiskunnalliset ja historialliset ehtonsa, jotka toisten ihmisten toimet ovat muokanneet. Tässä mielessä vanhemman
omatkin ratkaisut ovat aina rajattuja. Minä voin toki esimerkiksi ratkaista, hoidanko alle kolmivuotiasta lastani kotona vai menenkö töihin ja vien hänet toisille hoitoon. Mutta mistä kaikesta on kyse kun
teen tämän ratkaisun? Kuka on ”toinen“, joka hoitaa lastani kun olen
töissä? Mitä sukupuolta hän on? Mihin menen töihin, kuinka pitkäksi
aikaa päivässä ja paljonko saan siitä palkkaa? Ketkä kaikki muut ovat
mukana ratkaisussa? Mistä juuri tuo ajatus kolmevuotiaasta? Valitsenko
samalla logiikalla myös kuusi kuukautta tai kuusi vuotta vanhan lapseni hoitojärjestelyt? Kun vien lapseni toiselle hoitoon, lakkaanko itse
hoitamasta häntä? Entä sitten, kun joku asiantuntija, vaikkapa kehityspsykologian tutkija, neuvolan terveydenhoitaja tai psykoanalyytikko,
sanoo, että jokainen perhe ratkaisee itse, miten lasta hoidetaan; mitä
kaikkea tähän lausumaan voi tulkita kuuluvaksi?
Kun siis istuin alas kirjojen ja tietokoneen ääreen, juuri näitä meitä
ympäröiviä, äitejä, isiä ja heidän lapsiaan koskevia jokapäiväisiä
lausumia ryhdyin erittelemään. Väitöskirjani on tuon pohdinnan
tuotos. Tutkimukseni tehtävä on saattaa lukijani miettimään itse sitä,
miten äidit, isät, lapset ja heidän keskinäiset suhteensa meidän aikanamme ja suomalaisen yhteiskunnan kontekstissa ymmärretään.
Keskeiset tulokset eivät siis ehkä löydykään väitöskirjan loppuluvusta
vaan itse lukemisen prosessissa.
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Vanhemmuutta ohjaavien instituutioiden
synty ja levittäytyminen

Tutkimukseni aineistona olevat tekstit ovat ilmestyneet 1980-luvun
puolivälin jälkeen. Niiden välitön kasvualusta on 1970-1990-lukujen suomalainen yhteiskunta. Tekstien kirjoittajat ovat perheasiantuntijoita ja -ammattilaisia, jotka toimivat eri instituutioissa, muodostavat niissä ammattikulttuurejaan, kouluttautuvat ja kouluttavat, tutkivat ja pohtivat, kohtaavat asiakkaita ja ovat itse vuorostaan asiakkaina. Näiden instituutioiden ja ammattien kehkeytyminen on tapahtunut pitkän ajan kuluessa, ja samalla kun instituutioita on pystytetty, lakeja laadittu ja koulutusta järjestetty, on luotu tiedollista ja
näkemyksellistä pohjaa äitien ja isien tehtävistä, velvoitteista, ongelmista ja ongelmien mahdollisista ratkaisuista.
Kun perheasiantuntijuutta katsoo nykypäivästä taaksepäin sotien
jälkeisellä kaudella, on vanhemmuutta ja lapsuutta koskeva asiantuntijuus levittäytynyt yhä laajemmalle, institutionaalistunut ja samanaikaisesti erikoistunut. Tarkoitan tällä uusien instituutioiden – kuten
esimerkiksi perheneuvoloiden – syntyä, ja jo aiemmin syntyneiden
instituutioiden – kuten koulun – laajenemista, ammattilaisten määrän lisääntymistä ja uusien ammattien syntyä. Tämä on merkinnyt myös
asiantuntijuuden normaalistumista, tavallistumista. Emme kohtaa
erilaisia perheammattilaisia ja asiantuntijoita vain erikoistilanteissa,
esimerkiksi kompastuessamme suuriin ongelmiin, vaan arkipäivässämme.
Tähän liittyy myös koulutuksen ja tutkimuksen laajeneminen.
Samalla asiantuntijuus on tekstuaalistunut yhä voimakkaammin mitä
lähemmäs tätä päivää on tultu. Asiantuntijoiden kirjoittamien tutki18
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musten, oppikirjojen, opaskirjojen, lehtiartikkelien, lakien ja mietintöjen määrät ovat paisuneet. Toisaalta ammattilaisten arkipäivässä on
erilaisilla työraporteilla, lomakkeilla, tapauskertomuksilla, haastattelutekniikoilla jne. yhä suurempi merkitys. Samalla diskurssit ovat
myös teknologisoituneet, toisin sanoen tekstuaaliset käytännöt ovat
kehittyneet yhä pitemmälle ja erikoistuneempaan suuntaan. (Ks.
Smith 1990a, esim. 141–173 ja 1990b; Fairclough 1992, 54–55,
221–223; Rose 1996a, 81–100.)
”Vanhemmuuteen kasvattamisesta” ja ”vanhemmuuden tukemisesta” on tullut kaikkia lapsen kasvua ja kehitystä muovaavia instituutioita, järjestöjä ja niissä toimivia asiantuntijoita ja ammattilaisia yhdistävä teema. Asiantuntijoiden ja maallikoiden televisiossa, lehdissä ja
kirjallisuudessa käymää keskustelua ja alati pulppuavaa valistusta on
vaikea välttää. Valistuksen ja perhekasvatuksen painopiste on siirtynyt
yhä keskeisemmin lapsen ja hänen vanhempiensa välisen vuorovaikutuksen korostamiseen, vaikka lapsen hoito, ravitsemus, terveys ja kotitalouden järkevä hoito saavat toki osansa.
Tutkimusaineistojeni, niiden asiantuntijakirjoittajien ja tekstien
toimintakentän hahmottamisessa on keskeinen käännekohta sotien
jälkeisellä kaudella ja erityisesti 1950-luvulla, jolloin pitkälti vakiinnutettiin ja saatettiin hyvinvointivaltiolliseen valtion ja kuntien kontrolliin ne laitokset, jotka tänäkin päivänä ohjaavat lasten hoitoa, kasvatusta ja vanhemmuutta. Sittemmin kenttä on edelleen laajentunut
ja monimutkaistunut, ja esimerkiksi nykyisin niinkin keskeisen instituution kuin päivähoitojärjestelmän rakentaminen sai vauhtia vasta
1970-luvulla. Osa laitoksista liittyy lähes kaikkien perheiden arkeen
kuten peruskoulutus tai terveydenhuolto lasten- ja äitiysneuvoloissa.
Osa instituutioista on kehitetty puolestaan erityisten perhettä ja lasta
kohtaavien ongelmien käsittelyyn, kuten esimerkiksi perhe- ja kasvatusneuvolat tai lastenpsykiatria.
Samaan aikaan kun perheeseen keskittyviä instituutioita on luonnosteltu ja pystytetty, on käyty monitahoisia keskusteluja äitien ja isien
oikeuksista ja velvollisuuksista ja parhaista tavoista tuottaa niin kasvavien lasten kuin yhteiskunnan hyvää. 1950-lukua voidaan jälleen pitää
aineistojeni kannalta keskeisenä murroskautena. Nimeän sotien jälkeen
kiteytyneen ymmärryksen perheestä ja perheasiantuntijoiden tehtä-
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vistä psykososiaaliseksi diskursiiviseksi muodostumaksi, ja käsittelen
sitä tässä luvussa myöhemmin myös oppihistorialliselta kannalta.
Perheasiantuntijuuden kehkeytymistä ei kuitenkaan ole syytä tulkita
yksiviivaiseksi tapahtumakuluksi, vaan se koostuu monista risteilevistä,
saman- ja eriaikaisista prosesseista, eri ammatti- ja intressiryhmien
ajamista tavoitteista, koetuista kamppailuista, kokeiluista ja kompromisseista (esim. Julkunen 1997, 49; Anttonen & Sipilä 2000, 268–
276). Kun tässä luvussa luon aineistoilleni historiallista kontekstia, on
yritykseni hahmottaa prosesseja, jotka melko yleisellä tasolla yhdistävät perheasiantuntijuuden pirstaleista ja monista erillisistä instituutioista ja ammateista koostuvaa kenttää. En käytä primaariaineistoja,
vaan nojaan muiden tutkijoiden tulkintoihin. Aineistoni ovat nykytekstejä eivätkä anna vastauksia siihen, mistä ja miten ne ovat tulleet
sellaisiksi kuin ovat sisällöltään ja muodoltaan. Foucault’n diskurssin
ja genealogian1 käsitteiden hengessä en kuitenkaan katso, että nykytekstejä voi ymmärtää ilman suhdetta siihen historialliseen kontekstiin,
jossa tekstit syntyvät ja niitä käytetään. Tavoitteeni on siis sangen yleisluontoinen, ja historiallisten prosessien monimuotoisuus ja ristiriitaisuus joutuvat pakostakin väistymään yleistämisen tieltä. Lukijan on
myös syytä pitää mielessä, että ne tutkimukset, joiden pohjalta yleistyksiä teen, on tehty yleensä muita kysymyksiä kuin lapsia, heidän
kasvatustaan ja vanhempia ajatellen.

Koti, äiti ja valistus
Maailmansotien jälkeisellä kaudella kiteytyneen perheasiantuntijuuden juuret ulottuvat suomalaisessa kontekstissa sääty-yhteiskunnan hajoamiseen ja modernin yhteiskunnan vähittäiseen vahvistumiseen. Uu1. Michel Foucault kehitti genealogian käsitettä hahmotellessaan tapaa, jolla jotakin
nykyisin olevaa voi paremmin ymmärtää sen kautta, miten se on historiallisesti kehkeytynyt. Toisin sanoen Foucault etsi alkuperän sijasta ”syntytapaa”. Hän painotti, että
diskurssit muovautuvat yhteiskunnallisen kentän ristiriitaisissa ja moniäänisissä suhteissa
yhteenottojen kautta. Kehkeytymisen ymmärtäminen avaa mahdollisuuksia suuntautua
nykyiseen ja tulevaan. Foucault’n historia keskustelee siis aina nykypäivän poliittisessa
kontekstissa. Varsinainen genealoginen tutkimus vaatii primaari- ja aikalaisaineistojen
käyttöä. (Foucault 1998a ja b; Kusch 1993, 135–172; Rose 1996a, 22–66; Pulkkinen
1998a, 92–103; Helén 1997, 22–25; Dean 1997, 64-69 ja 1999, 23, 40–48; Ojakangas
1998.)
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denlainen ajatus perheestä kasvattajana – ja samalla kasvatuksen kohteena – löi itsensä läpi ajanjaksolla, joka ulottui aina 1840-luvulta 1900luvun toiselle vuosikymmenelle. Suhde perheisiin ja niissä tapahtuvaan kasvatukseen oli keskeinen osa kansakunnan ja valtion muodostumisen prosessia, ja perheestä tulikin keskeinen poliittinen idea ja osa
valtio-oppia. Kyse oli samalla modernien luokkasuhteiden muotoutumisesta. Nouseva sivistyneistö katsoi, että siinä missä heidän oma
luokkansa kykeni itsekontrolliin, tarvitsi maalaisrahvas ja työväestö
perhe-elämäänsä ohjausta, neuvoja ja suoraa kontrollia. Sivistyneistön
perheihannetta alettiin jakaa alemmille yhteiskuntaluokille kotitalousja kasvatusvalistuksena. Köyhyyden ongelmaa hoidettiin mm. hyväntekeväisyydellä, kansakoululla ja äitien moraalisella valistamisella. Kotikasvatus alettiin nähdä myös tieteellisenä kysymyksenä. Keskeisiä asiantuntijoita olivat ensin papit, yliopistomiehet ja kansakoulun opettajat, vuosisadan vaihteesta erityisesti lastenlääkärit. Heidän rinnallaan
toimivat mm. rouvasväen yhdistysten, myöhemmin uusien kansanliikkeiden – naisasia-, raittius- ja työväenliikkeen, nuorisoseurojen ja
uskonnollisten yhteisöjen – omat valistajat. (Sulkunen 1987 ja 1989;
Pulma 1987, 12, 37; Hietala 1991, 130–131; Wrede 1991; Tähtinen 1992, 111–164; Ollila 1993, 56–65 ja 1994; Häggman 1994;
Saarinen 1994; Markkola 1994, 169-198, 214–225 Satka 1995, 12–
13; Helén 1997, 133–144; Ojakangas 1997, 11–22, 70–106; Lehtonen & Jauho 1998;Tuomaala 1999; Anttonen & Sipilä 2000, 23–
29.)
Vanhemmuus sidottiin yhä tiiviimmin sukupuolikysymykseksi,
erityisesti naiskysymykseksi. Valistettaviksi poimittiin tytöt ja naiset,
koska he olivat kaikki joko aktuaalisia tai potentiaalisia äitejä. Äitiys
nähtiin hyvin käytännöllisenä asiana. Tavoitteena oli sekä fyysisesti
terveiden että siveellisesti kansalaiskuntoisten lasten hoito ja kasvatus.
Äiti loi kotona perustan molemmille. Isän asema näkyi vanhemmille
suunnatuissa opaskirjoissa ”huoneen haltijana”, mutta vähitellen keskittyminen äidin tehtäviin johti lähes isien katoamiseen kasvatusopeista.
Naisten yhteiskunnallinen toiminta alettiin ymmärtää ”yhteiskunnallisena äidillisyytenä”, jossa kullakin yhteiskuntaluokalla ja naimattomilla ja naimisissa olevilla naisilla on oma tehtävänsä: äideillä perheessä, muilla kansalaistoiminnassa ja uusissa kehkeytyvissä nais-
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ammateissa. Työläisnaisliike vastusti porvarillisen naisliikkeen ja köyhäinhoidon holhoavaa ja kontrolloivaa toimintaa ja nosti keskeiseksi
muita kysymyksiä, mm. aviottomien äitien aseman. Käsityksen äitien
yhteiskunnallisen roolin keskeisyydestä ja kotitalouden merkityksestä he kuitenkin jakoivat porvarillisten naisjärjestöjen kanssa. (Sulkunen
1987 ja 1989, 44–48; Markkola 1994, 218–222; 232–233; Tähtinen 1992, Ollila 1993, 132–135 ja 1994; Satka 1994; Nätkin 1997,
43–44, 67–73; Henriksson 1988 ja 1998, 167–169.)
Toiseksi kaudeksi modernin perheasiantuntijuuden kehkeytymisessä voidaan tulkita vuoden 1918 kansalaissodasta talvi- ja jatkosodan yli ulottuva kausi. Sosiaalisia ongelmia kuten köyhyyttä, rikollisuutta ja sairautta alettiin hoitaa yhä tiukemmalla kontrollipolitiikalla. Uskottiin lakiin, hygieniaan ja eugeniikkaan eli rodunjalostukseen. Abortin ja sukupuolitautien torjunta olivat keskeisiä
äitiyskysymyksiä samoin kuin heti kansalaissodan jälkeen kysymys
punaleskistä ja heidän lastensa kasvatuksesta. Keskeisin vanhemmuuteenkin vaikuttava instituutio oli kansakoulu, jonka puitteissa hoidettiin myös monia lasten terveyteen ja vanhempien valistamiseen ja
ohjaamiseen liittyviä tehtäviä. Kansa- ja oppikoulun kasvatussisältönä
olivat isänmaallisuus, kuuliaisuus, ahkeruus, täsmällisyys ja sukupuolten ero, jota toteutettiin niin molemmille sukupuolille yhteisissä kouluissa kuin sukupuolen mukaan eriytyneissä oppilaitoksissa. Tyttöjen
kasvatuksessa keskeistä oli äitiyteen valmistautuminen ja ohjaus kotitalouden hyvään hoitoon. Kotitaloustyötä ja lastenhoitoa koskeva
neuvonta oli yhä keskeisellä osalla niin porvarillisten naisjärjestöjen,
maaseudun naisten kuin työläisnaisliikkeenkin työtä. Kansalaisjärjestöjen rinnalle alkoi tulla yhä enemmän valistuksen ammattilaisia. 1920luvulla perustettiin mm. ensimmäiset neuvolat lasten ja äitien terveydenhoitoon ja kasvatusongelmien käsittelyyn. (Pulma 1987, 35, 124–
25; Hietala 1991, 131; Satka 1994 ja 1995, 81–91 ja 99–101;
Sulkunen 1989, 83–88; Jauhiainen 1993, 47; Ollila 1993 ja 1994;
Kaarninen 1995, 22–49, 95–98; Helén 1997; 32–48, 202–222;
Nätkin 1997, 69–73; Koski 1999; Tuomaala 1999 ja 2000; Anttonen
& Sipilä 2000, 36–40, 45–47.)
Äitien valistamisella, äitiyshuollolla sekä abortin kriminalisoinnilla
ja sukupuolivalistuksen tiukoilla rajoilla pyrittiin hyvälaatuisen väes-
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tön lisäämiseen. 1940-luvun väestökeskustelu ihannoi perheen tehtävää ja painotti suurta lapsilukua. Tiukka repressiivinen kontrollipolitiikka alkoi kuitenkin jo sotien aikana ja niiden jälkeen korvautua
yhä enemmän positiivisilla yhteiskuntapolitiikan keinoilla: valistuksen, neuvonnan ja taloudellisen ja ammatillisen avun lisäämisellä.
Lapsiperheille keskeinen tukimuoto lapsilisä toteutettiin 1948. (Auvinen 1991; Nätkin 1997, 62–81; Helén 1997, 223–257; Anttonen
& Sipilä 2000, 32–34, 70–71.)
Asiantuntijoiden ja kansalaisjärjestöjen huomio pikku hiljaa siirtyä kotitalouspainotuksesta ja hygieniasta perhe-elämän sisäiseen dynamiikkaan, äidin ja lapsen väliseen vuorovaikutukseen ja läheiseen
suhteeseen. Lapsen fyysisen terveyden arvottamiseen liittyi nyt tunne-elämän tasapainoisuus. Psykologinen tietämys alkoi 1930-luvulta
lähtien kasvaa lääketieteellisen otteen rinnalla. (Tähtinen 1992, 165–
184; Ollila 1993, 132–136; Satka 1995, 89; Jauho & Lehtonen 1998,
21–22; Tuomaala 1999.)

Perhepolitiikan arkiset instituutiot ja perheongelmien
käsittely
Sotien jälkeen virisi ajatus uudenlaisesta hyvinvointivaltiosta, jonka piti
jakaa terveyttä, koulutusta ja vaurautta kaikille kansalaisille. Valtion
ja kuntien toiminta laajentui nopeasti niin rahalla mitaten kuin palveluja tuottavia ammattilaisia ja asiakkaita laskien. 1950-luvulla vakiinnutettiin keskeiset yleiset perhepoliittiset tukitoimet, terveydenhuolto ja sosiaalityö saatettiin pitkälti valtion ja kuntien huomaan ja
ne laajentuivat kattamaan koko maan. (Alestalo 1991; Rinne & Jauhiainen 1988; Peräläinen 1991; Lähteinen 1994; Anttonen & Sipilä
2000, 54–77.)
Kehitystä siivitti usko koulutettujen erikoisammattilaisten ja heidän instituutioidensa mahdollisuuksiin tunnistaa, ehkäistä ennalta ja
lieventää inhimillisiä ongelmia. Esimerkiksi Arto Jauhiaisen tutkimassa
koulun oppilashuollossa tämä merkitsi ennen kaikkea koulun sisäisen
työnjaon eriytymistä: ”Kun vuosisadan alkupuolella opettaja yksin
huolehti varsinaisen opetustyön ohella myös koulunpidon sujumisesta ja järjestyksestä – on hänen apunaan tänä päivänä – ainakin periaat23
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teessa – leegio erilaisia asiantuntijoita: kouluterveydenhoitaja, -psykologi, -kuraattori, opinto-ohjaaja, erityisopettaja ja useimmissa kouluissa kokonainen oppilashuoltotyöryhmä.”2 (Jauhiainen 1993, 3–4.)
Jokaiseen kuntaan perustettiin äitiys- ja lastenneuvoloita ja niihin
terveydenhoitajien virkoja. Neuvolat ovat säilyttäneet terveydenhuollon sisällä keskeisen asemansa lasten kehitystä tarkkailevana järjestelmänä ja vanhemmuuden muovaajana näihin päiviin saakka. Neuvolat
ovat tavoittaneet asiakkaikseen lähes kaikki suomalaiset äidit ja pikkulapset ja myöhemmin osan isistäkin. Äitiysvoimistelu ja äitiysvalmennuskurssit suunnattiin ensin naisille, mutta 1970-luvulla alettiin
painottaa perhekeskeistä työotetta ja kehittää perhevalmennusta. Silti
neuvola on säilynyt hyvin äitikeskeisenä instituutiona, jossa naistyöntekijät ohjaavat perhettä äidin kautta. (Kuronen 1993 ja 1999; Vehviläinen-Julkunen 1987, 20–21.)
Kodinhoitajia ja kotisisaria koulutettiin antamaan apua perheille,
jotka ”synnytyksen, sairauden tai muun sellaisen syyn tähden joksikin aikaa menettivät perheenäidin työvoiman”. Kodinhoitajien ja
kotisisarten koulutusta perusteltiin kotiäitiyden hengellä. Ajateltiin
myös, että ammatti olisi nuorille naisille vain väliaikainen ja samalla
koulutusta tulevan oman perheen hoitoon. (Hietala 1991; Simonen
1990, 42–43, 50; Satka 1995, 126; Rauhala 1996, 153–164; Anttonen & Sipilä 2000, 115–118.)
Väestöpolitiikassa äitiys sai uusia sävyjä. Lisääntymisvelvollisuuden
sijaan korostettiin nyt myös naisten henkilökohtaista valintaa, kodin
yksityisyyttä ja jopa naisen seksuaalista nautintoa. Yksioikoinen lasten määrän painottaminen jäi 1950-luvun loppuun mennessä ”onnellisen perheen” (Helén 1997, 330–338) väestöpolitiikan varjoon. 1960luvun mullistuksissa muuttui myös yleinen suhtautuminen seksuaalisuuteen, ehkäisyyn ja aborttiin. Aborttilaki uudistettiin suurten yhteenottojen jälkeen vuonna 1971. Päätösvalta abortista jäi yhä ammattilaisille, mutta abortin saaminen tuli kuitenkin käytännössä kaikkien
2. Jauhiaisen kommentti omaan kuvioonsa, jossa mainitaan 15 erilaista oppilashuollon
ammattia tai instituutiota, on myös valaiseva: ”Tämän päivän tilannetta kuvio ei kuvaa
täydellisesti, sillä muutamien ammattiryhmien esim. erityisopettajien ja lääkäreiden
kohdalla on tapahtunut edelleen eriytymistä. Kuvioon voitaisiin lisätä myös kouluhammashoitajat, koulunkäynninavustajat, nuorisopoliisi, tukioppilastoiminta, koululaisten päivähoitotoiminta, erilaiset tutkimusyksiköt ja -klinikat, jne.” (Jauhiainen 1993,
72.)
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naisten ulottuville. (Auvinen 1991, 223, 234; Ala-Nikkola 1993; Satka
1995, 125; Nätkin 1997, 62–81; 127–136; Helén 1997, 233–257.)
Köyhät naiset ovat aina työskennelleet hankkiakseen lapsilleen
elantoa. 1950-luvulta lähtien alkoi kaikkien naimisissa olevien naisten osallistuminen palkkatyöhön kodin ulkopuolella lisääntyä ripeästi. Näin kysymys siitä, kuinka työssäkäyvien äitien lapset hoidetaan
– päivähoitokysymys – on säilynyt ajankohtaisena koko sodanjälkeisen ajan nykypäivään saakka.
1940- ja 1950-luvuilla suhtautuminen lasten päivähoitoon oli vielä
pidättyväistä ja painottui lastensuojelullisesti. Pelättiin sitäkin, että
lasten huoltajien vastuuntunto lapsesta saattaisi heikentyä, jos toimintaa liiallisesti laajennettaisiin. Hoitopaikkoja oli lastenseimissä ja –
tarhoissa paljon vähemmän mitä oli tarpeen äidin työssäkäynnin vuoksi
ja lasten hoito joutui kriisiin. Lapset hoidettiin vaihtelevin järjestelyin.
Emännät hoitivat lapsensa usein itse tilalla. Äidit tekivät vielä 1960luvulla melko usein myös ansiotöitä kotona ja hoitivat lapsiaan siinä
sivussa. Vain joka kymmenes ansiotyössä käyvän äidin lapsi hoidettiin
1950- ja 1960-lukujen vaihteessa tarhassa eikä luku noussut kuin 16
prosenttiin seuraavan vuosikymmenen taitteeseen tultaessa. Sen sijaan
perhepäivähoidon merkitys nousi niin, että 1960- ja 1970-lukujen
vaihteessa jo joka toista lasta hoiti joku muu nainen kuin äiti omassa
kodissaan. Kotiapulaisten määrä lasten hoitajina laski samana aikana
noin 30 prosentista vajaaseen viidennekseen. Keskiluokan maksukykyisille perheillekin alkoi kotiapulaisten saaminen käydä vaikeaksi jo
1950- ja 1960-luvulla, sillä työmarkkinat imivät naiset pois kotitaloustyöstä. Viimein osa alle kouluikäisistä lapsista jäi yksinkertaisesti kotiin
ilman hoitoa, kun äiti meni töihin. Ongelmat pyrittiin ratkaisemaan
päivähoidon uudistuksella 1973. Perustettiin uusia päiväkoteja ja
perhepäivähoitajista tuli myös kunnan työntekijöitä, jotka koulutettiin ja joiden toimintaa ohjattiin ja valvottiin. Vaikka kunnallinen
päivähoito on koko ajan laajentunut, on päivähoitopaikoista on kuitenkin ollut pulaa aina 1990-luvulle. (Jallinoja 1983, 157–158; Julkunen 1994; Rauhala 1996, 110-113, 164–176; Anttonen 1999;
Rissanen 2000, 42–47, 65–70¸ Anttonen & Sipilä 2000, 124–136.)
Päivähoidon laajentamista edelsi kiivas yhteiskunnallinen keskustelu äidin paikasta kotona tai ansiotyössä sekä äidinpalkasta. Päivähoi-
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don puolustajat totesivat kotiapulaisten ajan taakse jääneeksi ja lasten
kotihoidon vanhentuneeksi. Päivähoitolain myötä pienten lasten
hoitajiksi ovat äitien rinnalle astuneetkin yhä useammin koulutetut
tai vähintään kurssitetut ammattilaiset: lastentarhanopettajat, lastenhoitajat, päiväkotiapulaiset ja perhepäivähoitajat. (Jallinoja 1983, 157–
158; Julkunen 1994; Rauhala 1996, 164–176; Anttonen 1999, 25–
28.) Mutta myös päivähoidon vastustajat kykenivät toteuttamaan
oman tavoitteensa. Päivähoidon rinnalle luotiin 1980-luvulla kotihoidon tuen järjestelmä, joka mahdollisti uudenlaisen, yhteiskunnallisesti
tuetun kotiäitiyden siihen asti, kunnes nuorin lapsi täyttää kolme
vuotta. Kotiäitien sosiaaliturvaa sen sijaan ei ole ratkaistu, vaan kotiäidit ovat selvä väliinputoajaryhmä. (Anttonen 1999; Peräläinen 1991,
119–121; Salmi & Lammi-Taskula 2000.)
Vauva-ikäisten lasten hoito on ratkaistu äitiys- ja vanhempainlomien
pidennyksillä. Sairausvakuutuksen yhteydessä (1964) luotu äitiysrahajärjestelmä takasi lyhyen äitiysloman ajaksi ansiosidonnaista korvausta työssä käyville äideille sekä minimitoimeentulon myös niille naisille, joilla ei ole ansiotuloja. 1980-luvulla äitiysrahaa korotettiin huomattavasti ja oikeus vanhempainrahaan tuli myös isille. Päivärahojen
parantaminen vähensi äitien taloudellista pakkoa palata työhön kesken loman, mutta toisaalta peruspäivärahan pienuus suhteessa ansiosidonnaiseen korvaukseen kannusti äitejä työssäkäyntiin ennen äitiyslomaa ja lasten syntymien välissä. (Anttonen & Sipilä 2000, 72;
Rissanen 2000, 68–70.)3
1950- ja 1960-lukujen kuluessa oppivelvollisuus piteni ja koulu
tavoitti viimein koko lapsijoukon köyhimpiä lapsia ja syrjäseutuja
myöten. Peruskoulu-uudistus aloitettiin 1970-luvun alussa ja saatet3. Lasten päivähoitokysymys on Suomessa edelleen kirjavampi kuin usein huomataan.
Valtaosa lapsista ei vietä varhaislapsuuttaan sen paremmin yksinomaan instituution
huomassa kuin vain äidin kotihoidossakaan. Kun äiti (tai joskus isä) hoitaa alle kaksivuotiasta kotona kotihoidontuen turvin, yleensä myös isommat sisarukset ovat tällöin
kotihoidossa. Kunnallisten päivähoitopaikkojen, etenkin perhepäivähoitopaikkojen,
määrä kasvoi 1990-luvun alkuun. Laman aikana etenkin 1991-1993 päivähoitopaikkojen määrä kuitenkin väheni. Lähes kaikki alle 1-vuotiaat vauvat hoidettiin kotona (97
%) vuonna 1998 ja 1-2 vuotiaista lapsista 64 %. Näistä vain kolmea sadasta hoiti joku
muu omainen kuin äiti tai isä, ja palkattuja hoitajia oli vain joka sadannella. 3–5 -vuotiaista lapsista kotona hoidettiin 36 % ja esikouluikäisistä 6-vuotiaistakin joka neljäs.
Samaan aikaan päiväkodissa hoidettiin kaikista alle kouluikäisistä 33 % ja perhepäivähoidossa 18 %. (Heikkilä & Takala 1999, 3.)
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tiin loppuun 1980-luvun puoliväliin mennessä. 1960-luvulla aloitettiin koulussa psykososiaalinen oppilashuolto eli koulukuraattori- ja
koulupsykologityö. Kuraattoreille lankesi erityisesti ”epäedullisista
olosuhteista” tulevien oppilaiden auttaminen ja sopeuttaminen. Peruskoulun myötä psykososiaalinen oppilashuolto vakiintui ja laajeni.
(Jauhiainen 1993, 153–158, 183–185, 197; Anttonen & Sipilä 2000,
75–77.)
Lasten ja vanhempien erityisongelmista huolehtimaan perustettiin
myös uudenlaisia moniammatillisia instituutioita: kasvatus- ja
avioliittoneuvoloita. Toiminnan vakiintuessa psykologit ja sosiaalityöntekijät alkoivat itsenäistyä neuvoloiden keskeiseksi asiantuntijoiksi
lääkärien (psykiatrien) rinnalle. Lapsipsykologia ja lapsipsykiatria
tuottivat uusia teorioita joita psykologit, sosiaalityöntekijät ja lääkärit
sovelsivat. Kasvatusneuvolatyön painotus muuttui vähitellen ongelmien
seulonnasta ja diagnosoinnista yhä enemmän hoitoon ja perhekeskeisiin
työmuotoihin: perheneuvontaan ja perheterapiaan. Perheterapiassa
keskitytään perheen sisäiseen vuorovaikutukseen silloinkin, kun keskiössä ovat yhden perheenjäsenen ongelmat.4 Psykoanalyysi rantautui Suomeen 1950-luvulla sosiaalityön ammattilaisten mukana erityisesti lapsen kehitystä koskevana teoriaperustana. Terapiatyönä se alkoi
voimistua Suomessa kansainvälisesti ottaen kuitenkin sangen myöhään
1960-luvulla. Parina viime vuosikymmenenä on systeemiselle perheterapialle ja psykoanalyyttiselle (psykodynaamiselle) terapiaperinteelle
nostettu haasteeksi erilaisia ns. ratkaisukeskeisiä ja lyhytterapeuttisia
työotteita. Samalla on alettu ymmärtää myös perheen kanssa työtä
tekevä ammattilainen osalliseksi perheen vuorovaikutuksessa. Vahvat
oletukset yhdestä normaalin perheen mallista, perheiden ongelmien
takana olevista syistä, diagnoosin välttämättömyydestä ja asiantuntijan ylivertaisuudesta ovat myös alkaneet hiljakseen problematisoitua.
(Pulma 1987, 222–226; Linna 1988, 55–92; Jauhiainen 1993, 128,
215–18; Ihanus 1993; Satka 1995, 152–169; Wahlström 1992, 13–
23, 29–44; Solantaus 1996; Helén 1997, 261–263, 289–292;
4. Perheterapia on käytäntö, joka yhdistää eri alojen ammattilaisia. Koulutus siihen
järjestetään osaksi korkeakoulujen ja ammatillisten oppilaitosten ulkopuolella omissa
instituutioissaan, ja perheterapeuteiksi kouluttautuvilla on jo taustanaan jokin muu –
esimerkiksi psykologin, sosiaalityöntekijän tai lääkärin -koulutus. Perheterapian historiasta ja instituutiosta Suomessa ei ole tutkimusta eikä oikein muutakaan yleisesitystä.
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Stålström 1997, 89–92, 205–215; Forsberg 1998, 59–62, 166–170;
Alasuutari 2000.)
Lastensuojelu kehittyi ns. suojelukasvatuksesta, joka toimi aiemmin läheisessä yhteydessä kriminaalipolitiikkaan. Sopeutumattomuus
syrjäytti käsitteenä pahantapaisuuden. Lasten ja nuorten poikkeavaa
käyttäytymistä alettiin tarkastella toisaalta psykologisemmin, toisaalta yhteydessä perheiden sosiaalisiin ongelmiin. 1980-luvulla painopistettä siirrettiin vanhempien oikeuksista lapsen edun harkintaan ja
hänen oman tahtonsa kuulemiseen. Lapselle tuli turvata hyvä huolenpito ja ruumiillinen kuritus kiellettiin. Kulttuurisesti kyse on jopa
jonkinasteisesta modernin perhelapsuuden murtumisesta ja lapsen
irtaantumisesta perheestä. Harriet Strandellin mukaan muutoksen voi
tulkita kuitenkin myös niin, etteivät lapset sinänsä ole vapautuneet
kontrollista, vaan yhteiskunnan intervention painopiste on siirtynyt
lasten ohjaamisesta perheen kautta suoraan lapseen. (Pulma 1987,
224–25, 240–42; Strandell 1992, 26; Jauhiainen 1993, 167–182;
Peräläinen 1991, 96–98; Forsberg 1998, 37–55.)
1980-luvun alussa voimaan tulleet sosiaalihuoltoa, päivähoitoa ja
lastensuojelua koskevat lait painottivat asiakkaiden asemaa ja siten myös
instituutioiden yhteistyötä vanhempien kanssa (Sosiaalihallitus 1987).
”Asiakaskeskeisyys” aktualisoitui ammatillisen kentän sisällä, politiikassa, lainsäädännössä ja tutkimuksessa sekä myös ”alhaalta”, itse asiakkaista käsin. Asiakkuuden pohtimiseen johtaa nykyisin jo silkka
kentän laajentuminen ilman sen kummempia ideologisia syitä: asiakkaat eivät vain ohjaudu ammatti-ihmisten luo, vaan he enenevässä
määrin hakeutuvat sinne itse. Ammattiväki ja instituutiot tulevat riippuvaisemmiksi asiakkaistaan ja näiden palautteesta. Samalla ammattikentän sisäinen erikoistuminen, eri ryhmien välisten kontaktien lisääntyminen, keskinäinen kilpailu ja kasvanut koulutus kääntävät huomiota
asiakassuhteisiin.
Korkeakoulujärjestelmän ja keskushallinnon laajeneminen on
merkinnyt myös tutkimuksen ja tilastoinnin kasvua. Tutkimus on laajaa
ja kattaa kaikki hyvinvointivaltiolliset instituutiot. Se on keskeinen osa
asiantuntijoiden toimintaa ja ammatillista pätevöitymistä. Kaikenlainen vanhemmuuteen liittyvä julkaisutoiminta on laajentunut. Tutkimuksesta ja valistuksesta on tullut keskeinen osa myös kansalaisjärjes-
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töjen toimintaa sitä mukaa kun järjestöjen vanhat toimintakentät
terveydenhuollon ja sosiaalityön kentillä ovat siirtyneet yhteiskunnan
hoidettaviksi. Järjestöillä on ollut tärkeä rooli myös ammattilaisten
täydennyskoulutuksessa, kun taas varsinainen ammattikoulutus on
siirtynyt kuntien ja valtion huoleksi.

Kokopäivä-äitiydestä palkkatyöäitiyteen, äitiydestä
vanhemmuuteen
Kotiäitimalli ei Suomessa ole koskaan ollut yhtä hallitseva kuin muualla Euroopassa tai toisissa Pohjoismaissakaan. 1950-luvulla oli kuitenkin kausi, jolloin toimihenkilö- ja työntekijäammateissa toimivien
”perheen päämiesten” vaimoista vain reilu kolmannes kävi työssä kodin ulkopuolella. Naisten osuus työvoimasta kasvoi 1960- ja 1970luvuilla voimakkaasti, ja kasvu jatkui 1980-luvulla vaikka hidastuikin.
Yksinhuoltajista kävi töissä enemmistö, mutta myös kahden huoltajan perheissä ammatissa toimivien naisten määrä nousi vuoteen 1970
mennessä lähes 60 prosenttiin. Vuoteen 1980 mennessä heidän osuutensa oli yli 70 % ja vuonna 1990 jo 85 %. Isistä on 1970–1990
toiminut jossakin ammatissa noin 95 %; loput ovat siis lähinnä opiskelijoita ja eläkeläisiä. Mitä lähemmäksi nykypäivää on tultu, sitä
selvemmin kotiäidit ovat pienten lasten äitejä. Tähän vaikuttaa kotihoidon tuki, jota maksetaan siihen asti kunnes pienin lapsista täyttää
kolme vuotta. Osa-aikatyötä tekee suomalaisista äideistä hyvin harva.
(Keinänen 1994, 128–135; Rissanen 2000, 39–41, 54–57.)
1990-luvulla alle kouluikäisten lasten äitien kuuluminen työvoimaan on jälleen vähentynyt. Vuonna 1993 joka toinen kotihoidon
tuella olevista naisista oli vailla työpaikkaa, johon palata, ja vain joka
kolmas oli varsinaisesti hoitovapaalla työstä. Kotitaloustyötä tekevien
naisten osuus on kasvanut ja palkkatyöläisäitien osuus vähentynyt.
Kysymys on kuitenkin pikemmin määräaikaisesta kuin pysyvästä
kotiäitiyden vahvistumisesta, päättelee tilastoista Anneli Anttonen.
(Anttonen 1999, 76–83; Julkunen 1995b, 94.) Tapio Rissanen puolestaan analysoi, että suomalainen malli palkkatyössä käyvästä äidistä
kätkee sisäänsä myös ”kotiäitisopimuksen”. Tämä sopimus ei kuitenkaan perustu siinä määrin mieselättäjyydelle kuin muissa hyvin29
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vointivaltiomalleissa, vaan äitien henkilökohtaiselle sosiaaliturvalle.
Lapsia kotona hoitavat äidit saavat useimmiten joko ansiosidonnaista
äitiys- ja vanhempainrahaa, peruspäivärahaa, työttömyysturvaa tai
kotihoidon tukea, vaikka nämä eivät kokonaan poista miehen ansiotulojen merkitystä. Työlainsäädäntö ja työehtosopimukset puolestaan
takaavat naisille paluun työmarkkinoille väliaikaisen kotona olon jälkeen. Kotiäitiys keskittyy siihen vaiheeseen elämänkaarta, jolloin
hankitaan lapset eikä se jatku enää lasten kasvaessa yli 3-vuotiaiksi saati
kouluikään. (Rissanen 2000, 82–83.)
Kysymys lapsista, heidän hoidostaan ja kasvatuksestaan miellettiin
aina 1960-luvun murrokseen asti ensisijaisesti ja lähes yksinomaan
äitien asiaksi. Sukupuoliroolikeskustelu nosti myös vaatimuksen siitä,
että miehet ryhtyvät hoitamaan sekä lapsia että kotia. Ensimmäiset
merkit muutoksesta suhtautumisessa isyyteen antoivat kuitenkin
sotienjälkeiset uudistukset, joiden myötä viranomaisten velvollisuudeksi tuli varmistaa, että aviottomat lapset saivat elatusta ”äidin
makaajalta”. 1970-luvulla astuivat voimaan uudet lait isyydestä, mm.
lait elatuksesta ja isyyden tunnustamisesta ja 1980-luvun puolivälissä
laadittiin laki lapsen huolto- ja tapaamisoikeudesta. (Pulma 1987, 230–
31; Peräläinen 1991, 96; Kurki-Suonio 1992, 146–151, 165–172).
Raija Julkunen kuvaa 1960-luvun superideologiaksi tasa-arvoa: niin
sukupuolten välistä, luokka-eroja kaventavaa kuin alueellistakin tasaarvoa. Tämä näkyi sekä kansalaistoiminnassa että poliittisessa päätöksenteossa ja hyvinvointivaltiollisten instituutioiden rakentamisen ratkaisuissa. Sukupuolten välisen tasa-arvokeskustelun tavoitteena oli
naisten toimintakentän laajeneminen ja päivähoidon lisäksi keskeisenä keinona nähtiin miesten lisääntyvä osallistuminen kotitöihin ja
lastenhoitoon. Tämä oli tärkeää myös lastenkasvatuksen vuoksi; jotta
lapsista voisi kasvaa sukupuolirooleiltaan joustavia ja tasavertaisia aikuisia, tuli heidän saada monipuolinen roolimalli sekä isältä että äidiltä. (Jallinoja 1983, 125; Julkunen 1994; Huttunen 1999.) Myös
esimerkiksi Mannerheimin Lastensuojeluliitossa isän osuutta lastenhoidossa alettiin tutkia ja painottaa jo 1960-luvulla; vuoden 1968
”johtoaiheeksi” valittiin ”isän osuus perheessä” (Suomen lapsen pitkä
marssi 1980, 101–105). Keskustelu isästä lastenhoitajana oli kuitenkin vaisua, ja sukupuoliroolikeskustelun painopiste oli selvästi siinä,
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miten äiti voisi yhdistää sekä ansiotyön että lasten synnyttämisen ja
hoitamisen.5
Sittemmin 1980-luvusta muodostui osittain ”puolivirallisten” kansalaisjärjestöjen Mannerheimin lastensuojeluliiton ja Väestöliiton työn
kautta ”isän vuosikymmen”. Eri kansalaisjärjestöjen Mies 2000-kampanjan keskeisenä teeman oli isyys. Kampanja oli yritys vastata 1970luvulla käytyyn naisen roolia koskevaan keskusteluun. Miehiä patisteltiin myönteisessä hengessä lasten kasvatukseen, kotitöiden tekoon
ja yleensä vastuun jakamiseen perheestä: miehiä – myös ”elatusvelvollisia” viikonloppuisiä – heräteltiin nauttimaan isyydestään ja varottiin syyllistämistä. (Auvinen 1991, 235–243; Sihvola 1995.) Sama
suuntaus on luettavissa 1970- ja 1980-lukujen lapsiperheille suunnatuista Kaksplus -lehdistä, joissa isää puhuttelevien juttujen osuus
kasvoi koko ajan (Jokinen 1996, 107–112). Isän vuosikymmen näytti
jatkuvan vielä toisenkin mokoman. 1990-luvun lopulla työskenteli mm.
sosiaali- ja terveysministeriön asettama isätoimikunta (Isätoimikunta
1999; Huttunen 1999.)
Keskustelun siivittämänä siirryttiin lainsäädännössä 1980-luvun
kuluessa yhä enemmän äitiyttä määrittävistä laeista sukupuolineutraaleihin vanhempien oikeuksia ja velvollisuuksia koskeviin lakeihin sekä
isien erikoisoikeuksiin. 1985 äitiysraha muuttui äitiys-, isyys- ja
vanhempainrahaksi. Toisin sanoen isille tuli nyt mahdolliseksi ottaa
lapsen syntymän yhteydessä isyyslomaa ja jäädä hoitamaan lasta kotiin sen jälkeen kun pakollinen synnytyksestä toipumiseen tarkoitettu äitiysloma oli ohi. Myös kotihoidon tuen järjestelmä toteutettiin
sukupuolineutraalisti (sekä myös niin, että tuen saattoi käyttää myös
yksityisen hoitajan palkkaamiseen). (Peräläinen 1991, 96; Kurki-Suonio 1992; Anttonen 1999, 45–47.)
5. Esimerkiksi Elina Haavio-Mannilan sukupuolirooleja koskevassa tutkimuksessa Suomalainen nainen ja mies vuodelta 1968 näkyy mies isänä vain kannen kuvassa, sen sijaan
isän osallistuminen puolisona taloustöihin on keskeinen kysymys. (Haavio-Mannila
1968.) Sama seikka välittyy myös Riitta Jallinojan tutkimuksesta Suomalaisen naisasialiikkeen taistelukaudet (1983). En tiedä johtuuko se tutkijoiden painotuksista ja mielenkiinnosta pikemminkin aviosuhteen kuin vanhemmuuden kysymyksiin vai oliko tosiaankin niin, ettei 1960-luvun sukupuoliroolikeskustelussa kovin paljon ajateltu isien suhdetta lapsiinsa. Tämä pitäisi tutkia ajan dokumenteista. Pohdinnan arvoiselta tuntuu
myös se, onko nykykeskustelujen perspektiivistä vaikea hahmottaa sitä, että lastenhoito voidaan mieltää nimenomaan (naisten) työksi eikä hoivan ja vanhempi-lapsi -suhteen
kautta.
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Isyyslomasta, jota myös pidennettiin jonkin verran, tulikin suosittu samaan aikaan kun isät seurasivat yhä useammin äitejä synnytyssaleihin. Sen sijaan vanhempainlomaa tai kotihoidon tukea isät eivät
ole ryhtyneet juurikaan käyttämään. (Säntti 1990; Lammi-Taskula
1998; Salmi & Lammi-Taskula 2000.) 6 Vaikka miehet hoitavat nykyisin enemmän lapsia ja tekevät enemmän kotiöitä kuin aiempien
sukupolvien miehet, näyttävät aikabudjettitutkimukset, että päävastuu jää yhä naisille. 0–6 -vuotiaiden lasten äidit tekevät perheen kotitöistä ja lastenhoidosta lähes 70 %, ja vanhempien lasten äiditkin kolme
viidesosaa. Lasten syntymän jälkeen naisilla lisääntyvät varsinaisen
lastenhoidon ohessa vaatehuoltoon, ruokaan ja siivoukseen liittyvät
työt, kun miehet jatkavat näiden töiden kanssa samaan tahtiin kuin
ennen lasten syntymääkin. (Niemi 1994, taulukko 3, 168.)7
Tiivistän perheasiantuntijuutta muovaavia instituutioita, ammatteja ja lainsäädäntöä koskevia tietoja 1800-luvun puolesta välistä aina
1990-luvulle liitteeseen 1. Uusien instituutioiden rakentaminen ja
lakien säätäminen liittyvät laajempiin yhteiskunnallisiin käänteisiin.
Ne toimivat merkkeinä siitä, että jokin yhteiskunnallinen prosessi on
edennyt niin pitkälle, että sen vaikutukset tavoittavat yhä laajemmat
piirit ja erilaiset yhteiskunnalliset uudistuspyrkimykset saavat materiaalista voimaa. Ajatukset muuttuvat määräyksiksi ja suosituksiksi,
yleinen yhteiskunnallinen keskustelu kasvokkaiseksi vuorovaikutukseksi ammattilaisten ja heidän lapsi- ja aikuisasiakkaidensa välillä.
6. Nykyisin isyyslomaa voi pitää 1–3 viikkoa. Äitiysloma on 18 viikkoa ja vanhempainloma
26 viikkoa. 38 % isistä ottaa nykyisin isyyslomaa, mutta vain 2 % ovat kotona pitempään vanhempainlomalla. Vain 0,3 % isistä käyttää oikeutta kotihoidon tukeen.
Vanhempainlomalla lapsia hoitavat miehet ovat useimmiten nuoria ja koulutettuja ja
työskentelevät julkisella sektorilla. (Säntti 1990.)
7. Tilastot kertovat keskimääräisestä tilanteesta. Vaikka näppituntuma kertoo, että osa
isistä hoitaa lapsia ja kotia siinä missä äitikin, ei ole tietoa kuinka paljon näitä isiä on,
keitä he ovat, ja mitkä kaikki tekivät vaikuttavat taustalla. Miesten välisistä eroista lastenhoidossa ja kotitöissä tiedetään siis varsin vähän. Eeva Jokisen ja Raija Julkusen tutkimus 1980-luvulta antoi viitteitä siitä, että niissä pikkulasten perheissä, joissa isä teki
kaikkia erilaisia kotitaloustöitä vaimon rinnalla, vaikutti asiaan molempien puolisoiden
asema työmarkkinoilla. Jos mies oli esimerkiksi työtön, vuorotyössä tai opiskeli, ja vaimo korkeasti koulutettu ja vakaammassa asemassa työmarkkinoilla, oli todennäköisempää että mies teki enemmän kotitöitä kuin jos hän oli vaimoa vakaammassa ja
korkeammassa asemassa, kuten yleensä on laita. Kenties asenteet toimivat parhaiten
jakamisen suuntaan jos myös koulutus, työtilanne, työajat jne. ohjaavat samaan? (Julkunen & Jokinen 1984, 125–130)
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Perhe ja psykososiaalisen asiantuntijat
Edellä hahmotellussa institutionaalisessa kentässä kiteytyi sotien jälkeen ymmärrys perheestä, jonka nimeän psykososiaaliseksi diskursiiviseksi muodostumaksi. Se hallitsee yhä monin tavoin sitä, mitä äideistä,
isistä ja lapsista ajatellaan, ja se jäsentää kasvatusta, terveydenhuoltoa,
sosiaalityötä jne. harjoittavien instituutioiden ja ammattilaisten toimintaa. Tulkintani mukaan psykososiaalinen perheasiantuntijuus keskittyi ensin äidin ja lapsen suhteeseen, sittemmin myös isä-lapsi -suhteeseen ja lapseen yksilönä.
Termiä psykososiaalinen käytetään monissa erilaisissa yhteyksissä.
Se on levinnyt sosiaalityöhön, kasvatukseen, psykologiaan, psykiatriaan ja laajemminkin terveydenhuoltoon sekä myös esimerkiksi työhallintoon ja -tutkimukseen (Granfelt 1990 ja 1993; Satka 1995, 152–
168; Payne 1997, 79–85; Jauhiainen 1993; Lehto 1996, 153–154).
Sosiaalityössä se on käytössä silloin, kun työssä halutaan kiinnittää
huomiota asiakkaan ”ulkoisen todellisuuden” lisäksi myös hänen ”sisäiseen todellisuuteensa” (Granfelt 1993, 186). Psykologiassa psykososiaalinen on käypä termi puolestaan silloin, kun halutaan korostaa
yksilön psyykkisen todellisuuden lisäksi hänen sosiaalisia suhteitaan.
Juuri tämän kaksisuuntaisen ja yksittäiset tieteenalat ja ammatit yhdistävän luonteensa vuoksi termi psykososiaalinen on käyttööni sopiva käsite.
Jacques Donzelot (1980) ja Nikolas Rose (1990, 1996a) katsovat,
että psykologia – laajasti ymmärrettynä – on nyky-yhteiskunnan hallinnan kannalta keskeinen toimintakenttä.8 Psykososiaalisen diskursiivisen muodostelman vaikutus ei rajoitu psykologian, psykiatrian tai
psykoanalyysin sisään. Psykologisesta ja lapsen kehitystä koskevasta
tietämyksestä on tullut myös olennainen osa sosiaalityöntekijöiden,
opettajien, lastentarhanopettajien ja lääkärien työtä. Se on astunut van8. Donzelot ratkaisee ammattien ja instituutioiden yhteisen nimeämisen ongelman yksinkertaisesti liittämällä niihin määreen ”psy-”. Psyko-alku on tuttu paitsi psykososiaalisesta, myös esimerkiksi psykoanalyysin yhteydessä puheesta ”psykoseksuaalisesta”. Ilpo
Helén puolestaan puhuu ”sukupuolipsykologisesta kompleksista” käsitellessään perheja seksuaalipolitiikkaa (Helén 1997, 261–263). Psykologiaa painottaa myös Janne Kivivuori kirjassaan Psykokulttuuri (1991). Kivivuori irrottaa psykologiatieteen kuitenkin
kulttuurisista ilmiöistä tavalla, jota en pidä mielekkäänä. Hänelle ”psyko” on jotakin, joka
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hemmille jaettavan tiedon ja valistuksen keskiöön. (Haavind 1987, 50–
78; Walkerdine & Lucey 1989, 33–63; Rose 1990, 1996a; Riley 1983;
Granfelt 1993, 190; Hoikkala 1993, 18; Burman 1994; Aapola 1999,
75–76.)
Harriet Strandell nimittää kehitysparadigmaksi kehityspsykologisen tiedon ympärille rakentunutta ymmärrystä lapsuudesta. Sillä
on hänen mukaansa ollut pitkään jatkunut valta-asema niin lapsuutta
koskevassa tieteessä kuin sosiaali- ja kasvatustyön totuutena. Vasta viime
aikoina on kehitysparadigmaa haastanut halu ymmärtää lapsuutta
sosiaalisesti rakentuneena, yhteiskunnallisesti ja historiallisesti muuttuvana ilmiönä. (Strandell 1992.) Yhteiskuntatieteissä kehitysparadigman mukainen ajattelu on kiteytynyt sosialisaation käsitteeseen.
Siinä lapsuus nähdään tavallaan negatiivisena: lapset ovat ”ei-vieläaikuisia” ja lapsena oleminen on tulemista joksikin toiseksi. Teorianmuodostus tarkastelee lapsuutta lopputuloksesta, ”kypsyydestä” käsin. Lasta ei kehitysparadigman perspektiivissä tarkastella sosiaalisena
toimijana tässä ja nyt. (Strandell 1992; Alanen 1992, 30–90, 97–105;
Burman 1994, 48–61.)
Psykososiaalinen on lapsia ja vanhempia koskevan ymmärryksen ja
toiminnan nimitykseksi erityisen osuva: keskeiseksi tieteenalaksi on
noussut psykologia ja aivan erityisesti kehityspsykologia. Kehityspsykologiassa puolestaan on psykoanalyyttisella teoriaperinteellä keskeinen asema. Se mikä on sosiaalista, saa tulkintansa suhteessa psykologiseen. Se mikä on ihmisten välistä, tulkitaan yksilöstä käsin eikä
yksilöllinen ihmisten välisestä käsin. ”Sosiaalinen” viittaa puolestaan
läheisiin vuorovaikutussuhteisiin ja aivan erityisesti perhesuhteisiin.9
Tutkimukseni kannalta on oleellista, että se mikä on välittömän vuorovaikutuksen ylittävää, kulttuurista ja yhteiskunnallista laajemmassa mielessä, jää psykososiaalisessa diskurssissa implisiittiseksi tai käsit”valuu” tieteestä arkeen ja samalla ikään kuin menee pilalle (1991, esim. 8). Hän irrottaa psykologisen tiedon sisällön yhteiskunnallisten toimijoiden, ammattilaisten ja instituutioiden analyysista, jota itse pidän tärkeänä. Kivivuorelle ”psykokulttuuri” on yksinomaan negatiivinen seikka siinä missä esimerkiksi Donzelot, Rose ja Helén pitävät psykologista tietoa ja teknologioita keskeisenä – myös toki ongelmallisena – yksilöitä ja
instituutioita tuottavana seikkana.
9. On paradoksaalista, että psykososiaalinen tässä mielessä palautetaan juuri E.H.
Eriksonin työhön; hän ei halunnut antaa sen paremmin biologialle, yksilöpsykologialle
kuin kulttuurillekaan ensisijaista merkitystä vaan korosti näiden yhteyttä toisiinsa. (Erikson 1982, 32–33.)
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telemättä, suljetaan ulos. (Vrt. Burman 1994, 43-45; Granfelt 1993,
184, 188).
Granfelt luonnostelee sosiaalityön psykososiaalisen suuntauksen
tavalla, jolla erilaiset neuvontatyöt – counselling – tavataan kuvata
(Granfelt 1993). Tällainen työote on juurtunut pitkäkestoisen psykoterapian ja asiakeskeisen opastuksen välimaastoon ja erityisesti
moniammatillisiin instituutioihin. Niissä sosiaalityöntekijät, psykologit, psykiatrit, lääkärit, opettajat ja muut kasvattajat työskentelevät
asiakasperheiden kanssa. Oletan, että niissä on keskeinen psykososiaalisen diskurssin kasvualusta. Oleellista tutkimukseni kannalta on,
että psykologialla, psykiatrialla, psykoanalyysilla, kasvatuksella ja sosiaalityöllä on läheiset yhteydet nyky-yhteiskunnassa. Psykososiaalinen
on ennen muuta diskursiivinen muodostelma, joka ulottuu kaikille
edellä käsitellyille aloille ja organisoi niitä. Sen sisältä voidaan kenties
löytää psykososiaalisen ydinammatit ja -instituutiot. Usko tieteellisen
tiedon ja edistyksen siunaukselliseen liittoon liittää psykososiaalisen
diskursiivisen muodostelman vielä laajempiin modernin yhteiskunnan
yhteyksiin.
Uudentyyppinen ajatus perheestä psykososiaalisena yksikkönä
kiteytettiin siis sotien jälkeisellä kaudella ja se nousi hallitsevaksi kasvatusta, terveydenhoitoa ja sosiaalityötä harjoittavien instituutioiden
ja niiden ammattilaisten toiminnassa. Vaikka psykososiaalinen diskursiivinen muodostuma osoittaa myös muutoksen ja hajoamisen
merkkejä, on se kuitenkin edelleen lasta ja hänen vanhempiaan koskevan ajattelun vahva pohjavirta.
Paneudun vielä psykososiaalisen diskursiivisen muodostuman
oppihistorialliseen puoleen, koska myös aineistotekstini kaiuttavat ja
kommentoivat tätä – lähinnä kehityspsykologian ja psykoanalyyttisen
kehitysteorian – perinnettä. Tarkoitukseni ei ole väittää, että se miten
psykososiaalinen diskurssi on vuosikymmenten mittaan kehkeytynyt
ja muuttanut muotoaan ja eriytynyt erilaisiksi suuntauksiksi, määrittää yksioikoisesti sitä, miten lapsista ja vanhemmista nykyasiantuntijoiden teksteissä puhutaan. Pikemminkin tämä psykososiaalisen
ja erityisesti psykososiaalisen kehitystarinan historia on edellytys sille,
mitä nykyisin voidaan lapsista ja heidän vanhemmistaan sanoa: se sekä
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mahdollistaa että rajoittaa puheenaiheita, auttaa kiinnittämään huomion joihinkin seikkoihin ja saa kiertämään toisenlaisia asioita.
Psykososiaalisen diskursiivisen muodostuman kehkeytyessä normaali (ydin)perhe alkoi näyttää koostuvan äidistä joka huolehtii kodista
ja lapsista ja isästä, joka on vastuussa toimeentulosta. Tästä mallista
poikkeavat perheet ymmärrettiin vähintäänkin potentiaalisina ammattilaisten puuttumisen kohteina. Perheongelmat alettiin nähdä perheen
sisäisinä ongelmina, joihin pitää puuttua avun ja terapian muodossa,
kun ne aiemmin oli nähty tavalla tai toisella järjestäytyneen yhteiskunnan ulkopuolelle joutumisena, jota kontrolloitiin sanktioin, esimerkiksi epäämällä taloudellinen apu. Ennaltaehkäisy nousi ammattilaisten työn tavoitteena tärkeämmäksi kuin asioihin puuttuminen jälkeenpäin, vaikka käytännössä työ on ollut puuttumista jo havaittuihin
perheiden ongelmiin. (Satka 1995, 144–148, 155–164; Pulma 1987,
236; Rose 1990, 167–171.)
Perhekeskustelun painopiste siirtyi yhä selvemmin isästä perheen
päänä ja elättäjänä äitiin koko perheen ohjaajana ja moraalisuuden
ylläpitäjänä. Niinpä uusien sosiaalityön ja terveydenhuollon ammattilaisten asiakkaaksi tuli keskeisesti äiti, joka sai usein edustaa koko
perhettä. Ajateltiin, että äidin toimintaa tukemalla ja siihen puuttumalla voitiin turvata lapsen terve kehittyminen ja ylipäänsä perheen
hyvinvointi. (Satka 1995, 144–148, 168; Nätkin 1997, 150–151;
Helén 1997, 130, 233–238, 287–292, 330–335; Pulma 1987, 236.)
Yhä edelleen äiti toimii yleensä perheen ”edusmiehenä” sosiaalityöntekijöihin, päiväkotiin, kouluun, neuvolaan jne. päin (Kuronen
1993 ja 1999; Forsberg 1998, 177–178; Rajavaara 1992, 180).
Uusi näkemys perheestä korosti äitien ja isien, vanhempien ja lasten, veljien ja sisarten psykologisia suhteita, mutta aivan erityisesti äidin
ja lapsen kaksikkoa. Hyvä ja terve ihminen määrittyi nyt ennen muuta
psyykkisesti tasapainoisena ja yksilöllisenä persoonallisuutena. Ajateltiin, että tämä heijastuu myös sosiaalisissa suhteissa ja yhteiskunnallisessa toiminnassa. Äidin (ja ylipäänsä naisen, sillä nainen oli ennen
muuta äiti) mitta ei siis ollut niinkään hänen yhteiskunnallisessa toiminnassaan perheessä ja sen ulkopuolella, vaan hänen kyvyssään luoda intiimi, läheinen suhde lapseen ja toisaalta – paradoksaalisesti–
välttää äidillistä ylihuolehtivuutta. Ajateltiin, että ihanteellisessa
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tasapainotilassa syntyvät terveet uudet kansalaiset, tasapainon horjuessa
sosiaaliset ja psykologiset ongelmat, jotka kertautuvat sukupolvien
ketjussa.
Pikkulasten kasvatusta koskevissa opaskirjoissa kehityspsykologinen
tietämys tuli hallitsevaksi ja ensisijaiseksi 1950-luvun puolivälissä.
Juhani Tähtinen nimittää tätä tietämystä ”normatiivis-maturatiiviseksi”. Tämä ”psykologisten kasvatusnäkemysten primaarisuuden
aika” jatkuu yhä. Painotukset ovat tosin vaihdelleet eri vuosikymmeninä. (Tähtinen 1992, 185–220, 228–230.) Kasvatuksen, sosiaalialan ja hoitotyön ammattilaisten koulutuksessa on psykologisilla ja
kasvatustieteellisillä aineilla ollut keskeinen asema niin korkeakouluissa
kuin alemmilla koulutusasteilla koko sodanjälkeisen ajan. (Jauhiainen
1998; Hietala 1991, 143.) Kehitysajattelu on laajentunut vähitellen
koskemaan koko elämänkaarta ja myös ammattilaisten itsensä odotetaan ”kasvavan” työssään (Niemelä & Ruth 1988; Dunderfelt 1991;
Vuorinen 1997; Burman 1994, 7).

Perhekolmio vai äidin ja lapsen kaksikko?
Psykososiaalisen diskurssin teoreettinen tausta voidaan sijoittaa Yhdysvaltojen ja Britannian lapsipsykologiaan ja psykologian yhteyksiin
laajempiin yhteiskunnallisiin kysymyksiin. Suomalaiset sosiaalityön,
terveydenhuollon ja kasvatuksen ammattilaiset solmivat suorat yhteydet näihin maihin ja keskeisiin oppeihin sodanjälkeisellä kaudella mm.
koulutuksen kautta (Satka 1995, 155, 162; Helén 1997, 290
291). 10
Moderni lapsipsykologia alkoi kehittyä 1900-luvun alkupuolella.
Tutkimus liitti yhteen lastensuojelun, lastenlääkärien toiminnan ja
kasvatuspsykologian. Lapsen normaalin kehityksen määrittely sai al10. Tarkasteluni ei perustu suoraan ensikäden lähteisiin tai keskeisten teoreetikkojen
teosten pohjalle. Käsittelen Yhdysvaltoja ja erityisesti Britanniaa, koska ne olivat lapsipsykologian ja psykoanalyyttisen kehitysteorian keskiössä. Euroopan mannermaissa alkanutta tutkimusperinnettä jatkettiin nyt näissä maissa, joutuivathan useimmat keskeiset
teoreetikot ja tutkijat pakenemaan Saksasta ja Itävallasta kansallissosialistien vainoja.
Nämä juuret näkyvät hyvin suoraan omissa aineistoissani. Siitä, mitä Suomessa tapahtui, meillä ei ole juurikaan vastaavaa tutkimusta. Aihetta sivuavat kuitenkin Satka 1995
ja Helén 1997.
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kunsa Arnold Gesellin lapsihavainnoinnista. Klinikat ja lastenseimet
mahdollistivat samanikäisten lasten tarkkailun joukoittain lähes laboratorio-oloissa. Lapsen kehityksen standardisoiminen ja samalla normaalin kehityksen rajojen määritteleminen tuli nyt ensimmäistä kertaa mahdolliseksi. Tärkeiksi muodostuivat myös kokemukset paikoista, joissa pieniä lapsia hoidettiin erossa äideistään, siis esimerkiksi
lastenkodit. (Riley 1983, 59, 109–122; Rose 1990, 131–150; Burman 1994, 9–20; Solantaus 1996; Vuorinen 1997, 20–47.)
Myös osa Freudin oppilaista siirsi teoretisoinnin pohjan aikuispotilaiden analyysistä suoraan lapsipotilaisiin ja terveiden lasten
havainnointiin. Havainnointimenetelmien kehittäminen ja havainnointiin sopivien tilanteiden rakentaminen yhdisti psykoanalyyttisen
tradition edustajat muiden kehityspsykologien toimintaan. Siinä missä
psykoanalyysi, psykologia ja psykiatria ovat monelta osin kehittyneet
erillisinä, kehityspsykologiassa ja lastenpsykiatriassa psykoanalyyttisen
tradition vaikutus on ollut suuri, ja eri perinteet ovat lasta koskevassa
ajattelussa viime vuosikymmeninä lähentyneet (Solantaus 1996).
Yhdysvaltoihin Euroopasta fasismia pakoon muuttaneet psykoanalyytikot valloittivat keskeisen aseman kehityspsykologiassa jo 1930luvulla. Painopisteeksi tuli ehkäisevä mentaalihygienia; ajateltiin, että
terveet lastenhoidon käytännöt suojaisivat lapsia ja yhteiskuntaa
myöhemmiltä ongelmilta. Keskeiseksi suuntaukseksi kehittyi ns.
egopsykologia ja keskeiseksi teoreetikoksi nousi Anna Freud. Egopsykologiaa luonnehti perheen asettaminen tarkastelun keskiöön ja nimen
omaan isän, äidin ja lapsen muodostama kolmion pohtiminen. Tutkimuksissa vertailtiin esimerkiksi oidipuskompleksia ja lastenhoidon
käytäntöjä eri kulttuureissa. (Riley 1983, 61–72; Burman 1994, 13.)
Britanniassa psykoanalyysin ja lapsipsykologian yhteys rakentui
toisen logiikan varaan. Siinä missä egopsykologia oli triangulaarista,
brittiläisen ns. objektisuhdekoulukunnan teorioissa keskeisiä psyykkisiä toimijoita oli kaksi: äiti ja lapsi. Työ painottui esioidipaalisen
lapsen ja erityisesti lapsen ensimmäisten kuukausien kehitykseen. Tässä
keskeiseksi vaikuttajaksi nousi Melanie Klein. Kleinin käsitys perustui oletukselle, että lapsen psyykkiset ominaisuudet – esimerkiksi
aggressiivisuus – ovat sisäsyntyisiä eli ne ovat lapsessa alusta lähtien.
Keskeiseksi muodostui ajatus lapsen fantasioista. Vain satunnaisesti
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Klein pohti sitä miten lasta oikeasti käsiteltiin. Kleinin teorioissa äiti
oli vielä miltei irrelevantti, lähes näkymätön tai sumuinen hahmo.
(Klein 1992; Riley 1983, 73–79.)
Keskeisin hahmo objektisuhdeteorian uudistajana oli Donald
Winnicott. Hän painotti, että varhaislapsuus on aika, jolloin lasta on
mahdotonta kuvata kuvaamatta äitiä. Lapsen ympäristö – joka nyt
samastettiin pitkälti äitiin – tuli välttämättömäksi havainnoinnin ja
teoretisoinnin kohteeksi. Isä putosi vähitellen lähes kokonaan pois
kuviosta. Winnicott kehitti ajatuksen ”kyllin hyvästä äidistä”. Tätä
kyllin hyvän äidin tarjoamaa hoivaa hän pohti sekä teoreettisissa kirjoituksissaan että laajalle yleisölle suunnatuissa radioesitelmissään, jotka
myöhemmin koottiin kirjoiksi ja ajanmukaistettiin uusissa painoksissa.
Oleellista Winnicottin ajattelussa on, että ”kyllin hyvä äiti” ei saa olla
”liian hyvä”, sillä lapsi tarvitsee kehittyäkseen myös pettymyksiä ja
turhautumista sekä kokemuksen siitä, että viha ei ole vaaraksi. Äidin
erillinen subjektius lapsesta on siis Winnicottin ajattelussa keskeinen
seikka, vaikka hänen teoriaansa on tulkittu usein niin, että äidin tulee
aina olla lapsen käytettävissä ja aina sensitiivinen lapsen tarpeille.
(Winnicott 1981; Riley 1983, 77, 80–90; First 1994.)
Toinen keskeinen brittiläinen vaikuttaja oli John Bowlby. Silloin
kun on haluttu korostaa hänen työnsä laajempaa diskursiivista, moniaalle haaroittuvaa ja liki hegemonista luonnetta 1950- ja 1960-luvuilla, sitä on saatettu nimittää ”bowlbyismiksi”. Yksinkertaisimmillaan
”bowlbyismin” ajatellaan merkitsevän sitä, että äidit eivät koskaan saa
jättää lapsiaan, koska se aiheuttaa lapsille suurta psyykkistä vahinkoa.
(Riley 1983, 97-101; Satka 1995, 162.) Kehityspsykologiassa
Bowlbyn vaikutus tunnetaan kiintymyssuhdeteoriana, joka on yhä merkittävä suuntaus empiirisessä lapsipsykologiassa.
John Bowlby sai Maailman terveysjärjestöltä WHO:lta tehtäväkseen kerätä tietoa toisen maailmansodan aikaisista lasten kehityksen
häiriöistä ja niiden hoidosta. Raportti ilmestyi 1948, ja siinä summattiin
yhteen sekä Bowlbyn että monien muiden ajatuksia laitoshoidon
vaarallisuudesta. (Spitz 1974, 276–292; Riley 1983, 91–101; Rose
1990, 159.) Bowlbyn keskeiset teokset perheen sisäisestä tunnerakenteesta ja ”äidin puutteesta” tai radikaalimpana käännöksenä ”äidin
riistosta” (maternal deprivation) ilmestyivät 1950-luvun alussa. Näissä

39

POHJUSTUS

töissään Bowlby samaisti lapsen ympäristön yksinkertaisesti äidiksi.
Isä kutistui lähes olemattomiin, samoin keskustelu muista lapsen
kehitykseen vaikuttavista seikoista. (Bowlby 1957; Riley 1983, 94–
101; Birns 1999; Rose 1990, 162–166.)
Beverly Birnsin mukaan Bolwbyn keskeisin olettamus on, että äiti
ja lapsi ovat molemmat biologisesti ohjelmoituja lapsen parin ensimmäisen elinvuoden ajan käyttäytymään tavalla, joka saa lapsen kehittämään kaikki muut suhteet varjoonsa jättävän suhteen äitiinsä. Lapsen kehitys – ja äidin toiminta – oli Bowlbylle vaistonvaraisuuden asia,
ja hänen työssään korostuivat alusta lähtien analogiat ihmisten ja eläinten välillä. Hän nojasi mm. etologian klassisiin kokeisiin, joissa apinalasten todettiin suosivan pehmeää ja karvaista äitinukkea enemmän kuin
kylmää rautalankaäitiä, vaikka tältä saikin maitoa. Tämä todisti äidin
ja lapsen läheisen suhteen puolesta. (Birns 1999, 12–13; Riley 1983,
101–10; Walkerdine & Lucey 1989, 47–63; Rose 1990, 166; Vuorinen 1997, 21–22.)
Sotien jälkeen Bowlbyn ja muiden hänen aikalaistensa teoriat
imettiin osaksi mm. sosiaalityön teorioita. Huoli kohdistui ongelmaperheisiin ja poikkeavuuteen. Ajatus oli, että ongelmat ja poikkeavuus
periytyvät sosiaalisesti sukupolvelta toiselle perheen sisäisessä deprivaation kehässä. Jos lapsen kiintymyssuhde on turvallinen ja vakaa, lapsi
kehittyy hyvin, jos se on epävarma, lapselle aiheutuu myöhemmin
pysyviä, vakavia ongelmia. (Riley 1983, 99–101; Birns 1999,12–13.)
Pian kiintymyssuhdeteoria operationalisoitiin mittariksi, jolla ryhdyttiin kokeellisesti tutkimaan äitien ja pikkulasten suhdetta. Mary
Ainsworth kehitti 1960-luvulla psykologisen kokeen, jossa tarkkailtiin
lapsen käyttäytymistä laboratorio-olosuhteissa: miten lapsi reagoi äidin
lähtöön ja paluuseen ja esimerkiksi vieraan henkilön tuloon. Tulokseksi
saatiin, että vakaissa keskiluokan perheissä lapset kehittivät turvallisen
suhteen äitiinsä. Heistä piti tuleman onnellisempia, sosiaalisempia ja
kyvykkäämpiä kuin niistä lapsista, joiden kiintymyssuhde äitiinsä oli
heikompi. (Birns 1999, 13–14; Walkerdine & Lucey 1989, 57–63.)
Bowlbyn työssä tiivistyvät monet psykososiaalisen ymmärryksen
ongelmat. Ennen muuta kiintymyssuhdeteoria laiminlyö kulttuurin
merkityksen. Siinä tarkastellaan äitiä kiinteänä persoonallisuutena,
yksilönä, sen sijaan että pohdittaisiin järjestelmää, kulttuuria ja käyttäytymistä laajemmassa mielessä. Kiintymyssuhdeteoria rakentuu
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oletuksille siitä, että teorioilla ei ole kytkentää historiaan ja että ne ovat
sovellettavissa universaalisti kontekstista riippumatta. Useimmiten
äidin ja lapsen vuorovaikutusta on tarkasteltu yksisuuntaisena: oleellista on ollut se, mitä äiti tekee, eikä lapsen aktiivista panosta vuorovaikutuksessa ole muistettu. Huolenpito on sidottu vääjäämättä naissukupuoleen ja äiteihin. Samalla on oletettu, että äidillä on heteroseksuaalinen suhde lapsen isään. (Bliwise 1999; Cleary 1999, 34–41.)
Psykoanalyyttisen perinteen sisällä kiintymyssuhdeteoriaa ja muita
psykososiaalisia ajattelutapoja on kritisoitu siitä, että ne antavat
ontologisen etusijan reaalisille toisille sen sijaan, että pohtisivat (myös)
imaginaaristen, kuviteltujen toisten merkitystä psyykkisessä todellisuudessa. Näin äiti on vain ja ainostaan reaalinen henkilö eikä koskaan
se henkilö, joka elää lapsen mielessä. (Cleary 1999, 39–41; Butler
1990b, 334; de Lauretis 1994, xix.)
Valerie Walkerdine ja Helen Lucey asettavat kiintymyssuhdeteoreettiset ajatukset laajempaan poliittiseen kontekstiin. He kritisoivat tutkimusten rakentamaa ymmärrystä intellektuaalisesti ja emotionaalisesti ”sensitiivisestä äidistä”, joka on aina valmis vastaamaan kaikkiin lapsen tarpeisiin ja joka piilottaa kaikki potentiaaliset konfliktit.
Äidin ja lapsen suhteen on oltava harmoninen, jotta lapsi voisi kokea
olevansa autonominen ja jotta lapsesta voisi kehittyä ”demokraattinen”
eikä ”autoritaarinen persoonallisuus”. Tämä on keskeinen olettamus
liberaaleissa poliittisissa teorioissa, mutta myös esimerkiksi Frankfurtin koulukunnan vasemmistolaisessa kulttuurikritiikissä. Ajattelutapa tekee keskiluokkaisten äitien tavasta kasvattaa hyvän ja normaalin
ja rakentaa työväenluokan äidit poikkeaviksi ja saa heidät näyttämään
epämiellyttäviltä ja autoritaarisilta. (1989, esim. 24–33, 57–63, 147;
Rose 1990, 167, 184.)
Kriitikot ovat kuitenkin myös kehittäneet kiintymyssuhdeteorian
sisällä sellaisia koeasetelmia, jotka monimutkaistivat olettamuksia. He
ovat mm. purkaneet oletusta sosiaaliluokan suoraviivaisesta vaikutuksesta ja oletusta siitä, että lapsen käyttäytyminen on pysyvää tilanteesta toiseen tai että lapsen kiintymyksen kehittyminen vaatii äidiltä
jotakin yhtä tietynlaista käyttäytymistä. Lopulta on purettu myös
oletusta siitä, että lapsi voi kiintyä vain äitiinsä eikä esimerkiksi isäänsä, isoäitiinsä tai johonkin muuhun häneen suhteessa olevaan henki-
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löön – eikä välttämättä edes juuri siihen henkilöön, joka häntä eniten
hoitaa. Myöskään lastenkotilasten tai päivähoitolasten ei ole todettu
kärsivän, jos olosuhteet muuten ovat hyvät, vaikka hoitajia on useitakin. (Birns 1999, 14–20.)

Asiantuntijuuden levittäytyminen, äidit ja isät
Kehityspsykologinen tieto sai 1900-luvun loppupuoliskolle tultaessa
keskeisen aseman lasta, äitiä ja isää koskevassa ajattelussa ja perheen ja
kasvatuksen asiantuntijoiden toiminnan perustana. Eri tieteenaloja ja
ammatillisia perinteitä pitkälle yhdistävän psykososiaalisen diskursiivisen muodostuman käsitteellä korostan psykologisen tiedon keskeisyyttä ja yksilöön ja tämän persoonallisuuteen keskittyvän toiminnan
tärkeyttä paitsi psykologien ammattikunnalle, myös sosiaalisen asiantuntijoille.
Psykososiaalista tietoa luonnehtii se, että yksilö kytketään perheeseen – eikä mihin tahansa perheeseen, vaan aivan tietynlaiseen äidistä,
isästä ja heidän lapsistaan koostuvaan ydinperheeseen. Kaikki tästä
mallista poikkeavat kotitaloudet ja perhejärjestelyt on leimattu vuorollaan poikkeaviksi ja potentiaalisesti ongelmiksi varsinkin lapsen
normaalille ja hyvälle kehitykselle. Ajatus ideaalityyppisestä hyvin
toimivasta kahden sukupolven ja kahden sukupuolen perheestä on
ohjannut vahvasti sosiaalipolitiikkaa, rahavirtoja, ammatillisia käytäntöjä ja tutkimusta. Samalla se on ohjannut ihmisten valintoja ja
pohjustanut miesten ja naisten työn- ja vallanjakoa niin perheiden
sisällä kuin esimerkiksi työmarkkinoillakin. (Barrett & McIntosh 1982;
Smith 1993; Vuori 1989.) Psykososiaalinen tieto lapsuudesta on rajoittunut myös kulttuurisessa mielessä, sillä se koskee länsimaisia lapsia ja pohjaa länsimaiseen ihmis- ja tiedekäsitykseen (Solantaus 1996,
60). 11
Hahmotelmani psykososiaalisesta diskursiivisesta muodostumasta
toimii jatkossa yleisenä tulkintakehyksenä aineistoilleni. Esittelemäni
kehityspsykologian sisäiset ajatukset äidin ja lapsen kaksikosta tai äidin,
11. Michelé Barrett ja Mary McIntosh (1982) tekevät eron perheen instituution ja perhe-ideologian välillä. Ongelmallista heidän mukaansa on niiden kietoutuminen yhteen.
Sanalla perhe viitataan kotitalouteen, mutta samalla tuotetaan ymmärrystä siitä, että
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isän ja lapsen muodostamasta kolmikosta yhteiskunnan ja kulttuurin
ytimenä toistuvat ja muuntelevat aineistoteksteissäni.
Perhettä, sen arkea ja ongelmia koskeva asiantuntijuus on sodanjälkeisellä kaudella levittäytynyt yhä laajemmalle, juurtunut instituutioihin, ammatteihin ja koulutukseen. Ammattilaisten kohtaamisesta
on tullut tavanomainen osa vanhempien ja lasten arkipäivää, mutta
myös yhä tavanomaisempi tapa ratkaista erityisiä ongelmia. Asiantuntijuus on erikoistunut ja tekstuaalistunut.
Äidistä on rakennettu diskursiivisesti asiantuntijoiden keskustelussa
ja ammatillisissa käytännöissä perheen keskiössä olevaa hahmoa. Tämä
prosessi ulottuu aina 1840-luvun kasvatuskeskusteluista tähän päivään.
Äiti lapsen kasvattajana, huoltajana ja hoitajana on saanut uudenlaisen merkityksen pienen lapsen hoivaajana, jonka toiminnan keskiössä
on interpersoonallisen, läheisen psykologisen suhteen luominen lapseen. Tämän muut toimijat – niin isät kuin lastenhoitajat – poissulkevan prosessin huippu saavutettiin sotien jälkeisellä ajalla. Vaikka
sittemmin niin isien, lasten itsensä kuin ammattilaistenkin merkitys
on kasvanut, äiti on pysynyt ammattilaisten työssä henkilönä, jonka
kanssa perhetyötä enimmäkseen tehdään.
Isän merkitys vastaavasti rajattiin ja ajoittain hänet suljettiin jopa
keskustelun ulkopuolelle. 1960-luvulta lähtien isän hahmo alkoi kuitenkin keskusteluissa kasvaa. Hän on ilmestynyt äidin rinnalle toisena
kasvattajana ja lapsen hoitajana, viimein myös toisena pienen lapsen
hoivaajana. Tämä isän merkityksen kasvu teksteissä liittyy tietenkin
siihen, että miehet myös tosiasiallisesti ovat ryhtyneet hoivaajiksi ja
kasvattajiksi enemmän kuin mitä aiemmissa sukupolvissa oli tapana
(Huttunen 1999; Korhonen 1999). Isäkeskustelujen käännekohta
ajoittuu 1960-luvun tasa-arvokeskusteluun, joka jatkuu erilaisina
versioina yhä. Siinä sukupuolieron merkitys ajatellaan pieneksi. Siinä
missä tasa-arvodiskurssissa nainen vertautuu yleensä mieheen samanperhe on heteroseksuaalinen, nojaa läheisiin sukulaissuhteisiin ja vain niihin, pohjaa
naisten ja miesten väliselle työnjaolle jne. Tämä käsitteellinen erottelu on sukua feministisen tutkimuksen pioneerin Adrienne Richin (1995/1976) pohdinnalle äitiydestä sekä
instituutiona että naisten kokemuksena. Richin mielestä äitiys ja suhde lapsiin on naisille potentiaalisesti rikastava kokemus, mutta se hallitseva tapa, jolla äitiys ymmärretään
ja jonka pohjalle se käytännössä usein järjestetään – äitiys instituutiona – rajoittaa naisten toimintamahdollisuuksia.
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laistuvana (palkkatyöläistyvänä, ammatillistuvana ja kansalaistuvana)
perhekeskustelussa asetelma on toinen ja mies vertautuu naiseen. Hän
alkaa tehdä kotitöitä kuten nainen ja toimia isänä kuten äiti, äidin
rinnalla ikään kuin toisena äitinä. Tasa-arvokeskustelun rinnalle näyttää kuitenkin nousseen yhä intensiivisempänä toisenlainen isän merkitystä lasten elämässä pohtiva, miesten ja naisten sukupuolieroa
korostava isädiskurssi. Siitä enemmän tutkimuksen empiirisessä osassa.
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Aloitin kuvaamalla perhettä ohjaavien instituutioiden ja ammattien
syntyä ja psykososiaalisen asiantuntijuuden kehkeytymistä niiden
sisällä. Näin loin pohjaa aineistotekstieni ja niiden kirjoittajien taustan ymmärtämiselle. Samalla valotin keskusteluja, joita vanhemmuudesta, äidistä ja isästä on käyty. Nyt aika sitoa perheasiantuntijuutta koskevat pohdinnat kahden teoreettisen keskustelun risteykseen.
Valitsemani keskustelut ovat toisistaan erilliset ja pitkälti yhteismitattomat. Yhteistä niille on se, että molemmat tulkitsevat modernin asiantuntijuuden historiaa, moninaisten sosiaaliseen hyvinvointiin, terveyteen ja kasvatukseen liittyvien ammattien ja instituutioiden kehkeytymistä. Molemmat keskustelut pohtivat myös valtaa asiantuntijoiden, ammattilaisten ja asiakkaiden suhteissa. Ne purkavat
yksioikoista ymmärrystä asiantuntijavallasta prosessina, jossa ”tekijät”
käyttävät valtaa ”kohteiden” yli – tai vaihtoehtoisesti ”kohteidensa”
hyväksi. Tarkastelen keskusteluja modernin yhteiskunnan hallinnallisuudesta ja hyvinvointivaltion naistoimijoista.
Molemmat keskustelut voi kaikessa moninaisuudessaankin hahmottaa keskusteluiksi modernin yhteiskunnan toimijuudesta, eri asemissa ja keskenään monimutkaisissa suhteissa toimivista subjekteista.
Tutkimukseni problematiikan kannalta oleellinen ero keskusteluissa
on se, että toinen tarkastelee subjektiuden kysymystä hyvin pitkälle
sukupuolineutraalina kysymyksenä, toinen lähestyy asiaa naisten
toimijuuden näkökulmasta. Molempien keskustelujen kysymyksenasettelut ovat tärkeitä, ja niitä yhdistämällä ohjaan aineistojen analyysia tutkimuksen empiirisessä osassa toimijuuden kysymyksiin.
Muunnan keskustelun subjektiudesta kysymykseksi siitä, kuinka
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aineistotekstit kuvaavat kielellisesti äitejä, isiä, lapsia ja ammattilaisia
sosiaalisina ja sukupuolistuneina toimijoina. Samalla analysoin asiantuntijoiden, ammattilaisten ja vanhempien monitahoisia valtasuhteita suhteina, jotka rakentuvat tekstien sisällä. Päätäntäluvussa palaan
kysymykseen jälleen abstraktimmalla ja teoreettisemmalla tasolla. Kysyn, miten asiantuntijatekstit rakentavat sukupuolistunutta toimijuutta äideille, isille, lapsille ja ammattilaisille.

Kaksi tulkintaa vallasta: kohteiden kontrolli ja toimijoiden
tuottaminen
Kun äidit ja isät kohtaavat ammattilaisia esimerkiksi terveyteen, toimeentuloon tai perheen sisäisiin suhteisiin liittyvien pulmien parissa,
kysymys on kahden eri asemassa olevan toimijan kohtaamisesta jonkin instituution rajaamissa puitteissa. Tämän seurauksia ovat pohtineet tietenkin niin ammattilaiset ja asiakkaat itse kuin tutkijatkin.
Perheasiantuntijuuden kehkeytymisen, laajenemisen ja levittäytymisen
tarkastelun valossa on selvää, ettei kyse ole koskaan puhtaasti yhteiskunnan tarjoamasta tuesta, avusta ja turvasta sitä tarvitseville, vaan myös
esimerkiksi siitä, miten ehkäistään yhteiskunnallisia ongelmia ja poliittista epävakautta, miten turvataan väestön uusintaminen, miten
kansalaiset sidotaan hyödylliseen työhön ja miten sukupuolten väliset
suhteet organisoidaan.
Asiantuntijoiden ja heidän toimiensa kohteiden valtasuhde on
1960-luvulta lähtien tulkittu usein kontrolliksi, jossa ammattilaisten
tehtävä on toisaalta pitää köyhät, mielisairaat, rikolliset, ei-heteroseksuaalit, vammaiset jne. omalla reviirillään ja toisaalta toimia niin,
että enemmistö pysyy omalla kaidalla polullaan. ”Sosiaalivaltiokritiikissä” tai ”valtiointerventiotulkinnoissa” on huomio kiinnitetty
erityisesti työvoiman uusintamiseen ja vaikkapa kouluun ja erilaisiin
pakkolaitoksiin (vankilaan, mielisairaanhoitoon, työlaitoksiin) sen
eräinä keskeisinä instituutioina (esim. Erikson 1967; Hirsch 1983;
Lehtonen 1983 ja 1984; Linna 1988, 98-105; Rinne & Jauhiainen
1988; Stålström 1997, 216–228). Feministiset tutkijat ovat puolestaan kiinnittäneet huomion naisten kontrolloinnin erilaisiin muotoihin sekä näissä instituutioissa että naiserityisissä käytännöissä kuten
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gynekologiassa, äitiyshuollossa ja lastensuojelussa, prostituution valvonnassa ja kaikenlaisissa naisen seksuaalisuuteen ja perheeseen liittyvissä kysymyksissä. (Ehrenreich & English 1979; Oakley 1984;
Cedercreutz 1988; Nätkin 1989; Wrede 1991; Anttonen 1997, 99–
103.)
1960-luvulla voimallisena laajentunut kritiikki on saattanut yhteen
ammattilaisia, asiakkaita ja tutkijoita, ja se on johtanut moniin tärkeisiin uudistuksiin. Se on innostanut myös vaihtoehtoisten auttamisen,
hoidon ja hoivan järjestelyjen kehittämiseen ja kansalaistoiminnan
aktivoitumiseen. (Esim. Salo 1996, 195–295; Miller & Rose 1997,
135–136; Ruusuvuori 1992, 23–25.) Samalla on herännyt myös uusia
kysymyksiä. Millaisen tilan ammattilaisille antaa sellainen kritiikki,
joka tulkitsee heidät lähes yksinomaan kontrollin agenteiksi; entä
millaisen tilan kritiikki antaa asiakkaiden toiminnalle, jos se ymmärtää heidät lähinnä passiivisiksi kontrollin kohteiksi (esim. Anttonen
1997, 167–169; Henriksson 1998, 180-181; Kuronen 1999, 8–22,
315–318; Nätkin 1997, 166)? Johtavatko reformit, itseapu tai vaihtoehtojärjestelmät sittenkään valtasuhteiden purkautumiseen (Ruusuvuori 1992; Salo 1996)? Mitä merkitsee markkinoiden kasvu hyvinvointivaltion rinnalle ja kilpailun logiikan tuominen hyvinvointivaltiollisten järjestelmien sisään (Miller & Rose 1997; Dean 1999,
149–175)?
Nikolas Rose nimittää yhteiskunnallista kontrollia ja repressiota
painottavaa tutkimusparadigmaa sosiokritiikiksi. Ongelma on hänen
mukaansa kritiikin rajallisuus: se nostaa kulloinkin keskusteluun vain
joitakin ilmiöitä kuten esimerkiksi eri elämänalueiden lääketieteellistymisen, asiantuntijoiden välittämän tiedon ideologisuuden tai
tutkijoiden yhteiskunnalliset intressit. Nämä ovat oleellisia kysymyksiä, mutta eivät riitä. Sosiokritiikissä oletetaan, että asiantuntijoiden
tieto on jollakin merkittävällä tai keskeisellä tavalla puutteellista, ja
ajatellaan, että jos virheet ja vääristymät korjataan, myös kytkös tiedon ja vallan välillä katkaistaan. Asiantuntijat ovat korvattavissa paremmilla asiantuntijoilla, väärä tieto uudella ja puhtaalla tiedolla. (Rose
1990, 3–4.)
Kun sosiokritiikissä keskitytään sen pohtimiseen, tukahduttavatko
instituutiot ja niiden ammattilaiset ihmisten toiminnan mahdolli-
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suuksia, jää huomaamatta, mitä uusia vaikutuksia toiminta tuottaa.
Mikä rooli modernilla tiedolla ja asiantuntijoiden toiminnalla on
subjektiuden stimuloijana? Mitä mahdollisuuksia ja toiminnan kenttiä se avaa? (Rose 1990, 3–5.)

Minän ja muiden hallinta
Keskustelun viritti 1970- ja 1980-luvulla Michel Foucault. Hänen
ajattelussaan keskeinen solmukohta on subjektin ymmärtäminen
kahtalaiseksi. Valta ei ole jotakin, jota toiset käyttävät toisten yli, vaan
jotakin, joka tuottaa subjektinsa sekä toimijana joka käyttää valtaa että
vallan alaisena. Foucault’n ajattelussa ei ole mahdollista olla vain joko
vallankäytön kohde tai vallankäyttäjä. Tärkeäksi nousee reflektio ja
valinta, itsensä rakentaminen eettisenä ja poliittisena subjektina sekä
samanaikainen yhteisyys ja liittoutuminen toisten kanssa. Foucault
korostaa yksilön tuottamisen prosesseja, mutta hänen subjektinsa ei
ole erillinen eikä yksinäinen, vaan läpeensä sosiaalinen ja yhteiskunnallinen. Itse moderni ymmärrys yksilöstä on tullut mahdolliseksi
vallan prosessien tuloksena. (Foucault 1980b, 98 ja 1982a, 212 ja
1998a, 11–42; Pulkkinen 1998a, 87–111; Barrett 1991, 145–155;
Helén 1994.) Niinpä esimerkiksi ammattilaisen ja asiakkaan suhteet
eivät ole oleellisesti jotain, jossa toinen käyttää valtaa toista kohtaan
– vaikka näinkin voi olla – vaan sekä ammattilainen että asiakas ”syntyvät” ja muovautuvat näissä suhteissa.
Foucault nimesi sosiokritiikkiä laajemman ja monimutkaisemman
kysymyksenasettelun elämäntyönsä loppupuolella kysymyksiksi biovallasta ja hallinnasta1 . Hallinnalla hän tarkoitti problematiikkaa, joka
tavoittaa muutakin kuin ihmisten ja ihmisryhmien yksisuuntaisen
hallitsemisen, kontrollin ja subjektiuden rajoittamisen. Kyse on sen
1. Sakari Hänninen ja Jouko Karjalainen suomentavat Foucault’n termit gouverner,
gouvernement ja gouvernmentalité hallinnoinniksi, hallinnoimiseksi ja hallintamentaliteetiksi (Hänninen & Karjalainen 1997a, 7–8). Ilpo Helén ei pidä ”mentaliteetin”
konnotaatioita osuvina, joten hän puhuu mieluummin hallinnallisuudesta, hallinnan
yleisestä logiikasta tai periaatteesta, hallinnallistumisesta. Helénin mielestä oleellista ei
ole mielenlaatu, vaan kyse on hallinnan ongelmista ja niiden ratkaisuyrityksistä, jotka
ilmenevät tietynlaisena rationaalisuutena. Oleellista on analysoida vallankäytön johdonmukaisuutta ja perusteluja, jotka sille annetaan. (Helén 1997, viite 29 s. 361–362.)
Mitchell Dean puolestaan liittää ”mentaliteetin” siihen, kuinka hallinnan käytännöt
liittyvät ajatteluun. Tämä ajattelu on kollektiivista ja suhteellisen reflektoimatonta, toisin
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erittelystä, miten tiedon tuotanto ja tiedon sovellutukset ja vastaavat
käytännön toimet punoutuvat yhteen sosiaalisen elämän hallinnassa.
(Foucault 1991a ja b; Burchell, Gordon & Miller 1991; Hänninen
& Karjalainen 1997a; Helén 1997, 13–25; Dean 1999, 10-39.) Biovallalla Foucault painotti puolestaan sitä, että moderni hallinta on
keskeisiltä osiltaan ruumiillisten subjektien, heidän elämänsä, terveytensä ja toimintakykynsä vaalimista ja muokkaamista. (Foucault 1991
a ja b sekä 1998a, 96–103; Dean 1999, 98–102; Helén 1997, 13–
25.)
Hallinnallisuus on kosketuspinta ”minätekniikoiden”2 ja ”muiden
hallitsemisen tekniikoiden” välillä. (Hänninen & Karjalainen 1997a,
10–11; Rose 1996a, 29–36.) Rose käyttää toisiin ihmisiin kohdistuvista tekniikoista puolestaan termiä ”subjektiuden teknologiat”. Ne
tarjoavat hänen mukaansa välineitä, kielen ja tekniikoita, joiden avulla
myös itse muovaamme ruumistamme, ajatuksiamme, sieluamme ja
käytöstämme. (Rose 1990, 10–11.)
Kyse on siitä modernin yhteiskunnan muotoutumisen prosessista,
jossa kehitellään keinoja puuttua ilman väkivaltaa, pakottamista ja
kieltoja siihen, mitä ihmiset tekevät. Rose kiteyttää nykyisen länsimaisen
liberaalin hallinnan ongelmaksi sen, miten vapaita yksilöitä voidaan
hallita niin, että he käyttävät vapauttaan oikein (Rose 1996a, 29).
Hallinta on tasapainoilua kahden vaaran välillä: on vaarallista sekä hallita
liikaa että liian vähän (Dean 1999, 101). Olennainen piirre hallinnassa
on sen ”monikollisuus”. Sekä erilaisia hallinnoivia toimijoita että heidän
kohteitaan on paljon, ja hallinnan piirissä olevia käyttäytymisen puolia, tavoiteltavia päämääriä ja hallinnan tuottamia normeja on lukemattomia. (Dean 1999, 10–11.)
Asiantuntijat kuvaavat ihmisten toimintaa totuuden valossa ja tieteen rationaalisilla diskursseilla eivätkä perustele toimintaansa politiikalla. Ihmisiä ei hallita pakottamalla vaan suostuttelulla, sen jännitteen kautta, millaista elämä on ja kuinka paljon paremmaksi se voitaisanoen hallinta ymmärretään kunakin aikana melko itsestään selvänä asiana. (Dean 1999,
16.) Käytänkin seuraavassa enimmäkseen termiä hallinnallisuus yleisestä yhteiskunnallisesta logiikasta ja termiä hallinta niistä prosesseista, jotka toteuttavat periaatetta. Joissakin yhteyksissä ja esimerkiksi käännöksissä olisi ”hallintamieli“ osuvan monimerkityksinen termi. Hallinnalla on mielensä ja siinä on mieltä.
2 Helénin käännöksenä ”minuusteknologia”, 1997, 20.
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siin ajatella (Rose 1996a, 73). Subjektiuden hallinnasta ja ohjailusta
on tullut keskeinen modernien organisaatioiden tehtävä. Organisaatioiden elämä on Rosen sanoin ottanut ”psykologisen vivahteen”. Rose
väittää, että on syntynyt aivan uudenlainen subjektiuden asiantuntijuus. Tämä tarkoittaa kokonaista uusien ammattien ja professioiden
joukkoa, psykologeja, sosiaalityöntekijöitä, terapeutteja ja konsultteja, neuvojia ja ohjaajia. (Rose 1990, 1–3 ja 1996a, 41–66; Miller &
Rose 1997.) Maallikoista on samassa prosessissa tullut eräänlaisia
”protoprofessionaaleja” (termi Abraam de Swaanin, 1990), jotka
määrittelevät jokapäiväiset ongelmansa sellaisiksi ongelmiksi, joita jokin
ammattikunta kykenee käsittelemään. He jäsentävät maailmansa
ammattilaisten kehittämien peruskantojen ja käsitteistöjen mukaisesti,
joita joukkoviestimet levittävät. (Rose 1993, 61.)
Biovalta tuottaa toimintakentän, jolla elävät, ruumiilliset subjektit
kohtaavat erilaisine pyrkimyksineen ja päämäärineen, toimintakykyineen ja toimintamahdollisuuksineen. Helén puhuu pyrkimysten,
kykyjen ja mahdollisuuksien kirjosta. Kirjo ei kuitenkaan ole loputon,
sillä biovalta perustuu normalisointiin, normin tuottamiseen. Ihmisruumiin elintoiminnot, sosiaalinen järjestelyt tai psyyken toiminta
voidaan jaotella ja luokitella samaan aikaan tosiasioina ja normatiivisesti, objektivoiden ja arvottaen. Tiede antaa empiiriset kriteerit
hallintapyrkimyksille määrittelemällä, mikä on normaalin rajoissa.
Samalla tutkijat ja asiantuntijat saavat valtaa ja kyvyn muokata
elämänkäytäntöjä ja eläviä ihmisiä. (Helén 1997, 16–17; Foucault
1998a, 107; Rose 1990, 131; Oksala 2000, 47–48.)
Ian Hackingin mukaan normaaliudesta on tullut yksi kaikkein
voimakkaimmista inhimillisten asioiden metakäsitteistä. ”Tavallista”
ja ”tyypillistä” se alkoi merkitä alunperin lääketieteellisissä yhteyksissä 1800-luvulla. Tuolloin sen vastakohta oli patologinen, sairaalloinen,
ja yhä se kantaa mukanaan ”oikean” merkitystä silloinkin, kun sillä
periaatteessa vain kuvataan jotakin ilmiötä. Toisaalta tilastollinen
normaalius kantaa helposti myös ”keskinkertaisuuden” – eli huonon
– merkitystä. Hacking käsittelee tätä normaaliuden ambivalenssia
suhteessa kulttuurisesti muuttuvaan ymmärrykseen siitä, mikä on lasten
hyväksikäyttöä ja kaltoin kohtelua. Tendenssinä on, että yhä useammanlaista käyttäytymistä pidetään huonona kohteluna ja toisinaan vain siksi,
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että se on epätavallista. Oikeutettu huoli lasten suojaamisesta pahoinpitelyltä uhkaa johtaa kaikkien poikkeavien vanhempien leimaamiseen.
(Hacking 1997, 241–245.)
Tuottamisen ja normalisoinnin lisäksi biovalta myös yksilöi. Poikkeavat ja epänormaalit yksilöt ovat yksilöitymisen polttopisteessä. Heitä
tutkimalla ja diagnosoimalla löytyvät normaalin rajat. Siinä missä
normaalit jätetään rauhaan ja muokkaamaan itse itseään, poikkeaviin
kohdistetaan tarkkailevat, kurinpidolliset ja parantavat käytännöt.
(Hänninen & Karjalainen 1997a, 11–12; Dean 1999, 19.)
Moderni valtiokin on hallinnallistunut. Valtiota ei ole enää syytä
ajatella laajentuvien valtiokoneistojen käsitteistöllä, vaan pohtimalla
niitä teknologioita ja ”järkiä”, jotka pitävät yllä poliittista järjestystä.
Keskeinen teema hallintakeskusteluissa onkin liberaali valtio ja liberalismin eri muodot. (Foucault 1991a; Rose 1990, 5; Dean 1999,
102–103, 149–175.) Valtion suoralla kurinpitovallalla on rajansa. Subjektin hallinta tällaisessa yhteiskunnassa vaatii, että auktoriteetit vaikuttavat epäsuorasti yksilöiden valintoihin, toiveisiin, arvoihin ja käyttäytymiseen. (Rose 1990, 10; Dean 1999, 118–130, 171–174.)
Hallinnallistumisen prosessi on Rosen mukaan ollut ristiriitainen.
Toisaalta hyvinvointia on pyritty rakentamaan poliittisesti asiantuntijoiden avulla, toisaalta kaikilla politiikan laidoilla on kritisoitu
asiantuntijavallan kasvua. (Rose 1993; Miller & Rose 1997.) Subjektiuden hallinnassa näytetään nykyisin nojattavan yhä enemmän
julkisen vallan ulkopuolisiin toimijoihin: markkinoihin, näennäismarkkinoihin ja kolmannen sektorin yhteisöjen toimintaan. Julkisen
vallan tehtäväksi jää - varsinkin siellä missä uusliberalistiset uudistukset toteutuvat - pikemminkin ohjata itse hallintaa reflektiivisesti kuin
osallistua suoraan ammatilliseen toimintaan. (Rose 1993, 1996b,
1998; Dean 1999, 171-175.)3
Oman tematiikkani kannalta keskustelussa hallinnallisuudesta on
oleellista se, kuinka keskeiseksi tieto muodostuu hallinnan suhteille
(esim. Foucault 1980b; Miller & Rose 1997, 113, 119–121; Dean
1999, 16–18, 68). Helén muotoilee tämän niin, että ”elämänhallinta
3. Nämä tendenssit ovat nähtävissä myös Suomessa, vaikkakin heikompina kuin vaikkapa ”englantia puhuvassa maailmassa”. Omat aineistoni kertovat kuitenkin yhä vahvasta
hyvinvointivaltiollisesta sosiaalisen hallinnasta.

51

POHJUSTUS

on myös asiallista: valtapyrkimykset perustuvat tosiasioihin ja saavat
niistä oikeutuksen. Poliittinen medikalisoituu, psykiatristuu ja tieteellistyy, ja erityisasiantuntijat saavat keskeisen aseman elämänhallinnan
harjoittamisessa” (Helén 1997, 19–20).
Asiantuntijoiden ja tutkijoiden käyttämä sosiaalinen teknologia –
esimerkiksi erilaiset testit, mittarit, lomakkeet, haastattelutekniikat,
raportit, kuvaukset, pöytäkirjat, kokeet jne. – tuottavat tietoa, joka
yksilöi kohdettaan ja koskee nimenomaan häntä. Samalla niiden avulla tuotetaan tietoa normaalista ja poikkeavasta, keskimääräisestä ja
erityislaatuisesta. Tämä tieto on puolestaan oleellinen osa kohteen –
esimerkiksi asiakkaan, potilaan tai koululaisen – auttamista, rankaisua,
ohjausta, opetusta ja kasvatusta. Usein teknologia, jolla tietoa kerätään,
on sama, jota prosessissa käytetään kohteen hyväksi ja hallintaan. Näin
esimerkiksi terapeuttinen haastattelu on sekä tiedon hankkimista
asiakkaasta, hänen oman tilanteensa jäsentämistä häntä itseään varten
että terapeuttisen palautteen antamista. Se on usein myös väylä muihin
toimenpiteisiin, muiden asiantuntijoiden luo ja toisiin instituutioihin. Yksilöä esimerkiksi hoidetaan, hänestä tuotetaan tietoa ja hänet
sidotaan sosiaalisiin suhteisiin samassa prosessissa. (Rose 1993; Rose
1996a, 12; Stenson 1997; Smith 1990b.)
Vaikka tekstuaaliset teknologiat ovat käyneet yhä keskeisemmiksi
modernin hallinnan välineiksi, ei tämä merkitse kaiken hallinnan
muuttumista yksinomaan kielelliseksi. Havainnollinen esimerkki
moderneista asiantuntijoiden teknologioista ovat sikiöiden röntgenja ultraäänikuvaukset. Ennen niiden käyttöönottoa tieto sikiön tilasta
oli mahdollista saada vain äidin kautta: kyselemällä äidin voinnista ja
tuntemuksista ja tunnustelemalla ja kuuntelemalla sikiötä äidin vatsan läpi. Modernit sikiötutkimukset ja niiden arkipäiväistyminen
mahdollistivat sen, että synnytyslääkärit saattavat nyt katsoa
potilaakseen tai asiakkaakseen sikiön äidistä erillisenä yksilönä. Äidin
ja syntymättömän lapsen ja äidin ja asiantuntijan edut voivat olla uudella tavalla ristiriidassa keskenään. Uusi teknologia ja sen yhteiskunnallinen soveltaminen myös avaavat naisille ja miehille uudenlaisia väyliä
tulla vanhemmiksi – tai sulkevat niitä. (Hemminki 1987; Oinas 1996;
Turunen 1996a, 1996b, 1998; Eräsaari 1997; Hynnä 1997.)
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Hallinnallisuus ja toimijoiden sukupuoli
Yhteiskunnallisen hallinnan ja hallinnallisuuden toimintaperiaatteen
analyysi on tärkeä keskustelussa siitä, miten modernit länsimaiset
yhteiskunnat toimivat ja mikä erilaisten elämänpoliittisten instituutioiden, asiantuntijoiden ja ammattilaisten rooli niissä on. Keskustelu
liikkuu kuitenkin usein sellaisella tasolla, jossa erilaisten ja eri asemissa olevien toimijoiden maailma uhkaa kadota analyysistä. Keskustelussa, jossa subjektien ruumiillisuus ja seksuaalisuus ovat toisaalta hyvin
keskeisellä sijalla, ne muuttuvat toista kautta jatkuvasti merkityksettömäksi. Tämä koskee erityisesti modernia hallinnallisuutta toiminnallaan toteuttavia asiantuntijoita ja ammattilaisia, joiden subjektiudelle keskustelu ei useinkaan anna sijaa. Vaikka keskustelun ytimessä
on se, miten yksilöitä ja heidän subjektiuttaan sekä tuotetaan että
rajoitetaan, käytännössä analyysien abstraktiotaso kuitenkin johtaa
usein myös ammattilaisten työn kohteena olevien kansalaisten
toimijuuden varjomaiseen kuvaamiseen. Sukupuolen analyysi ja erityisesti naisten toimijuuden esittäminen jää keskeneräiseksi.4
Toimijoiden varjomaisuus ja sukupuolen problematiikan ambivalenttius hallintakeskustelussa johtuu ainakin osittain siitä, että
Foucault itse ei käsitellyt näitä kysymyksiä kovinkaan paljon tai konkreettisella tavalla. Vaikka hän puhuu myös spesifisti naisia koskevista
ruumiillisuuden ja seksuaalisuuden kysymyksistä, on hänen subjektinsa
kuitenkin useimmiten konkreettisesti mies eivätkä hänen analyysinsä
anna mallia spesifisti naisia koskevien kysymysten pohdintaan. Foucault myös ohittaa oman aikansa naiskirjoittajien työt ja feministiset
teoriat. (de Lauretis 1987, 3 ja 15; Bartky 1988, 64; Braidotti 1993,
81–94; Barrett 1991, 150–151; Oksala 1997.) Vasta Seksuaalisuuden
historian toisessa ja kolmannessa osassa Foucault tuntuu herkistyneen
kysymyksille siitä, kuinka länsimaiset diskurssit seksuaalisuudesta ja
subjektiudesta ovat nimenomaan miesten puhetta miehille ja miehistä. Koska hänen analysoimansa diskurssit ovat hallitsevasti miehisiä,

4. Poikkeuksellinen puheenvuoro hallintakeskusteluissa on Fraser & Gordon 1994, jotka
pohtivat systemaattisesti sekä sukupuolen että rodun merkitystä diskursseissa, jotka
käsittelevät riippuvuutta toisista (dependency).
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jää sukupuolen problematisointi tässäkin huomautusten varaan. (Foucault 1998a, 130–131, 167–172, 217–218; Braidotti 1994, 126–
129.) 5
Keskustelussa hallinnasta asetetaan Michel Foucault’n lisäksi klassikon paikalle yleensä myös Jacques Donzelot, joka analysoi teoksessaan The policing of families (1980) sitä, kuinka yhteiskuntaa alettiin
1800- ja 1900-lukujen kuluessa yhä enemmän hallita hallitsemalla
perheitä – ja aivan erityisesti työväenluokan perheitä – ohjaamalla niitä
hyväksi katsottuun suuntaan. Donzelot analysoi, kuinka valtion ja
yksilöiden välille muotoutui sosiaalisen kenttä. (Donzelot 1980;
Deleuze 1980, xii.)6
Sosiaalisen kentän muodostuminen oli Donzelot’n mukaan koko
modernin yhteiskunnan hallinnan liikkeellelasku, joka johti yhä uusiin
innovaatioihin, joiden avulla niin yhteiskuntaa kuin yksilöitäkin hallittiin hallitsemalla perheitä. Donzelot’n mukaan käänteentekevä
innovaatio oli psykoanalyysi, joka tarjosi kohteitaan ohjaavan - ei heitä
pakottavan – tekniikan.7 (Deleuze 1980, xxiv.) Donzelot esittää, että
1900-luvun kuluessa vanha perheiden hallinnan järjestelmä korvat-

5. Länsimaisen ajattelun puhe naisista – silloin kun ylipäänsä puhe on naisista - on enimmäkseen miesten puhetta miehille ja oleellisesti puhetta miehistä. Naisten tehtävä puheessa on olla Toinen, peili, joka heijastaa miehen kuvan. Ylenpalttinenkaan puhe naisista ei takaa, että naiset voisivat löytää siitä itsensä ja suhteensa toisiin naisiin, miehiin
ja lapsiin, eettisen subjektiutensa ja toimintansa perustan. (Irigaray 1985a ja b sekä 1996;
Woolf 1990; Parvikko 1993; Braidotti 1993, 19-26; Jokinen 1996, 16-21.) Naisten äänet
on ikään kuin haudattu toisten sanojen alle, ja sieltä niitä on vaikea kuunnella (Braidotti
1994, 131). Puhe naisista, naisille ja naisina on feministisen ajattelun ratkaisematon dilemma. Ei riitä, että puhuu naisista miesten kautta eli erilaisina kuin miehet, naisista
miesten Toisina, mutta ei myöskään riitä että puhuu naisista keskenään samanlaisina.
Naiset ovat toisilleen toisia. Yhteys naisten kesken syntyy vain suhteesta toiseen naiseen
tai pikemminkin moniin toisiin naisiin. Suhde miesten ja naisten välillä syntyy kahden
toisen suhteesta ja viimein myös naisen ja miehen suhde lapsiin syntyy suhteesta toiseen
ja erilaiseen. Näissä – utooppisissa? – suhteissa ei toista koeteta palauttaa saman ja
samanlaisuuden logiikkaan.
6. Se, että samantapaiset linjat ovat löydettävissä myös muualta Euroopasta kuin Ranskasta ja Yhdysvalloista, teki Donzelot’n teoksesta esikuvan monille muille vastaaville
projekteille. Tunnistan sen vaikutuksen viime vuosikymmenen suomalaisessa keskustelussa mm. Leena Eräsaaren (1991), Heini Hakosalon (1991), Ilpo Helénin (1997) ja Mika
Ojakankaan (1997) tutkimusten vahvana vaikuttajana. Näissä teoksissa ei juurikaan
pohdita Donzelot’n historian tulkintojen pätevyyttä eikä viitata sen saamaan kritiikkiin
(Barrett & McIntosh 1982, 96-103). Erityisesti minua on pohdituttanut Ojakankaan
suomalaisen kasvatuskeskustelun historiaa tulkitseva väitöskirja, josta välittyy hyvin vahvana oletus siitä, että ennen 1800-luvun puolivälin poliittis-filosofista kasvatuskeskustelun
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tiin uudella, jota hän nimittää ohjauksen kompleksiksi ja koneistoksi
(tutelary complex, tutelary machinery). Keskiluokalle tarjottu ohjaus on
ollut sopimuksellista ja lisännyt perheiden autonomiaa, työväenluokalle
tarjottu holhoava ohjaus on nakertanut sitä. (Mts. xxi.)
Loppujen lopuksi Donzelot näkee työntekijän ja kohteena olevan
perheen suhteen alistussuhteena tavalla, joka ei juuri poikkea sosiokritiikistä. Erityisesti hän huolehtii työväenluokan miesten asemasta,
joiden hän näkee menettäneen entisen autonomiansa. Naiset hän
asettaa ammattilaisten välikappaleen asemaan työväenluokan miesten
kesyttämisessä. ”Ei tarvittu muuta kuin muokata hänet (nainen, emäntä
ja huolehtivainen äiti, JV) tähän käyttöön, varustaa hänet tarpeellisella opastuksella, iskostaa häneen antaumuksen taktiikan ainekset, jotta
hän tamppaisi työmiehestä itsenäisyyden hengen”, kirjoittaa Donzelot
pateettisesti (mts. 36). Silloinkin kun hän kuvaa naisia ammattilaisten työn kohteena, nämä ovat äitejä ja vaimoja, siis kohteina nimenomaan miesten ja lasten tavoittamiseksi. Donzelot’n hahmottelemalla
sosiaalisen kentällä ei ole toiminnan tilaa naisille itselleen sen paremmin ammattilaisina kuin ammattilaisten asiakkaina oman itsensä vuoksi.
Samalla kun Donzelot latistaa modernin perheasiantuntijuuden
kehkeytymisen historian kansalaisten kurinalaistamiseksi, hän olettaa,
että perhe oli ennen asiantuntijavallan kasvua ollut autonominen,
itsenäinen toimija – ja siis ylipäänsä ollut olemassa ”perheenä”, johon
yhteiskunnalliset voimat voivat ”tunkeutua”. (Barrett & McIntosh
1982, 103.)
Kritiikitön sukupuolen ymmärtäminen sosiaalisen kentän asiantuntijoiden, ammattilaisten ja asiakkaiden suhteissa on siirtynyt

lähtölaukausta oli olemassa autonominen perhe, johon sitten ammattilaiset
kasvatustieteilijöiden innostamina tavalla jos toisellakin – Ojakankaan mukaan sananmukaisesti – tunkeutuivat ja syrjäyttivät näin vanhempien tapaan perustuvan auktoriteetin. Ojakangas ei viittaa lähdeluettelossaan Donzelot’hon, mutta teoksen
intertekstuaalisuudessa hänen äänensä kuuluu selvästi. Ojakangas liittää tutkimuksensa Foucault’n perinteeseen mutta ei suoraan keskusteluun hallinnallisuudesta, joten en
käsittele sitä tässä. Ks. kuitenkin Vuori 1998b.
7. Ranskalaisessa kontekstissa psykoanalyysi on keskeinen instituutio ja intellektuaalinen perinne. Suomessa tilanne on toinen, mutta samankaltaisia toimintaperiaatteita
tarjoavat myös muut modernit ”psyko”-ammatit tai traditiot kuten esimerkiksi erilaiset
perheterapian suuntaukset ja ratkaisukeskeiset lähestymistavat, ylipäänsä moderni
”neuvontatoimi”, counselling.
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Donzelot’n mukana myös keskusteluun hallinnallisuudesta. Nikolas
Rosen teos Governing the Soul (1990) käsittelee psykologiaa ja ammatillista soveltamista tällä vuosisadalla. Se jatkaa Donzelot’n kehittämän
sosiaalisen kentän ja ”psyko-ammattien” analyysiä, mutta keskittyy
omaan aineistoonsa ja Britanniaan. Se käsittelee perhettä ja perheen
kautta tapahtuvaa hallintaa Donzelot’ta sensitiivisemmin. Rosen väite on, että mitä lähemmäs nykypäivää on tultu, sitä enemmän ammattilaiset ja asiantuntijat ovat nojanneet perheen autonomiaan: suora
puuttuminen perhe-elämään on pitkälti korvattu perheen hienovaraisella ohjaamiselle ja neuvomisella.
Vanhempien toimintaa, äitiyttä ja lastenkasvatusta voidaan siis ohjata perheen autonomian kautta, toiveiden ja pyyteiden avulla sekä herättämällä
yksilöllistä syyllisyyttä, persoonallista kunnianhimoa ja henkilökohtaisia
pettymyksiä. Tässä normaaliuden tuottamisen vaikeassa tehtävässä on liki
väistämätön epäsuhta odotusten ja niiden toteutumisen, fantasian ja todellisuuden välillä, joka ruokkii avun ja neuvojen etsimistä ja tehostaa asiantuntija-avun pysyvää kysyntää perheissä. (Rose 1990, 130.)

Rose huomaa, että asiantuntijoiden työ perheen parissa on pitkälti
työtä äidin kanssa ja äidin kautta. Tässä hän myös nojaa naistutkijoiden
tutkimuksiin. Hän puhuu 1940- ja 1950-lukujen ”äidillisestä muodostelmasta” (maternal complex), jolla hän tarkoittaa asiantuntijoiden ja
lainsäätäjien pyrkimyksiä ymmärtää äitien kasvatushuolia ja tukea heitä
ja heidän lapsiaan niin neuvoilla kuin rahallisestikin. Hän panee merkille
myös tämän äitikeskeisen ajattelun ja toiminnan kritiikin 1960-luvulla
ja sen jälkeen sekä äitien valjastamisen kasvatuksen pedagogisoinnin
palvelukseen 1960- ja 1970-luvulla (Rose 1990, 174, 178–199).
Samalla hän kuitenkin palaa yhä uudestaan sukupuolineutraaliin
puheenparteen, jossa perhe tarkoittaa useimmiten äitiä ja hänen lapsiaan. Ylipäänsä puhe äidistä, lapsesta ja perheestä on enimmäkseen
abstraktia. Isän toimintaa ja isyyden hallintaa Rose ei pane merkille
lainkaan. Puhuessaan ammattilaisista ja asiantuntijoista hän käyttää
vielä abstraktimpaa kieltä kuin puhuessaan perheestä ja sen jäsenistä.
Nais- ja miestoimijat hän panee merkille silloin, kun nämä ovat
merkittäviä teoreetikkoja, joiden työtä hän käsittelee tarkemmin. Naiset
kollektiivina hän mainitsee silloin, kun puheeksi tulee feminismi liik56
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keenä. Muutoin hänen tekstissään ajavat sosiaalisia uudistuksia sellaiset toimijat kuin esimerkiksi hyväntekeväisyys, lääketiede, julkiset
viranomaiset ja poliittiset asiantuntijat. (Esim. Rose 1990, 121–131.)
Rose siis sekä nostaa sukupuolen keskeiseksi kysymykseksi perheiden hallinnassa että antaa sen yhä uudelleen painua pinnan alle.
Sosiaalisen alueen hallinta onnistui hänen mukaansa perheen kautta,
koska kansalaiset antoivat sille siunauksensa ja sitoutuivat siihen ohjaamalla itse omaa elämäänsä. Se mikä Roselta jää panematta merkille,
on tämän kansalaisuuden sukupuolistuminen. Naiset ja miehet eivät
nimittäin ole olleet kansalaisia saman logiikan mukaan, vaan siinä missä
tytöistä on kasvanut erityisiä nais- ja äitikansalaisia, ovat miehet saaneet ikään kuin etuliitteettömän normaalin kansalaisen statuksen.
(Esim. Pateman 1988 ja 1992; Julkunen 1995a, Anttonen 1997, 167–
175.)
Ilpo Helén tarttuu tutkimuksessaan Äidin elämän politiikka.
Naissukupuolisuus, valta ja itsesuhde 1880-luvulta 1960-luvulle (1997)
suoraan kysymykseen naisen subjektiudesta modernin yhteiskunnan
hallinnassa. Helén pohtii sitä, miten naisen sukupuolisuus jäsentyy
tutkimusaikana äidin sukupuolisuutena. Kysymys on siis kaikkien
naisten ruumiin tarkastelemista äitiruumiina – joko synnyttävinä tai
potentiaalisesti synnyttävinä.8 Tutkimuksessa limittyy naistutkimuksessa käyty keskustelu naisten seksuaalisuuden ja reproduktion kontrollista, naisista hyvinvointivaltion toimijoina, miehisestä asiantuntijavallasta jne. keskusteluun biovallasta ja modernista yhteiskunnallisesta hallinnasta.
Naisten oleminen ja elämänkäytännöt ovat leimautuneet seksuaalisiksi ja
sukupuolieron määrittämiksi. Naisen oma seksuaalisuus on näyttäytynyt
alistettuna ja tukahdutettuna. Naisten yksilöllisyyden, oman elämän ohjaamisen ja itsetuntemuksen silmäteräksi on kohonnut seksuaalisista estoista
vapautuminen ja oman halun tunteminen. Niinpä naisesta, naisyksilöstä on
tullut ensisijainen seksuaalisuuden subjekti. Naisen elämä ja pyrkimykset
ovat vallanalaistuneet eli asettuneet normalisoitaviksi yksilöitäviksi
seksuaalisina ja sukupuoleltaan eroavina. Toisaalta juuri nainen on etuoikeutettu subjekti, jolle on tullut ilmeisimmin mahdolliseksi (ja välttämättömäksi) seksuaalinen yksilöllistyminen, oman halun ymmärtämiseen ja sen
8. Otsikosta huolimatta tutkimus ei varsinaisesti käsittele siis äitiyttä.
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käyttöön perustuva oman seksuaalisuuden vapauttaminen. (Helén 1997,
28.)9

Helén tekee tämän sukupuolistamisen kuitenkin tavalla, joka jättää kysymyksen naisten toimijuudesta keskeneräiseksi. Nainen on
hänelle ammattilaisten työn kohde, mutta ei instituutioita ammattilaisena, asiantuntijana tai poliitikkona rakentava nainen, vaikka hän
poimiikin runsaasti empiiristä evidenssiä suomalaisesta keskustelusta
naisista hyvinvointivaltion rakentajina. Hän unohtaa keskustelua pitkälti liikuttaneen keskeisen ongelman: miten tulkita hallintaa, jossa
naiset ovat olleet keskeisesti sekä toiminnan kohteita että toimijoita?
Helén ottaa vakavasti haasteen, etteivät kohteena olleet abstraktit
perheet, vaan lihalliset naiset, lapset ja miehet(kin). Sen sijaan hän ei
herää siihen, että myös asiantuntijat ja ammattilaiset ovat sukupuolitoimijoita eivätkä vain instituutioita.10
Keskustelussa hyvinvointivaltion naistoimijoista modernin asiantuntijuuden kehkeytymistä tarkastellaan naisten ammatillisen, poliittisen, perheissä ja järjestöissä tekemän työn kautta. Käsittelen tätä
keskustelua suhteessa hallintakeskusteluun seuraavassa. Keskustelut
ovat samanaikaisia, mutta tarjoavat erilaisia vastauksia sosiokritiikin
herättämiin kysymyksiin.

9. Helén keskittyy nimenomaan kehkeytyvän hyvinvointivaltion puitteissa tapahtuvaan
naisen seksuaalisuutta koskevaan keskusteluun ja sitä muokkaaviin käytäntöihin ja sellaisten instituutioiden kuin terveydenhuollon ja avioliittoneuvoloiden kontekstissa erityisesti kysymyksiin abortista, ehkäisystä ja aviosuhteesta. Jos edellinen lainaus kuulosti
naisen seksuaalista toimivaltaa liioittelevalta, on syynä varmaankin se, että Helén ei
käsittele esimerkiksi prostituutiota tai pornoa, seksuaalista väkivaltaa tai vaikkapa populaarikulttuuria.
10. Äiti on Helénin tekstissä ennen muuta toiminnan kohde. Seuraavassa lainauksessa
naisten toimijuuden ja sen kielellisen kuvauksen ongelmat yhtyvät havainnollisesti:
”Kahden maailmasodan välillä ja aikana muovautunut neuvolalaitos naisten ja lasten
reproduktioterveydenhoitoa varten oli pohjimmiltaan kurinpitoa. Yksilökohtaisten
valvonta- ja hoitotoimenpiteiden tarkoitus oli saada naisruumiin elämänkyvyt ja -voimat
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Keskustelu naisten toimijuudesta
Naistutkijoille keskustelu vallasta asiantuntijoiden ja asiakkaiden
suhteissa on limittynyt sukupuolistuneen toimijuuden kysymyksiin.
Näin varsinkin pohjoismaisissa hyvinvointivaltiotulkinnoissa. On
ajateltu, että terveydenhuollossa, sosiaalityössä ja kasvatuksessa on kyse
sekä yhteiskuntaluokkien välisistä valtasuhteista, sukupuolikurista että
vaikkapa etnisten ryhmien kontrollista, mutta nämä valtasuhteet eivät ole olleet yksisuuntaisia. Naisten toiminnan mahdollisuuksia on
sekä rajoitettu että laajennettu. Naiset ovat olleet toiminnassa sekä
kohteina että tekijöinä. Ja viimein, naiset ovat olleet uusissa ammatillisissa suhteissa sekä asiakkaan että ammattilaisen asemassa.
Keskustelu hahmottelee modernia yhteiskuntaa naisten kansalaisuuden kannalta. Se on usein nimetty yhteiskunnallisen äidillisyyden
problematiikaksi. Sen viritti Suomessa Irma Sulkunen (1987 ja 1989)
ja sitä ovat jatkaneet erityisesti hyvinvointivaltiotutkijat ja sosiaalihistorioitsijat. Yhteiskuntatieteilijät sitoivat keskustelun Yvonne
Hirdmanin pohdintoihin yhteiskunnan sukupuolijärjestelmästä ja
sukupuolisopimuksesta: sukupuolten välisiin horisontaalisiin eroihin
ja vertikaalisiin valtahierarkioihin (Hirdman 1990; Rantalaiho 1994.)
Vaikka käsittelenkin naisten kansalaisuudesta käytyä keskustelua kotimaisten kirjoitusten pohjalta, sijoittuu keskustelu laajaan kansainväliseen naistutkimuksen kontekstiin. (Bock & Thane 1991; Anttonen
1997, 167–204; Wilkinson 1999.)
Naisen tehtävä kiteytyi 1800-luvun puolivälin jälkeisessä yhteiskunnallisessa keskustelussa perheessä toimivaksi äidiksi, emännäksi ja
vaimoksi. Naisten toimintakenttä ei kuitenkaan rajoittunut kotitalouksien sisälle. Rahvaan ja työväestön naiset työskentelivät pelloilla,
tehtaissa, ylemmän luokan kotitalouksissa, pyykkituvissa, kauppakuriin. Toiminnan päämäärän ja tavoitteen määritteli kansallinen väestöpolitiikka.“ (103)
Mitä sosiaalisia toimijoita neuvolalaitos, toimenpiteet ja väestöpolitiikka kätkevät taakseen? Onko neuvola todellakin vain pinnalta katsoen lapsikuolleisuuden vähentämistä,
äitien terveystarkastuksia, imetysneuvontaa, kupan torjuntaa ja äitiysavustusten jakoa
köyhille äideille, mutta pohjimmiltaan kuitenkin kuria ja yhteiskunnallista kontrollia?
Vivahteikkaammin ajateltuna neuvola voi olla sekä apua että valvontaa, niin äidin
toimijuuden vahvistamista kuin hänen sitomistaan hallinnan instituutioihin, yhtä lailla
tietoa, joka valtaistaa kuin tietoa, joka rajoittaa (esim. Nätkin 1997, 54–56; Kuronen
1999, 315–318).
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liikkeissä ja ompelimoissa. Sivistyneistön naiset tavoittelivat koulutusta
ja ammatteja. Naiset kirjoittivat, maalasivat, hoitivat ja opettivat. He
toimivat kehkeytyvässä kansalaisyhteiskunnassa: rouvasväen yhdistyksissä, raittiusliikkeessä, herätysliikkeissä, työväen järjestöissä, naisasialiikkeessä jne. Kaikkea tätä naisten toimintaa alettiin kuitenkin jäsentää ja muokata äitiyden metaforan kautta: naisten toiminnasta kotitalouden ulkopuolella tuli ”yhteiskunnallista äidillisyyttä”.
Se, mitä katsottiin naisen tehtäviksi, vaihteli paljon sen mukaan,
oliko nainen naimisissa vai naimaton, äiti vai lapseton, työväestöä,
keskiluokkaa vai sivistyneistöä. Naiskysymys olikin vahvasti kysymys
yhteiskuntaluokista ja niiden välisistä suhteista. Yhteiskunnallisesta
äidillisyydestä oli ainakin kaksi erilaista, rinnakkain toimivaa, mutta
joskus myös kiivaasti yhteen ottavaa versiota, porvarillisten naisasianaisten ja työläisnaisten versiot. (Sulkunen 1987 ja 1989; Markkola
1994; Ollila 1993; Nätkin 1997.) Tämä on tärkeä muistaa, sillä
kotitalouteen, hygieniaan ja kasvatukseen kohdistuva valistus ja neuvonta tulee joskus liian helposti tulkituksi yksinomaan elämäntapojen kontrollina, jolla keski- ja yläluokan naiset ohjasivat työväenluokan ja maaseudun köyhiä naisia, lapsia ja miehiä.
Naisen ajateltiin olevan julkisen kansalaisuuden toimijana osittain
ja erityisesti. Naisten julkinen toiminta merkittiin juuri äidillisyyden
kautta. Niin kauan kuin naisen toiminnan voitiin tulkita muistuttavan sitä, mitä hän tekee yksityisen piirissä, kotona, hänen ei katsottu
loukkaavan soveliaan naiskansalaisuuden rajoja. Naisen kansalaisuus
ja yksilöllisyys nähtiin ristiriitaisena ja toteutuvan riippuvuussuhteessa
miehiin: isiin ja aviomiehiin. Kansalaisuus oli siis sukupuolen mukaan
jyrkästi kaksijakoinen. (Sulkunen 1987, 157.)
Naistutkijoiden käymässä keskustelussa yhteiskunnallisesta äidillisyydestä on mielestäni oleellista se, että siinä eri yhteiskuntaluokkien
naisten toimintaa tarkastellaan vakavasti yhteiskunnallisessa kontekstissaan – niin valistuksen ja ohjauksen antajina kuin vastaanottajinakin.
Paremmat ja puhtaammat asunnot, imetysneuvonta ja vauvojen puhdas lisämaito, kansakoulu, alushousut ja kalanmaksaöljy olivat oivia
uutuuksia, jotka paransivat jokapäiväistä elämää ja vähensivät sairautta ja kuolleisuutta. Samalla niiden avulla kuitenkin myös vahvistettiin
ylempien yhteiskuntaluokkien moraalista ylemmyydentunnetta ja
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asetettiin naiset, lapset ja miehet yhteiskunnallisiin suhteisiin, joissa
puuttuminen heidän elämäänsä tuli mahdolliseksi.
Yhteiskunnallinen äidillisyys oli ennen muuta aikalaisdiskurssi,
jonka voi katsoa hallinneen ymmärrystä naisista kansalaisina aina viime sotiin asti ja vielä 1950-luvullakin. Sen turvin naiset ja naisliikkeet
loivat itselleen yhteiskunnallista liikkumatilaa ja toimivaltaa samalla
kun se oli sopusoinnussa miesintellektuellien käsitysten kanssa (Rantalaiho 1994, 22). Radikaalimmat naisasianaiset, vallankumousmielinen vasemmisto ja seksuaaliradikaalit jäivät vähemmistöön – heitäkin toki oli.
Kaksijakoisen kansalaisuuden ideaalin on ymmärretty murentuneen
pikku hiljaa suomalaisten naisten käytännöissä sota-aikana ja sen jälkeen, ja murtuneen ”lopullisesti” 1960- ja 1970-lukujen vaihteessa.
Raija Julkunen kuvaa sukupuolikonfliktin virittymistä 1950- ja 1960luvuilla; hän nimittää sitä kotiäitisopimuksen irtisanomiseksi. Käytännössä myös naimisissa olevat naiset ja pienten lasten äidit olivat siirtyneet sankoin joukoin kodin ulkopuolisille työmarkkinoille, vaikka
kotiäitiyden ihanne olikin äkilliseen murrokseen asti voimakas. Julkusen termein siirryttiin naisten osalta palkkatyösopimukseen. Naisten
palkkatyön normalisointi tuli riippuvaiseksi julkisten hyvinvointipalvelujen järjestämisestä. (Julkunen 1994; Rissanen 2000.) Liisa Rantalaiho nimittää tätä uudempaa sukupuolisopimusta palkkatyöäitiydeksi (1994, 24). Anneli Anttonen puhuu hyvinvointivaltion kautta
kahdesta sosiaalisesta kansalaisuudesta äitikansalaisuutena ja palkkatyökansalaisuutena. Niiden sitominen yhteen on keskeinen hyvinvointivaltion ongelma. (Anttonen 1994, 211).
Yhteiskunnallisen äidillisyyden luonne aikalaisdiskurssina ja saman
ilmaisun tutkimuksellinen käyttö aiheuttavat kuitenkin sekaannusta,
jossa edeltävien naissukupolvien ammatillinen, kulttuurinen ja kotitaloudellinen toiminta on vaarassa tulla ymmärretyksi vain ja ainoastaan äitiyden ja äidillisyyden kautta. ”Kaksijakoinen kansalaisuus” on
pohjimmiltaan kriittinen käsite, jossa ”äidillisyys” naisten toiminnan
metaforana toimii sukupuolierojen – niin naisten ja miesten välisten
erojen kuin naisten keskeisten valtaerojen – oikeuttajana ja syventäjänä. Äitiyden metafora uhkaa kääntää tämän kriittisen kannan naisten toiminnan yksinkertaistamiseksi ja ylentämiseksi. (Koivunen 1998.)
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Samalla saattaa paradoksaalisesti käydä myös niin, että itse äitinä
toimiminen metaforisoituu. Naistutkimuksessa ja historiantutkimuksessa käyty keskustelu yhteiskunnallisesta äidillisyydestä ja palkkatyöäitiydestä ovat ennen muuta keskusteluja naisten kansalaisuudesta
sekä kansalaisyhteiskunnasta ja hyvinvointivaltiosta: politiikan, asiantuntijoiden ja eri luokkien naisten välisistä suhteista. Loppujen lopuksi
ne ovat vähemmän keskustelua äideistä. Ammattilaisten ja heidän
naisasiakkaidensa suhdetta on keskustelussa tarkasteltu enemmän
kehkeytyvien instituutioiden ja niiden ammattilaisten näkökulmasta
kuin äitien toiminnan kautta. (Vuori 1999b.)

Teoreettiset keskustelut sukupuolidiskursseina
Sekä hallintakeskustelu että keskustelu naisten toimijuudesta hyvinvointivaltiossa ovat vastauksia yksioikoiseen kritiikkiin, jossa asiakkaiden
asema määrittyy alisteiseksi ja ammattilaisten asema puolestaan vallan tai valtion välikappaleeksi kansalaisten hallinnassa. Keskustelut ovat
kuitenkin kaukana toisistaan ja yhteismitattomia. Äsken hahmotin
keskustelujen sisäistä logiikkaa; nyt pyrin hahmottelemaan niiden
toinen toisilleen potentiaalisesti herättämiä kysymyksiä.
Keskustelut liikkuvat eri abstraktiotasoilla. Hallintakeskustelun
ydin on suurten genealogisten prosessien tulkinnassa ja ”nykypäivän
kehkeytymisen” ymmärtämisessä. Keskustelu naisten ammatillisesta,
poliittisesta ja kotitaloudellisesta painottuu puolestaan yksityiskohtaiseen historialliseen analyysiin; toki senkin tavoitteena on ymmärtää sitä, mitkä nykypäivän instituutioiden ja ammattien juuret ovat.
Keskustelu on leimallisesti aikaan ja paikkaan sidottua. Se on pohdintaa tietyn yhteiskunnan, sen instituutioiden ja ammattilaiskentän
synnystä eikä modernin yhteiskunnan synnystä ylipäänsä kuten
hallintakeskustelu. Molemmat korostavat kuitenkin ajallisesti ja paikallisesti rajattujen prosessien analyysien merkitystä ja kysymystä
”miten?”
Molemmat keskustelut ovat olleet haastajia valtiokeskeiselle ajattelulle. Vaikka niissä pohditaan myös valtion roolia sosiaalisen kentän
muovaajana, kiinnittyy molemmissa huomio ennen muuta moninaisten paikallisten prosessien ja monien erilaisten toimijoiden yhteisvaikutuksen seurauksiin.
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Siinä missä naistutkimuksellisen keskustelun teoreettinen ydin on
sen ymmärtämisessä, miten erilaiset sukupuolierot halkovat yhteiskuntaa, hallintakeskustelu abstrahoi sukupuolen lähes keskustelun ulottumattomiin. Suhteessa sukupuolen analyysiin on hallintakeskustelu
on ollut sangen paksunahkainen ja haluton tietämään omasta diskursiivisuudestaan. Silloin kun sukupuoli tulee hallintakeskustelussa
lausuttua julki merkityksellisenä seikkana, se koskee vain hallinnan
kohteita. Lisäksi sukupuoli näyttää hallintakeskustelussa olevan
naiskysymys.
Naistutkimuskeskustelussa sukupuoli on keskeinen yhteiskuntaa
rakenteistava ja kulttuuria muovaava seikka. Sukupuoli ei ole vain
ominaisuus, joka ”kuuluu” naisille ja (joskus myös) miehille, vaan seikka
joka läpäisee yhteiskunnan ja kulttuurin kaikki tasot. Sukupuolikysymystä ei voi paeta, sillä se rakentuu niin ruumiimme kuin kielemme
ja ajattelumme kautta. Se on syvällä siinä mitä me tiedämme, tunnemme ja miten me asetumme suhteeseen toisiin ihmisiin. Se rakentuu
käytäntöihin ja kiteytyy instituutioihin.
Molemmissa keskusteluissa ovat yhteiskuntaluokkien väliset suhteet keskeisesti mukana analyysissä. Hallintakeskustelussa luokkasuhteet rakentuvat ammattilaisten ja heidän työnsä kohteiden välisinä
suhteina erilaisten instituutioiden sisällä, naistutkimuksellisessa keskustelussa sen sijaan otetaan usein pohdittavaksi myös (nais)ammattilaisten, (nais)järjestöjen ja (nais)poliitikkojen väliset luokkasuhteet.
Seksuaaliset erot nousevat sen sijaan molemmissa keskusteluissa
puheenalaisiksi vain harvoin. Michel Foucault’n elämäntyön vaikutus
näkyy hallintakeskusteluissa joskus seksuaalisuuden ja ruumiillisuuden pohdintana, joskin yleensä melko yleisellä ”biopolitiikan”
käsitteellistämisen tasolla. Näin esimerkiksi Foucault´lle tärkeät kysymykset ei-heteroseksuaalisuudesta eivät viriä (Pulkkinen 1998b, 1999).
Taipumus puhua ”perheestä” pikemminkin kuin naisista, miehistä,
tytöistä ja pojista tai vaikkapa avioliitosta ja sukupuolten välisistä
työnjaollisista, seksuaali- ja valtasuhteista johtaa osaltaan reflektoimattomaan heteroseksuaalisuuden oletukseen. Naistutkimuskeskustelun rakentuminen hyvin pitkälle äitiyden metaforan varaan saattaa
puolestaan olla osasyy siihen, että seksuaalisuuden pohdinta on jätetty sivummalle lukuun ottamatta aborttikysymystä. Keskustelun ja itse
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hyvinvointivaltion heteroseksuaalisuusoletukset ovat vielä purkamatta (Koivunen 1998; Vuori 1999b). Muut erot kuten etnisyyden tai
uskonnon kysymykset ovat puolestaan molemmissa keskusteluissa
toistaiseksi hyvin vaisusti viriteltyjä.
Oletan siis, että molemmat keskustelut omat omalta osaltaan
vastausyrityksiä niihin ongelmiin, joihin sosiokriittinen valtion ja
kansalaisten tai rajatummin asiantuntijoiden, ammattilaisten ja heidän asiakkaidensa välisen suhteen ruotiminen johti. Hallintakeskustelun kannalta se johti liian yksipuoliseen negatiivisen kontrollin,
rajoittamisen ja toimintamahdollisuuksien tukahduttamisen painottamiseen. Niinpä hallintakeskustelu halusi ottaa vakavasti myös sen,
miten moderni yhteiskunnallinen subjektius ja toimijuus syntyy, kasvaa
ja laajenee samassa prosessissa. Naistutkijoiden kannalta puolestaan
ongelmaksi muodostui se, miten sosiokritiikki asetti kerta toisensa
jälkeen nimenomaan naiset toimijoina kyseenalaisiksi: joko heistä tuli
ammattilaisina kontrollin välikappaleita tai asiakkaina kontrollin
uhreja.
Sekä hallintakeskustelussa että naisten toimijuutta koskevassa
pohdinnassa on mielestäni tärkeää analysoida toimijuuden kysymyksiä monivivahteisemmin kuin tähän saakka. Subjektiuden teknologiat
ulottuvat paitsi hallinnan kohteena oleviin kansalaisiin, asiakkaisiin,
myös hallinnan työmyyriin, ammattilaisiin ja asiantuntijoihin. Tiukka asiantuntijoiden ja maallikoiden välinen raja on monin tavoin
muuttunut huokoisemmaksi. Ehkä jokaisen meidän sisällämme kuiskailee pieni asiantuntija-homunculus neuvojaan – kuten hallintakeskustelu ehdottaa – mutta kenties myös jokaisen asiantuntijan ja
ammattilaisen sisällä elää myös maallikko-homunculus muistuttamassa
asiakkaan näkökulmasta?
Ennen kuin siirryn toimijuuden, sukupuolen ja vallan kysymyksiin aineistojeni sisällä, on vielä aika kuvata aineistoni ja ne välineet,
joita analyyseissa käytän.
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Tutkimusaineiston rakentaminen
Tutkimukseni aineisto koostuu suomenkielisistä asiantuntijoiden
kirjoittamista kirjoista ja artikkeleista, joiden keskeinen teema on äitiys,
isyys tai vanhemmuus. Niiden kirjoittajat toimivat ammattilaisina ja
asiantuntijoina terveydenhuollossa, sosiaalisektorilla sekä koulutuksessa
ja tutkimuksessa. Tekstit on julkaistu pääosin 1986–1995. Ne ankkuroituvat nykyhetkeen ja sen herättämiin kysymyksiin, mutta samalla
ne ammentavat pitkästä äitiyttä, isyyttä ja lapsuutta pohtivasta keskustelusta ja kantavat mukanaan ammattikulttuureja, tieteellisiä traditioita ja arkista kokemusta monen sukupolven ajalta.
Aineistoni ei rajoitu mihinkään yksittäiseen instituutioon, ammattiin, ajatteluperinteeseen tai tieteenalaan, joten se on heterogeeninen
ja haarautuu moneen suuntaan. Edellisissä luvuissa rakentamani
psykososiaalisen asiantuntijuuden kontekstin oletan yhdistävän – joskin hyvin yleisellä tasolla – useimpia käsittelemiäni tekstejä. Arkisella
tasolla tekstit liittyvät yhteen niin, että ammattilaiset ja ”maallikot”
saattavat lukea niitä rinnakkain. Joskus lukijan valintaa ohjaa esimerkiksi hänen oma ammattinsa, jolloin hän kiinnostuu siihen liittyvistä
teksteistä riippumatta muista seikoista. Toisinaan hän valikoi lukemistaan aihepiirin tai häntä askarruttavan ongelman mukaan tai sen
mukaan, mihin tieteenalaan tai traditioon hän tietää tekstin kuuluvan. Samoin tekstien kirjoittajat seulovat aineksia teksteihinsä sekä
yhteisestä kulttuurisesta varastosta että spesifeistä ammatillisista ja
tieteellisistä suuntauksista.
Tekstien suhde ammattilaisten työhön tai vanhempien toimintaan
on yhtaikaa sekä tiivis että joustava. Ensiksikin eri tekstien tarkoitus
ja tyyli vaihtelee sen mukaan, miten kiinteästi ne liittyvät arkeen.
Esimerkiksi vanhemmille kirjoitettujen opaskirjojen tarkoitus on vai65
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kuttaa melko suoraan toimintaan. Tutkimukset tai oppikirjat pyrkivät
puolestaan useimmiten vaikuttamaan käytäntöihin välillisesti. Tutkimukseni kannalta tärkeämpää kuin kirjoitusten tekstilajiin liittyvä ja
kirjoittajien ja tekstien käyttäjien pitkälti intentionaalinen suhde on
kuitenkin se, että tekstejä lukiessa tarvitaan aina tulkintaa: lukijan
aktiivista seulontaa, pohdintaa, hyväksymistä ja hylkäämistä, asioiden
erottamista ja liittämistä yhteen. Yksinkertaisinkin teksti sisältää ainekset moniin eri tulkintoihin ja vastaanottoihin. Kääntäen sama seikka
koskee tekstien laatimista: koskaan ne eivät kuvaa todellisuutta ”sellaisenaan”. Samalla kun tekstien tekstuaalisuus tekee suhteesta todellisuuteen joustavan, niiden kirjoittamisen, tuottamisen ja lukemisen
konteksti kuitenkin sitoo ne tiiviisti muihin käytäntöihin. Tästä seuraa, että tekstien nojalla ei voi tehdä yksioikoisia päätelmiä siitä, miten
vanhemmat tai ammattilaiset arjessaan toimivat.

Aineiston jäsennys tekstilajeiksi
Tutkimusaineisto on tutkijan jäsennys, joka liittyy tutkimuksen
kysymyksenasetteluun. Koska ei ole olemassa rajattua äitiyttä ja isyyttä
pohtivaa kirjallisuuden lajia tai keskustelun suuntausta, jonka puitteissa olisin voinut valintani tehdä, rakensin itse tällaisen kirjallisuusjoukon. Sen puitteissa tein tarkempia valintoja niiksi teksteiksi, joita
erittelen lähemmin.
Keräsin kaikki Suomessa ilmestyneet teokset sisältävästä kansallisbibliografiasta erilaisilla hakusanoilla (lapsuus, koti, kasvatus, perhe, äitiys, isyys jne.) kirjoja, jotka on julkaistu 1986–1995. Mukaan
tulivat siis sekä teokset joiden otsikossa hakusana esiintyy että ne, jotka
on luokiteltu mainituilla asiasanoilla.1 Karsin kaunokirjallisuuden,
käännökset, yliopistojen julkaisemattomat pro gradu -tutkielmat ja

1. Helsingin yliopiston kirjaston tiedostot sisältävät kaikki Suomessa ilmestyneet teokset. Suuri osa asiantuntijoiden vanhemmuutta käsittelevistä kirjoituksista on artikkeleina
sekalaisissa julkaisuissa: ammattilehdissä, yleisaikakauslehdissä, tieteellisissä lehdissä jne.
Niihin en tällä keräystavalla päässyt käsiksi. Osa käyttämistäni julkaisuista on kuitenkin artikkelikokoelmia tai muista pienemmistä kirjoituksista koostuvia useiden kirjoittajien tuottamia teoksia.
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muiden oppilaitosten opinnäytteet.2 Lisäksi karsin teokset, jotka on
kirjoitettu selvästi ”maallikon” asemasta käsin, esimerkiksi vanhemman
puheena toisille vanhemmille ja asiantuntijoille. Näissä teoksissa on
yleensä asioita konkretisoiva tai elämäkerrallinen ote. Tämä on sikäli
ongelmallinen karsinta, että tavallaan jokainen julkisuuteen astuva
kirjailija asettuu asiantuntijaksi; jos ei muussa, niin omassa asiassaan.3
Lopulta viitteitä kertyi reilu 200. Erittelen tässä luvussa ja liitteessä 2
saalistani ja kuvaan, miten olen edelleen karsinut – ja toisaalta vähän
paisuttanut – aineistoani.
Aineistot ovat nykytekstejä siinä tärkeässä mielessä, että ne toimivat osana tämän päivän keskusteluja vanhemmuudesta. Aineiston
aikarajauksen tein kymmenen vuotta taaksepäin vuodesta jolloin aloitin aineiston keräämisen (1986–1995). Eri teokset poikkeavat kuitenkin toisistaan sen suhteen, kuinka sidoksissa ne ovat julkaisuajankohtaansa, kuinka pitkä niiden kirjoitusprosessi on ollut ja kuinka monien vuosien työlle ja kokemukselle ne perustuvat. Tekstit elävät yhtaikaa monessa ajassa. Esimerkiksi jonkin tutkimuksen aineisto saattaa
olla kerätty 1970-luvulla, tutkimusprosessi kestänyt 10–15 vuotta ja
teksti julkaistu vasta sen jälkeen. Kaiken kaikkiaan asiantuntijakirjallisuus on harvemmin päivänkohtaista. Asiantuntemuksen juuret
ovat usein syvällä, kokonaisten tieteenalojen, ammattien ja instituutioiden historiassa.
Tarkastelemani tekstit vaihtelevat sen mukaan, mikä kulloinkin
ajatellaan tekstin yleisöksi. Olen jakanut aineistoni tekstilajeiksi (genreiksi) niiden oletetun yleisön pohjalta. Tein seuraavanlaisen jaottelun:
– yleiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun tarkoitetut teokset,
– oppikirjat, jotka on suunnattu lähinnä tuleville ammattilaisille
ja asiantuntijoille,
– vanhemmille kirjoitetut opaskirjat,
2. Karsin tässä vaiheessa myös oikeustieteelliset ja lainsäädäntöön liittyvät tekstit. Tämä
korostaa entisestään aineistotekstieni psykososiaalista luonnetta, joskin psykososiaalinen
kehys ja sen sukupuolijaot ohjaavat myös lainsäädäntöä ja oikeudellisia tulkintoja (KurkiSuonio 1999, 558-560.)
3. Seuraavat teokset vuosilta 1986–1995 käsittelevät isyyttä ja äitiyttä ”maallikoiden”,
joko vanhempien tai lasten näkökulmasta. Nämä eivät siis kuulu varsinaiseen aineistooni,
mutta otsikot kertovat kyllä 1980-ja 1990-lukujen isyys- ja äitiyskeskusteluista: Isyyskoe.
Isäksi kasvamisen ilot ja surut (1993), Äitikirja. Selviytymisopas (1993), Isoäidin onnea
(1994), Luolamiehen muodonmuutos (1995), Napanuora. Äidin eväät elämään. (1995).
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– väitöskirjat, jotka on kirjoitettu ensi sijassa toisille asiantuntijoille,
– muut tutkimukset, joiden yleisönä ovat myös ennen muuta toiset
asiantuntijat,
– asiantuntijoiden ja ammattilaisten seminaariraportit tms. sekalainen aineisto, joiden yleisönä ovat yleensä toiset asiantuntijat
ja ammattilaiset.
Tekstilajien erot eivät ole selvärajaiset. Suomenkielisen kirjallisuuden yleisö on kaiken kaikkiaan niin suppea, että eri tekstilajien väliset
kynnykset ovat matalat ja useimmilla teoksilla tavoitellaan heterogeenisia yleisöjä. Tämä merkitsee esimerkiksi sitä, että tutkijat pyrkivät
tavoittamaan myös ammattilaisina eri instituutioissa toimivia ”kenttäasiantuntijoita”, poliittisia päättäjiä ja ns. tavallisia lukijoita eli universaaliyleisöä. Oppikirjoina käytetään niin tutkimuksia kuin laajempaan
julkisuuteen kirjoitettuja yleisteoksia. Vanhempien käteen tarttuu
kirjastosta kaikenlaista. Tekstilajit, eri tieteenalat ja ammatilliset traditiot limittyvät.
Kun analysoin tekstejä tutkimuksen empiirisessä osassa, otan
tulkinnoissani huomioon sen, mihin tekstilajiin kulloinenkin teksti
kuuluu eli millaista yleisöä se tavoittelee. En kuitenkaan tee pitkälle
meneviä yleistyksiä enkä vertaile eri tekstejä lajityypin mukaan. Yksittäisiä tekstejä tarkempaan analyysiin valikoidessani pyrin ottamaan
mukaan lajiltaan erilaisia tekstejä. Lukijan omia arvioiden helpottamiseksi kerron aineistokatkelmien yhteydessä tiedon tekstilajista4 samalla
kun annan muut niukat tiedot julkaisusta (asiantuntijan alan, teoksen teeman ja julkaisuvuoden).
Kutakin nimenomaista käyttämääni tekstiesimerkkiä koskevat
bibliografiset viitteet löytyvät liitteestä 3. En käytä tavanomaisia viittauksia tutkimuksen sisällä, koska haluan kääntää huomion pois yksittäisten tekstien yksittäisistä kirjoittajista niihin laajempiin
diskursiivisiin yhteyksiin, joista väitöskirjassani puhun. Jokainen asiantuntija vastaa omasta työstään, mutta toimii samalla oman aikansa ja
toimintakenttänsä mahdollistamien ehtojen puitteissa. Haluan kiin4. Lyhennän tekstilajit OK (oppikirja), OPK (opaskirja), YK (yhteiskunnallinen keskustelu), T (tutkimuksellinen teos), VK (väitöskirja), S (sekalainen aineisto: raportti seminaarista, käytännöistä yms.).
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nittää lukijan huomion näihin sosiaalisesti jaettuihin ja sosiaalisesti
kiisteltyihin tapoihin kirjoittaa, puhua ja toimia. Tutkimuksessani ei
ole olennaista, kirjoittaako yksittäinen asiantuntija hyvin tai huonosti
tai onko hän mielestäni oikeassa vai väärässä, vaikka tällaisten asioiden
arviointi onkin aina osa lukijan suhdetta lukemaansa tekstiin ja vaikuttaa siihen, millaisia tulkintoja ja johtopäätöksiä hän lukemastaan tekee.
Käsittelemäni tekstit liittyvät moniin eri tieteenaloihin ja vielä useampiin traditioihin niiden sisällä. Mukana on mm. kasvatustieteen,
sosiologian, psykologian, kehityspsykologian, erityispedagogiikan, psykiatrian, hoitotieteen ja sosiaalipolitiikan tekstejä. Osa teksteistä
kiinnittyy pikemminkin johonkin ammatilliseen traditioon tai instituutioon kuin johonkin nimenomaiseen tieteenalaan. Tällaisia ovat
esimerkiksi lastensuojelu ja sosiaalityöntekijät, äitiys- ja lastenneuvolat
ja niiden terveydenhoitajat sekä perheterapia ja perheterapeutit. Vahvan juonteen aineistoissani muodostavat psykoanalyyttiset5 tekstit.

Valinnat työn edetessä
Työn edetessä tein uusia valintoja ja karsin ja osittain myös paisutin
aineistoa. Valitsin joitakin yksittäisiä tekstejä yksityiskohtaiseen lähilukuun.

Sukupuolta tematisoivat tekstit
Koska tutkimukseni keskeisimmät kysymykset koskevat sukupuolta,
aloitin aineiston kokoamisen ottamalla mukaan kaikki ne tekstit, jotka käsittelevät eksplisiittisesti keskeisenä teemanaan sukupuolta.6 Nämä
tekstit muodostavat tutkimuksen keskeisen aineistoryppään. Kirjoja
kertyi kaiken kaikkiaan 29. Ne edustavat useita tekstilajeja.

5. Nimitän psykoanalyyttisiksi teksteiksi sekä varsinaisten koulutuksen saaneiden
psykoanalyytikkojen että muiden psykoanalyyttiseen teoriaan nojaavien kirjoituksia eli
en tee eroa psykoanalyyttisten ja psykodynaamisten tekstien välille.
6. Jätin pois kuitenkin mm. selkeästi äitiyshuoltoon liittyvät tekstit. Joitakin ns. harmaan
kirjallisuuden aineistoja en saanut käsiini, joten luovuin niistä.
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Yli puolet (17/29) sukupuolta pohtivista teoksista käy keskustelua
miehistä: pojista ja/tai isyydestä. Mieheksi kehittyminen näyttäytyy
paljolti isyyteen kypsymisenä. Aineistoluetteloa tarkastelemalla voikin sanoa, että kymmenvuotiskausi 1980-luvun puolivälistä 1990luvun puoliväliin on ollut isyyden ja maskuliinisuuden problematisoitumisen aikaa. Isyyskeskustelu oli virinnyt jo aiemmin ja se jatkuu yhä vilkkaana.7 Yksi teos käsittelee melko tasaisesti sekä naisia että
miehiä.
Spesifisti naista ja äitiyttä koskevia teoksia on ilmestynyt siis 11.
Olen luokitellut tähän myös ne tutkimukset, joissa tutkitaan eksplikoidusti naisia ja äitejä. Niiden äititematiikka ei kuitenkaan aina
motivoidu sukupuolen pohtimisella vaan lähinnä reproduktion (lapsiluku, raskaus, imetys yms.) tai hoivaroolin kautta (äidin ja lapsen
kielellinen vuorovaikutus). Tasa-arvoon liittyvä tai feministinen äitikeskustelu on suhteellisen vähäistä. Naistutkimuksen äitiystutkimuksia
on ilmestynyt jonkin verran ennen ja jälkeen tutkimukseni ajankohdan (suomalaisesta naistutkimuksen äitiyskeskustelusta tarkemmin
Vuori 1999a).
Mielenkiintoista on se, että joka kolmas sukupuolen keskeiseksi
teemaksi nostava teksti liittyy psykoanalyyttiseen perinteeseen (9/29)
ja näistä seitsemän selkeästi miessukupuoleen. Psykoanalyysi on länsimaisessa ajattelussa juuri se perinne, jossa lasten ja heidän vanhempiensa sukupuolta ja seksuaalisuutta on vahvimmin problematisoitu.
Voisi ajatella, että psykoanalyyttisten tekstien suuri joukko juuri tänä
ajankohtana on sattumaa: kyse olisi nimenomaan psykoanalyyttisen
tradition läpimurrosta suomalaiseen julkisuuteen, ei erityisestä vanhemmuuden ja sukupuolen yhdistävien kirjojen buumista sinänsä.
Toisaalta voi myös olla niin, että nimenomaan vanhemmuuden ja
sukupuolen yhteyksien uudenlainen problematisoituminen suomalaisessa kulttuurissa on tarjonnut tilaisuuden ja syyn psykoanalyytikoille
astua esiin.
7. Isää pienen lapsen hoivaajana alettiin tutkia psykologiassa 1970-luvulla (Nummenmaa 1987, 1–10). Suomessa ensimmäisiä isyyttä pohtivia teoksia olivat Makkosen,
Ruoppilan, Röngän, Timosen, Valvanteen ja Österlundin Operaatio perhe – isä ja synnytys
(1981), Nummenmaan Isä alle kouluikäisen lapsen yksinhuoltajana (1981), Maaranniityn
Koti-isän puheenvuoro (1982), Rajalan ja Ruoppilan Nuori lapsiperhe (1983) ja Martti
Eskon Mies ja isyys. Perheen kehitysvaiheet ja isän muuttuva rooli (1984). Dion Sommerin
Kun isä on kotona käännettiin 1986.
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Kun seuraavaksi esittelen aineistoni tekstilajeittain, lasken myös
mikä osuus kustakin lajista aineistossani tematisoi selkeästi sukupuolta. Tämä ei kuitenkaan kerro sukupuolitematiikan yleisyydestä eri tekstilajeissa, vaan helpottaa ainoastaan lukijaa hahmottelemaan, millainen aineistoni on. Ylipäänsä vältän argumentoimista määrällisin perustein, sillä siihen ei aineiston luonne ja käsittelytapani anna aihetta.

Yleinen yhteiskunnallinen keskustelu
Nimitän yleiseksi yhteiskunnalliseksi keskusteluksi sangen heterogeenista joukkoa teoksia, joita yhdistää sekä asiantuntijoiden, ammattilaisten että ”maallikkojen” tavoittelu yleisökseen, siis monipuolisen,
”universaalin” yleisön puoleen kääntyminen. Ne keskittyvät yleensä
joko johonkin ajankohtaiseen teemaan (ja koostuvat tällöin usein
useampien kirjoittajien teksteistä) tai summaavat jonkin asiantuntijan näkemystä vanhemmuudesta. Erään kustantajan kirjasarjan nimi
Elämänkoulussa kuvaa mielestäni hyvin julkaisujen luonnetta. Jotkut
teokset ovat lähellä vanhemmille tarkoitettuja käytännöllisiä oppaita
siitä, miten lasten kanssa eläminen olisi hyvä järjestää. Toiset ovat
yleisluontoisempia ja käsittelevät esimerkiksi lasten kehitystä tai kasvatusta. Sinikka Aapola nimittää näitä tekstejä ammatillisiksi erotukseksi tieteellisistä teoksista (1999, 82).
Tavaksi on tullut nimittää tätä tekstilajia myös populaarikirjallisuudeksi. Tällöin ajatellaan, että ne eroavat ratkaisevasti asiantuntijoille kirjoitetuista tieteellisistä teoksista tai oppikirjoista. En pidä tätä
jaottelua oman työni kannalta relevanttina. Raja populaarin ja tieteellisen välillä ei ole selvä. Toki laajemmalle yleisölle kirjoittaessaan asiantuntijat pyrkivät selkeämpään tyyliin, välttämään raskasta terminologiaa
ja kenties myös yksinkertaistamaan argumenttejaan. Tekstejä tarkemmin analysoitaessa näin ei kuitenkaan välttämättä ole laita. Tieteellisten traditioiden sisällä jakoon tieteellinen/populaari liittyy myös selvä arvoarvostelma, jota pyrin välttämään. Tieteelliset teokset ja tutkimukset eivät välttämättä ole sen syvällisempiä kuin muukaan yhteiskunnallinen keskustelu. Popularisointi on sitä paitsi usein osa keskeisten tieteellisten auktoriteettien työtä, kuten on laita esimerkiksi edellä kuvaamassani prosessissa, jossa psykososiaalista tietoa levitettiin
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laajasti sekä ammattilaisille että vanhemmille. (Ks. myös Riley 1983,
10, 84–85; Gusfield 1992, 118; Hoikkala 1993, 32–35; Aapola 1999,
82.)
Keskustelukirjoja on aineistossani yhteensä 15.
Juuri näistä teoksista enemmistö käsittelee sukupuolen problematiikkaa ja valtaosa niistä miehiä (9/13). Kaksi käsittelee naissukupuolta
ja kaksi jokseenkin yhtä vahvasti molempia sukupuolia. Muita tämän
tekstilajin teoksia olen analysoinut silloin, kun ne käsittelevät keskeisesti ammattilaisten ja vanhempien suhdetta ja yhteistyötä.

Oppikirjat
Oppikirjojen asiantuntijakirjoittelun tekstilajia luonnehtii se, että ne
on suunnattu ensisijaisesti tuleville asiantuntijoille. Ne on luonnollisesti tarkoitettu tiedon välittämiseen asiantuntijasukupolvelta toiselle,
mutta samalla niissä välittyy ammattikulttuuri muutenkin. Alemmilla
ammattihierarkian tasoilla opetus ei juurikaan rakennu opiskelijoiden
oman kirjallisuuden lukemiseen varaan ja kirjallisille opintovaatimuksille, vaan tieto suodattuu enemmän opettajien kautta. Sen sijaan yliopistoissa huomattava osa opinnoista suoritetaan lukemalla ja
tenttimällä kirjoja.
Kävin läpi eri yliopistojen tutkintovaatimuksia lukuvuonna 1998–
19998 ja poimin niistä kotimaiset ja suomenkieliset nimenomaan
oppikirjoiksi kirjoitetut teokset, joista otaksuin löytyvän puhetta
vanhemmuudesta.9 Oppikirjojen kautta painottuvat kasvatustieteen
ja psykologian sekä psykiatrian tieteenalat. Omalla tavallani uusinnan
tällä valinnalla niiden keskeistä paikkaa vanhemmuutta ja lapsia käsittelevässä asiantuntijuudessa ja marginalisoin sosiaalitieteet ja sosiaali8. Tämän vuoksi ylitin alkuperäisen aikarajani ja otin mukaan myös muutaman vuoden
1995 jälkeen ilmestyneen oppikirjan.
9. Eniten tutkimukselleni relevanttia kirjallisuutta löytyi kasvatustieteiden opintovaatimuksista. Poimin oppikirjat Tampereen, Jyväskylän ja Helsingin yliopistojen
kasvatustieteellisistä aineista (kasvatustieteen ja aikuiskasvatuksen opinnot sekä luokanopettaja- ja lastentarhanopettajan koulutus). Psykologian - käytännössä siis kehityspsykologian - alaan liittyvät vaatimukset otin Jyväskylän, Tampereen ja Helsingin opintovaatimuksista. Näistä löytyi myös yksi lähinnä sosiaalitieteellinen artikkelikokoelma.
Lääketieteessä ainoa teos liittyi lastenpsykiatriaan. Koska tässä vaiheessa keskityin
psykososiaaliseen asiantuntemukseen, jätin esimerkiksi Synnytys- ja naistentautiopin
lukematta. Hoitotieteen vaatimuksista en löytänyt relevantteja teoksia. Lääkärinkou-
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alan ammatit, joiden opetuksessa ei käytetä varsinaisia oppikirjoiksi
laadittuja kirjoja. Näin tulen esittäneeksi vanhemmuutta koskevan
tiedon yhtenäisempänä kuin se kenties onkaan ja sivuuttaneeksi toisenlaisia puheenvuoroja.
Toisaalta käyttäytymistieteiden (kasvatustieteen ja psykologian sekä
psykiatrian) tiedon kirjoittaminen oppikirjoiksi kertoo osaltaan tämän
tiedon keskeisyydestä ja kiteytymisestä enemmän tai vähemmän yhtenäiseksi perinteiden kimpuksi. Sosiaalitieteissä tätä ei ole tapahtunut. 10
Oppikirjoja aineistossani on 15. Sukupuoli ei ole yhdessäkään
keskeinen teema, mutta toki ne pohtivat myös vanhempien sukupuolta,
toiset systemaattisemmin, toisen satunnaisemmin.

Opaskirjat
Viitteissäni on joukko pienempiä vihkosia, jotka ovat helposti tulkittavissa suoraan lähinnä vanhemmille tarkoitetuiksi oppaiksi. Niistä on
käytetty myös ilmausta ”neuvokkikirjat”. Ne sisältävät sekä periaatteellista pohdintaa kasvatuksesta ja lastenhoidosta että käytännöllisiä vinkkejä. Venytin hieman aineistoni aikarajoja saadakseni lähempään tarkasteluun yhden kokonaisen, äitiys- ja lastenneuvoloissa käytetyn
teossarjan, Mannerheimin lastensuojeluliiton julkaisemat Vanhempainkoulu -kirjaset (1985). Muita opaskirjoja otin mukaan sikäli kuin
ne käsittelivät ammattilaisten ja kodin yhteistyötä. Jokunen opaskirja
on suunnattu ammattilaisille.
Kaikkiaan opaskirjoja on aineistossani 8. Niissä ei ole yhtään erityisesti naisille tai miehille suunnattua tai naisista/miehistä temaattisesti puhuvaa tekstiä.
lutuksessa oli sekä Helsingissä, Tampereella että Turussa uusin oppikirja, muita, aiemmin ilmestyneitä lastenpsykiatrian oppikirjoja käyttivät opintovaatimuksissaan
kasvatustieteilijät. Etsin myös sosiaalitieteellistä painotusta sosiaalityön, sosiaalipsykologian yms. vaatimuksista. Erilaisia vanhemmuuteen tavalla tai toisella liittyviä teoksia
olikin tutkintovaatimuksissa, mutta ne olivat tekstilajiltaan tutkimuksia tai tutkimuksellisten artikkelien kokoelmia. Päätin jättää ne pois ja keskittyä oppikirjoiksi laadittuihin
teoksiin.
10. Tämä liittyy sosiaalitieteellisen tiedon luonteeseen ja itseymmärrykseen kriittisenä,
jatkuvasti muutoksiin reagoivana perinteenä sen sijaan, että tieto ymmärrettäisiin merkittävässä määrin kasaantuvana.
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Väitöskirjat
Viitteideni joukosta löytyi 19 väitöskirjaa. Ne edustavat hyvin monia
eri tieteenaloja ja muodostavat siksi samankaltaisuudesta huolimatta
heterogeenisen joukon. Valitsin väitöskirjat kokonaisuudessaan aineistoksi.
Väitöskirjat ovat erityislaatuista tutkimusta. Niiden tekemistä
ohjaavat tiukemmat akateemiset säännöt ja konventiot kuin muuta
tutkimusta. Niissä tutkijoiden on määrä osoittaa aivan erityisesti
oppineisuuttaan, ei vain tutkia ja pohtia jotakin asiaa. Väitöskirjojen
on määrä olla portti ”korkeimpaan asiantuntemukseen”.
Vanhemmuutta koskeva asiantuntemus on sekä akateemista että
ammatillista. Toisaalta ammattilaiset hakevat asiantuntijan statusta
akateemisen tutkimuksen kautta, toisaalta akateemiset tutkijat hakevat asiantuntemusta ammatilliselta kentältä, tutkimalla ammattilaisia ja näiden asiakkaita. Vähemmistö väitöskirjoista on ammattitutkijoiden tai yliopistolla opettajina työskentelevien kirjoittamia,
suurin osa ammatillisen toiminnan rinnalla työstettyjä. Lääketieteissä,
joissa ilmestyy runsaimmin väitöskirjoja ja väitöskirjan teko liittyy
luontevana osana lääkärin pätevöitymiseen ammatissaan, tämä on
normaali käytäntö. Mutta myös monilla psykososiaalisilla ammattialueilla väittely on osa pätevöitymistä ja ammatillisella uralla kohoamista erityisiin asiantuntijatehtäviin. Ylipäänsä professioiden ymmärrys
itsestä ja julkinen asema luodaan koulutuksella (Rantalaiho 1991).
Lähes kaikki väitöskirjat liittyvät lääketieteisiin (erityisesti psykiatriaan), hoitotieteeseen, psykologiaan, kasvatustieteisiin ja perheterapiaan. Mukana on vain yksi sosiaalitieteellinen tutkimus eikä ainoastaan sosiaalipolitiikan tai sosiaalityön alaan liittyvää työtä.
Tutkimusongelmani sukupuolen kannalta väitöskirjat osoittautuivat erityisellä tavalla antoisiksi, vaikka vain harvat niistä problematisoivat
keskeisesti sukupuolta (2/19 miehiä ja 2/19 naisia). Väitöskirjat näyttävät viljelevän erityisen paljon sukupuolineutraalia puhetta. Tekstin
sukupuolineutraalius liittyy niissä tiedon yleiseen korkeaan abstraktiotasoon. Tästä on toki poikkeuksiakin, mutta havaintoni vallitsevasta
sukupuolineutraaliudesta antaa mahdollisuuden kontrasteihin ja vuoropuheluun erilaisten aineistojen kesken.
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Muut tutkimukset
Suurimman ryhmän viitteistä luokittelin tutkimuksiksi tai muiksi
tutkimukseen pohjaaviksi teksteiksi. Mukana on sekä eri asteiden
opinnäytteitä, muita tutkimusraportteja, artikkelikokoelmia jne.
Tutkimuksia löytyi niin paljon, että en hankkinut käsiini kaikkia. En
kuitenkaan halunnut, että ainoastaan väitöskirjat edustaisivat aineistossani tutkimuksia, sillä ne ovat pieni ja sangen erikoislaatuinen osa
tutkimuskirjallisuutta. Siksi päädyin valitsemaan ensiksikin ne teokset, joiden otsikko tms. antoi viitteitä sukupuolitematiikan keskeisyydestä. Niitä löytyi 11, joista viisi käsittelee mies-, kuusi naissukupuolta.
Toinen valinta syntyi lähes sattumalta: halusin kirjoittaa artikkelin
ammattilaisten ja vanhempien suhteista ja yhteistyöstä, ja viitteitä
seuloessani käsiini ajautui runsas joukko sekalaisia tähän tematiikkaan
liittyviä tutkimuksia.11 Ne ovat sangen heterogeenisia julkaisuja sekä
tieteenaloiltaan, aiheiltaan, kirjoitustyyliltään, julkaisijan suhteen että
akateemiselta statukseltaan.
Tutkimuksellisen ja ei-tutkimuksellisen tekstin raja ei suinkaan ole
selvärajainen, vaan vaatii aina tulkintaa. Opinnäytteet on akateeminen
instituutio hyväksynyt tutkimuksiksi. Tutkijat kirjoittavat kuitenkin
myös paljon muunlaisia tekstejä kuin monografioita tai raportoivat
tutkimustuloksiaan esimerkiksi artikkeleissa. He saattavat esimerkiksi
pohtia väljemmin jotakin ongelmaa tai luoda katsauksia johonkin
tutkimussuuntaukseen. He myös puhuvat erilaisissa asiantuntijaseminaareissa (tällaiset seminaarit olen tosin sekalaisen, yleensä ajankohtaisen luonteensa vuoksi luokitellut erikseen).
Vaikein ja keskeisin rajanveto muodostui kuitenkin sen välillä, mitkä
tekstit ovat tutkimuksellisia, mitkä yleiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun tarkoitettuja. Päädyin esimerkiksi luokittelemaan useimmat
psykoanalyyttiset tekstit jälkimmäiseen ryhmään. Tämä on ongelmallista: monet niistä perustuvat laajalle psykoanalyyttisen tieteellisen
tradition tuntemukselle ja ne ovat muodoltaankin tutkimuksellisia
tekstejä. Katsoin kuitenkin, että ne tavoittelevat laajempaa yleisöä kuin
tutkimukset yleensä, ja että ne siten ovat ensisijaisesti yleiseen keskusteluun suunnattuja teoksia – tästä kielii myös se, että ne ovat yleensä
11. Artikkelia ei ole toistaiseksi syntynyt, mutta sivuan aihetta artikkelissa Vuori 2001.
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jonkin suuremman kustantamon julkaisemia. Painotan, että en ole
jakanut aineiston tekstejä tutkimuksellisiin ja ei-tutkimuksellisiin
teksteihin tieteellisin kriteerein, kyse on vähemmän normatiivisesta
tekstilajin pohtimisesta.
Tutkimuksia on aineistossani yhteensä 24.

Seminaariraportit ym. sekalainen aineisto
Lähinnä ammattilaisten ja vanhempien yhteistyötematiikan kautta
ryhdyin tarkastelemaan muutamia julkaisuja, jotka on rakennettu
jonkin asiantuntijaseminaarin pohjalta. Niiden kirjoittajat ovat sekä
tutkijoita että ammattilaisia. Nämä ovat mielenkiintoisia kahdesta
syystä: ne liittyvät johonkin ajankohtaiseen tematiikkaan ja ne on
suunnattu suoraan toisille asiantuntijoille. Lisäksi jutut perustuvat
puheelle ja ne on tarkoitettu vuorovaikutustilanteeseen (joskin tietysti asiantuntijakeskeiseen). Mukana on myös yksi ammattilaisten kirjoittama raportti kokeilusta neuvolassa.
Sekalaiseksi luokittelemiani aineistoja on mukana analyyseissa 5.

Aineiston luonne
Kaiken kaikkiaan olen siis käyttänyt tutkimukseni varsinaisena
aineistona 86 asiantuntijoiden kirjoittamaa teosta, joissa he kuvaavat
ja arvioivat vanhemmuutta. Osassa teoksia vanhemmuus on keskeinen
puheenaihe, mutta monissa se tulee puheeksi muiden asioiden kautta. Kirjat ja niiden sisältämät artikkelit liittyvät moniin eri tieteenaloihin, ajattelutraditioihin ja ammatteihin. Ne eroavat toisistaan myös
tekstilajiltaan.
Vaikka sukupuoli on tutkimukseni kantava teema, en analysoi
kirjoituksia suhteessa kirjoittajansa sukupuoleen. Näin yritän välttää
huomion kiinnittämisen kirjoittajan sukupuolen ja tekstissä rakentuvan sukupuoliymmärryksen välisiin yhteyksiin syy- ja seuraussuhteiden
valossa. Kaiken kaikkiaan aineistossani on naisten kirjoittamia teoksia
35 %, miesten kirjoittamia 21 % ja loppu reilu kolmannes on joko sekä
naisten että miesten kirjoituksia sisältäviä yhteisteoksia tai kirjoittajan
sukupuoli ei ole tiedossa. Suhde on suurin piirtein sama myös aineis76
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ton rajaamisen pohjana olevassa kirjallisuusluettelossa. Kaiken kaikkiaan perheasioista kirjoittavat siis enemmän nais- kuin miesasiantuntijat, kun ottaa vielä huomioon sen, että kokoomateoksissakin
paino on naiskirjoittajissa.
Aineisto on rakennettu juuri tätä tutkimusta varten eikä se anna kattavaa kuvaa nykypäivän perheasiantuntijuudesta. Olen kuitenkin
pyrkinyt siihen, että mukana analyyseissa on eri alojen, eri tekstilajien,
statukseltaan erilaisten ja eri sukupuolta olevien asiantuntijoiden kirjoituksia. Aineistokorpus kattaa kaikki ne vuosien 1986-1995 välillä
ilmestyneet vanhemmuutta pohtivat teokset, jotka käsittelevät keskeisenä teemanaan sukupuolta: joko isän, äidin tai lasten sukupuolta ja
seksuaalisuutta. Tästä asiantuntijoiden keskuudessaan käymästä, kirjoina julkaistuihin teoksiin kiteytyneestä vanhemmuuteen liittyvästä
sukupuolikeskustelusta aineisto siis kertoo sangen hyvin. Aineiston
kuvaukseni kertoo, että keskustelu on rakentunut tänä aikana pitkälle
miehen ja isän ympärille.
Muutoin tutkimusprosessien kuluessa tekemäni valinnat tuovat
aineistokorpukseeni omia painotuksiaan. Esimerkiksi oppikirjat lisäävät
aineiston psykologiapainotteisuutta, sukupuoliteema ja väitöskirjat
tuovat vahvaksi aineistojoukoksi psykoanalyyttiset tekstit ja ammattilaisten ja vanhempien välisen suhteen teema lisää aineistojoukkoon
erityisesti sosiaalipoliittisia ja tutkimuksellisia tekstejä.
Tutkimuksen keskiosassa valitsen tässä luvussa kuvaamastani
aineistojoukosta analysoitavaksi sekä pitempiä tekstikokonaisuuksia
että pieniä katkelmia, joita luen yhteydessä toisiinsa. Kukin tekstianalyysi toimii omana erillisenä ”tapausanalyysinaan”. Keskeinen
valintaa ohjaava periaate on ollut se, että pyrin asettamaan rinnakkain
erilaisia tekstejä ja löytämään keskenään kiisteleviä kantoja. Etsin teksteistä sekä yhtenäisyyttä että moniäänisyyttä. Pohjustan valintoja
analyysien yhteydessä, mutta tiukkoja perusteluja kunkin nimenomaisen tekstin valinnalle en kykene esittämään. Tekstien luentaan
nojaavassa tutkimuksessa on lukijan itsensä viime kädessä ratkaistava,
kertovatko valinnat jostakin kulttuurisesti keskeisestä ja yhteisesti
jaetusta.
Kärjistäen voisi sanoa, että olen analyyseissani pitkälti psykososiaalisen diskursiivisen muodostuman vanki. Aineistojen seulonnalla
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ja yksittäisten tekstien ja tekstikatkelmien valinnalla tarkempaan
analyysiin tulen sitoneeksi itseni diskurssiin, jossa kehityspsykologia
ja erityisesti psykoanalyysi ovat keskeisinä perinteitä. Varsinkin
psykoanalyyttiset tekstit muodostavat analyyseissa suhteellisen yhtenäisen joukon muihin teksteihin verrattuna, ja niitä vasten muut tekstit
näyttävät moninaisuudessaankin ”muilta”. Näin olen niitä toisinaan
myös mielessäni nimittänyt – ja antanut samalla psykoanalyysin
määrittää itse jaon.12 Avoimeksi jää kysymys, millä muilla tavoin
aineistot ja niiden analyysit olisi voinut jäsentää.
Psykoanalyyttiseen traditioon liittyvät tekstit ovat kuitenkin olleet
keskeisiä perheasiantuntijuuden muodostumisessa, kuten edellisistä
luvuista käy ilmi. Vaikka psykoanalyysi sinänsä on vähän esillä suomalaisessa kulttuurissa, on se lapsen kehitystä ja sitä kautta ylipäänsä
perhettä koskevassa asiantuntijuudessa täälläkin vahva traditio.
Aineiston painavuuden ja painotusten arviointi jää siis pitkälti
lukijan tehtäväksi. Siinä auttaa liitteen 4 luettelo kaikista niistä 1986–
1995 ilmestyneistä teoksista, joiden joukosta aineistoni pääjoukon olen
poiminut.

12. Annan psykoanalyysille vastentahtoisesti tämän diskurssien rajojen määrittäjän roolin. Psykoanalyysia itseään en kuitenkaan rakenna analyyseissa yksiääniseksi, vaan pyrin
päinvastoin korostamaan niitä eroja, joista psykoanalyysin eri versiot aineistossani kertovat.
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Sana pujahtaa kirjaimellisesti kaikkeen ihmisten väliseen vuorovaikutukseen
ja keskinäisiin kosketuksiin: yhteistoimintaan työssä, ideologiseen kanssakäymiseen, satunnaisiin kohtaamisiin jokapäiväisessä elämässä, heidän poliittisiin
suhteisiinsa ym. Sanassa realisoituvat lukemattomat langat, jotka läpäisevät
sosiaalisen kanssakäymisen kaikki alueet. – – Sana kykenee kiteyttämään kaikki sosiaalisten muutosten hienon hienot ja ohikiitävät siirtymävaiheet.
(Vološinov 1990, 35.)

Kieli, diskurssit ja sukupuoli

Tutkimukseni liittyy perinteeseen, jossa yhteiskuntaa tarkastellaan
kielen kautta ja jossa kieli ymmärretään läpeensä yhteiskunnallisena
asiana. Yhteiskuntatieteilijöiden aineistot ovat – tavalla tai toisella –
yleensä kielellisiä, mutta silloin kun kielellinen toiminta sinänsä valitaan tutkimuksen kohteeksi, tarvitaan sellaisia analyysin välineitä,
joilla pystytään pohtimaan nimenomaan kielen käyttöä. Tällöin kieli
ei enää ole pelkkä apuväline, peili tai linssi, johon kurkistamalla tutkija saa tietoa muista asioista, vaan itsessään yhteiskunnallisesti mielenkiintoinen ja paljon puhuva asia.
Kun analysoin aineistoani, vanhemmuutta käsitteleviä asiantuntijoiden kirjoittamia tekstejä, otan käyttööni välineitä erilaisista tekstintutkimuksen perinteistä: kriittisestä lingvistiikasta, yhteiskunta- ja
kulttuurintutkimuksen diskurssianalyyseista sekä retoriikasta. Olisin
toki voinut seurata vain jonkin tekstintutkimuksellisen suuntauksen
tarjoamia ohjeita systemaattisemmin ja pitemmälle ja samalla karsia
analyysin aineksia. Analyysissani on kuitenkin sosiaalisesti jaettua
johdonmukaisuutta. En nimittäin ole ”suuntaustenvälisessä fuusiokeittiössäni” yksin. Samoihin aikoihin kun olen pilkkonut ja yhdistellyt
aineistoani erilaisilla välineillä, ovat monet muut tutkijat tehneet
samoin. Yhtä lailla kuin voidaan puhua yhteiskuntatieteiden kielellisestä, tekstuaalisesta, retorisesta tai lingvistisestä käänteestä (esim.
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Hyvärinen 1998; Simons 1990, vii–xii)1 , voidaan puhua kielen- ja
taiteentutkijoiden yhteiskunnallisesta asennon vaihdosta. Raja-aidat
puhutun ja kirjoitetun kielen, kuvan, faktan ja fiktion, korkea- ja
populaarikulttuurin jne. tutkijoiden välillä ovat horjuneet. Käänne ei
kuitenkaan ole vain kääntymistä kielentutkimuksen suuntaan, vaan yksi
puoli perustavanlaatuisesta murroksesta: uudenlaisesta ymmärryksestä
siitä, mitä ovat subjekti, toiminta, sosiaalinen ja yhteiskunnallinen.
Luontevinta on kuvata tätä uudelleen jäsentyvää tutkimusta kulttuurintutkimuksena ja käytössä olevaa välineistöä erilaisina diskurssianalyyseina. Näiden yleistermien alle sijoitan erityiset tutkimukselliset
perinteet.
Yhteiskuntatieteellinen tutkimus kohtasi kielen- ja taiteentutkimuksen laajemmassa mitassa 1980- ja 1990-luvuilla. Samaan aikaan
kun analyysin konkreettisten välineiden etsiminen kiihtyi, alkoi
muodostua kukin hieman eri suuntaan kulkevia tutkijayhteisöjä ja
suuntauksia.2 Näiden suuntausten taustalla olevista klassikoista on
omalle tutkimukselleni Michel Foucault’n vaikutus keskeisin. Vaikka
Foucault ei tutkinutkaan kielenkäyttöä yksityiskohtaisesti vaan ”ajattelujärjestelmiä” laajassa historiallisessa perspektiivissä, hänen työnsä on
vaikuttanut tutkijoihin, jotka pohtivat kielen ja diskurssien suhdetta
yhteiskuntaan ja kielen ja vallan suhdetta.
1. Kaikkia näitä ilmauksia on käytetty kuvaamaan yhteiskuntatutkijoiden hakeutumista kielen pariin, hieman eri asioita painottaen. Kyse on toisaalta siitä, että yhteiskuntaa
on opeteltu analysoimaan tekstien kautta, toisaalta siitä että tekstit liittyvät yhä
keskeisemmin instituutioiden toimintaan ja ihmisten arkielämään. Esimerkiksi Dorothy Smith (1990 a ja b) puhuu yhteiskunnan tekstuaalistumisesta ja pohtii tekstuaalisen
todellisuuden sosiaalista organisoitumista.
2. Näitä ovat kielentutkimuksen toisiaan lähellä olevat suuntaukset kriittinen lingvistiikka ja kriittinen diskurssianalyysi (yleisesityksiä esim. Fairclough 1992, 1997; Kalliokoski 1996; Mills 1997, 148–157), semiotiikka (Tarasti 1990; Sulkunen & Törrönen
1997), yhteiskuntatieteelliset diskurssianalyysit (Potter & Wetherell 1987; Burman ja
Parker 1993; Jokinen, Juhila ja Suoninen 1993a ja 1999; Mills 1997, 143–148) ja uusi
retoriikka (Perelman 1996, Summa 1989, 87–118; Palonen & Summa 1996). Muita
keskeisiä suuntauksia ovat mm. keskustelunanalyysi ja sen myötä etnometodologian uusi
nousu (Tainio 1997; Fairclough 1992, 16–20; Potter 1996, 42–67; Jokinen, Juhila &
Suoninen 1999, 43–45) ja narratologia (Bal 1997; Rimmon-Kenan 1991 ja 1995; Tammi 1992; Nash 1990; Komulainen 1998, 60–67; Hänninen 1999, 13–89), joiden piirissä myös toimivat nykyisin sekä yhteiskuntatieteilijät että humanistit. Empiirisen
tutkimuskohteensa perusteella erottuvat esimerkiksi elämäkertojen tai elämänkertomusten tutkimuksen (esim. Hyvärinen, Peltonen & Vilkko 1998, Hyvärinen 1994;
Vilkko 1997; Komulainen 1998) sekä tieteen retoriikan ja tieteellisten narratiivien
tutkimuksen (Keränen 1996; Potter 1996; Woolgar 1988; Brown 1992a ja b) suuntaukset.
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Tässä luvussa esittelen käyttämäni diskurssianalyysin periaatteet ja
keskeiset käsitteet. Seuraavassa luvussa Tekstin tutkimuksen työvälineet
etenen spesifeihin kielentutkimuksen käsitteisiin ja analyysimalleihin.

Tekstit ja diskurssit
Teksti on tekninen, ei tulkinnallinen käsite. Teksti on kielellinen,
puhuttu tai kirjoitettu tuote. Tekstinä voidaan pitää myös kuvaa tai
kirjoitetun tekstin ja kuvan yhdistelmää kuten mainokset usein ovat
(Fairclough 1992, 3-4). Käytän termiä teksti erityisesti puhuessani
aineistoni kirjoituksista – kirjoista, artikkeleista jne.
Diskurssi sen sijaan on tutkimuksessani hyvin yleisen tason käsite.
Tarkoitan sillä sosiaalisten käytäntöjen ja niitä koskevien kielellisten
ilmaisujen kiteytymistä toiston ja variaatioiden kautta sellaisiksi kokonaisuuksiksi, jotka ovat analyysin avulla tunnistettavissa (vrt. Jokinen, Juhila & Suoninen 1993b, 26–29). Diskurssit ovat sosiaalisesti
jaettua todellisuutta. Ne opitaan ja ne osataan3 – usein niin hyvin, että
niitä ei arjessa enää tunnisteta opituiksi ja osatuiksi, vaan yksinkertaisesti totuudeksi tai normaaliksi asioiden tilaksi. Diskurssianalyysi
voidaan ajatella tutun tekemiseksi uudestaan tunnistettavaksi ja siten
muutettavaksi.
Diskurssien rajat ovat muuttuvia ja niiden tunnistaminen on
tulkinnanvarainen asia. Diskurssin käsite sellaisena kuin sitä käytän,
on perua ennen muuta Michel Foucault’n työstä. Diskurssit ovat
yhteiskunnallisia ja kulttuurisia ilmiöitä, jotka kuvaavat ja organisoivat
ihmisten välisiä suhteita ja ihmisten ja instituutioiden toimintaa.
Foucault painottaa, että diskurssit muovaavat sekä ne kohteet, joista
puhutaan, että puhuvat subjektit. Diskurssit tuottavat sitä, mitä
voidaan sanoa, ja sen, mistä ei puhuta. Käsite on moniaalle haaroittuva,
laaja ja joustava kielen ja vallan suhteiden analyysin apuväline. Se
painottaa kielen ja sen käytön historiallisesti kiteytyneiden tapojen
yhteyttä ei-tekstuaalisiin käytäntöihin ja instituutioihin.4 Diskurssien
3. Huomiosta kiitän Kirsti Lempiäistä.
4. Foucault’lle diskurssin käsitteen voima oli diskurssin moniäänisyydessä ja monitasoisuudessa. Diskursseissa paitsi puhutaan ja kirjoitetaan, pannaan myös toimeksi
hyvin konkreettisella tavalla: suljetaan esimerkiksi rikollinen vankilaan ja ohjataan
mielisairas terapiaan, istutetaan lapset koulun penkille ja makuutetaan naisia gyneko-
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analyysi on aina väistämättä valtasuhteiden analyysiä ja osa vallan
käyttöä.5 (Foucault 1982a, 49, 113–117, 157–165, 1982c sekä
1998a, 17, 26, 30; Fairclough 1992, 40–56; Mills 1997, 48–72.)
Diskurssin käsitettä käytetään erilaisissa merkityksissä ja erilaisen
perinteiden sisällä. Tämä aiheuttaa hämmennystä. Kielentutkijoille
diskurssi on alunperin ollut tekninen termi, jolla viitataan esimerkiksi
kieleen ilmiönä, joka ulottuu lause- ja virketason ulkopuolellekin
(Pennycook 1994, 116; Mills 1997, 135–142). Tätä voisi nimittää
diskurssin pieneksi käsitteeksi. Toisaalta diskurssi on ”Iso D”, joka liittää
yksittäiset lausumat ja tekstinpätkät suuriin historiallisiin prosesseihin
ja ajattelujärjestelmien muutoksiin. Jossakin näiden välissä ovat tutkijoiden rakentamat ”keskisuuret diskurssit”, joita he pohtivat suhteessa
johonkin tiettyyn tekstiaineistoon, usein yksittäisiä diskursseja toisiinsa
login tutkimuspöydällä, mitataan eri rotujen kalloja tai homoseksuaalien sukupuolielinten kokoa. Mutta kun rikolliset suljetaan vankilaan, heitä ei enää sidota teilipyörään
tai viedä mestauslavalle. Vankilassa kehitetään menetelmiä, joissa rikollisista tuotetaan
tietoa yksilöinä ja toimintatapoja, joiden tavoitteena on tuottaa vangeista kansalaisia
vankilan ulkopuolelle. Koulussa lapsille opetetaan paikallaan istumista, aikatauluja ja
kurinalaisuutta, mutta myös lukemista ja kirjoittamista. Heidän ruumistaan vahvistetaan
kouluruokailulla ja liikunnalla. Usein tämä tapahtuu väestön lisäyksen ja sotilasvoiman
vahvistamisen nimissä, mutta samaa voimaa ja samoja taitoja ihmiset käyttävät myös
kapinoidessaan tai antautuessaan poliittiseen toimintaan. Gynekologin tutkimuspöydällä
tuotetaan tietoa sekä naisista että naisille. Lesbojen sukupuolielinten mittaaminen on
osa historiallista prosessia, jossa lesbot tulevat tietoisiksi omasta seksuaalisesta, kulttuurisesta ja poliittisesta identiteetistään ja alkavat itse määritellä, millä tavoin he eroavat
toisista naisista ja millä tavoin eivät. Foucault itse pohti diskursseja hulluuden, rikollisuuden, seksuaalisuuden ja tieteiden historian kontekstissa ja edellisen kaltaisten
käytäntöjen pohtiminen oli hänen työlleen luonteenomaista. Hän ei kuitenkaan pohtinut naisia kuin yleisesti vaimoina, synnyttäjinä ja potilaina, ja esimerkiksi rikolliset,
koululaiset ja homoseksuaalit ovat hänellä yleensä miehiä ja poikia. (Foucault 1980a;
1998a.)
5. Diskurssin luonne kriittisenä käsitteenä on monimutkainen. Foucault halusi korvata
ideologian käsitteen diskurssilla, johon sisältyy voimakkaana ajatus diskurssin sosiaalisia suhteita ja sosiaalista todellisuutta tuottavasta luonteesta. Toisin sanoen diskurssit
eivät ole jotakin, jotka vain rajoittavat ihmisten ja sosiaalisten ryhmien toimintaa, vaan
toiminta syntyy niissä ja niiden avulla. Foucault’ta kiinnosti enemmän totuuden tuotannon analyysi ja problematisointi kuin epätotuuden kritiikki. (Foucault 1980b, 102.)
Foucault ei uskonut tutkimuksen tai tiedon voivan asettua diskurssien ja valtasuhteiden
ulkopuolelle. Tutkijoilla on toki omia erityistehtäviään diskurssien sisäisissä prosesseissa ja diskurssien välisissä yhteenotoissa. Ennen muuta tutkijoiden tehtävä kriitikoina on
pohtia diskurssien synnyn ja muotoutumisen prosesseja. Diskursiiviset prosessit ovat aina
monimutkaisia ja niiden seuraukset usein odottamattomia. Diskurssia ei voi hallita eikä
sillä ole yhtä keskusta; niinpä valtakaan ei jakaudu jonakin omistettavana asiana hallitsijoille ja ole hallittujen ulottumattomissa. (Foucault 1980b, 109–129; Barrett 1991, 123–
156; Helén 1994.)
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suhteuttaen ja diskursseja nimeten. Niinpä tutkijat saattavat puhua
esimerkiksi ”rikosuutisten diskurssista”, ”lääketieteellisestä diskurssista”
tai ”kotiäitidiskurssista”. Diskurssin käsitettä saatetaan käyttää siis yhtä
lailla suhteessa johonkin tekstilajiin (kuten uutisiin) kuin viittaamaan
aihepiiriin tai teemaan (kuten keskusteluun kotiäideistä). Vaihtoehtoisia tai lähikäsitteitä ovat mm. merkityssysteemi (Suoninen 1993a
ja b), tulkintarepertuaari (Potter & Whetherell 1987, 146–155;
Suoninen 1993a ja b), tulkintaresurssi (Hoikkala 1993, 24–26; Jokinen & Juhila 1996, 26 ja 1999, 65) ja kehys (Peräkylä 1990). Diskurssin käsitteen haaroittuminen eri tasoille ja hyvinkin erilaisiin
tutkimusotteisiin ei ole omiaan tekemään siitä helposti avautuvaa.
Itse rajaan diskurssitermin käytön tiettyihin yhteyksiin. Ensiksikin puhun erilaisista diskurssianalyyseista, tutkimussuuntauksista,
jotka pyrkivät tutkimaan yhteiskuntaa tekstien kautta ja tekstejä yhteiskunnallisesti. Tämä käyttö viittaa yleisnimikkeenä erilaisia tutkimusmetodeja tai aineiston analyysitapoja yhdistävään periaatteeseen.
Toiseksi käytän käsitettä substantiivina silloin, kun puhun tekstien
kautta tutkittavissa olevista kiteytyneistä ajattelu- ja toimintatavoista,
diskursseista. Päinvastoin kuin diskurssianalyyttisissä tutkimuksissa
usein, tutkimukseni tuloksena ei ole joidenkin diskurssien nimeäminen ja kuvaus sinänsä. Jatkossa pohdin suhteessa aineistooni sitä, miten
diskurssit rakentuvat eri konteksteissa.
Diskursiivinen muodostuma on myös Foucault’n käyttöön ottama
termi (Foucault 1982a, 31–39, 113–117; Kusch 1993, 58). Vaikka
Foucault käytti varhaisemmissa töissään diskursiivista muodostumaa
rinnan pelkän diskurssin kanssa, käytän sitä yleisemmän tason merkityksessä, puhuessani laajemmista diskursseista, jotka niveltävät
yhteen yksittäisiä diskursseja. (Ks. Barrett 1991, 128; Fairclough 1992,
40.) Tämä on siinä mielessä järkevä erottelu, että Foucault itse pohti
diskursseja nimenomaan hyvin laajoissa historiallisissa perspektiiveissä,
kun diskurssi on erilaisten diskurssianalyysien myötä vakiintunut
nykyisin pikemmin rajallisempien ilmiöiden tarkasteluun ja korostanut kielellisten mikro- tai täsmäanalyysien merkitystä. Diskursiivinen
muodostuma ylittää yksittäisten teemojen, kohteiden, ilmaisujen,
instituutioiden, ammattien, teorioiden ja tieteenalojen rajat. (Kusch
1993, 62; Fairclough 1992, 51). Oleellista mielestäni on, että dis-
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kursseissa ja niiden laajemmissa muodostumissa on kyse paitsi ajattelu- ja puhetavoista, tavasta jäsentää ja tulkita maailmaa, myös muista
toimintatavoista ja käytännöistä. Toisin sanoen ei-kielelliset käytännöt
muovautuvat ja kiteytyvät siinä missä kielellisetkin. (Kusch 1993, 58–
59; Helén 1997, 13–19.)
Diskursiivinen muodostuma on siis eräänlainen yleisemmän tason
diskurssi, metadiskurssi, joka muotoutuu ja jäsentyy erilaisissa spesifimmissä diskursseissa. Sen avulla koitetaan hahmottaa kokonaisille
aikakausille ominaisia diskursiivisia prosesseja – kuten Foucault itse
hahmotteli mm. rangaistusten ja seksuaalisuuden historian kautta
laajoja yhteiskunnallisia murroksia satojen vuosien kuluessa. Se on ikään
kuin köysi, johon joksikin ajaksi punoutuu hyvinkin erilaisia toiminnallisia ja ajatteluperinteiden säikeitä. Paikoin punos on tiiviimpää,
paikoin löyhempää. Sen säikeet voivat katketa, mukaan voi punoutua
uusia, mutta silti työ kestää – päättyäkseen tai purkautuakseen sitten
jonakin toisena ajankohtana.

Sukupuoli kielessä ja kielentutkimuksessa
Tutkimukseni juoni on pohtia vanhemmuuden sukupuolisia diskursseja. Siksi erityisen tärkeä metodisten välineiden ja analyysimallien
varasto on feminististen lingvistien ja diskurssianalyytikkojen keskustelu sukupuolesta ja kielestä.
Deborah Cameron tiivistää naisista, miehistä ja kielestä käydyn 20vuotisen keskustelun siirtymäksi seksistisen kielen kritiikistä sukupuolistuneiden diskurssien pohtimiseen. Aiemmin tutkittiin toisaalla
naisten ja miesten kielenkäytön eroja sosiolingvistisesti (ja tiukasti
erillään tekstianalyysistä), toisaalla pohdittiin sukupuolten representaatioiden teksteissä ja keskusteltiin seksistisestä kielestä, joka oli
tyylin-, kieliopin- ja sanastontutkijoiden sekä kielihistorioitsijoiden
aihepiiri. Nyttemmin näitä on ryhdytty pohtimaan saman prosessin
eri aspekteina, lingvistisenä ja diskursiivisena sukupuolen rakentumisena erilaisissa käytännöissä ja monilla kulttuurisilla kentillä.
(Cameron 1996 ja 1998, 962–964.) Samalla yhä keskeisemmäksi on
noussut kysymys, kuinka kieli tuottaa ja ”tekee” sukupuolta – eli kes-
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kustelun keskiöön astuu kielen ja diskurssien performatiivisuus (Laitinen & Rojola 1998; Cameron 1997, 29–32.)
Marja Keränen ehdottaa tutkimuksessaan suomalaisista valtio-opin
teksteistä kolmentasoista sukupuolen analyysiä. Ensiksikin on katsottava, mitä tekstissä sanotaan eksplisiittisesti naisista ja miehistä. Kyse
ei ole vain sanastosta, vaan merkityksen tulkinnasta tekstikontekstissa.
Miten sukupuoli nimetään, milloin sukupuoli otetaan puheeksi ja
milloin ei, mikä nähdään sukupuolittuneena ja mikä sukupuolineutraalina, mikä miehekkäänä ja mikä naisellisena? Toiseksi on
pohdittava, miten sukupuolistuneita merkityksiä välitetään implisiittisesti, ikään kuin rivien välissä. Miten kieli toimii retorisesti niin, että
tekstien tapa esittää sukupuolta näyttää uskottavalta ja luonnolliselta?
Kolmanneksi sukupuolistumista on pohdittava myös intertekstuaalisuuden tasolla. Käsitelläänkö sukupuolta esimerkiksi toisissa
lajityypeissä ja rekistereissä, kanonisoiduissa tai vastaavasta vähemmän
arvostetuissa teksteissä? Keskeiset tutkimusta ohjaavat kysymykset
voivat silloin olla esimerkiksi, miten yhteiskunnallinen saadaan näyttämään luonnolliselta, miten dialoginen kääntyy monologiseksi ja
miten kontekstit abstrahoituvat ja ”esineistyvät”, alkavat näyttää oliomaisilta ja muuttumattomilta sen sijaan, että ne ymmärrettäisiin
muuttuvina ja sosiaalisina. Sukupuolen lukemisen päämääränä on saada
yksiääniseksi pakotetusta tekstissä kuulumaan monia ääniä ja politisoida
staattiset merkitykset (Keränen 1993, 26, 32).
Sara Mills esittää hyvän työmääritelmän feministiselle tekstintutkimukselle: tavoitteena on näyttää tietoisesti se, mikä näyttää itsestään selvästi neutraalilta ja normaalilta, tehdä tavanomainen oudoksi
ja saada lukijat tutkimaan lukemaansa uudelleen sukupuolen valossa
(Mills 1995, 39). Tässä tehtävässä pyritään mies–nainen, maskuliininen–feminiinen -erottelujen ja yleensä binaaristen oppositioiden
taakse (Aapola 1999, 67; Liljeström 1996, 115).6 Sen sijaan, että
binaaristen oppositioiden ymmärretään todella olevan ajattelun perusta (niin kielitieteessä kuin laajemminkin), ne tulisi ymmärtää
6. Tässä kirjoitan tieten tahtoen, että kyse on pyrkimyksestä: binaariset oppositiot hallitsevat niin voimakkaasti ainakin länsimaista modernia ajattelua, että niiden ylittäminen on pikemminkin feministisen tutkimuksen utoppinen perspektiivi kuin hyppy, joka
tehdään helposti ja vain kerran.
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diskursiivisina ilmiöinä siinä missä muutkin ajattelun kategoriat.
(Cameron 1996, 113.)
Kun sukupuoli ajatellaan binaarisina oppositiona, kategoriat mies
ja nainen tai feminiininen ja maskuliininen ajatellaan toisensa pois
sulkeviksi, ja sukupuoliero dikotomiseksi, kaksijakoiseksi. Amy Sheldon
huomauttaa, että olemme tottuneet puhumaan ”samasta” ja ”vastakkaisesta sukupuolesta” ilman, että näemme siinä mitään ongelmaa.
Termi androgynia sisältää puolestaan yhtä lailla oletuksen kahdesta
sukupuolesta ja kahdesta sukupuolisuuden lajista, jotka tosin voivat
olla erilaisina yhdistelminä miehissä ja naisissa. Lisäksi termiin sisältyy oletus miehen symbolisesta ensisijaisuudesta, sillä käänteisellä
ilmaisulla gynoandria ei ole ollut käyttöä. (Sheldon 1997, 225–226.)
Tällaisen kaksijakoisen sukupuolidiskurssin sisällä toimiva analyysi on tuottanut ongelmia feministisessä kielentutkimuksessa. Esimerkiksi kun kirjallisuudentutkimuksessa on määritelty jokin lause naiselliseksi, on Millsin mukaan määritelty naisia eikä lainkaan lausetta.
(Mills 1995, 57.) Cameron viittaa puolestaan Jenkinsin ja Kramaraen
esittämään analyysiin, jonka mukaan sosiolingvistisissä tutkimuksissa
oletetaan, että kun naisten puhe eroaa miesten puheesta, nimenomaan
naisten toiminta vaatii selitystä. Miehet ovat siis normi, josta naiset
poikkeavat. (Cameron 1996, 80.)
Feministisen kielentutkimuksen tehtäväksi asettuukin nyt usein itse
sukupuolen ja sukupuolieron problematisoiminen kielessä. Kielentutkijoiden keskustelu sukupuolesta on tietenkin yhteydessä paljon
laajempaan feministiseen, naistutkimuksen problematiikkaan. Kun
feministisessä tutkimuksessa puretaan tätä dikotomista, polaarista
sukupuolieroa, jossa mies määritellään normiksi, liittyy purkamiseen
utopia toisenlaisesta sukupuolierosta. Sukupuolieron neutralisointia,
joka tavallaan on tasa-arvokeskustelun ja -tutkimuksen7 utopia, pidetään vaarallisena, koska siitä seuraa naisen, naisellisen ja naisten toiminnan aliarviointia ja häivyttämistä. Yhtä lailla ongelmallinen on
7. Tällaista feminismiä on luonnehdittu mm. termillä humanistinen feminismi. Siinä
humanismi viittaa ”ihmisen” asettamiseen ”naisen” ja ”miehen” edelle – mikä käytännössä
kuitenkin johtaa helposti miehisen normin vahvistumiseen ja naisellisen aliarvioimiseen
sekä ajatukseen, että naisten pitää muuttua mutta miehet saavat pysyä asemissaan. Esimerkiksi naisten vapautumisen ymmärtäminen yksioikoisesti naisten palkkatyöläistymisenä tai koulukeskustelu, jossa tyttöjä rohkaistaan matematiikan, fysiikan ja
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vallitsevan sukupuolidiskurssin kääntäminen ympäri ja naisellisen
määritteleminen positiivisena napana, johon miesten toimintaa verrataan. Tällöin ei itse ajattelun perusteisiin kajota.
Naisten toiminnan tarkastelu vertaamatta miehiin on ollut feminismille tärkeä asia. Se on mahdollistanut naisten toiminnan pohtimisen monimuotoisena ja niin, että myös naisten välisiä eroja voi
tarkastella hienovaraisemmin kuin silloin, jos vertailukohdaksi otetaan
miesten toiminta.8
Tämä naisiin, naiselliseen ja naisten toimintaan keskittyminen on
johtanut itse sukupuolen kategorian problematisoitumiseen. Ajatus
sukupuolierojen monikerroksisuudesta yhdistää muuten keskenään
kovin erilaisia jälkistrukturalistiseen ajatteluun kytkeytyviä tai joskus
postmoderneiksi itsensä identifioivia feministisiä tutkijoita. Se johtaa
sukupuolen ymmärtämiseen paitsi miesten ja naisten välisinä eroina,
myös herkistymiseen naisten ja miesten ryhmien sisäisille eroille ja
yhden subjektin sisäiselle moninaisuudelle. Sukupuolierojen ja seksuaalisten erojen moninaisuuden nostaminen ajattelun perustaksi
johtaa siihen, että sukupuolen politiikka koostuu monista erillisistä ja
keskenään ristiriitaisistakin hankkeista. Sukupuolen utooppinen sisältö
on avoin. Se mitä naisista ja miehistä, tytöistä ja pojista, loppujen
lopuksi on tulossa, määrittyy vasta siinä millaisia toiminnan mahdollisuuksia mennyt, nykyinen ja tuleva toiminta avaavat. Sukupuolten
suhteiden radikaali muuttaminen vaatii siten jatkuvaa ja reflektoivaa
sukupuolierojen pohtimista, purkamista ja rakentamista mitä erilaisimmissa konteksteissa, joista tutkimus on vain yksi. (de Lauretis 1987;
Irigaray 1985a; Braidotti 1993, 27–30, 208-228 ja 1994, 146–172;
Butler 1990a, 1–6 ja 1993, 93–119; Parvikko 1993, 36–41; Rojola
1996; Kosonen 1996; Lempiäinen 1997 ja 2000.)

tekniikan pariin, ovat esimerkkejä problematisoimattomasta humanistisesta ajattelusta
ja tasa-arvofeminismistä. (Ks. Parvikko 1990; Holli 1995; Saarinen 1992, 19–26; Koivunen & Liljeström 1996, 17–19, 27–29; Koivunen 1996, 81–84; Anttonen 1997, 25–
27, 77–82.)
8. Tämäntyyppistä naisten toimintaa ja naisellisia arvoja korostavaa feminismiä on nimitetty mm. kulttuurifeminismiksi ja gynosentriseksi, naiskeskeiseksi feminismiksi. (Saarinen 1992, 26–48; 110–141; Koivunen & Liljeström 1996, 27–29; Anttonen 1997, 32–
49.)
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Ajatus sukupuolierojen moninaisuudesta ja kerroksellisuudesta on
johtanut pohtimaan sukupuolta suhteessa kieleen yhtaikaa sekä suurena, kulttuurisena ilmiönä että tilanteisina mikroilmiöinä ja sietämään
tulkintojen jännitettä, joka syntyy toisaalta sukupuolen pakottavuudesta, toisaalta sen kulttuurisista variaatioista. Tätä on kielentutkimuksessa käsitteellistetty viime vuosina erityisesti ajatuksena sukupuolen
performatiivisuudesta.

Teko toisensa jälkeen: performatiivisuus
Kolme diskurssien pohtimisessa keskeistä käsitettä ovat performatiivisuus, intertekstuaalisuus ja konteksti. Aloitan performatiivisuudesta, joka pikemminkin ohjaa taustalla tutkimusotettani kuin
kääntyy konkreettisiksi tutkimuksen välineiksi. Performatiivisuus jäsentää ymmärrystäni sukupuolesta niin tekstuaalisena kuin ei-tekstuaalisena ilmiönä. Performatiivisuus ei olekaan vain kielentutkimuksen
käsite, vaan paljon yleisemmällä tasolla yhteiskuntafilosofisen jäsentämisen apuväline.
Kielen performatiivisuuden teoreettisen perustan laskivat J. L. Austin
ja hänen oppilaansa John Searle puheaktiteorialla. (Hakulinen &
Karlsson 1995, 260–262; Potter 1996, 11–12). Viime aikoina performatiivisuus on saanut radikaalimpia sävyjä jälkistrukturalististen
filosofien työssä. Pohjimmiltaan kyse on siitä, kuinka kielellä saadaan
aikaan yhteiskunnallisia vaikutuksia. Kielen performatiivisuuden ydin
on toistossa. Jacques Derrida jatkaa poleemisesti Austinin ja Searlen
ajatuksia ja väittää, että puheaktin toistamisen mahdollisuus on paljon tärkeämpää kuin se, onko puhuja vakavissaan ja konteksti oikea,
kuten Austin oletti. Performatiiviset lausumat (performatiivit) toimivat eri tilanteissa ja eri konteksteissa eikä alkuperäisen puhetilanteen
intention tarvitse olla enää läsnä. Performatiivit saavat voimansa siitä,
että ne ovat olleet olemassa jo ennen kuin puhuja alkaa käyttää niitä.
Derridan performatiivisuuden muotoilussa on diskursiivisella jatkuvuudella, historialla, suuri merkitys. Performatiivien ymmärtämiseksi
täytyy tutkia sitä laajempaa merkitysjärjestelmää, jossa ne toimivat.
Pitäytyminen yksittäiseen puheaktiin ei siis riitä. ”Kieleen kuuluu
olennaisesti valmius tulla siirretyksi uusiin ja ennalta määräämättömiin
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konteksteihin – vieläpä sillä tavoin, ettei vetoaminen performatiivisuuden intentioon tai kontekstiin voi toimia mahdollisten merkitysten rajaajana”, tiivistävät Lea Rojola ja Lea Laitinen keskustelun. Kyse
on diskurssien ja vallan verkostoista: kyse on toistetusta toiminnasta,
johon valta liittyy. (Laitinen & Rojola 1998, 17–22; Pulkkinen 1998a,
214–217 ja 2000, 51–53.)
Keskustelun sukupuolesta ja identiteetistä on liittänyt performatiivisuuteen Judith Butler. Butler ymmärtää sukupuolen tekoina,
joita toistetaan niin kielessä kuin ruumiissa9 (esim. Butler 1993, 2,
107–109). Sukupuoli-identiteetti ja sukupuoli kulttuurisena seikkana tuotetaan jatkuvasti samoilla eleillä, joiden yleensä ajattelemme
johtuvan sukupuolesta, olevan sukupuolen vaikutuksia tai tuloksia.
Butler purkaa ajatusta, että sukupuoli on kausaalinen seuraus siitä, että
olemme joko tyttöjä tai poikia, naisia tai miehiä. Pikemminkin me
teemme itsemme sukupuoliksi. Sukupuoli kultturisena seikkana on
ennen yksilöä, joka joutuu sopeutumaan kulttuurin tuottamaan
normiin. Kukaan ei pysty koskaan täysin saavuttamaan annettua
normia, mutta hänen on pakko ”siteerata” tuota normia voidakseen
toimia uskottavana subjektina. Feminiinisyys, tyttönä tai naisena
oleminen ei siten ole Butlerille yksilöllinen valinta, vaan pitkälle sosiaalisesti jaettua ja pakottavaa toistoa. Performatiivisuus ei ole Butlerille
myöskään mikään yksittäinen akti, joka tapahtuu kerran ja joka luo
vakaat rajat, vaan jatkuvaa toimintaa. (Butler 1990a, 25, 134–141 ja
1993, 1–16; Laitinen & Rojola 1998, 23; Pulkkinen 1998a, 183–
185, 214–218 ja 2000; Petäjäniemi 1997.)
Sukupuolen normin keskiössä on heteroseksuaalisuuden hegemonia, tai kuten Butler aiemmin sen ilmaisi, matriisi. Kyse on tiedon ja
vallan suhteesta, joka sitoo ruumiit, sukupuolet ja seksuaalisuudet
yhteen tietyllä tavalla. Jotta ruumis olisi tässä matriisissa ymmärrettävä, sillä pitää olla pysyvä ”biologinen sukupuoli”, toisin sanoen
sellaiset ruumiin merkit, jotka osoittavat vain jompaa kumpaa kahdesta
9. Butler pohtii mm. pukeutumista, sukupuolen esittämistä näyttämöllä, transseksuaaleja,
lesborakkautta, elokuvia, erilaisia ruumiin muokkaamisen teknologioita jne. Sukupuolen tuottamisen jokapäiväisiä tapoja hän nimittää ”eleiksi”. Butlerin työ painottuu ruumiillisuuden analyysin, ei niinkään kielen pohdintaan. Tätä hän tekee sukupuolistamalla
radikaalisti sitä seksuaalisuuden pohdintaa, minkä Foucault aloitti (Pulkkinen 1999; Vuori
1998a).
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mahdollisesta sukupuolesta. Tätä ”biologista sukupuolta” (sex) ilmaistaan puolestaan pysyvällä ja vakaalla ”sosiaalisella sukupuolella”
(gender). Tässä mallissa maskuliinisuus ilmaisee miessukupuolta ja
feminiinisyys naissukupuolta. Seksuaalisuus määrittyy puolestaan näiden kahden selkeän sukupuolen välisenä suhteena. Heteroseksuaalisuus
on pakollista siinä mielessä, ettei malli anna tilaa muunlaisille seksuaalisuuksille. Samalla kun sukupuolen diskurssi tuottaa miehen ja naisen, tytön ja pojan, se on riippuvainen niistä ”abjekteista” olioista, jotka
se sulkee ulkopuolelle ja joita se pitää mahdottomina, perversseinä ja
poikkeavina. Ollakseen ihminen subjektin on oltava jotakin sukupuolta.
Diskursiivisesti jotakin sukupuolta oleminen puolestaan määrittyy
haluksi toiseen sukupuoleen. (Butler 1990a, 6, alaviite s. 151 sekä
1993, 3–8; 93–119; Pulkkinen 1998a, 177–181 ja 2000, 55–56;
Liljeström 1996, 131.)
Butler herättää kysymyksen, kuinka pitkälle itse kukin meistä on
toistamisen vanki ja diskursiivisen vallan pakottama. Ovatko merkitykset muutettavissa? Onko sukupuoli muutettavissa? Butlerin ajattelu ei päädy poliittiseen umpikujaan ja sukupuolen ymmärtämiseen
vain pakon alla muotoutuvana. Toiston ajatukseen kytkeytyy nimittäin yhtä merkittävästi myös ajatus siitä, että toisto uudessa kontekstissa
merkitsee aina merkityksen muutosta, vaikka se usein on vain vähäinen. Toisto voi olla myös parodiaa, liioittelua, normin korostamista jne.,
jolloin on mahdollista myös nähdä normi sen potentiaalisessa
muutettavuudessa. (Butler 1990a, 142–149 ja 1993, esim. 223–242;
Laitinen & Rojola 1998, 22; Pulkkinen 1998a, 214–220). Butler on
pohtinut performatiivisuutta myös suhteessa psykoanalyysiin ja korostanut performatiivisuuden tiedostamattomia ja hienovaraisempia
puolia. (Butler 1990a, 35–78 ja 1990b; 1993).

Sana koskettaa toista sanaa: intertekstuaalisuus
Intertekstuaalisuuden10 käsite on peruaan lähinnä Mihail Bahtinin ja
Julia Kristevan elämäntöistä (käsitehistoriasta enemmän ks. Fairclough
10. Anna Makkonen luettelee 27 termiä, joilla kirjallisuustieteessä on käytetty
intertekstuaalisuudesta tai vastaavasta käsitteestä. Hän kysyykin artikkelissaan, onko
intertekstuaalisuudella mitään rajaa. Tämä kuvaa hyvin käsitteen “moniongelmaisuutta“
niin hyvässä kuin pahassa. (Makkonen 1991, 9.)
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1992, 101–105; Stewen 1991; Pesonen 1991; Makkonen 1991).
Bahtinin ymmärrys intertekstuaalisuudesta käsitteellistyy kielen dialogisuutena: puhuja orientoituu paitsi konkreettiseen kuulijaan, aina
myös itseensä keskustelukumppanina. (Bahtin 1991, 96–102, 131–
149; Vološinov 1990; Komulainen 1998, 49–59). Valentin Vološinov
muotoilee intertekstuaalisuuden seuraavasti:
Jokainen lausuma, myös valmiiksi kirjoitettuna, vastaa johonkin ja on suunnattu johonkin vastaukseen. Se on vain rengas yhtenäisessä lausumien ketjussa. Jokainen muistomerkki jatkaa edeltäjiensä työtä, käy niiden kanssa
polemiikkia, odottaa aktiivista, vastauksellista ymmärtämistä, ennakoi sitä jne.
(Vološinov 1990, 92.)

Intertekstuaalisuus on keskeinen käsite myös kriittisessä lingvistiikassa. Fairclough katsoo, että diskursiiviset järjestykset ja tekstuaaliset
traditiot muuttuvat nykymaailmassa niin kovaa vauhtia, että intertekstuaalisuuden tulisi olla kielentutkimuksen keskiössä (1992, 101).
Intertekstuaalisuuden teoria perustuu ajatukselle, että tekstit ovat
monin tavoin sidoksissa toisiinsa. Tekstit ovat aina täynnä vaikutteita
ja viittauksia toisiin teksteihin. Myös jokainen tekstin lukija on osallinen intertekstuaalisuudessa. Intertekstuaalinen tietämys ohjaa lukijoita käyttämään tekstejä tietyillä tavoilla ja lukemaan toisia merkityksiä
pikemmin kuin joitakin toisia. Kyse on Heikki Luostarisen ja Esa
Väliverrosen (1991) sanoin tekstien tuottajista ja lukijoista ”tekstinsyöjinä”.
Intertekstuaalisuus merkitsee tekstien tarkastelemista kommunikaationa: ei vain kommunikaationa tekijän ja yleisön välillä (kuten
retoriikan perinteessä) vaan myös kommunikaationa muiden nykyisten ja menneiden tekstien ja niiden muodostamien konventioiden
kanssa. ”Sana aktivoi sen aiemman käyttökontekstin. Teksti saa merkityksensä suhteessa toisin teksteihin. Lainaus tuo vanhan tekstin uuteen kontekstiin ja antaa sille uuden merkityksen. Teksti reflektoi oman
lajityyppinsä konventioita”, kiteyttää Marja Keränen. (Keränen 1993,
67–69.)
Norman Fairclough erottaa kaksi intertekstuaalisuuden lajia. Avoin
ja näkyvä intertekstuaalisuus tarkoittaa sitä, että toisen tekstin sisällä
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on tunnistettavia osia toisista teksteistä. Nämä osat voivat olla esimerkiksi lauseita, sanoja, esitystapoja ja viitteitä. Tällainen avoin intertekstuaalisuus on keskeinen osa asiantuntijatekstejä. Erityisesti tutkimuksessa se on suorastaan normi, ja sitä varten on kehitetty erilaisia teknisiä tapoja joilla viittaukset esitetään. (Fairclough 1992, 85; 117–
123.) Toinen intertekstuaalisuuden laji on laajempi. Tekstit ovat aina
yhteydessä toisiin teksteihin ilman, että näihin viitataan eksplisiittisesti.
Faircloughin mukaan kyse on tekstin yhteydestä diskursseihin.
(Fairclough 1992, 85; 124–130.)
Julia Kristevan pohtima intertekstuaalisuuden käsite ulottuu kuitenkin vielä syvemmälle tekstienvälisyyteen. Intertekstuaalisuudessa
ei ole kyse vain olemassa olevien, konkreettisten tekstien kohtaamisesta, ja siksi voi ajatella että ”jokainen teksti kirjoittaa samanaikaisesti useaa
tekstiä”. Nämä piilotekstit, joihin tekstissä viitataan, eivät välttämättä
ole missään valmiina vaan tekstit luovat ne samalla kun syntyvät itse.
Tekstit hengittävät intertekstuaalisessa tilassa, ilmaisee Riikka Stewen.
(Stewen 1991, 128, 136; Karvonen 1995, 109.)
Esimerkiksi Pirjo Karvonen huomaa, että koulun oppikirjat keskustelevat enimmäkseen samanmielisten tekstien kanssa. Tekstit eivät asetu
sellaisten tekstien rinnalle, joiden kanssa ne olisivat eri mieltä tai joita
ne tarkentaisivat tai korjaisivat. Tekstit luovat yksimielistä piilotekstiä,
jonka status on ilmitekstiä ylempänä. Piiloteksti tarjoaa jaotteluja,
käsittelytapoja ja esittää perusteluja, niin että nämä voivat tulla
annettuina uuden tekstin osaksi. (Karvonen 1995, 109.)
Asiantuntijatekstien ja varsinkin tutkimuksen julkilausuttuihin tavoitteisiin kuuluu yleensä kriittisyys ja totunnaisten totuuksien pohtiminen. Jatkossa pohdinkin myös aineistotekstieni luomaa intertekstuaalista avaruutta sen suhteen, kuinka samanmielisen ja yksiäänisen
tai moniäänisen ja kiistelevän intertekstuaalisuuden ne luovat. Tekstit
voivat viitata toisiin teksteihin lainaamalla niitä, sulauttamalla ne itseensä, asettumalla niitä vastaan, kaiuttamalla niitä ironisesti, muokkaamalla viittaus omiksi sanoiksi, ottamalla toinen teksti metadiskurssiksi jne. (Fairclough 1992, 84, 118–123.)
Intertekstuaalisuus on yhteydessä myös tekstilajin, genren, käsitteeseen. Tekstilajiin luonnollistuu aikojen kuluessa ikään kuin sopimuksia siitä, mitä ja miten niissä asioita käsitellään. Jokainen teksti luo

92

KIELI, DISKURSSIT JA SUKUPUOLI

omassa tekstilajissaan näitä sopimuksia ja vahvistaa yleisön odotuksia.
(Fairclough 1992, 124–126; Karvonen 1995, 207; Heikkinen 1999,
172–173; Keränen 1993, 68–69.)
Intertekstuaalisuuteen liittyy keskeisesti ajatus toistosta, ja siten
käsite on tärkeä pohdittaessa tekstien performatiivisuutta ja diskursseja.
Satunnaisella intertekstuaalisella viittauksella tai kaiutuksella ei kenties ole kovinkaan suurta merkitystä, mutta samanlaisena tai samantapaisena tekstistä toiseen ulottuva intertekstuaalisuus on osa tekstien
toimintaa ja saa aikaan vaikutuksia. Diskurssit puolestaan voitaisiin
ajatella toistossa kiteytyneeksi intertekstuaalisuudeksi. Tekstien rakentuminen intertekstuaalisesti on se tapa, joka kiteyttää diskurssit erotukseksi satunnaisista tekstien välisistä yhteyksistä.
Diskurssit rakentuvat, pysyvät suhteellisen vakaina ja murenevat
intertekstuaalisuudessaan. Tämä voidaan käsitteellistää kysymykseksi
transformaatioista (Fairclough 1992, 130–133; Hodge & Kress 1988).
Periaatteessa tekstien, tekstilajien, diskurssien jne. välillä voisi olla
lukematon määrä yhteyksiä. Käytännössä yhteydet ovat rajallisemmat,
koska yhteiskunnalliset instituutiot ja käytännöt ovat suhteellisen
kiteytyneitä ja tämä yhteiskunnallinen rakenteistuminen rajoittaa
tekstienvälisyyttä. Juuri siksi tekstienvälisyyden tutkimus on myös
yhteiskuntatutkimusta. (Fairclough 1992, 130–133.) Ja juuri tässä
mielessä intertekstuaalisuuden pohdinta on tärkeää omassa tutkimuksessani asiantuntijateksteistä, joiden toiminnallinen konteksti on
perheasiantuntijoiden instituutioissa.

Teksti yhteyksissään: konteksti
Intertekstuaalisuuden käsitteeseen sisältyy ajatus tekstin tuottamisesta
ja tulkinnasta kontekstissaan. Intertekstuaalisuus sitoo eri tekstit
yhteen, mutta ne eroavat kontekstiltaan. Kun jokin sana, lausuma,
ajatus, diskurssi jne. siirtyy intertekstuaalisesti kontekstista toiseen, se
saa uusia merkityksiä.
Yksinkertaisimmillaan konteksti tarkoittaa sitä välitöntä tekstuaalista ympäristöä, missä jokin asia sanotaan tai lause kirjoitetaan.
Tämän lisäksi tekstillä on lukuisia muita konteksteja, ja se, missä
kontekstissa tekstia analysoidaan, on aina tulkinnallinen asia. Koska
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kaikkia konteksteja ei voi koskaan ottaa huomioon – intertekstuaalisesti
niitä on loputon määrä – on tutkijan valittava, mitkä ovat hänen
analyysilleen oleellisia. Toisaalta kirjoittaja ei voi rajata sitä, millaisissa
konteksteissa hänen omaa tekstiään tulkitaan ja mihin konteksteihin
se intertekstuaalisesti siirretään. Tämä koskee luonnollisesti myös omaa
tutkimustani.
Fairclough erottaa tekstin välittömän kontekstin lisäksi situaation
kontekstin. Jokainen tulkitsija toimii sosiaalisten käytäntöjen kokonaisuudessa ja nämä kiteytyneet käytännöt rajoittavat tekstin merkitysten ambivalenssia. Ne seulovat tekstin monista mahdollisista tulkinnoista esiin vain rajallisen määrän mahdollisia merkityksiä. (Fairclough
1992, 81.) Tulkinnassani aineistotekstieni keskeisin tilannekonteksti
on se, minkä instituutioiden puitteissa ne ovat syntyneet ja missä niitä
luetaan ja käytetään. Tämän tilannekontekstin varaan ja erityisesti tekstin keskeisen yleisön varaan jäsensin aineistotekstini eri tekstilajeiksi
(oppikirjoiksi, yleiseksi yhteiskunnalliseksi keskusteluksi, opaskirjoiksi,
tutkimuksiksi ja väitöskirjoiksi). Toisaalta aineistoni kertovat myös
kirjoittajien ammateista, niistä instituutioista joiden puitteissa he
toimivat sekä yhteiskunnallisista asemista, joista käsin he tekstejä
tuottavat.11
Tekstien läheistä kontekstia luovat myös tekstien tuottamisen
käytännöt (Fairclough 1992, 71–73, 78–86). Aineistotekstini on kirjoitettu ja julkaistu yleensä joko yhteydessä yliopistoihin (kuten yleensä
tutkimukset ja osa oppikirjoista) tai muuhun ylemmän asteen koulutukseen (osa oppikirjoista). Jotkut tekstit on tuotettu osana valtionhallintoa tai kansalaisjärjestöjen – usein valtiollisesti tuettua – toimintaa. Osa teksteistä on suunnattu ammattilaisten ja toiset puolestaan
heidän asiakkaidensa käyttöön perhettä ohjaavissa instituutioissa.
Kaikki aineistotekstini on julkaistu kirjoina ja ne leviävät myös kirjastojen kautta. Kun asiantuntija kirjoittaa tällaisen tekstin julkisuuteen,
11. Tutkimukseni välitön tilannekonteksti – se, johon itse asetun ja jossa se vastaanotetaan – on tietenkin akateeminen tutkimus ja väitöskirjan tekstilaji. Tämä konteksti sekä
sallii minun kirjoittaa tietyllä tavalla että rajoittaa mahdollisuuksiani. Samoin se asettaa
tietyt rajat sille, miten tutkimustani voidaan lukea ja mihin uusiin konteksteihin se
voidaan ottaa mukaan. Siinä missä tehtäväni on koittaa eksplikoida aineistojeni välitöntä
kontekstia, oman tekstini kontekstit ja niiden mukanaan tuomat mahdollisuudet ja
rajoitukset ovat pitkälle sisäistettyjä ja itselleni läpinäkymättömiä, joten niiden pohtiminen jää aina myös ja ennen muuta lukijoiden tehtäväksi.
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hänelle avautuvat usein ovet myös muuhun, esimerkiksi aikakauslehti- ja televisiojulkisuuteen.
Välittömällä tekstin sisäisellä tai tilannekontekstilla ei kuitenkaan
voida selittää mitä tekstissä sanotaan tai miten sanottu tulkitaan.
Tutkijan täytyy ottaa askel taaksepäin ja pohtia tekstiä suhteessa diskursseihin. Tämä onkin se piste, jossa kielentutkimuksen perinne voi
kohdata yhteiskuntatieteellisen ja historiallisen analyysin erilaisina
diskurssianalyyseina.
Diskursiivinen konteksti on aina ikään kuin kolikon kaksi puolta.
Diskurssit rajoittavat sekä tekstin tuotantoa että sen vastaanottamista
ja tulkintaa, tekstin tekijää ja yleisöä. Molemmissa päissä toimijat
toimivat jossakin kontekstissa: he ovat sukupuolisia ja seksuaalisia
ihmisiä, elävät jossakin yhteiskunnallisessa asemassa, jossakin kulttuurissa, joidenkin instituutioiden sisällä jne. Tutkimukseni kannalta on
esimerkiksi oleellista pohtia, mitä kirjoittajien asema asiantuntijoina
merkitsee tulkinnalleni tai miten se, missä instituutioissa teosta käytetään ja mikä sen lajityyppi on, rajaa ja määrittelee tekstin yleisöä.
Luvussa Vanhemmuutta ohjaavien instituutioiden synty ja levittäytyminen
oletin, että niin aineistotekstejäni kuin niitä instituutioita ja tekstilajeja, joiden puitteissa ne syntyvät, yhdistää psykososiaalinen diskursiivinen muodostuma. Tämä on tutkimuksessani kaikkein yleisimmän
tason konteksti.
Diskurssianalyytikkojen kesken on virinnyt viime vuosina kiistaa
siitä, pitäisikö käytetyt aineistot tulisi analyysissä kytkeä tekstin sisäistä
kontekstia laajempaan kontekstiin (keskustelusta Nikander 1997;
Jokinen, Juhila & Suoninen 1999). Täydellinen intertekstuaalisuuden
tai tekstinulkoisten kontekstien sulkeminen analyysin ulkopuolelle
lienee kaikkien mielestä mahdottomuus – elämmehän kaikki kulttuurissa ja kielen maailmassa, joka on aina olemassa jo ennen meitä ja
ryhtymistämme analysoimaan. Toisaalta yhtä mahdoton on ajatus
kaikkien mahdollisten kontekstien huomioon ottamisesta.
Tiukimmin tekstin sisäisessä kontekstissa pidättäytymisen puolesta argumentoidaan kenties keskustelunanalyytikkojen piirissä. He
varovat tulkinnan ainesten poimimista mistään muualta kuin siitä, mitä
osanottajat tuovat ilmi kussakin analysoidussa keskustelutilanteessa tai
mikä rakentuu keskusteluun vuorovaikutustilanteena: puheidensa
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sisällöstä, puheenvuorojen suhteesta toisiin puheenvuoroihin ja muusta
tilanteisesta vuorovaikutuksella. Näiden analyysiin he ovatkin kehittäneet sangen hienovaraisia analyysimenetelmiä. (Tainio 1997.) Samaa
tiukasti tekstinsisäiseen kontekstiin rajoittumista kannattavat myös
monet muut diskurssintutkijat kuin keskusteluanalyytikot, osa laajasti
”yhteiskuntatieteellisiksi” diskurssianalyytikoiksi nimeämästäni joukosta (jolloin mukaan mahtuu vahva psykologien ja sosiaalipsykologien
joukko) sekä monet lingvistit, joiden tieteenalan perinne kokonaisuudessaankin on vahvasti tekstin sisäiseen empiriaan sitoutunut ja
karttaa laajoja yleistyksiä. (Ks. Jokinen & Juhila 1999, 96.)
Toiseen ääripäähän voisi sijoittaa ne kulttuurintutkijat, jotka korostavat diskurssien kehkeytymistä, purkautumista ja uusien rakentumista joskus sangen pitkienkin historiallisten prosessien kuluessa.
Heille jokainen yksittäinen teksti tai kielellinen vuorovaikutustilanne
kytkeytyy lukemattomien muiden yhteyteen. Analyysi ei siis ole mahdollista ilman tekstienvälisyyden, intertekstuaalisuuden idean korostusta, mikä johtaa vääjäämättä tiukan tekstinsisäisen kontekstin idean
problematisoimiseen. Samaan joukkoon kuuluvat yleensäkin sellaiset
(usein yhteiskuntatieteellisesti orientoituneet) diskurssianalyytikot,
jotka pohtivat tekstien kautta vallan, politiikan ja vaikkapa ideologian
kysymyksiä. (Esim. Fairclough 1992, 1995, 1997; Burman & Parker
1993.)
Arja Jokinen ja Kirsi Juhila käsittelevät problematiikkaa jakamalla
diskurssianalyysin kriittiseen ja analyyttiseen diskurssianalyysiin. He
vetävät rajaa suuntausten ja niiden sisällä toimivien tutkijoiden tietoisten
lähtökohtien välille seuraavasti:
Analyyttisen diskurssianalyysin erottaa kriittisestä sen pyrkimys tiukkaan
aineistolähtöisyyteen, jolloin tutkijan tavoitteena on olla mahdollisimman
avoin aineistolle ja sieltä löytyville jäsennyksille. Tällöin ei esimerkiksi etukäteen tehdä oletuksia joidenkin (alistus)suhteiden olemassaolosta tai luonteesta, esimerkiksi naisten alistetusta asemasta suhteessa miehiin, vaan vasta aineiston analyysin jälkeen otetaan kantaa näiden suhteiden rakentumiseen.
Aineistojen luvun lähtökohtana on siten – mahdollisimman ’ei-tietäjän’
positiosta käsin asetettu – kysymys siitä, kuinka sosiaalinen järjestyksemme
rakentuu. (Jokinen & Juhila 1999, 86.)
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He tiivistävät, että analyyttinen diskurssianalyysi ottaa ensisijaiseksi
tavoitteekseen sosiaalisen todellisuuden yksityiskohtaisen erittelyn, ja
kriittisen tutkimuksen lähtökohtiin kuuluu itsestään selvästi pyrkimys
tuottaa poleeminen puheenvuoro suhteessa vallitsevaan sosiaaliseen
järjestykseen (Jokinen & Juhila 1999, 86–87).
”Kriittinen diskurssianalyysi” on nimi, jota jotkut tutkijat käyttävät itse itsestään ja tutkimusotteestaan. Se kertoo, että heille kysymykset
yhteiskunnallisesta vallasta ovat oleellisia ja keskeisiä tutkimuskysymyksiä. Kytkös ideologiateorioihin on selkeä: ideologian pohtiminen on aina ideologiakritiikkiä eikä pyrkimyksenä ole esimerkiksi
”vain ymmärtää” ideologisia prosesseja. Suhtaudun itse epäilevästi
yrityksiin nimetä jokin ilmiö, oli se sitten tutkimushaara tai jokin
tutkimuksen kohde, ideologiseksi ja jokin toinen ideologiakriittiseksi.
Yhtä skeptisesti suhtaudun myös pyrkimykseen erottaa toisistaan
ymmärrys ennen analyysiin ryhtymistä ja ymmärrys analyysin jälkeen,
ja samalla irrottaa analyyttisyys kritiikistä ja valta analyysista. Kriittisen diskurssianalyysin kiistakumppanin nimeäminen nimenomaan
analyyttiseksi on itsessään vahva kannanotto tutkimuksen ja vallan
suhteista.
Tässä tutkimuksessa vältän näiden kahden periaatteen tai analyysitavan vastakkain asettamista. Painotukseni on kuitenkin selvä: lähden
liikkeelle laajoista diskursiivisten prosessien ideoista ja etenen vasta
niiden kautta enemmän tekstien sisällä pitäytyvään analyysiin – palatakseni tutkimuksen päätännässä jälleen ns. suurten kysymysten pariin.
Mikko Lehtosen luonnehdinnan mukaan kulttuurintutkimuksen
tehtävä on nimenomaan tekstien ja käytäntöjen kontekstin selvittäminen. Tutkimuksen kohteena eivät siten ole koskaan pelkät tekstit, vaan
ne kulttuuriset käytännöt, joissa tekstit otetaan käyttöön. (Lehtonen
1996, 158–186 ja 1998, 31–32.) Erkki Vainikkala kirjoittaa kulttuurintutkimuksen ”radikaalista kontekstualismista”. Se ei tarkoita vain
sitä, että valaistaan pysyväksi ymmärrettyä tutkimuskohdetta sen
taustoilla eikä se rajoitu siihenkään, että ajatellaan kohteen eri puolien
tulevan näkyviin näiden taustojen mukaan. Myöskään tutkimuksen
omien lähtökohtien, tavoitteiden ja menetelmien ottaminen huomioon tutkimuksen kontekstina ei vielä riitä. Kohteesta tulee jatkuva liike

97

POHJUSTUS

”artikulaatiosta” toiseen: ”Itse kytkennöistä tulee tutkimuksen kohde;
konteksti ei enää selitä tekstiä tai tee sitä ymmärrettäväksi, vaan siirtää
sitä jatkuvasti paikaltaan.” Konteksti ei odota valmiina, vaan myös
tutkimuksen kysymykset tuottavat sitä. (Vainikkala 1998, 34–35.)
Tämän näkemyksen mukaan tutkimus on aina rekontekstualisointia,
oman tutkimuskohteen tuomista uuteen yhteyteen. Juuri näin teen
tutkimuksessani: en pyri ymmärtämään aineistotekstejäni vain siinä
kontekstissa, jossa ne ovat syntyneet, vaan kuljetan ne aivan uuteen
tutkimukselliseen ympäristöön, keskusteluun sukupuolesta, sukupuolen merkityksistä ja sukupuolen kulttuurisesta tuottamisesta.

Kirjoittaja ja hänen yleisönsä: retoriikka
Erilaisissa diskurssianalyyttisissä perinteissä tarkastellaan tekstin kirjoittajaa tai puhujaa yleensä vain tekstin sisäisenä toimijana eli kirjoittajana, joka rakentuu itse tekstiin, ei aktuaalisena kirjailijana. Tämän
toimijan vastinpari on tekstin sisäinen lukija. (Esim. Barthes 1993, 115;
Karvonen 1995, 17; Palonen 1988, 78–82; Sulkunen ja Törrönen
1997, 96–103; Aro 1999, 24–25; Rimmon-Kenan 1991, 149–164;
Tammi 1992, 113–130.) Tämä on tärkeä erottelu omassakin tutkimuksessani, ja aineistotekstejä analysoidessani käytän ilmauksia asiantuntijakirjoittaja tai kirjoittava asiantuntija juuri tässä mielessä viittaamaan
tekstin sisällä rakentuvaan kirjoittajaan. Tekstin sisäisen kirjoittajan
kumppanikäsite on tekstin sisäinen lukija, ts. lukija sellaisena asemana,
joka lukijalle tekstissä ikään kuin tarjoutuu, kirjoittautuu.12
Aineistoni luonteen ja oman emotieteenalani sosiologian vuoksi
minun on kuitenkin vaikea pitäytyä kokonaan tällaisessa ymmärryksessä
tekstin kirjoittajasta ”sisäiskirjoittajana” ja lukijasta tekstin ”sisäislukijana”. Ovathan aineistoni tekstien laatijat nimenomaan asiantuntijakirjoittajia, joiden asema asiantuntijoina rakentuu niin diskurssien
tuottamisen maailmassa kuin tekstien sisällä. Yksinkertaisesti sanot12. Esimerkiksi Aro (1999) soveltaa sosiologisten tekstien pohdintaan vielä narratologian
käsitettä kertoja, joka on eritasoinen käsite kuin sisäistekijä/puhujakuva. Aineistoissani
on kertovia jaksoja, mutta tekstit eivät ole narratologian mielessä varsinaisesti kertovia
tekstejä, enkä sovella tätä Tammen (1992, 23–26) erottelua. Ajattelen, että sisäistekijä
ja se ääni, jonka kautta tekijä ilmaisee käsityksiään tekstissä (kertoja) menevät aineistoni
kaltaisissa asiantuntijateksteissä niin päällekkäin, ettei niiden erottelu ole tarpeen.
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tuna: tekstissä ei tarvitse missään kohden eksplikoida esimerkiksi sitä,
että kirjoittaja on kehityspsykologian professori tai lääkäri (vaikka niin
yleensä tehdäänkin), ja silti mahdollinen tietomme siitä kuka kirjoittaja reaalimaailmassa on, vaikuttaa tapaamme lukea tekstiä. Itse asiassa on kyse intertekstuaalisuuden yhdestä ulottuvuudesta: samat
asiantuntijat esittäytyvät meille asiantuntijoina lukuisissa teksteissä,
niin television puhuvina päinä kuin sanomalehden kolumnisteina ja
aikakauslehtien haastateltavina. Ja usein samat kirjoittajat julkaisevat
nimissään monenlaisia tekstejä.
Kun jatkossa puhun kirjoittajasta, joka sanoo, väittää ja tulkitsee,
en siis tarkoita ensisijaisesti reaalista asiantuntijaa, joka tekstin on
tuottanut. En viittaa hänen tarkoitusperiinsä, vaan tulkitsen sitä, mitä
tekstissä tullaan tehneeksi. Tämä on sekä tyylillinen että sisällöllinen
valinta. On vaikea kirjoittaa niin, että painottaa koko ajan analyysin
koskevan tekstiä tuotteena. Toisaalta haluan painottaa tekstissä tuotettua puhujan ja yleisön välistä suhdetta retoriikan perinteen hengessä.
Tällöin lukija ei lue mitä tahansa tekstiä, vaan asiantuntijan kirjoittamaa tekstiä, ja hänen luomansa kuva tästä asiantuntijasta vaikuttaa
hänen tapaansa ymmärtää teksti.
Retoriikan perinteessä on tekstin tulkinnan lähtökohtana se, että
teksti (oli kyse sitten kirjoitetusta tai suullisesta ilmaisusta) on aina
suunnattu jollekin yleisölle, ja suhde yleisöön ohjaa sitä mitä sanotaan.
Yleisö on termi, jolla viittaan tekstillä tuotettuun suhteeseen mahdolliseen ja tavoiteltuun lukijakuntaan. Vaikka tätä yleisöä ei ymmärretä
tekstien reaalisena yleisönä (siis niinä henkilöinä jotka puhujaa kuuntelevat tai jotka kirjoituksen lukevat), vaatii yleisön käsite kuitenkin
tekstin kontekstin pohtimista. Vastaanottajan läsnäolo teksteissä on
Hilkka Summan mukaan monitasoista: yleisö on läsnä sanoman
vastaanottajana ja tulkitsijana, kirjoittajan ja vastaanottajan välisenä
suhteena, kirjoittajan odotuksina yleisön odotuksista sekä tekijän
kommunikatiivisten intentioiden kohteena. Yleisö tulkitsee puheen
sekä suhteessa siihen, mitä se saa tietää puhujasta itse puheessa että
suhteessa siihen, mitä hänestä tiedetään kulloisenkin konkreettisen
tekstin ulkopuolelta. Toisaalta puhuja toimii sen pohjalta, mitä hän
tietää tavoittelemastaan yleisöstä. Retoriikassa teksti, puhuja ja yleisö
ymmärretään siis tavalla, jossa tavoitellaan tekstin sisäisten suhteiden
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ja tekstin tuottamisen kontekstin yhdistämistä samaan analyysiin.
(Summa 1989, 88; Perelman 1996, 16–27; Palonen 1988, 71–77.)
Sujuvuuden vuoksi käytän puhujan ja yleisön rinnalla myös ilmauksia
kirjoittaja ja lukija.
Puhujasta rakentuvaa kuvaa nimitetään retoriikassa tekstin
eetokseksi. ”Puhujan sanat aina luovat hänestä kuvan jonka merkitystä ei voi vähätellä” (Perelman 1996, 111). Kyse on kaikista niistä tavoista, joilla puhuja esittää itsensä tekstissä ja joilla hän tekee itsestään
uskottavan. (Summa 1989, 96; Edmondson 1984, 15–16.)
Tekstin paatos on puolestaan suhde, joka rakentuu puhujan ja
yleisön välille. Paatos ymmärretään joskus liiankin kapeasti, vain niinä
keinoina, joilla tekstissä ilmaistaan ja luodaan tunteita, siis vaikuttamiseksi yleisön tunteisiin. Paatokseen kuuluvat kuitenkin myös muut
puhujan ja yleisön välistä suhdetta luovat keinot, esimerkiksi tapa, jolla
yleisöä puhutellaan. Kyse on yhteisen lähtökohdan etsimisestä yleisön kanssa. Asiantuntijatekstit pyrkivät varmistamaan yleisön kyvyn
ja halun sanoman vastaanottamiseen. (Summa 1989, 97; Edmondson
1984, 17–18.)
Kolmas retoriikan keskeinen käsite on logos, jolla tarkoitetaan
vetoamista järkeen argumenttien avulla. Eetos ja paatos kytkeytyvät
varsinaiseen kommunikaatiotapahtumaan prosessina ja logos argumentin kontekstistaan abstrahoituun sisältöön. Logos on se osa argumentista, joka on riippumaton puhujan ja yleisön välisestä suhteesta. (Summa 1989, 97; Edmondson 1984, 19.) Retoriikka korostaa argumentaation luonnetta kaikkien kolmen kietoutumisena yhteen. Argumentointi tapahtuu aina jossakin kontekstissa ja sisältää puhujan ja yleisön suhteen. Argumentin toimivuus vaatii perusteet paitsi uskomiselle sen sisältämään asiaan, myös uskomiseen sen esittäjään siinä yhteydessä, jossa se esitetään, tiivistää Hilkka Summa (1989, 96).
Retoriikan käsitteistö luontuu asiantuntijatekstien tarkasteluun
myös siksi, että retoriikassa korostetaan tekstien luonnetta vakuuttamisena ja korostetaan siten argumentointia (Summa 1989, 92–95;
Edmondson 1984, 14–31; Aro 1999, 17–30). Puhujan tehtävä on
suostutella yleisönsä kiinnostumaan sanotusta, luottamaan siihen ja
toimimaan puhujan toivomalla tavalla. Tämä voidaan saavuttaa vain
argumentoimalla, joka on prosessiin viittaava käsite. Argumentaatio
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rakentuu tekstin mukana ajallisesti alusta loppuun, joskin sitä on
luontevaa analysoida usein lopusta käsin. Kun argumentointi ymmärretään toimintana, sen luonne on problemaattinen, kiteyttää Kari
Palonen. Välttämättömästä ratkaisusta ei väitellä eikä ilmeisiä ja vastaansanomattomia tosiasioita vastaan argumentoida. (Palonen 1997, 78.)
Argumentointi on demonstraatiolle vastakkainen päättelyn ja vakuuttamisen strategia (Summa 1989, 100).
Omassa tulkinnassani tarkastelen lähinnä sitä, miten asiantuntijat
vakuuttavat eri keinoilla lukijoitaan luottamaan siihen, että heidän
sanomansa perustuu asiantuntemukselle. Asiantuntijat puhuvat aina
– ja ennen muuta – muiden kuin omissa nimissään. Asiantuntijuudessa
on kysymys konkreettisten, yksittäisten tapausten kääntämisestä ja
tulkinnasta yleisemmälle tasolle – ja puolestaan yleisten asioiden kääntämistä tiedoksi, valistukseksi ja neuvoiksi yleisölle. Tämä kääntäminen, abstrahoiminen ja tulkinta voi kuitenkin tapahtua monin eri
tavoin. Nyky-Suomessa ei ole yhtä asiantuntemuksen valtalajia vanhemmuutta koskevissa asioissa, vaan kenttä on moniääninen. Retoriikan
tutkimisella onkin tärkeä rooli sellaisen inhimillisen toiminnan ymmärtämisessä, joka ei perustu harmonisille suhteille. Retoriikkaa on
kaikessa, missä samaistuminen ja erottautuminen esiintyvät rinnan,
missä tarjoutuu tilaisuus kilpaileviin identifiointeihin ja erotteluihin.
(Summa 1996, 55 ja 57.)
Retoriikan perinne ohjaa tarkastelemaan tekstiä ja sen merkityksiä
kokonaisuutena. Toisaalta retoriikassa on myös kehitelty lukuisia käsitteitä tekstin argumentaation pilkkomiseksi osiin, nimetty argumentaation keinoja ja kulkua (esim. Perelman 1996; Summa 1989, 105–
111). Tätä – usein kreikan kielestä polveutuvaa – käsitteistöä en ota
käyttööni.
Eetos, paatos ja logos, vakuuttaminen ja argumentaatio ovat niin
Aristotelesta polveutuvan klassisen retoriikan kuin ns. uuden retoriikan
käsitteitä. Siinä missä klassinen retoriikka on puhetaidon apuväline,
on uusi retoriikka nimenomaan tekstien tutkimuksen perinne. Uutta
retoriikkaa voi nimittää argumentaation retoriikan tutkimukseksi, ja
sitä on käytetty erityisesti juuri tieteellisen ja muun asiantuntijapuheen
erittelyyn. (Summa 1989, 87–111; Palonen 1988 ja 1997; Keränen
1993; Hyvärinen 1994, 67–70; Palonen & Summa 1996; Perelman
1996; Aro 1994 ja 1999, 9–52; Edmondson 1984.)
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Tässä luvussa hahmottelin tutkimustani osana erilaisten diskurssianalyysien joukkoa, yhteiskunnan tutkimista kielen kautta. Myös
tutkimukseni keskeisen problematiikan, kysymyksen sukupuolesta,
liitin keskusteluihin kielen yhteiskunnallisesta merkityksestä. Seuraavassa luvussa siirryn kielentutkimuksen spesifien käsitteiden ja analyysimallien esittelyyn. Ne lukijat, jotka eivät ole kiinnostuneita diskurssianalyyttisesta metodista, voivat siirtyä suoraan analyyseihin, tutkimukseen osaan II, ja palata sitten tarpeen mukaan hakemaan selitystä
käytetyille termeille seuraavasta luvusta.
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Tekstin tutkimuksen työvälineet
Tässä luvussa tutustutan lukijat niihin spesifeihin kielentutkimuksen
välineisiin, joita sovellan analyyseissani. Sukupuolen esittäminen kielessä on monitasoinen kysymys. Ajattelen, että se on ennen muuta
kysymys toimijoista1 ja heidän välisistä suhteistaan tekstissä. Niinpä
olen etsinyt nimenomaan sellaisia käsitteitä ja analyysimalleja, joiden
avulla pääsen tutkimaan toimijoita ja niitä toimia, joissa heidät kielellisesti esitetään. Tärkeitä ovat niin tekstien eksplisiittisesti esittämät
henkilö- tai instituutiotoimijat kuin toimijoiksi asetetut abstraktimmat
asiat. Oleellisia ovat myös ne potentiaaliset toimijat, joita ei oteta
puheeksi. Toimijoiden ja toimien kautta liitän kysymyksen sukupuolesta myös kysymykseen sanastosta. Lisäksi tärkeitä analyysilleni ovat
ne tekstuaaliset suhteet, joita tekstissä tuotetaan kirjoittajan ja lukijan
välille.
Tutkimukseni kysymyksenasettelu johdattaa kohdistamaan huomion vain osaan niistä toimijoiden ja toimien esittämiseen liittyvistä
valinnoista, joita kirjoittaja tekee. Toimijoista kiinnitän huomioni
systemaattisesti niihin, jotka ilmaisevat tavalla tai toisella äitiä, isää tai
lasta, tekstissä kuvattua asiantuntijaa/ammattilaista ja tekstiin kirjoittautuvaa asiantuntijaa eli asiantuntijakirjoittajaa. Joskus teksteissä
vilahtaa myös joku muu lapsen hoitaja tai kasvattaja kuin jompikumpi vanhemmista. Annan hänelle abstraktin nimen kolmas (hoitaja).
Näitä toimijoita voidaan ilmaista hyvin monin kielellisin keinoin. Myös

1. Käytän termiä toimija väljästi korvaamaan esimerkiksi sellaisia tarkkarajaisemmin
määriteltyjä kieliopillisia tai merkitykseen perustuvia käsitteitä kuin looginen subjekti,
tekijä, osallistuja, aktori tai agentti, silloin kun puhun yleisessä mielessä niistä tavoista,
joilla teksteissä esitetään sosiaalisia toimijoita: henkilöitä, kollektiiveja, instituutioita jne.
van Leeuwenilla (1996) tämä termi on social actor.
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instituutiot, abstraktiot, asiat, esineet, eläimet jne. voivat viitata viime
kädessä inhimillisiin toimijoihin ja sosiaalisiin suhteisiin.
Antamani nimitykset ovat tarkoitukseeni tarpeeksi väljät ja kuitenkin ne viittaavat juuri sellaisiin puoliin toimijoissa, joista olen kiinnostunut: vanhemman sukupuoleen ja asiantuntijoiden väliseen intertekstuaalisuuteen. Halkaisenkin asiantuntijoiden joukon kahtia: niihin, joita teksteissä kuvataan ja siihen, joka tekstiin kirjoittautuu kirjoittajana. Toisaalta en halua tehdä liian kategorista ja kontekstista
riippumatonta eroa asiantuntijoiden ja muiden ammattilaisten kesken, minkä vuoksi käytän toisinaan hiukan kommervenkkista ilmausta
asiantuntija/ammattilainen. Lapsen sukupuoli tai ikä on kontekstista
riippuen joskus tärkeä analyysilleni, joskus vähemmän tärkeä. Näin
yleisellä tasolla riittää tekstin toimijan nimeäminen vain lapseksi.
Kolmas viittaa kahden vanhemman ulkopuoliseen, ”muuhun” toimijaan (ilmaukset ensimmäinen ja toinen ovat myös käytössä kun analysoin aineistojani).2 Huomautan kuitenkin, etteivät nämä käyttämäni
”funktionaaliset” toimijoita niputtavat termit ole sinällään sen parempia, käyttökelpoisempia tai neutraalimpia – tai kuten van Leeuwen sen
ilmaisee – läpinäkyvämpiä kuin muutkaan termit (1996, 41). Niiden
merkitykset ovat aina riippuvaisia sekä tekstin että tulkinnan
kontekstista.
Analyyseissäni pohdin siis esimerkiksi sitä, valitseeko kirjoittaja
toimijaksi esimerkiksi vanhemman, äidin tai hoitajan, ja minkä tyyppistä toimintaa hän asettaa tämän toteuttamaan. Paneeko hän tämän
hoitajan/äidin/vanhemman vaihtamaan lapselle vaipan, katsomaan
vauvaa silmiin tai vaikkapa kokemaan ahdistusta? Piilottaako hän
toimijan passiivi-ilmaukseen tai vaikkapa nominaalistuksiin kuten
lapsenhoito tai kasvatus?

2. Käytän ilmausten ensimmäinen, toinen ja kolmas hierarkkisuutta hyväksi analyyseissa.
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Kielen analyysi käytössään: systeemis-funktionaalinen
kielioppi
Kriittisessä lingvistiikassa paljon sovellettu kielen teoria on M.A.K.
Hallidayn systeemis-funktionaalinen kielioppi.3 Kielioppi on laadittu silmällä pitäen kielen tutkimista sellaisena kuin sitä käytetään eikä
ohjaamaan kielenkäyttöä. Juuri siksi se soveltuu myös yhteiskuntatieteelliseen tutkimukseen, risteykseen, jossa kielen, kulttuurin ja yhteiskunnan tutkijat kohtaavat.
Oleellista on, että tuottaessaan kieltä kukin puhuja tai kirjoittaja
tekee lukemattomia valintoja, jotka näkyvät lauseissa. Tekstin merkitys rakentuu näistä valinnoista. Käytössä olevan valinnanvaran järjestelmä on kielioppi. Puhuja tai kirjoittaja tekee valintansa tämän kieliopin sisällä, mutta ei tyhjiössä vaan kulloisenkin tilanteen kontekstissa. ”Jokin lausemuoto voi tuoda tekstiin tietyn merkityksen, jokin
käyttötilanne voi muuttaa tekstin merkitystä”, kiteyttää Vesa Heikkinen (1999, 32). Kielioppi on kokemuksen teoria, joka syntyy toiminnasta ja opastaa toimintaan. (nts. 47–55). Tutkija voi tarkastella myös
sitä, mitkä vaihtoehdot jäävät valitsematta ja mitkä merkitykset
eksplikoimatta.4
M.A.K. Hallidayn systeemis-funktionaalisen kieliopin mukaan
kielellä on kolme metafunktiota: ideationaalinen, interpersoonallinen
ja tekstuaalinen. Kieli toteuttaa yhtaikaa useita tehtäviä. Ideationaalinen metafunktio mahdollistaa maailman ja kokemusten nimeämisen
ja kuvaamisen. Interpersoonallinen metafunktio liittyy sosiaalisiin
suhteisiin ja identiteetteihin. Kieli toimii interpersoonallisesti diskurssin osanottajien vuorovaikutuksessa. Tekstuaalinen metafunktio viittaa puolestaan siihen, miten kieli toimii tekstinä. Kieli toimii teks3. Hallidayn systeemis-funktionaalinen kielioppi on kehitetty englannin kielen kuvaamiseen, ja siksi se ei ongelmattomasti sovi suomenkielisten tekstien analyysiin. Suomessa sitä ovat käyttäneet ja suomenkielistä terminologiaa kehittäneet mm. Pirjo Karvonen
(1995) ja Vesa Heikkinen (1999). Nojaan pitkälti Vesa Heikkisen väitöskirjan esitykseen systeemis-funktionaalisen kieliopin perusteista ja hänen käyttämäänsä termistöön.
4. Eräs keino tähän on parafraasien keksiminen, toisin sanoen tutkija voi pyrkiä ilmaisemaan tekstin merkityksiä toisin sanoin. Käytän parafraaseja Vesa Heikkisen tavoin
(1999, 51) vaihtoehtoisina, lähes samaa tarkoittavina ilmauksina sekä myös samaan
aiheeseen tiiviisti liittyvinä ja olennaisina asioina, jotka on jätetty valitsematta. Merkitsen ne lainausmerkeillä.
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tuaalisesti yhdistäessään kielen eri osat kokonaisuudeksi ja liittäessään
tekstit tilannekontekstiin. Nämä kaikki kolme metafunktiota ovat aina
yhtaikaa läsnä kielenkäyttötilanteissa. (Halliday 1985, 33–36; Heikkinen 1999, 42; Karvonen 1995, 22–23; Hakulinen & Karlsson 1995,
34–35.)
Analysoin aineistotekstejäni lähinnä ideationaalisen ja interpersoonallisen metafunktion suhteen. Kielen ideationaalista metafunktiota
– transformaatioita ja nimeämistä – pohdin kaikkein yksityiskohtaisimmin; juuri siihen keskityn aineistojeni luennassa. Myös interpersoonallinen metafunktio on koko ajan mukana pohdinnassa, onhan aiheeni
kannalta keskeistä tulkita sitä, miten asiantuntijatekstit luovat suhteita asiantuntijoiden ja maallikoiden välille, tekstiin kirjoittautuvan
kirjoittajan ja hänen intertekstuaalisesti tuottaman asiantuntijayhteisönsä sekä lukijoiden välillä. Sen sijaan tekstuaalisen metafunktion
analyysi – esimerkiksi tekstin kohesiivisten suhteiden ja teema-reema
-järjestelmän tarkastelu – ei avaisi juurikaan niitä kysymyksiä, jotka
ovat omalle analyysilleni keskeisiä. Toiseksi ne vaatisivat sellaista kielitieteellistä otetta, johon rahkeeni eivät riitä.
Ymmärtääkseni Hallidayn käsite ideationaalisuus vastaa aika pitkälle edellisessä luvussa esittelemääni retoriikan perinteen käsitettä
logos ja interpersoonallisuus puolestaan eetosta ja paatosta. Sovellan
systeemis-funktionaalisen kieliopin spesifejä käsitteitä nimenomaan
logoksen analyysiin. Eetoksen (sen miten tekstit rakentavat asiantuntijuutta ja ylipäänsä puhujan uskottavuutta) ja paatoksen (sen millaisia suhteita tekstit rakentavat puhujan ja hänen yleisönsä välille)
pohtimisessa puolestaan retoriikan perinne tuntuu johtavan yleisemmälle, mutta tarkoituksiini paremmin sopivalle tasolle kuin systeemisfunktionaalisen kieliopin systemaattinen soveltaminen.

Toiminnan esittäminen lauseissa
Systeemis-funktionaalisen kieliopin mukainen ymmärrys kielestä, joka
representoi todellisuutta, on toiminnallinen. Todellisuutta rakentavat
prosessit: tapahtuminen, tekeminen, tunteminen, merkitseminen, oleminen ja tuleminen. Prosesseista on kyse siitä, miten esitetään kuka
toimii, millaisia toimintoja esitetään ja kehen toiminnalla vaikutetaan.
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Prosessi koostuu kolmesta osasta: itse prosessista (jota ilmaistaan
verbillä), prosessin osallistujista ja prosessin olosuhteista. Lause puolestaan on ”mentaalinen malli, joka antaa järjestystä tapahtumien
päättymättömälle vaihtelulle ja jatkuvalle virralle”. Siksi lause on
systeemis-funktionaalisessa kieliopissa keskeinen. Tekstissä lauseet ovat
monipolvisia ja monimutkaisia, mutta analyysia varten niitä voi ”suoristaa” ns. peruslauseiksi. (Halliday 1985, 106; Hakulinen & Karlsson
1995, 91–106; Mills 1997, 143; Heikkinen 1999, 105.)
Tämän ns. transitiivisuussysteemin avulla kokemusta voi kielellisesti jakaa erilaisten prosessityyppien joukkoihin. Halliday on ryhmitellyt prosessit kolmeen pääluokkaan ja muutamaan niiden välissä
olevaan ryhmään.5 Halliday lähtee liikkeelle ulkoisen ja sisäisen kokemuksen välisestä erosta, josta ihminen tulee jo varhain tietoiseksi.
Materiaaliset prosessit ilmaisevat ulkopuolisen maailman prosesseja,
mentaaliset prosessit puolestaan sisäisiä kokemuksia ja tietoisuutta.
Kolmas prosessien pääluokka ovat suhdeprosessit eli relationaaliset
prosessit, joiden avulla luokitellaan ja identifioidaan. Suhdeprosesseissa
on kyse yleistämisen oppimisesta: ”opitaan suhteuttamaan yksi kokemuksen sirpale toiseen, ymmärretään yhtäläisyyksiä ja eroja” (Heikkinen 1999, 105).
Näiden kolmen pääluokan välissä on joukko välittäviä prosesseja.
Käyttäytymisen prosessit ilmaisevat sisäisten toimintojen ulkoisia ilmentymiä, tietoisuuden ja fysiologisten tilojen purkautumista toiminnaksi (Heikkinen 1999, 105). Verbaaliset sanomisen prosessit ilmaisevat sellaisia toimia kuten sanomista ja tarkoittamista. Eksistentiaaliset prosessit kuvaavat olemassa olemista ja tapahtumista. (Prosessityypeistä yleisesti Halliday 1985, 107–109; ks. liite 5.)
Materiaalisissa prosesseissa osallistujat ovat tekijä6 (Actor) ja kohde
(Goal).7 Niissä toiminta suuntautuu tekijän ulkopuoliseen todellisuu5. Tarkasteluni transitiivisuusanalyysista perustuu jatkossa lähteille Halliday 1985, 106–
175; Heikkinen 1999, 103–118; Karvonen 1985, 111–139; Purra 1996.
6. Tekijä (Actor) on käsite, joka viittaa lauseen ns. loogiseen subjektiin eli siihen, kuka
teon asiallisesti ottaen suorittaa. Se ei välttämättä lankea yhteen lauseen kieliopillisen
subjektin eikä psykologisen subjektin eli lauseen teeman kanssa. Nämä kolme erilaista
subjektia (subjekti, teema ja tekijä) liittyvät Hallidayn systeemis-funktionaalisessa kieliopissa kukin kielen eri metafuntioon ja sen ilmenemiseen lauseessa.
7. Näitä erilaisia osallistujia on kuvattu valenssiroolin tai semanttisen roolin käsitteellä
(Hakulinen & Karlsson 1995, 101–104; Laitinen 1988); käytänkin jatkossa rooli-sanaa
kun puhun erilaisten prosessien erilaisista osallistujista.
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teen. Materiaaliset prosessit voivat ilmaista paitsi tekemistä jollekin,
myös jonkin aikaansaamista, luomista. Ne voivat kuvata sekä konkreettisia, fyysisiä tapahtumia että abstrakteja toimia ja tapahtumisia.
Halliday huomauttaa, että mitä abstraktimpi prosessi on, sitä vaikeampi on erottaa tekijää ja kohdetta toisistaan.
– Äiti keittää puuroa.
– Isä hoitaa vauvaa.
– Löin lasta.
– Kirjoitan väitöskirjaa.
Mentaaliset prosessit kuvaavat havaitsemista (näkemistä, kuulemista
jne.), kokemista tai tuntemista ja kognitiivisia prosesseja kuten ajattelemista ja tietämistä. Nimitän prosessien osallistujia kokijoiksi (havaitsemisen ja tuntemisen prosessit) tai tietäjiksi ja ajattelijoiksi (kognitiiviset prosessit) aina tilanteen mukaan (Hallidayn termi on senser).
Hallidayn jaottelussa tärkeintä on se, että nämä prosessit kuvaavat toimijoiden sisäistä, psyykkistä maailmaa. Se mitä koetaan on phenomenon,
ilmiö. (Halliday 1985, 112–119.)
Mentaaliset prosessit eroavat materiaalisista prosesseista monella
tapaa. Tutkimukseni kannalta on oleellista, että mentaaliset prosessit
edellyttävät yleensä inhimillistä – tai ainakin ihmisen kaltaista – osallistujaa – kuten siis esimerkiksi äitiä, isää, lasta tai asiantuntijaa. Prosessit ovat usein kaksisuuntaisia (mitä materiaaliset prosessit eivät ole):
voidaan sanoa merkityksen juurikaan muuttumatta sekä pidän lahjastasi
ja pelkään mörköjä että lahjasi miellyttää minua ja möröt pelottavat minua.
Mentaalisia prosesseja ovat esimerkiksi lauseet:
– Jokainen äiti tietää (että vauva tarvitsee läheisyyttä).
– Isä nauttii.
Käyttäytymisen prosessien osallistujat ovat tavallisesti ihmistoimijoita. Kyse on fysiologisista tai psykologisista prosesseista kuten
esimerkiksi itkeä, punastua, tuijottaa, nukkua ja syntyä. Ne voivat olla
myös lähellä verbaalisia prosesseja. Hallidayn mukaan kyse ei ole niinkään erillisestä prosessityypistä kuin sellaisesta joukosta prosesseja, jotka
liittävät materiaalisen toiminnan mentaaliseen. Halliday nimeää prosessin osallistujat käyttäytyjiksi.
– Vauva hymyilee ja jokeltelee kun äiti juttelee sille.
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Verbaaliset prosessit ovat sanomisen ja symbolisaation prosesseja.
Niiden keskeisin osallistuja on luontevasti sanoja. Sanojan ei kuitenkaan tarvitse olla aina inhimillinen. Myös esimerkiksi taulukot voivat
ilmaista ja tutkimus väittää. Aineistossani sanojat ovat usein erilaisia
asiantuntijoita, joskus myös isiä tai äitejä. (Halliday 1985, 140–142.)
Verbaalisissa prosesseissa on kysymys tavoista, joilla ”vierasta puhetta”
voidaan sisällyttää tekstiin. Perinteisesti on eroteltu toisistaan rakenteellisin perustein esimerkiksi suora esitys, epäsuora esitys, partisiippitai infinitiivirakenne ja ”jonkun mukaan” -rakenne sekä ns. vapaa
epäsuora esitys. (Bal 1997, 50–51; Vološinov 1990, 136–137; Heikkinen 1999, 145.)
Relationaalisia prosesseja ja niitä kuvaavia suhdelauseita on suomen
kielessä neljää tyyppiä. Ne ovat joko identifioivia samuuslauseita,
attributiivisia samuuslauseita, identifioivia olosuhdelauseita tai
attributiivisia olosuhdelauseita. (Karvonen 1995, 118–127; englannin
kielen suhdelauseista Halliday 1985, 119–138.) Tarkoitukseeni riittää, että tunnistan aineistoni olosuhdelauseet, enkä käytä näitä eri
tyyppiset olosuhdelauseet nimeäviä käsitteitä. Itselleni oleellista on
myös erottaa se, milloin puhe on inhimillisistä ja milloin muista osallistujista, sekä erityisesti milloin suhdelauseen osallistuja on abstrahoitu
asiantila tai toimija, kuten se asiantuntijateksteissä sangen usein on.
– Vanhemmat ovat tärkeimmät kasvattajat.
– Kasvattaminen on vaikeaa.
– Kasvatuksessa on kysymys rajojen asettamisesta.
– Kasvatus on rappiolla.
Jotkin lauseet voi tulkita sekä suhdelauseiksi että mentaalisiksi
lauseiksi: olen iloinen, on ihanaa olla äiti. Tarkemmilla erotteluilla
(Halliday 1985, 121–122) ei ole tulkinnalleni merkitystä. Siinä missä
kielentutkijat näyttävät pitävän suhdeprosesseja toimijoita abstrahoivina, on oman tutkimukseni kannalta mielekästä ymmärtää nämä
lauseet jota kuinkin yhtä aktiivisina mentaalisina prosesseina kuin
iloitsen tai koen, että on ihanaa olla äiti.
Pirjo Karvonen toteaa, että oppikirjoissa varsinkin kuvailevat ja
identifioivat suhdelauseet ovat erityisessä tehtävässä. Ne kääntävät
arkikielen lauseita tieteen kielelle ja toimivat näin diskurssien
yhteensovittajina. Myös sanomisen prosessit toimivat usein suhde-
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lauseiden tavoin tässä tehtävässä (A:ta sanotaan B:ksi). (Karvonen 1995,
123–124.) Suhdelauseiden verbi on usein olla tai tulla, mutta myös
monet muut verbit ovat mahdollisia (esimerkiksi muodostaa, johtua,
perustua, liittyä, toimia jonakin, sisältää, esittää, tarkoittaa, jotka ovat
asiantuntijateksteissä hyvinkin tavallisia).
Olosuhdelauseet ilmaisevat ajallista tai paikallista sijaintia. Omistuslauseet ovat suomen kielessä olosuhdelauseen alatyyppi, ilmaisevathan
ne omistajan ikään kuin paikkana (minulla on kolme lasta).
Eksistentiaaliset prosessit ovat erityislaatuisia lauseita. Ne ilmaisevat prosessin ja sen, mikä on olemassa (existent).8 Halliday luokittelee
myös (itsestään) tapahtumista koskevat prosessit eksistentiaaliksi.
Heikkisen mukaan tämä on puolustettavissa siten, että ns. itsestään
tapahtuminen on yhtä lailla ihmisistä riippumatonta kuin olemassa
oleminenkin: asioita vain on ja asioita vain tapahtuu. Heikkinen luokittelee tapahtua-verbin lisäksi eksistentiaalisissa prosesseissa tyypillisiksi esimerkiksi sellaiset kuin toteutua, syntyä, esiintyä, sujua, käydä.
(Heikkinen 1999, 138; Halliday 1985, 142–144.)
– On olemassa isiä (jotka jättävät perheensä).
– Naisilla esiintyy synnytyksen jälkeistä masennusta.
Tekijän, kohteen, kokijan, sanojan ja käyttäytyjän lisäksi prosesseissa
voidaan erottaa vielä ainakin hyötyjän rooli, joka negatiivisissa prosesseissa on sujuvaa ilmaista häviäjänä. Hyötyjän rooli vastaa Hallidayn
termiä beneficiary, joka on materiaalisissa prosesseissa vastaanottaja
(recipient) tai asiakas (client), verbaalisissa prosesseissa se jolle puhutaan, vastaanottaja (reveiver). Toiminnan aiheuttajan rooli on kyseessä
silloin kun joku teettää toisella jotakin. (Halliday 1985, 144–146; ns.
valenssirooleista yleisesti Hakulinen & Karlsson 1995, 101–104.)

Toimijoiden esittämisen lukuisat tavat
Aineistotekstieni esittämien toimijoiden analysoimiseksi ei riitä, että
pitäydyn systeemis-funktionaaliseen transitiivisuusanalyysiin. Transitiivisuusanalyysiin saan lisävivahteita pohtimalla kuvattujen toimien

8. Eksistentiaalisten ja materiaalisten prosessien rajalla ovat ns. meteorologiset prosessit: sataa ja tuulee.
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kontrollin astetta, toisin sanoen sitä, ovatko toimijat oman toimintansa suhteen aloitteellisia ja toiminnan tietoisia kontrolloijia. Tätä on
nimitetty agentiivisuudeksi. Materiaalisten prosessien tekijät ovat aina
agentiiveja. Niissä tekijä siis toimii tavalla, joka vaikuttaa ulkopuoliseen todellisuuteen. Suhteessa kontrolliin on kohde agentiivin roolivastakohta, koska kohteella ei useinkaan ole valinnanvaraa siihen tapahtumaan nähden, jossa se on osallisena. (Hakulinen & Karlsson
1995, 101–104; Laitinen 1988; Purra 1996; Tainio 1999a, 17.)
Materiaaliset prosessit on usein tulkittu liian yksioikoisesti merkiksi
siitä, että toimija kuvataan tekstissä aktiivisena. Pia Purra kysyy, miksei myös muuntyyppisen toiminnan – esimerkiksi kokemisen tai sanomisen – kuvaus voisi yhtä lailla olla toimijuuden ilmausta. Materiaalisten prosessien korostus analyyseissä on johtanut miehisen toiminnan – ja jopa stereotyyppisen miehisen toiminnan – yliarvostukseen.9 Pia Purra ironisoi kielentutkijoita, joiden mielestä joskus
agentiivisuutta ilmaisevat parhaiten sellaiset lauseet kuin John lyö Paulia
ja Brutus tappoi Caesarin. (Purra 1996, 618.)
Käsitteet prosessin osallistuja ja tekijän, kohteen, sanojan jne. roolit eivät tarpeeksi pitkälle avaa sitä, miten tekstissä kuvataan sosiaalista
toimintaa ja sosiaalisia suhteita. Tähän tarjoaa lisäapua Theo van
Leeuwenin artikkeli Representation of social actors (1996), jossa hän luo
kokonaiskuvaa kaikista niistä erilaisista lingvistisistä keinoista, joilla
sosiaalisia toimijoita voidaan teksteissä esittää.
Myös van Leeuwen pohtii agentiivisuuden käsitettä, joka on kriittiselle diskurssianalyysille ollut tärkeä. On kysytty, missä kontekstissa
toimijat on esitetty toimintaansa kontrolloivina agentiiveina ja missä
toiminnan vastaanottajina (patients). Sosiaalinen toimijuus ei suinkaan
aina realisoidu teksteissä agentiivisuutena, vaan se voi toteutua myös
monilla muilla tavoilla. Van Leeuwen esittää englanninkielisinä esimerkkeinä lauseet Our intake of migrants, jossa sosiaalinen toimija
sisältyy possessiivipronominiin ’our’10 ja lauseen People of Asian descent
say they received a sudden cold-shoulder from neighbours and co-workers,
9. Kyse ei tietenkään ole siitä, että naiset tekisivät vähemmän asioita, joissa he vaikuttavat ulkopuoliseen todellisuuteen, vaan siitä, miten naisten ja miesten toiminta kulttuurisesti on tapana kuvata ja ymmärtää.
10. Suomeksi Pakolaisten vastaanottomme, jossa toimija ”piiloutuu” possessiivisuffiksiin
-mme.
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jossa kieliopillinen agentiivi on yhteiskuntatieteellisesti katsoen toiminnan vastaanottaja. Toisin sanoen tässä tapauksessa se, joka tulee
kohdelluksi huonosti eikä suinkaan se joka käyttäytyy negatiivisesti,
esitetään lauseen keskeisenä toimijana.11 (van Leeuwen 1996, 32–33.)
Oleellinen kysymys on, kuinka voidaan tulkita tavalla, joka ei pidä
joitakin toimijoiden esittämisen tapoja toisia ”kirjaimellisempina” eikä
siten normatiivisesti parempina kuin toisia riippumatta kontekstista.
Van Leeuwen kysyy, miten esimerkiksi sanojat voidaan esittää joko
persoonallisina tai epäpersoonallisina toimijoina, yksilö- tai kollektiivisina toimijoina, viittaamalla heidän persoonaansa tai sanomisensa
sisältöön jne. Esimerkkeinä hän rinnastaa ilmaukset Shakespearen
mukaan vs. näytelmän mukaan ja raportti osoittaa vs. joku raportin
tuottajaan tai tuotantoon viittaava ilmaus. Shakespearen nimeäminen
ei yleensä tee lauseesta juuri paremmin toimintaa kuvaavaa kuin asian
esittäminen näytelmän sanomana. Toisaalta ilmaus raportti osoittaa on
asiateksteissä tavanomainen tapa, joka saattaa johtaa raportin takana
olevien toimijoiden ja yhteiskunnallisen kontekstin hämärtymiseen.
(van Leeuwen 1996, 33.)
Tekstin analysoija ei voi esittää lopullista totuutta siitä, mikä todellisuuden esittämisen tapa kuvaa paremmin todellisuutta. Sen sijaan
on tarpeen ja mahdollista tutkia mitä mahdollisista vaihtoehdoista
tekstissä otetaan käyttöön missäkin sosiaalisessa ja institutionaalisessa
kontekstissa, ja pohtia sitä miksi nämä valinnat on tehty, mitä intressejä ne palvelevat ja mitä niiden käytöllä saavutetaan. (van Leeuwen
1996, 43.)
van Leeuwen rakentaa kaavion, joka kattaa kokonaisen joukon erilaisia lingvistisiä ja retorisia ilmiöitä (esimerkiksi transformaation
tyyppejä). Nämä hän ryhmittelee myös kielitieteellisin perustein. (Mts.
34, 66–67.) Esimerkkinä hän analysoi erästä lehtiartikkelia, jossa
käsitellään maahanmuuttajia sekä joitakin muita tekstejä. Kaavio etenee hierarkkisina valintoina: toiset valinnat sulkevat toiset pois, jotkut
valinnat ovat mahdollisia rinnakkain. (Käsiteverkon suomennos liitteenä 6.)

11. Aasiasta kotoisin olevat ihmiset kertovat että he saivat äkkiarvaamatta kylmäkiskoisen kohtelun naapureilta ja työtovereilta.
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Ensimmäinen valinta on se, sisällyttääkö kirjoittaja sosiaaliset toimijat tekstiin vai sulkeeko ne pois. Toimijoiden sulkeminen pois tekstistä voidaan tehdä kahdella tapaa. Toimijoita ei joko mainita koko
tekstissä tai heidät jätetään jossakin tekstin kohdassa taka-alalle, jolloin heidät mainitaan jossakin muussa kohtaa. Mahdollisia tapoja
toimijoiden tukahduttamiselle ovat esimerkiksi hyötyjän jättäminen
ilmaisematta ja nominaalistaminen (se, että verbistä muovataan nomini;
esimerkiksi kasvattaa ® kasvatus). Suomen kielessä passiivi-ilmaus ei
toimi samoin kuin englannissa toimijan poissulkemisessa, koska
suomen passiivilla ilmaistaan epämääräistä tai yksilöimätöntä henkilötoimijaa tai toimijoiden joukkoa. Passiivi ei siis kätke toimijoita kokonaan, vaan toimijat ovat useimmiten pääteltävissä kontekstista. (Hakulinen & Karlsson 1995, 255; Laitinen 1988, 164; Vilkuna 1996,
138-143; Fairclough 1992, 182–183; Potter 1996, 184.)
Jos toimijat sisällytetään tekstiin, on siinä lukuisa määrä eri mahdollisuuksia ja erilaisia toimijan spesifioinnin tapoja. Kolme vaihtoehtoista yleisemmän tason tapaa ovat aktivointi tai passivointi, toiminnan osallistujaksi, toiminnan olosuhteeksi tai omistajaksi asettaminen
sekä persoonallistaminen tai epäpersoonallistaminen. Kaikki nämä
jakautuvat jälleen lukuisiin eri alatyyppeihin.12

Toimijoiden väliset suhteet lauseissa
Kielen interpersoonallisessa metafunktiossa on kyse siitä, miten lauseissa viitataan niihin ihmisiin, jotka ovat osallisia viestinnässä, heidän
asemaansa ja rooleihinsa. Modaalisuus kertoo puhujan asenteesta.
Perinteisessä kieliopissa ajatellaan, että yhden lauseen sisältö on
jaettavissa kahtia, lauseen ytimenä olevaan väitteeseen ja modaliteettiin,
jota ilmaisevat mm. aikamuodot, verbiin liittyvät modukset (indikatiivi,
potentiaali, konditionaali) ja kielto. Näillä keinoilla puhuja ilmaisee
12. Käsiteverkosta käy hyvin ilmi se, kuinka monimutkainen asia toimijoiden esittäminen tekstissä on. Pyrin kirjoittamaan analyysini tavalla, joka ei vaadi yksityiskohtaista
asiaan tutustumista. Mielenkiintoista kannaltani van Leeuwenin käsiteapparaatissa on
se, ettei siinä eksplisiittisesti mainita sukupuolen esittämistä lainkaan. Sukupuoli ikään
kuin sulautuu sellaisiin käsitteisiin kuin kollektivisointi, nimeäminen tai luokittelu (ja sen
alla edelleen esimerkiksi identifiointi ryhmään). Sukupuolen voi ilmaista myös esimerkiksi somatisoinnilla (lapsi nukahti rinnoille).
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sen, miten hän suhtautuu sanomaansa. (Hakulinen & Karlsson 1995,
259, 273–293; Wartiovaara 1991, 67; Heikkinen 1999, 213.)
Jo lausetyypit – väitelauseet, kysymykset, huudahdukset, käskyt –
kertovat interpersoonallisista suhteista. Toisaalta normaalien väitelauseiden ja muiden lausetyyppien välillä ei nykykäsityksen mukaan
ole perustavaa eroa. Mistä tahansa lausumasta voidaan erottaa sen
perusmerkityksen lisäksi sen puhefunktionaalinen vaikutus eli illokutiivinen sävy. Toisin sanoen mikä tahansa lause voi toimia käskynä,
kieltona, kehotuksena, lupauksena, uhkauksena jne. Aina illokutiivinen
sävy ei ole tulkittavissa suoraan ilmauksesta, vaan se täytyy päätellä
asiayhteydestä. Toisaalta on tietenkin olemassa myös illokutiivisen sävyn
ilmaisemiseen eriytyneitä lausetyyppejä ja verbejä. (Hakulinen &
Karlsson 1995, 260; Laitinen & Rojola 1998, 9–11.)
Modaalisuus rakentaa Hallidayn mukaan kielen interpersoonallista
metafunktiota (Halliday 1985, 68–105). Modaalisuutta rakennetaan
mm. erilaisilla apuverbeillä ja adverbeillä. Katariina Wartiovaaran
mukaan kielitieteelle olennaisia modaalisuuden lajeja on kolme. Ensimmäinen liittyy puhujan varmuuteen (tietämiseen ja luulemiseen)13 ,
toinen olosuhteiden antamiin mahdollisuuksiin tai niiden luomaan
pakkoon (esimerkiksi pystyä, voida ja täytyä). Kolmas puolestaan liittyy
moraaliin (esimerkiksi saada, olla lupa, pitää). Näitä eriluonteisia
modaalisuuden lajeja ilmaistaan osittain samoilla keinoilla. Tietämisen modaalisuutta ilmentäville lauseille on ominaista, että niissä
modaalisen ilmaisimen vaikutusala ulottuu koko muuhun lauseeseen.
Kaksi muuta modaalisuuden lajia kohdistuvat johonkin tekoon.
Modaalisuutta on paitsi eri luonteista, myös eri asteista. Toisessa päässä
on heikko tulkinta (mahdollisuus), toisessa vahva (välttämättömyys).
(Wartiovaara 1991, 67–71.) Esimerkiksi apuverbit täytyä ja voida ovat
monimerkityksisiä eikä aina ole edes kontekstista mahdollista päätellä, ilmaistaanko niillä todenperäisyyttä vai sallimista ja velvollisuutta.
Modaalisuus on ylipäänsä tärkeä kysymys jo aineistojeni lajityyppien valossa, onhan kysymys asiantuntijateksteistä. Asiantuntija13. Potter tiivistää Bruno Latourin ja Steve Woolgarin episteemisen modaalisuuden hierarkian. Siinä vahvimmassa päässä on presuppositio, jota ei lainkaan ilmaista tekstissä
eksplisiittisesti. Toiseksi vahvin on pelkkä väite X. Sen jälkeen järjestys on seuraava: X
on tosi; tiedän, että X; väitän että X; uskon että X; oletan että X; ajattelen että X; arvaan että X;
ja viimein, toisessa ääripäässä, on mahdollista että X. (Potter 1996, 112; Woolgar 1988,
69–72.)
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tekstin käsite implikoi tiettyä suhdetta kirjoittajan ja yleisön välille.
Yleensä ajatellaan, että asiantuntijoiden väitteet ovat totta ja perustuvat parhaalle mahdolliselle tiedolle. Samalla oletetaan myös, että asiantuntijoilla on oikeus ja velvollisuus antaa ohjeita. Valistuksessa onkin
kyse näiden kahden kietoutumisesta yhteen.
Interpersoonallisia suhteita rakentavat tekstiin myös muut kielelliset keinot kuin varsinainen modaalisuus. Tällaisia keinoja ovat
polaarisuus (kielto/myöntö), aikamuodot sekä persoona ja passiivi.
Kieltolause on selvempi kannanotto tilanteeseen ja edeltävään tekstiin
kuin vastaava myönteinen lause. Analyysissä kieltolause kiinnittää
huomion sanomisen kontekstiin. Aikamuodoista puolestaan preesens
on tunnusmerkitön, mutta neutraali sekään ei ole. Preesens merkitsee
yleensä pysyvyyttä, jatkuvuutta ja universaalisuutta. Persoonamuodoilla luodaan lukijalle identiteettejä ja mahdollisuuksia samaistumiseen tai itsensä etäännyttämiseen tekstistä. (Halliday 1985, 68–105;
Wartiovaara 1991, 60–66, 71–73; Heikkinen 1999, 212–229.)
Asiatekstille ja asioiden esittämiselle tosiasioina on joitakin luontevia, ns. tunnusmerkittömiä keinoja. Modaalisuus on niissä ikään kuin
nolla-asteista. Tällöin kirjoittajan oma panos faktan tuottajana ja
mielipiteen esittäjänä jää piiloon. Sellaisia ovat preesensin indikatiiviset
3. persoonan väitelauseet, aikamuodoista preesens ja polaarisuudesta
myöntölauseet. (Hakulinen & Karlsson 1995, 247, 252, 266, 274;
Wartiovaara 1991, 73; Vilkuna 1996, 151.)
Geneerisiksi eli yleistäviksi sanotaan sellaisia ilmauksia, jotka toteavat
jonkinlaisen lain, normin tai periaatteen. Suomen kielessä geneerisyys
on kokonaan kontekstista pääteltävä asia. Voidaan tehdä ero kuvailevien
ja normatiivisten yleistysten välille. Deskriptiiviset yleistykset koskevat periaatteessa kaikkia kyseisiä olioita, normatiiviset puolestaan moraalisesti täydellisiä maailmoja. Esimerkiksi lause Naisella on emätin,
miehellä penis on deskriptiivinen yleistys. Äidit huolehtivat tai
Varttuessaan aikuiseksi tyttö rakastuu mieheen ovat puolestaan
normatiivisia yleistyksiä. Normatiivisia yleistyksiä käytetäänkin juuri
käytöksen ohjailuun. On todettu, että yksikkömuoto yleistää monikkoa
enemmän. Se tuottaa lainomaisia yleistyksiä, monikkomuoto puolestaan satunnaisia yleistyksiä. (Vilkuna 1992, 136–142; Tainio 1999a,
13–16.) Kun on kyse sosiaalisesta toiminnasta, deskriptiivisen ja
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normatiivisen yleistyksen raja on kuitenkin häilyvä. Kuvaus tulkitaan
helposti normiksi.

Fokalisointi ja tekstin toimintakulman asettaminen
Viimeiseksi käsittelen fokalisointia eli näkökulmaa14 . Fokalisointi-käsite on peräisin narratologiasta, Mieke Balilta ja Sholomith RimmonKenanilta (Bal 1997, 142–161; Rimmon-Kenan 1991, 92–109; Potter 1996, 164). Fokalisoinnissa on kyse siitä, miten teksti esittää asiansa jostakin perspektiivistä, ikään kuin jonkin prisman kautta. Visuaaliseen viittaavan merkityksen lisäksi fokalisoinnilla on myös laajempi, tekstin tietoon, tunteisiin ja ideologiseen suuntautumiseen liittyvä merkitys.
Fokalisointi on prosessi, jossa rakennetaan sitä, mistä ja kenen
toimijoiden näkökulmasta asioita katsotaan ja arvioidaan. Ääni viittaa
puolestaan siihen, kuka kertoo miten asiat ovat ja arvioi niitä. Fokalisoijaa (sitä kenen näkökulmasta asiat kerrotaan) ja kertojaa (sitä
kenen ääni kerronnassa rakentuu) ei ole aina helppo erottaa toisistaan,
ja usein ne myös lankeavat yksiin. Ne kuitenkin ovat kaksi erillistä
toimintoa. (Rimmon-Kenan 1991, 92–95, 110–134; 1995, 28–29;
Bal 1997, 19–31,142–144; Mills 1995, 181; vrt. Komulainen 1998,
57–58.) Yleisesti ottaen omassa aineistossani ääni kuuluu kirjoittavalle
asiantuntijalle ja rakentuu pitkälti eksplisiittisen intertekstuaalisesti,
mutta toisinaan kirjoittaja käyttää myös muita ääniä. Ääni on
aineistoihini paremmin sopiva käsite kuin kertoja, joka selvästi viittaa
narratiiveihin, kertoviin teksteihin.
Kun fokalisointia pohditaan asiana, joka kertoo tekstin maailmankuvasta ja arvostuksista, se voidaan ymmärtää tapana, jolla tekstissä
ohjataan ja kannustetaan tietynlaiseen lukutapaan. Fokalisointi ohjaa
lukijan empatioita. Sara Mills nimittää tätä lukutapaa, johon teksti
ohjaa, hallitsevaksi lukutavaksi. Vaikka hallitseva lukutapa ohjaa aina
14. Liisa Tainio (1999a) käyttää fokalisoinnin käsitettä näkökulman rakentamisen erityisenä, suppeampana keinona. Itse kuitenkin olen päätynyt nimittämään kaikkia näkökulman luomisen tapoja fokalisoinniksi, joten käsitteeni vastaa Tainion näkökulmaa.
Fokalisointi on mielestäni näkökulmaa parempi käsite siinä, että se mahdollistaa sekä
katsojan että katseen kohteena olevan asian tai toimijan erittelyn. Eeva Jokinen kirjoittaa tekstin puhuttelukulmasta (1996, 121–122).
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tulkintaa, lukijan on mahdollista hyväksyä tai hylätä se. Mills itse
keskittyy fokalisoinnin avulla pohtimaan tekstin sukupuolistumista,
sitä ovatko fokalisoija ja fokalisoitu miehiä vai naisia, ja sitä kumman
sukupuolen näkökulmasta teksti hallitsevasti rakentuu. (Mills 1995,
67–68, 178–187; Tainio 1999b, 18.)
Näkökulmaa rakennetaan tekstissä monilla kielellisillä keinoilla:
kieliopillisten muotojen valinnalla, sanastolla, tekstuaalisella rakenteella
jne. Näkökulmaa voidaan ilmentää myös sillä, mitä kielenkäytössä ei
panna ilmi. (Tainio 1999b, 17.) Fokalisoinnissa on kaksi osapuolta.
Toisaalta on kyse siitä, kuka fokalisoi, toisaalta siitä, kehen tai mihin
ilmiöön fokalisoidaan. Fokalisoinnilla on siten sekä subjekti että objekti,
fokalisoija ja fokalisoitu. (Bal 1997, 149.) Omassa tarkastelussani molempien analyysi on tarpeen.
Fokalisointia voidaan pohtia mm. sen suhteen, kuvataanko asioita
kerrottujen asioiden ja tapahtumien sisältä käsin (sisäinen fokalisointi)
vai ulkoa (ulkoinen fokalisointi), pysyykö fokalisointi vakaana vai
vaihteleeko se kahden tai useamman fokalisoijan kesken, miten se
suhteutuu tilaan ja aikaan, rakentuuko se fokalisoijan aistien vai tunteiden ja kognitiivisen suhtautumisen varaan sekä vielä sen suhteen,
miten fokalisoinnilla rakennetaan tekstien normeja (fokalisoinnin
ideologian alue) (Rimmon-Kenan 1991, 95–105). Viimeksi mainittu fokalisoinnin aspekti on siinä suhteessa keskeinen asiantuntijatekstien
analyysille, että sen mahdollistaa sen pohtimisen, antaako teksti virikkeitä yksiääniselle vai moniääniselle tekstin tulkinnalle (Bahtin 1991,
131–149; Vološinov 1990; Komulainen 1998, 52–59).
Pohdin aineistojeni fokalisointia samojen abstrahoitujen toimijoiden
avulla kuin pohdin lauseiden esittämiä toimijoita. Toisin sanoen ne
fokalisoijat ja fokalisoidut, joita aineistossani tarkastelen, ovat asiantuntijakirjoittaja, asiantuntija/ammattilainen, isä, äiti, ”kolmas hoitaja” ja lapsi. Aineistotekstieni luonteen vuoksi niiden ensisijainen ääni
on asiantuntijakirjoittajan, ja vain harvakseltaan ne lainaavat muita
ääniä. Tämä on siis tekstilajin ominaisuus. Asioita tarkastellaan kuitenkin myös kaikkien muidenkin toimijoiden näkökulmasta ja tarkastelu kohdistuu milloin kehenkin kuudesta tekstien ”perustoimijasta”.
Ongelmia tarkastelulleni aiheuttaa se, että tekstien fokalisointi on
usein sangen vaihtelevaa lauseesta, kappaleesta, luvusta jne. toiseen.
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Toisaalta fokalisointi tuntuu yksittäisissä teksteissä kuitenkin usein
palaavan samaan toimijaan. Rimmon-Kennanin termein fokalisoinnin
pysyvyyden aste sekä vaihtelee että säilyy suhteellisen vakaana
(Rimmon-Kenan 1991, 99). Siksi kehitin avuksi ajatuksen tekstin toimintakulmasta. Se rakentuu tekstin keskeisen fokalisoidun varaan.
Hyvin usein pystyn jakamaan aineistotekstini tai niiden katkelmat sen
mukaan, mikä on niiden toimintakulma: onko teksti kirjoitettu esimerkiksi isän tai äidin toimintakulmasta. Tällöin muita tekstin toimijoita tarkastellaan suhteessa tähän keskeiseen toimijaan.
Joskus tämä keskeinen fokalisoitu toimii samalla myös tekstin
keskeisenä fokalisoijana, sillä hän toimii ikään kuin porttina toisten
toimijoiden tarkasteluun ja muita toimijoita saatetaan tarkastella hänen
asemastaan15 käsin. Kun painotan sitä, että tekstin keskeinen fokalisoitu
ja fokalisoija ovat sama toimija, puhun siitä, että teksti on myös
toimijalähtöinen tai -keskeinen. Toisin sanoen pohdin sitä, milloin
teksti, jonka toimintakulma on vaikkapa äidissä tai lapsessa, on samalla myös äiti- tai lapsikeskeinen teksti.
Asiantuntijateksteissä lienee kuitenkin tavallisempaa, että keskeinen fokalisoija on asiantuntijakirjoittaja tai abstrakti, intertekstuaalisesti
tuotettu kollektiivinen asiantuntijuus. Joskus toimintakulma lankeaa
puolestaan yksiin tekstin keskeisen äänen kanssa ja rakentuu siten
kirjoittavan asiantuntijan toimintakulmasta. Tämäkin on melko harvinaista. Miksi se olisikaan yleistä, sillä onhan asiantuntijatekstien tarkoituksena yleensä argumentoida asioiden tilasta maailmassa yleensä
eikä asiantuntijoiden omasta toiminnasta? Asiantuntijoiden kirjoituksissa on kuitenkin joitakin kohtia, joissa asiantuntijan toimintakulman

15. Olen kehitellyt ajatuksiani soveltamalla myös naistutkimuksessa käytyä vilkasta teoreettista keskustelua ns. standpoint -teorioista ja tutkijan asemasta ja paikantumisesta.
Mielestäni toimintakulma on parempi ilmaus tavoiteltavalle asialle kuin ”näkökulma”
tai ”standpoint”, joka kirjaimellisesti käännettynä on hyvin staattinen ’seisomapaikka’.
Keskustelun keskiössä on ollut kysymys siitä, miten tutkimuksella on aina yhteys sen tekijän asemaan sosiaalisissa suhteissa, eikä tutkijan positiosta irrallista objektiivista tutkimusta voi siten olla olemassa. Toinen puoli keskustelusta on koskenut sitä, mitä tämän
asian tunnistamisesta tulisi seurata tutkimukselle yleensä ja naistutkimukselle erityisesti: miten tutkijan pitäisi pystyä käsittelemään ja ilmaisemaan omaa paikkaansa yhteiskunnassa ja tutkimuksessa? (Harding 1991; Stanley & Wise 1990; Ruoho 1990; Heinämaa 1993.) Suvi Ronkainen suomentaa Sandra Hardingin epistemologian kysymyksiksi sijoittautumisesta ja sitoutumisesta. (Ronkainen 2000).
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rakentaminen ja reflektointi on paikallaan ja tukee lukijoiden mahdollisuuksia elävään tulkintaan. Asiantuntijan oman toimintakulman
avaamisen puuttuminen kokonaan kertoo puolestaan asiantuntijan ja
hänen yleisönsä suhteesta, jossa asiantuntijan tehtävä on jakaa tietoa
ja ohjeita, ja yleisön tehtäväksi asettuu niiden vastaanottaminen
reflektoimatta.
Tekstin keskeinen toimintakulma näkyy usein jo otsikoissa, kuten
seuraavissa poiminnoissa ”aineistovarastostani” eli niistä viitteistä jotka keräsin tarkempaa aineiston valintaa varten. Otan huomioon myös
vanhempien ja lasten sukupuolen. Asiantuntijoiden ja ammattilaisten
sukupuoli eksplikoidaan harvoin eikä yleensä ainakaan otsikoissa. Olen
valinnut esimerkeiksi helposti hahmotettavia otsikoita.
Sukupuolineutraali vanhempien toimintakulma
– Autistin elämänkaari vanhempien kokemana.
– Ihana, kamala murkku.
– Rakkautta ja rajoja: Terveen kurinpidon periaatteet ja menetelmät.
Äidin/naisen toimintakulma
– Imetän ja hoivaan.
– Keski-ikäisten naisten lapsuuskokemukset ja oma vanhemmuus.
Isän/miehen toimintakulma
– Isän hoitorooli ja leikinohjaustyylit.
– Miehen terveys. Maskuliinisuuden onni ja kirous.
Sukupuolineutraali lapsen toimintakulma
– Kotivammaiset eli ”Miten sinua kohdeltiin lapsena?”.
– Lapsen kieli ja vuorovaikutustaidot.
– Lasten paikka sukupolvijärjestelmässä: koettu lapsuus 9-vuotiaiden
näkökulmasta.
Poikalapsen toimintakulma
– Isänsä menettäneet pojat varusmiehinä. Vertaileva tutkimus
hajonneiden ja ehjien kotien poikien persoonallisuuden kehityksestä ja palveluksessa selviytymisestä.
– Pienistä pojista kunnon miehiä.
Tyttölapsen toimintakulma
– Tyttö, nainen, naisellisuus.
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Ammattilaisen/asiantuntijan toimintakulma
– Biologisen lapsen huomioonottaminen lapsen huostaanotossa ja
sijoituksessa.
– Lapsivuodeajan psyykkisten vaikeuksien ennakointi: kognitiivinen
malli.
– Onnellinen ja ongelmallinen äitiys. Tutkimus lasten hoidon ja
kasvatuksen asiantuntijoiden äitiyttä koskevista käsityksistä.
Lapsen toimintakulmaa rakentavien otsikoiden tarkastelu puolestaan osoittaa, että lapsen toimintakulma saattaa merkitä hyvinkin
erilaisia asioita: sitä, että asioita pohditaan juuri paraikaa lapsuuttaan
elävien lasten näkökulmasta ja heitä kuunnellen tai sitä, että lapsuutta
muistellaan ja arvioidaan nykyisen aikuisen näkökulmasta. Kolmas tapa
on tarkastella lapsuutta abstraktista näkökulmasta, lapsen kehitystä
pohtien. Tällöin lasta katsotaan ikään kuin tulevaisuuden perspektiivistä ja sen suhteen, millainen hänestä voi tulla tai on tulossa. Tämä
on asiantuntijateksteille hyvin keskeinen tapa fokalisoida lapseen
(Alanen 1992; Strandell 1992).
Toimintakulman käsite mahdollistaa sen erottamisen, kuka kulloinkin on tekstissä se toimija, johon suurin huomio kiinnitetään, ja kenen toiminnan, tarpeiden, tunteiden ja halujen kautta tekstin muita
moninaisia toimijoita tarkastellaan.

Tekstuaaliset suhteet tutkimuksessa
Työkalut on nyt esitelty ja on viimein aika siirtyä itse aineistotekstien
pariin. Osan II aineistolukujen lukuohjeeksi riittänee, että yleisesti
ottaen on merkityksellistä, minkälaisia prosesseja kirjoittaja kuvaa,
miten hän esittää toimijat ja millaista suhdetta hän luo kielellisillä
keinoilla lukijaansa.
Esimerkiksi sillä on merkitystä, jos äiti tai isä kuvataan hallitsevasti
mentaalisten prosessien tai vaihtoehtoisesti enimmäkseen materiaalisten prosessien osallistujana. Voidaan olettaa, että teksti kuvaa toimijat
aktiivisina ja monipuolisesti, jos tekstissä on monenlaisia prosesseja.
Intentionaalinen materiaalinen toiminta puolestaan voidaan olettaa
merkiksi siitä, että toimija kontrolloi omaa toimintaansa – ainakin
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verrattuna siihen, että asiat vain tapahtuisivat ikään kuin itsestään (vrt.
Mills 1995, 145; Heikkinen 1999, 136–141).
Kielioppien ja tutkimusten esimerkit ovat usein aika yksinkertaisia
lauseita. Mitä monitasoisempaa kielenkäyttö on, sitä enemmän
ambivalenssia tulkintoihin välttämättä tulee. Olen yrittänyt käyttää
myös hyödykseni tulkintojen vaikeutta ja pohtia, millaisia tulkintavaihtoehtoja prosessien luokittelu useampaan kuin yhteen kategoriaan tarjoaa. Ylipäänsäkin aineistoni kieli on pitkälle viedyn kirjallista
ja lauseet pitkiä, monimutkaisia ja polveilevia. Harvoin törmään ns.
peruslauseisiin sellaisinaan.
Toimijoiden paneminen ilmi ja heidän monipuolinen esittämisensä
helpottavat yhteiskunnallisten ja kulttuuristen suhteiden hahmottamista toiminnan tuloksena ja asioina joihin voi vaikuttaa.
Modaalisuudella luodaan puolestaan muun muassa vaikutelmaa siitä,
onko asioilla yksi vai monia puolia, ovatko asiantuntijoiden esitykset
kiistettävissä ja ohjeet neuvoteltavissa.
Loppujen lopuksi kysymys siitä, mitä transitiiviset valinnat, toimijoiden esittämisen tavat tai modaalisuus merkitsevät, riippuu kuitenkin kontekstista ja niistä olettamuksista, jotka lukijalla on tekstiä tulkitessaan. Transitiivisuus sen paremmin kuin muutkaan lingvistiset
valinnat eivät sinällään, ikään kuin tulkitsijasta riippumatta, merkitse
mitään. Tekstianalyysien ensisijainen tarkoitus onkin ikään kuin virittää lukijoita taajuudelle, joka mahdollistaa lukijoiden omat tulkinnat
ja politisoi merkitykset.

121

Osa II
ANALYYSIT
Yhteiskunnan teollistuminen ja kaupungistuminen ovat luoneet tilanteen, jossa
lasten hoito on yhä useammassa tapauksessa siirtymässä biologiselta äidiltä
sijaisäidille. Keskustelua on käyty ja jatkuvasti käydään siitä, kuka, millainen
ja missä toimiva tämän sijaisäidin tulisi olla.
Marjatta Koskinen tutkimuksessaan Lasten hoito teollisuusyhdyskunnassa,
1970, 1.

Äidinhoiva ja jaettu vanhemmuus
On aika siirtyä asiantuntijoiden kirjoittamien tekstien empiiriseen analyysiin. Miten suomalaiset asiantuntijat kirjoittavat vanhemmuudesta
ja sukupuolesta? Miten erilaiset äitiyttä ja isyyttä koskevat ymmärrykset kohtaavat toisensa?
Naiset synnyttävät lapset ja naiset hoitavat lapsia. Historiallisesti
katsoen ei kuitenkaan ole mikään itsestään selvyys, että lapsista pitävät
huolta ja heitä kasvattavat samat naiset, jotka heidät ovat synnyttäneet.
Ylemmissä yhteiskuntaluokissa suuri osa lasten hoitamisesta on kautta aikojen annettu palvelijoiden huoleksi. Köyhempien lapsista on äidin
lisäksi tai sijasta pitänyt huolta vaikkapa isompi sisarus tai joku sellainen kotitalouden jäsen, joka ei muuhun työhön ole kyennyt. Luvussa
Vanhemmuutta ohjaavien instituutioiden synty ja levittäytyminen kuvasin historian kautta diskursiivista prosessia, jossa pienten lasten ja äitien
elämä ja sosiaaliset suhteet sidottiin tiivisti toisiinsa, ja muut suhteet
suljettiin kaksikon ulkopuolelle. Silloin kun isä ylipäänsä otettiin
huomioon, hänen tehtävänä olivat leivän ansaitseminen ja perheen
päänä toimiminen, ei lasten hoito. Imetystä ja kodin hygieniaa, lapsen ravintoa ja fyysistä hoitoa koskevien uusien normien luomisen
jälkeen asiantuntijoiden mielenkiinto siirtyi yhä tiiviimmin tarkastelemaan äidin ja lapsen muodostaman kaksikon psyykkistä suhdetta.
Lastenhoidosta tuli hoivaa. Taitava fyysinen hoito oli yhä tärkeää, mutta
nyt se antoi ravinnon ja suojan lisäksi mahdollisuuden äidin ja lapsen
tiiviin psykososiaalisen suhteen kehittymiseen. Suhde toimi kaikkien
lapsen tulevien ihmissuhteiden perustana ja elämänkohtalon viitoittajana.
Tämä on tutkimukseni kannalta ensimmäinen keskeinen diskursiivinen prosessi. Nimitän tätä äidin ja pienen lapsen ainutlaatuista
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suhdetta koskevaa ajattelua ja suhdetta tukemaan tarkoitettuja käytäntöjä äidinhoivan diskurssiksi. Äitiys on äidinhoivan diskurssissa
pitkälti jakamatonta. Nancy Chodorow, joka käsitteli psykoanalyyttisen kehitysteorian luomaa ymmärrystä äitiydestä, käytti ilmausta
exclusive mothering, poissulkeva äitiys (Chodorow 1978). Tarkoitankin
äidinhoivan diskurssilla sellaista ymmärrystä äitiydestä, jossa kaikkien
muiden ihmissuhteiden merkitys suljetaan äidin ja pienen lapsen
suhteen ulkopuolelle, ja jossa miesten ja naisten välinen työnjako
perheessä – ja usein myös perheen ulkopuolella – saa mielensä äidin
hoivaroolista.
Tuskin tämä äidinhoivan diskurssi oli kypsynyt ja läpäissyt yhteiskunnalliset instituutiot, kun se jo haastettiin 1960-luvun sosiaalisessa ja kulttuurisessa murroksessa. Sukupuolten välisen tasa-arvon nimissä
alettiin puhua miesten osallistumisesta lastenhoitoon ja kotitöihin.
Ensisijaisena tavoitteena oli naisten toimintakentän laajeneminen työelämässä ja koulutuksessa. Mutta vähitellen iti myös ajatus, että miesten uusi rooli perheenisinä olisi tärkeää myös heille itselleen ja ennen
muuta lapsille. Jotta lapsista voisi kasvaa sukupuolirooleiltaan joustavia ja tasavertaisia aikuisia, tuli heidän saada monipuolinen roolimalli
sekä isältä että äidiltä. Jakamatonta äitiyttä haastamaan kehittyi siis
pikku hiljaa ajatus vanhemmuuden – ja myös pienten lasten hoivan
– jakamisesta äidin ja isän kesken. Nimitän tätä toista diskursiivisen
prosessin kiteytymää jaetun vanhemmuuden diskurssiksi.1
Sen jälkeen kun isien hoivasuhde lapsiinsa ja vastuu kotitalouden
päivittäisestä pyörittämisestä ovat rakentuneet diskursiivisesti kyllin
vahvoiksi vaihtoehdoiksi äitien ja naisten itsestään selvälle hoiva- ja
kotityöroolille, ei paluuta äidinhoivan ”luonnollisuuteen” ole ollut.
Toisin sanoen tämän jälkeen ei enää ole ollut sijaa sellaiselle puheelle
äidin ja lapsen suhteesta, kotitaloudesta, kasvatuksesta, hoivasta ja
perheestä, jossa kysymys isän roolista ei olisi noussut ainakin implisiittisesti, vaivihkaa mukaan keskusteluun.
Vauvojen ja pienten lasten hoidon ongelmaa äidin työpäivän aikana ei kuitenkaan ajateltu ratkaistavaksi isien jäämisellä kotiin; isien
tehtäväksi tuli lähinnä tasoittaa äidin kaksinkertaista työtaakkaa työn
1. Myös termiä symmetrinen perhe käytettiin yleisesti 1980-luvulla (Nummenmaa
1987,1; Jokinen & Julkunen 1984).
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ja kodin puristuksissa. Ratkaisuksi koettiin päivähoidon uudistaminen. Jaettu vanhemmuus äidin ja isän roolien yhteensulautumisena
oli 1960-luvulla vielä etäinen ajatus suurimmalle osalle miehiä ja naisia.
Työn ja perheen sovittaminen yhteen naisen elämässä ratkaistiin pitkälti jakamalla vastuuta lasten hoidosta uudelleen naisten kesken. Äitien
rinnalle astuivat nyt pienten lasten hoitajiksi yhä useammin koulutetut ja tai vähintäänkin kurssitetut ammattilaiset: lastentarhanopettajat, lastenhoitajat, päiväkoti-apulaiset ja kunnalliset tai kunnallisesti
valvotut perhepäivähoitajat. He ovat yhä valtaosaltaan naisia.
Diskurssien nimeämisellä on haittapuolensa. Nimet helposti toistavat ja vahvistavat diskurssien rajoja. Valitsemani nimien ongelma on
se, että nämä äitien ja isien rinnalla toimivat ”kolmannet” hoitajat jäävät
varjomaisiksi kuviksi, jotka vain silloin tällöin vilahtavat kuvaamissani
diskursseissa. Lapsen arjen näkökulmasta katsottuna heidän sosiaaliset suhteensa tai edes hoito-, hoiva- ja kasvatussuhteensa eivät suinkaan pelkisty kotiin ja omiin vanhempiin, eivätkä vanhemmat puolestaan toimi ilman yhteyksiä näihin ”kolmansiin”.
Sekä äidinhoivan että jaetun vanhemmuuden diskurssi sulkevat
tämän hoivan jakamisen naisten kesken pitkälti ulkopuolelleen. Ne
jättävät sen yksinkertaisesti käsittelemättä. Sekä äidinhoivan että jaetun
vanhemmuuden diskurssit ovat perhekeskeisiä diskursseja. Ne uusintavat poliittisen teorian jakoa julkiseen ja yksityiseen piiriin. Tämä jako
on osoittautunut naisten toiminnan kannalta sangen ongelmalliseksi,
sillä yhteiskunnassa ihmiset ja heidän toimintansa – ja aivan erityisesti naisten elämä – limittyy molempiin ”sfääreihin”. Tiukka jaottelu julkiseen ja yksityiseen estää analysoimasta niin naisten ammatillista
toimintaa kuin heidän työtään kodin piirissä. (Pateman 1988; Eräsaari, Julkunen & Silius 1995; Keränen 1995.)2
Äidinhoivan ja jaetun vanhemmuuden diskurssit jäsentävät jatkossa
omien tutkimusaineistojeni analyysiä. Lukemalla asiantuntijoiden
1980- ja 1990-luvulla julkaisemia kirjoituksia äitiydestä ja isyydestä
pohdin diskursseja yhä uudestaan uusista näkökulmista ja suhteessa
erilaisiin asiantuntijoihin ja tekstilajeihin. Erityisesti minua kiinnos2. Se jakaa myös kasvatusta koskevan ajattelun kahteen erilliseen traditioon – kasvatustieteeseen, joka koskee enimmäkseen julkista kasvatusta koulussa – ja perhettä koskevaan psykososiaaliseen keskusteluun. Näin myöskään lasten elämää ei kyetä tarkastelemaan kokonaisuutena.
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taa nimeämieni kahden diskurssin limittyminen toisiinsa: miten ne
edellyttävät toisiaan ja miten asiantuntijat argumentoivat niiden puolesta ja vastaan. Millaisina versioina diskurssit elävät asiantuntijoiden
keskusteluissa?
Äidinhoivan ja jaetun vanhemmuuden diskurssit saavat elinvoimansa keskinäisestä suhteestaan. Johdatukseksi diskursseihin poimin aineistostani esimerkkejä, joissa joissa äidinhoivan ja jaetun vanhemmuuden
diskurssit rakentuvat toinen toisilleen. Diskurssit kommentoivat toisiaan, kiistelevät, limittyvät, nojaavat yhteisiin aihepiireihin, tyyleihin
ja argumentaation keinoihin tai rakentavat puolestaan aiheille joista
toinen vaikenee ja vaikenevat siitä minkä toinen nostaa diskurssin
keskiöön.

Moderni vastaan perinteinen, perinteinen vastaan moderni
Äidinhoivan ja jaetun vanhemmuuden diskurssien suhde kerrotaan
aineistona toimivissa asiantuntijoiden kirjoittamissa teksteissä käännekohtana, historian nytkähdyksenä vanhasta uuteen. Keskeisin tapa kytkeä tarkastelu historialliseen muutokseen on nimetä aika ennen jaetun
vanhemmuuden murrosta ”perinteiseksi” ja aika murroksen jälkeen
”uudeksi” tai ”moderniksi”. Tämä on jaetun vanhemmuuden diskurssin keskeinen teema. Ensimmäinen aineistokatkelma kertookin jaetusta
vanhemmuudesta 3 :
1
Länsimaisissa kulttuureissa isällä ja äidillä on perinteisesti nähty olevan erilaiset tehtävät perheessä äidin vastatessa hoidollisista tehtävistä ja isän perheen toimeentulosta huolehtimisesta. Tällainen perinteinen perhe on saanut rinnalleen uudenlaisen – ns. symmetrisen – perheen, jossa molemmat
vanhemmat käyvät ansiotyössä.
Psykologian tutkija isän hoitoroolia koskevassa tutkimuksessa 1986, 1.

3. Numeroin esimerkkikatkelmat kussakin erillisessä tekstianalyysissa juoksevalla
numeroinnilla. Silloin kun olen jakanut esimerkkini useampaan osaan, jotka seuraavat
aineistotekstissä toisiaan, käytän alanumeroita tapaan 1.1,1.2 jne. Katkelmien
bibliografiset tiedot löytyvät liitteestä 3. Tekstin yhteydessä kerron vain niukat tiedot:
asiantuntijan alan, kirjoituksen teeman, tekstilajin ja julkaisuvuoden.
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Katkelma määrittää perinteisen ja uuden rajan naisten palkkatyöläistymisenä. Vaikka siinä puhutaan sekä äidistä että isästä, kuvaa
se kuitenkin tapahtumia äidin toiminnan ja roolin muutoksen kautta.
Katkelmassa luotu suhde muutokseen on melko neutraali. Seuraava
esimerkki katsoo muutosta puolestaan isää tarkastelemalla ja arvottaa
selkeästi positiiviseksi.
2
Saadut tulokset kuvastanevat isän roolin muuttumista. Vähitellen tapahtuva
muutos perinteisestä passiivisesta miehen roolista aktiivisempaan ja
perhekeskeisempään suuntaan tulee esille verrattaessa isien muistikuvia oman
isänsä roolista esille tulleisiin omiin vastuualueisiin perheen työtehtävissä ja
lasten kasvatuksessa.
Psykologian tutkijat isiä koskevassa tutkimuksessa 1987, 125.

Katkelma 2 määrittää isän toiminnan muutokseksi passiivisuudesta aktiivisuuteen – tulkinta, joka on useimmiten käytössä silloin, kun
pohditaan naisen roolin modernisoitumista ja sukupuolten välistä tasaarvoa. Vastakohtaparit ”perinteinen ja moderni/uusi”, ”aktiivisuus ja
passiivisuus” ovat diskurssissa kuin palikoita, joilla on vakiintuneet
paikkansa ja hierarkkiset suhteensa. ”Aktiivisuus” ja ”moderni/uusi”
liittyvät useimmiten yhteen, siinä missä ”perinteinen/mennyt” yhdistetään ”passiiviseen”, ja tällöin moderni latautuu arvotuksissa positiivisesti, perinteinen negatiivisesti.
Jaetun vanhemmuuden diskurssi on kytkeytynyt niin voimallisesti yleiseen modernisaation, kehityksen ja positiivisen nykyaikaistumisen ajatukseen, että äidinhoivan diskurssin varaan rakentaville käy
vaikeaksi puhua perinteisestä. Vaikka perinteistä elämänmenoa onkin
mahdollista kaivata takaisin ja esimerkiksi puolustaa perinteisiä arvoja, saa perinteinen kuitenkin liian herkästi vanhanaikaisuuden leiman.
Jos varhaisempi sukupuolten työnjako kasvatuksessa halutaan arvottaa nykyistä korkeammalle, etsitään määreet muualta kuin aktiivisen
ja passiivisen akselilta, esimerkiksi sopusoinnun vs. ristiriitojen tai
luonnon vs. yhteiskunnan asetelmasta. Näin ainakin seuraavassa esimerkissä.
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3
Pohjoismaissa kuitenkin pitkään vireillä ollut tasa-arvokeskustelu on johtanut siihen, että isää innokkaasti tarjotaan ei ainoastaan äidin vuorottajaksi ja
apulaiseksi vaan suorastaan äidin paikalle. On markkinoitu käsite koti-isä,
joka hoitaa lapsia kotona vaimon käydessä ansiotyössä. Mutta ymmärtävätköhän tällaisen ratkaisun suosittelijat, että isä silloin muuttuu psykologisessa mielessä äidiksi, mikä tietenkin on tiettyjen äidillisten miesten kysymyksessä ollen täysin mahdollista. Jos isä saa äidin tehtävät ja emotionaalisen merkityksen lapselle, niin kuka perheessä sitten on isä? Yrittääkö ehkä äiti
toimia isänä? Pelkäänpä, että lapsen identiteettikehitys tällaisessa perhejärjestelmässä voi pahasti häiriintyä.
Psykoanalyytikko perheen ihmissuhteita käsittelevässä keskustelukirjassa 1991,
43.

Jaetun vanhemmuuden diskurssi on katkelman eksplisiittinen kiistakumppani. Kirjoittajan mukaan se tarjoaa innokkaasti, markkinoi ja
suosittelee – kuten millä tahansa tavaramarkkinoilla on tapana toimia
– mutta näin tehdessään jaetun vanhemmuuden puoltajilta puuttuu
todellinen ymmärrys sukupuolten välisistä suhteista. Äidinhoivan diskurssin henkeen äitiys ja isyys eivät kuulu markkinoille ja edusta siten
yhteiskuntaa, vaan luonnolliseen sukupuolieroon ja sen tuottamiin
psykologisiin eroihin naisten ja miesten välillä.
Diskurssin palikat on siis mahdollista järjestää vastoin tavanomaisia ja hallitsevia tapoja ja saada näin argumentaatioon yllätyksellisyyden kautta voimaa. Näin tapahtuu esimerkissä 2, jossa miehen roolin
muutos tulkitaan muutokseksi passiivisesta aktiiviseen toimintaan.
Vaikka perinteisen ja modernin vastakkain asettaminen on yleensä
käytössä jaettua vanhemmuutta puolustavissa puheenvuoroissa, voi sitä
käyttää myös jaetun vanhemmuuden tai kotitöiden jakamisen kyseenalaistamisessa. Esimerkissä 4 kirjoittaja polemisoi kotitöiden jakamista vastaan:
4
Kiinnostavaa on, että samalla kun on keskusteltu siitä, kuinka naiset pitäisi
vapauttaa kotitalouden hoidosta, ei ole juuri lainkaan pohdittu, miten miehet
voitaisiin vapauttaa heitä sitovasta, perinteikkäästä, tiukasta työ- ja
huoltajuusvelvollisuudesta. Tämän sijasta miehen työtaakkaa ja
velvollisuuksia on pyritty lisäämään esimerkiksi laajentamalla niitä kodin
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hoitamiseen. – – Perinteisessä roolijaossa mies on ollut huoltaja ja nainen
huollettava. Miehen työetiikkaan on kuulunut vaimon ja lasten toimeentulon turvaaminen. Naisen hyvinvointi on ollut riippuvainen hänen miehensä
menestyksestä. Miehen on kuulunut huolehtia vaimostaan muutenkin,
myös hänen seksuaalisesta tyydytyksestään.

Sosiologi miehen rooleista miehen terveyttä ja maskuliinisuutta koskevassa keskustelukirjassa 1995, 177–178.
Äidinhoivan ja jaetun vanhemmuuden diskurssin kannalta
katkelmassa on oleellista, kuinka kirjoittaja puhuu huolehtimisesta ja
huoltajuudesta, mutta ei hoivasta, parisuhteesta, ei vanhemmuudesta,
ja kodin, mutta ei lasten hoitamisesta. Näin miehen työ ja vastuu perheessä – kuten jakson alaotsikko kuuluu – on pikemminkin aikuisten
välisen parisuhteen kuin isän ja lasten välinen asia. Jaetun vanhemmuuden ja äidinhoivan diskurssien välinen jännite on kuitenkin
implisiittisesti mukana kirjoittajan tekstissä, sillä miehen perinteiseen
työetiikkaan on kuulunut lasten toimeentulon turvaaminen.
Seuraavan katkelman kirjoittaja liittää puolestaan äskeisen kirjoittajan erottamat vanhemmuuden ja parisuhteen sekä vanhemmuuden
ja kotityöt yhteen puolustaessaan jaettua vanhemmuutta:
5
Niin kauan kuin tilanne on tämä – kun naisten tarpeet eivät tyydyty ja he
ovat sisäistäneet huonommuudentunteensa – mikään ei voi liikahtaa eikä
muutos voi edes alkaa. Myytit naisen kotisidonnaisesta roolista ylläpitävät
miesten voima-asemaa avioliitossa ja sen ulkopuolella. Tilanteen ja avioliiton
voi pelastaa vain jaettu vanhemmuus ja naisten tasavertainen osallistuminen
julkiseen elämään. Avioliitto ei enää merkitse pakoa yhdestä lapsuuden tilasta
toiseen, vaan se voi sallia aikuisten naisten ja miesten jatkavan kehitystään toinen toisensa kumppaneina ja täytenä tukena. Avioliitto ei ole pelkkä miehen
työn tuki.
Pariterapeutti miehestä ja vaimosta miestä käsittelevässä keskustelukirjassa
1995, 56.
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Diskurssit kuvauksena ja utopiana
Äidinhoivan ja jaetun vanhemmuuden diskurssit voi ymmärtää sekä
kuvauksiksi asioiden faktuaalisesta tilasta että hahmotelmiksi toivottavasta asioiden tilasta. Nämä diskurssin ulottuvuudet eivät suinkaan
ole läheskään aina erotettavissa toisistaan. Kuvausta asioiden normaalista tilasta käytetään myös normittamiseen, sen arvottamiseen mikä
on hyvin ja oikein. Utooppisuus on puolestaan mahdollista vain suhteessa johonkin, joka ainakin jossain määrin on jo olemassa ja on siten
mahdollista ja kuviteltavissa olevaa. Käsittelen tätä äidinhoivan ja jaetun
vanhemmuuden diskurssien puolta realismipuheen ja ohjelmallisen
puheen jännitteen avulla.4
Ohjelmallisessa puheessa pannaan diskursiivinen kiistakumppani
toisinaan selvästi ilmi. Katkelmassa 3 haastoi äidinhoivan diskurssi
jaetun vanhemmuuden (tasa-arvokeskustelu on johtanut siihen, että isää
innokkaasti tarjotaan ei ainoastaan äidin vuorottajaksi ja apulaiseksi vaan
suorastaan äidin paikalle), katkelmassa 6 nostaa jaettu vanhemmuus
puolestaan kiistakumppanikseen jakamattoman äidinhoivan:
6
Aikaisemmat teoriat painottivat yksipuolisesti, että biologinen side äidin ja
lapsen välillä – tuohon aikaan ei kiinnitetty huomiota isän ja lapsen väliseen
suhteeseen – on äärimmäisen merkityksellinen ja korvaamaton äiti-lapsisuhteelle. Nykyinen käsitys lapsen kiintymyssuhteista ei tue tällaista teoriaa.
Lastenpsykiatri lasten mielenterveystyön oppikirjassa 1998, 123.

Kiistakumppanin suora nimeäminen ja haastaminen on kuitenkin
äidinhoivan diskurssissa harvinaisempaa kuin jaetun vanhemmuuden
diskurssissa. Aineistoni ei kerro suoraan 1960- ja 1970-lukujen tilanteesta, jolloin jaettu vanhemmuus oli uusi ajatus ja se oletettavasti nosti
myrskyisiäkin kiistoja asiantuntijoiden ja vanhempien keskuudessa.
Epäsuorasti varhaisempi yhteiskunnallinen tilanne näkyy aineistoissani
kuitenkin siinä, että useimpien niiden tekstien, joissa kiista näiden
kahden diskurssin kesken on ilmeisimmillään ja joissa kiista liitetään
4. Termi realismipuhe viittaa siihen, mitä Juhila (1993) analysoi faktuaalistamisena ja
mistä Potter (1996) puhuu todellisuuden esittämisenä.
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temaattisesti miesten ja naisten väliseen tasa-arvoon, juuret näyttävät
ulottuvan aiemmille vuosikymmenille. 1980- ja 1990-luvuilla jaetun
vanhemmuuden diskurssi on kiistassa vahvoilla. Se on jopa niin vahvoilla, että äidinhoivan diskurssissa sitä väistellään. Erityisesti kartetaan
jaetun vanhemmuuden tematisoimista sukupuolten välisen työnjaon
kysymyksenä ja keskitytään sen sijaan lapsen parhaaseen.
Seuraavassa esimerkissä jaetun vanhemmuuden diskurssi vilahtaa
rooli-sanaston mukana:
7
NN:n ym. (1965) ja XX:n (1963)5 tutkimuksissa kiinnitettiin huomiota
siihen, ettei perheissä ollut selviä sukupuolten ja sukupolvien välisiä rajoja.
Vanhemmat saattoivat käyttäytyä kuin lapset ja ajoittain vaihtoivat
sukupuolirooleja. NN ym. puhuvat vanhempien ”vinosta” suhteesta, joka
oli usein miespotilaiden vanhemmilla: äiti oli hallitseva, ylisuojeleva ja ”viettelevä” poikaansa kohtaan ja passiivinen isä mallina tehoton.
Perheterapeutti psykologian väitöskirjassa nuorten sairastumisesta skitsofreniseen
häiriöön 1994, 42.

Jaetun vanhemmuuden diskurssi on ikään kuin luonnostaan usein
ohjelmallinen, koska kirjoittajat joutuvat yhä uudestaan toteamaan,
etteivät isät ”edelleenkään” osallistu lasten hoitoon ja kotitöihin samassa
määrin kuin äidit. Näin realistinen äidinhoivan tilanteen arviointi on
osa jaetun vanhemmuuden diskurssin kasvualustaa.
8
Lapsen kannalta on erittäin haitallista, jos molemmat vanhemmat ovat alkoholin liikakäyttäjiä. Erityisen pulmallista lapsen kannalta on yleensä äidin
liikajuominen, koska äiti vastaa pääasiassa lapsen hoitamisesta ja kasvattamisesta sekä kodin perustoiminnoista. Tasa-arvoisempi työnjako lievittää tätä
haittavaikutusta.
Tutkija lapsiperhettä ja alkoholia käsittelevässä opaskirjassa 1990, 11.
9
Isän osuutta on rajoittanut usko äidin luonnolliseen paremmuuteen lasten
kasvattajana ja hoitajana. Nykyiset tutkimukset osoittavat kuitenkin, että

5. Muutan alkuperäistekstien avoimet viitteet anonyymeiksi, koska ne saattavat viedä
huomion pois intertekstuaalisuuden sisällöistä.
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myös isän hoito ja vuorovaikutus vauvan kanssa voi olla riittävä turvallisen
kiintymyksen kehittymiseksi. Isät reagoivat yhtä herkästi kuin äiditkin lapsen tarpeisiin.
Äidin ja isän tavassa olla lapsen kanssa on eroja. Isän kurinpitoon ja opettamiseen liittyvä rooli on muuttunut rennommaksi, hoitavammaksi ja
ystävällisemmäksi. Isästä on tullut leikkitoveri. Isän leikki on fyysistä kosketusta sisältävää, kun taas äidin leikki on kielellistä, ohjaavaa ja leikkikaluihin
sitoutuvaa. Isä oli aikaisemmin opettaja, mutta tämä rooli on siirtynyt enemmän äidille. Äiti myös asettaa rajoja, vastaa kurinpidosta. Isästä on tullut
vähemmän vastuullinen vanhempi.
Psykologian professori lastenkasvatuksesta ja sen tutkimuksesta kehityspsykologisessa tutkimuksessa 1996, 42–43.

Äidinhoivan diskurssin sisällä on realismi-puheella aivan toisenlainen tehtävä, sillä koko diskurssi rakentuu pitkälti sille, että kirjoittajat
kuvaavat tilanteen mutta eivät kommentoi, punnitse tai arvota sitä.
Äidinhoivan diskurssi saa voimansa faktuaalisesta, siitä kuinka asiat
normaalisti ovat. Niinpä esimerkiksi tutkimus, jossa sinänsä ei käsitellä lainkaan äitiä, hänen toimintaansa tai mielipiteitään, vaan kehitysvammaisten toimintakykyä ja palveluja, on otsikoitu Entä jos äiti
ei enää jaksa (1993). Äiti mainitaan ainoastaan toisen kirjoittaman
laatimassa esipuheessa. Kehitysvammaisen lapsen tai aikuisen isä ei tule
teoksessa puheeksi lainkaan.
Siinä missä jaettu vanhemmuus eksplikoidaan tavoitteeksi, äidin
pääasiallinen vastuu lasten hoidosta ja kasvatuksesta tulee esille implisiittisesti asiaintilojen kuvauksessa. Esimerkiksi seuraavassa vanhemmuuspuhe muuttuu miltei huomaamatta itsestään selvästi puheeksi
äideistä.
10
Pienten lasten hoitamisen yleisratkaisuna valtioneuvosto pitää mahdollisuutta hoitaa lapset kotona. Leikki-ikäisten lasten hoidossa korostetaan vanhempien mahdollisuuksien parantamista valita kotihoito päivähoidon vaihtoehtona. Päivähoidon määrällinen kehitys tulee maassamme tulevaisuudessa
ilmeisesti lisääntymään, koska päivähoidon tarvetta ei ole vielä tyydytetty.
Runsaat 200 000 maamme alle kouluikäisten lasten äideistä on vaativan
haasteen edessä: miten sovittaa yhteen kodin ulkopuolinen ansiotyö ja kotityö.
Tutkija varhaiskasvatuksen oppikirjassa 1993, 205.
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Äidinhoiva saa näin asiantuntijoiden kirjoituksissa jaettua vanhemmuutta paljon herkemmin arvoneutraalin ja ei-poliittisen leiman.
Kun äidinhoiva ammentaa voimansa asioiden tavanomaisesta tilasta,
on jaetun vanhemmuuden diskurssi useimmiten selkeästi tunnistettavissa – ja tulkittavissa normatiiviseksi, poliittisluontoiseksi ohjelmaksi.
11
Hyvän parisuhteen tärkeimmät rakennusosat ovat:
1) molemminpuolinen lämmin tunnesuhde
2) tasavertaisuus kotitöiden jaossa ja vapaa-ajan toiminnoissa.
Kun nämä ovat tyydyttäviä pystytään muutkin esiinnousevat haasteet
hoitamaan. Esimerkiksi lapsen sopeutuminen äidin työhönmenoon
hankaloitui, jos isä ei osallistunut riittävästi lapsen hoitoon ja jos kotitöitä ei
jaettu.
Terapeutti elämänkaaripsykologian oppikirjassa 1991, 97.

Tekstilajeista äidinhoivan realismipuhe luonnehtii erityisesti tutkimuksia, sillä tutkimusinstituutiossa elää monissa traditioissa ihanne, ettei tutkijan tehtävä ole arvottaa tutkimuskohdettaan. Tämä ideaali
ei tietenkään luonnehdi kaikkea tutkimusta, minkä aineistoni monimuotoisuudessaan hyvin kertoo. Ei ole kuitenkaan sattumaa, että
realismipuhe tuntuu luonnehtivan aivan erityisesti väitöskirjoja.
Yhteiskunnallinen keskustelu on puolestaan sellainen asiantuntijakirjoitusten laji, joissa ohjelmallisuus tai arvojen ja arviointien eksplikointi
korostuu. Aineistoni oppikirjat vaihtelivat kantaa ottamisen ja neutraaliuteen pyrkimisen välillä kovastikin.
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Asiantuntijoiden tuottama tieto diskurssien rakentajana
Sekä jaettu vanhemmuus että äidinhoiva katsotaan yleensä perheiden
sisäisiksi ratkaisuiksi, joihin ammattilaisten tai asiantuntijoiden omalla
toiminnalla on vain rajallinen vaikutus. Heidän roolinsa diskurssien
kantajina ottavat eksplisiittisesti esiin vain harvat kirjoittajat. Tässä yksi
poikkeuksista:
12
Lapsen hoito ja kotityöt jäävät usein enemmän naisen vastuulle, vaikka hän
kävisi ansiotyössäkin. Lapsen iän myötä taas äitien ansiotyön osuus kasvaa
jolloin oma henkilökohtainen aika vähenee. Avoimeksi kuitenkin jää, missä
määrin tällainen roolijako on perhekulttuurimme synnyttämä tai vanhempien oman valinnan tulos ja missä määrin siihen vaikuttaa palvelujärjestelmän
toiminta. Isien syrjäyttäminen jo ensitietovaiheessa näyttää tulosten mukaan
olevan mahdollista.
Tutkija kehitysvammaisten lasten vanhemmista vammaisten lasten
varhaiskasvatusta käsittelevässä artikkelikokoelmassa 1994, 74.

Äidinhoivan ja jaetun vanhemmuuden diskurssit elävät kuitenkin
koko ajan niissä ratkaisuissa joita asiantuntijat tekevät ammattilaisina,
tutkijoina ja kirjoittaessaan. Katkelmassa 13 kirjoittaja kertoo tutkimuksen ratkaisuista, jotka vaikuttavat siihen, millaista tietoa saadaan:
13
Perheen sisäisen dynamiikan ja isän vaikutusta imetykseen on tutkittu melko
vähän. Isän roolin merkitys tuli esiin aineistossamme lähes aina, kun sitä
tutkittiin.
Tutkija rintaruokinnan edistämistä koskevassa lääketieteen väitöskirjassa
1988, 61.

Seuraava esimerkki kertoo tutkimuksesta, jossa verrataan äidin ja
isän toimintaa vauvan hoitajina. Siinä tutkijan metodologiset ratkaisut nostavat äidinhoivan realiteetin ja jaetun vanhemmuuden utopian jännitteiseen suhteeseen. Tutkija tulkitsee sen, että naiset yleensä
hoitavat vauvoja enemmän ja siten myös kokevat olevansa tässä toimessa
taitavampia, vinoumaksi, joka haittaa naisten ja miesten kokemusten
vertaamista:

136

ÄIDINHOIVA JA JAETTU VANHEMMUUS

14
Edellisessä tutkimusvaiheessa v. 1986 hoitotoimintoja oli 19. Ne edustivat
tyypillisiä lastenhoitotehtäviä ja -tilanteita. Tulokset osoittivat, että naisten
arvioima pystyvyys lapsenhoitajana oli merkitsevästi miehiä korkeampi.
Niinpä vinoumat ja erityisesti naisten hallitsemat osatehtävät poistettiin
hoitotoimintojen luettelosta. Näitä olivat: neuvolassa käyminen, lapselle
puhelu ja laulelu, pyykinpesu, syliinottaminen, pukeminen ja riisuminen,
nukuttaminen ja ulkoiluttaminen. Jäljelle jäi 12 lapsen hoitotehtävää ja tilannetta. Nämä olivat ne hoitotoiminnot, joiden suhteen pystyvyysarvioinnit suoritettiin. Näitä olivat:
Vauvan kylvettäminen
Vaipanvaihto
Yöllä nouseminen ja hoito
Imettäminen/vauvan syöttäminen (miehet)
Vauvan itkujen tunnistaminen
Vauvan hoitaminen yksin kotona
Itkevän vauvan tyynnyttäminen
Sairastuneen vauvan hoitaminen
Vauva itkee joka ilta yli 2 tuntia
Vauvan hoitaminen kun itse on väsynyt ja rasittunut
Päiväohjelman toistuminen samana
Vauvan hoitaminen yksin ilman apua
Tutkija psykologian väitöskirjassa lapsivuodeajan psyykkisten ongelmien
ennakoinnista 1991, 95.

Näin jaetun vanhemmuuden ideaali vie huomion hoivan
sukupuolistumiselta äitien ja isien erilaisiksi töiksi, vaikka tutkijan
eksplisiittinen tavoite onkin nimenomaan verrata miesten ja naisten
pystyvyyttä. Samalla kun naisten miehiä useammin kokemat erityisen
osaamisen alueet poistetaan kysymyksistä, jää kysymyksiin miehiä
koskevia ”erityiskysymyksiä”. Tällaisia mieserityisiä hoitotoimintoja ovat
vauvan syöttäminen (miehet) ja vauvan hoitaminen yksin ilman apua.
Äskettäin synnyttäneeltä naiselta on toki mahdollista kysyä, kokeeko
hän pystyvänsä hoitamaan lasta yksin ilman apua, mutta tämä kysymys osoitettuna tuoreelle isälle ei yksinkertaisesti ole enää sama kysymys. Imettämisen rinnastaminen lapsen syöttämiseen pullolla (joka
siis mainitaan vain miehen toimeksi) pystyvyysarvioinnissa on myös
ratkaisu, joka kertoo enemmän halusta nostaa mies vauvan hoivaajana
naisen kanssa samanlaiseen asemaan kuin toimien vastaavuudesta.
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Väitöskirjassa, joka käsittelee kuusivuotiaiden sopeutumista päiväkotiin, tutkija kirjoittaa läpi teoksen vanhempien kasvatuskäytännöistä
ja myös pyrkii kysymään niistä molemmilta vanhemmilta. Esitellessään aiempaa aiheeseen liittyvää keskustelua kirjoittaja kuvaa kuitenkin erään tutkimuksen metodologista ratkaisua näin:
15
NN ym. (1982, 3–5) tutkivat pienten lasten emotionaalisia häiriöitä ja
käyttäytymisongelmia. Lapsen ongelmat nähdään yhteydessä perheen ongelmiin, ja myös hoito- ja käsittelymenetelmät on nähtävä perheen
kokonaishoitotoimenpiteinä. Koska perheet ovat nykyään koostumukseltaan erilaisia, muun muassa aikuisten ja lasten lukumäärän suhteen, selvitettiin tutkimuksessa yksilöitä, lapsia ja heidän häiriöitään. Vaihtoehtona olisi
ollut luokitella dyadit ja tutkia äiti-lapsi -suhteita.
Tutkija kuusivuotiaiden sopeutumista päiväkotiin koskevassa kasvatustieteen
väitöskirjassa 1990, 11.

Tutkijoilla oli siis katkelman mukaan kaksi vaihtoehtoa: joko tutkia lasta yksilönä tai perhesuhteissaan. Kuvatussa tutkimuksessa päädyttiin lapsen tarkastelemiseen yksilönä, koska perhesuhteet ovat
(nykyään) monimutkaisia. Samalla kuitenkin mainitut monimutkaiset perhesuhteet on mahdollista palauttaa äiti-lapsisuhteeseen! Äiti ja
perhe ovat toimijaa kuvaavina ilmauksina vaihdettavissa toisiinsa.
Jaetun vanhemmuuden diskursiivinen läpilyönti näkyy aineistoissani runsaana sukupuolineutraalin vanhemmuus-puheen viljelynä –
silloinkin, kun tekstit rakentavat äidinhoivan diskurssia ja kuvaavat
naista itsestään selvästi ensisijaisena lapsen hoitajana, hoivaajana ja
kasvattajana. Tähän teemaan palaan tutkimuksen analyysiluvuissa vielä
useasti. Väitöskirjassa, joka pohtii kuinka neuvolan terveydenhoitajat
voisivat tukea lapsiperheitä, tutkija puhuu sinnikkäästi toimijoina
lapsiperheistä ja vanhemmista. Perheiden omia kokemuksia voimiensa
riittävyydestä ja neuvolasta saadusta ja toivotusta avusta kysyttiin
vanhemmille osoitetulla kyselykaavakkeella. Kuin ohimennen tutkija
kuitenkin paljastaa, että perheen äiti vastasi kyselyyn lähes kaikissa perheissä (tutkija hoitotieteen väitöskirjassa lapsiperheiden voimavaroista
ja niiden vahvistamisesta 1994, 107).
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Diskurssit toistensa kautta, aineistot yhdessä ja erikseen
Asiantuntijakirjoittajat ovat aktiivisia äidinhoivan ja jaetun vanhemmuuden diskurssin rakentajia. Kuvatessaan äitiyttä ja isyyttä he
samalla ottavat niihin kantaa. Ottaessaan kantaa, normittaessaan
nykyistä ja kuvitellessaan toivottavia ja vältettäviä ratkaisuja he käyttävät hyväkseen nykyisen kuvausta. Käsitteellistin tämän tematiikan
realismipuheen ja ohjelmallisen puheen väliseksi suhteeksi.
Myös se tapa, jolla asiantuntijakirjoittajat hankkivat tietonsa, on
diskursiivinen prosessi. Äidinhoivan ja jaetun vanhemmuuden diskurssit löytyvät myös esimerkiksi tutkijoiden metodologisista ratkaisuista
tai siitä tavasta, jolla asiantuntijat nojaavat aiempaan tietoon tai ottavat siihen etäisyyttä.
Äidinhoivan diskurssi nojaa usein luontevasti sukupuolispesifiin
puheeseen äideistä ja isistä – enimmäkseen äideistä. Toisaalta sukupuolineutraali puheenparsi saattaa hyvinkin kuvata vain äitiä ja äidin toimintaa. Sukupuolineutraali vanhemmuuspuhe on puolestaan keskeinen jaetun vanhemmuuden diskurssin rakennuskivi, mutta toisaalta
ohjelmallisuus nostaa isän toistuvasti keskeiseksi toimijaksi ja realiteetit pakottavat puolestaan kuvaamaan äitiä sukupuolierityisenä toimijana. Näin sukupuolistunut kielenkäyttö on keskeinen tekijä molempien diskurssien rakentumisessa ja erilaiset sukupuolierityiset ja sukupuolineutraalit kielenkäytön tavat ovat molemmissa ahkerassa käytössä. Tämän luvun analyysissa raotin jo hieman sukupuolispesifin ja
sukupuolineutraalin kielenkäytön suhdetta diskursseissa. Palaan siihen muiden analyysien kautta.
Tutkimuksessani on kysymys siis näiden kahden abstrahoimani
diskurssin täsmentämisestä aina kulloisessakin teksti- ja instituutiokontekstissa, josta sen löydän asiantuntijoiden kirjoituksia lukiessani.
Tutkimukseni ”tulos” ei näin ollen ole näiden diskurssien nimeäminen ja kuvaaminen sinänsä, vaan niiden yhteisen yhteiskunnallisen
dynamiikan purkaminen, dekonstruktio.
Luvussa Tutkimusaineiston rakentaminen pohjustin tavoitteeni tarkastella erilaisista intellektuaalisista suuntauksista ja ammatillisista
perinteistä ammentavia tekstejä suhteessa toisiinsa. Tätä pyrkimystä
toteutan tutkimukseni kokonaisuudelle, mutta yksittäisissä analyysi-
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luvuissa olen joutunut tavoitteesta pitkälti luopumaan. Olen ratkaissut aineistoanalyysien jäsentämisen seuraavasti:
Valitsen aineistojoukosta analysoitavaksi sekä pitempiä tekstikokonaisuuksia että pieniä katkelmia, joita luen yhteydessä toisiinsa.
Kukin tekstianalyysi toimii omana erillisenä ”tapausanalyysinaan”.
Osassa tekstianalyyseja erittelen suurempaa joukkoa tekstejä yhdessä.
Tällöin pilkon yksittäisiä tekstiä palasiksi, joita sitten rinnastan. Valitsen esimerkkikatkelmia monista teksteistä painottaakseni sitä, ettei
kuvaamissani teksteissä ole kyse satunnaisista tai poikkeuksellisista
lausumista, vaan joistakin tekstejä yhdistävistä väittämistä. On siis kyse
tekstien tavasta hahmottaa maailmaa ja orientoitua siinä – diskursseista.
Tämä tapahtuu toiston avulla. Esittelemistäni kielentutkimuksen
käsitteistä onkin tässä keskeisin intertekstuaalisuus. Toistoon tuo variaatioita mm. tekstien erilainen fokalisaatio, se, mistä tai kenen näkökulmasta vanhemmuutta kulloinkin tarkastellaan. Vaikka kiinnitän huomiota joihinkin kielellisiin seikkoihin, en tee teksteistä tarkempaa
kielellistä analyysiä.
Toisissa tekstianalyyseissa erittelen puolestaan yksittäisiä aineistotekstejä tai niiden pitkähköjä katkelmia. Paneudun yksittäisten tekstien argumentaation analyysiin ja niiden kielelliseen rakentumiseen.
Tarkastelen tekstejä tai niiden katkelmia välittömässä tekstikontekstissaan ja seuraan yleensä tekstien kulkua alusta loppuun.
Näiden kahden analyysitavan variaatioilla korostan diskurssien
luonnetta yhtaikaa sekä suhteellisen yhtenäisiksi kiteytyvinä että jatkuvasti hajautuvina ja uudelleen muotoutuvina. Erilliset tekstit rakentavat intertekstuaalisuudessaan yleisiä diskursseja, mutta toteutuessaan
yksittäisinä teksteinä diskurssit saavat erityisen muodon. Käsittelemällä
kaikkia aineistojani yhdessä olisin helposti tullut korostaneeksi
diskurssien kiteytymistä ja yhteneväisyyttä, mutta toisaalta analysoimalla vain yksittäisiä tekstejä olisin painottanut liikaa tekstien yksilöllisyyttä. Ensimmäinen vaihtoehto olisi saattanut johtaa tekstien
yhteiskunnallisen kontekstin yksinkertaistamiseen, joka kuitenkin on
sangen moniääninen. Toinen vaihtoehto olisi puolestaan korostanut
tekstien riippuvuutta nimenomaisista kirjoittajistaan.
Luvuissa Kieli, diskurssit ja sukupuoli sekä Tekstin tutkimuksen välineet esittelin ne kielen- ja kulttuurintutkimuksen käsitteet ja analyysi-
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mallit, joita sovellan aineiston lukemisessa. Lähestyn aineistojani
kuitenkin erillisissä analyyseissä hieman eri tavoin. Kun analysoin
suurta joukkoa tekstejä yhteydessä toisiinsa, keskityn tekstien logoksen
pohtimiseen yleisellä, lähinnä sisällöllisellä tasolla. Tällöin etsin yksittäiset tekstit ylittäviä, yleisiä argumentteja. Yksittäisten tekstien
argumentaatio, niiden eetos ja paatos sekä spesifit kielelliset piirteet
jätän vain satunnaisten huomioiden varaan.
Näiden analyysien lomassa paneudun puolestaan yksittäisten tekstien argumentaation analyysiin. Tekstien logoksen analyysin täsmennän
tekstien ideationaalisen metafunktion tarkasteluun systeemis-funktionaalisen kieliopin tapaan. Otan käyttööni hyvinkin spesifejä analyysimalleja. Kaikkein systemaattisimmin seuraan sitä, miten toimijat ja
heidän toimensa rakentuvat aineistoni lauseissa, miten toimijat nimetään ja millaisia rooleja he saavat. Sanastoa pohdin toimijoiden
nimeämisen lisäksi satunnaisesti, silloin kun se liittyy läheisesti tutkimukseni yleisiin tavoitteisiin valaista vanhemmuuden sukupuolistamista ja asiantuntijuuden rakentumista. Tekstien eetosta ja paatosta
pohdin yleisemmällä tasolla, mutta tekstien eetosta, eli sitä suhdetta
jonka ne rakentavat kirjoittajan ja hänen yleisönsä välille, analysoin
jonkin verran myös tarkemmalla lauseiden modaalisuuden analyysillä.
Tässä luvussa johdattelin jo äidinhoivan ja jaetun vanhemmuuden
diskursseihin poimimalla esimerkkejä koko aineistosta. Pohdin tapaa,
jolla diskurssit saavat elinvoimansa keskinäisestä suhteestaan. Näytin,
kuinka diskurssien avulla kuvataan vanhemmuuden nykyisiä järjestelyjä ja luodaan pohjaa toivotulle asioiden tilalle.
Keskeinen yksittäisten tekstien valintaa ohjaava periaate on ollut
se, että analysoin rinnakkain erilaisia tekstejä ja pyrin löytämään sekä
diskursiivista yhtenäisyyttä että moniäänisyyttä ja keskenään kiisteleviä
kantoja. Ryhmittelen analyysit viideksi kokonaisuudeksi, jotka otsikoin
vanhemmuuden ohjelmaksi, psykoanalyyttiseksi kehitystarinaksi, psykoanalyyttisen kehitystarinan uusiksi haasteiksi, sukupuolineutraaliksi
puheenparreksi ja äidin toimijuuden tilaksi. Kahden viimeisen otsikon
alta löytyy vain yksi tekstianalyysi, muut koostuvat useammista
”tapausanalyyseista”. Kun erillisiä analyyseja on useampia, olen valinnut tekstilajiltaan ja tyyliltään erilaisia tekstejä, toisin sanoen tekstejä,
jotka toimivat erilaisissa konteksteissa ja tavoittelevat toisistaan poik-
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keavia yleisöjä. Yksittäiset analysoitavat tekstit valitsin pitkälti oman
mieltymykseni mukaan, toki arvioimalla niiden paikkaa aineistojen
kokonaisuudessa. Monia tekstikatkelmia yhdisteleviin analyyseihin
pyrin ottamaan mukaan mahdollisimman ”edustavia” ja paljon kertovia katkelmia lukemalla katkelmia moneen kertaan ja ryhmittelemällä
niitä eri tavoin kokonaisuuksiksi.6
Seuraavaksi sukellan 1980-luvun puolivälissä julkaistuun äitiys- ja
lastenneuvoloiden opaskirjasarjaan (tekstianalyysi 1). Teksti tavoittelee
mahdollisimman laajaa yleisöä ja puhuttelee sekä vanhempia että
ammattilaisia. Sitä erittelemällä nostankin esiin myös kysymyksen
kirjoittavien asiantuntijoiden, kentällä toimivien ammattilaisten ja
vanhempien suhteista. Analyysin keskiössä on kuitenkin se, kuinka
jaetun vanhemmuuden julkilausutusta tavoitteesta huolimatta äiti
nousee yhä uudelleen keskeiseksi hoivaajaksi.
Tämän jälkeen esittelen kaksi erillistä analyysia yksittäisistä teksteistä. Toinen teksteistä on lasten mielenterveystyön oppikirja (analyysi 2), toinen laajalle yleisölle suunnattu keskustelukirja (analyysi 3),
joka liittyy löyhästi perheterapian kontekstiin. Molemmat korostavat
isän merkitystä lasten hoivaajina ja kasvattajina, mutta pohtivat myös
äitiä. Yhdessä nämä kolme ensimmäistä tekstianalyysia hahmottavat
”vanhemmuuden ohjelmaa”.
Näiden jälkeen rakennan äidinhoivan diskurssia psykoanalyyttisten
tekstien kautta. Tekstianalyysi 4 erittelee psykoanalyysin luomaa oletusta
muut toimijat poissulkevasta äidinhoivasta. Erilliset analyysit kirjoitan kahdesta yleiseen yhteiskunnalliseen keskusteluun kirjoitetusta
tekstistä, joista toinen pohtii isän suhdetta pieniin lapsiin (analyysi 5),
toinen keskittyy äitiin ja hänen ruumiillisuuteensa (analyysi 6). Ne
perustelevat, miksi isän ei tulisi ryhtyä hoivaajaksi vaan pysytellä äidin
tukena. Yhdessä analyysit luovat kuvaa ”psykoanalyyttisesta kehitystarinasta” ja sen eksplikoiduista ja eksplikoimattomista oletuksista.
6. Kun luin aineistoja ensimmäistä kertaa, merkitsin kaikki löytämäni kohdat, joissa
kirjoittajat nostavat esiin vanhemmuuden sukupuolikysymyksiä. Otin niistä joko kopiot tai kirjoitin katkelmat sanasta sanaan kutakin teosta koskeviin tiedostoihin ja kokosin
tekstilajeittain mappeihin. Näistä yhdistelin puolestaan teeman mukaisia aputiedostoja,
joita luin ja seuloin moneen kertaan. Skannaaminen olisi varmaankin ollut nopeampaa,
mutta ”käsityö“ lisäsi kyllä konkreettista näppituntumaa aineistoihin. Mappeihin voi
tarvittaessa tutustua ottamalla minuun yhteyttä.
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Kolme seuraavaa tekstianalyysia käsittelevät ”psykoanalyyttisen
kehitystarinan uusia haasteita”. Tekstit kritisoivat psykoanalyyttista
äidinhoivan diskurssia – pysyen kuitenkin psykoanalyyttisen keskustelun sisällä – ja rakentavat jaetun vanhemmuuden diskurssia. Johdantoanalyysin (7) jälkeen esitän erilliset analyysit kehityspsykologian oppikirjasta (8) ja keskustelukirjasta (9), joista toinen on vahvasti ohjelmallinen jaettua vanhemmuutta rakentava teksti ja toinenkin pohtii isän
hoivaa lapselle lähes yhtä tärkeänä kuin äidin hoiva.
Sukupuolta eksplisiittisesti pohtivista teksteistä siirryn ”sukupuolineutraalin puheenparren” erittelyyn. Esimerkkinä perehdyn perheterapian käytäntöön ankkuroituvaan tekstiin lastenpsykiatrian oppikirjassa
(analyysi 10).
Näiden jälkeen viritän vielä kysymyksen naisen ja äidin subjektiudesta äidinhoivan ja jaetun vanhemmuuden diskursseissa. Käytän aineistona sekä tekstejä, joissa keskittyminen reproduktioon (raskauteen, synnyttämiseen ja imetykseen) tuottaa äitikeskeistä puhetta, että
niitä tekstejä, joissa julkilausutusti pyritään korostamaan äidin näkökulmaa ja toimintaa (analyysi 11). Tämä analyysi pohtii ”äidin
toimijuuden tilaa” ja johdattelee loppukeskusteluun.
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Tekstianalyysi 1

Äidin voimin yhteistoimintaan

Millaiseksi äidin ja isän suhde lapseen ajatellaan 1980-luvun puolivälissä ilmestyneessä opaskirjasarjassa, joka puhuttelee neuvolan terveydenhoitajia ja neuvoo heitä johdattamaan vanhemmat lapsen syntymään, hoitoon ja kasvattamiseen? Millaiseksi vanhempien keskinäinen
suhde rakentuu? Millaiseen suhteeseen asiantuntijakirjoittajat asettavat itsensä suhteessa toisaalta näihin neuvonnan ammattilaisiin, toisaalta vanhempiin?
Näitä kysymyksiä analysoin lukemalla Mannerheimin lastensuojeluliiton julkaisemaa Vanhempainkoulu -sarjaa. Eri Vanhempainkoulu -vihkoset keskittyvät lasten hoidon ja kasvatuksen käsittelyyn eri ikävaiheissa: odotusaikaa ja vauvanhoitoa (osat 1 ja 2), pikkulapsivaihetta
(3) ja murrosikää (7). Muita suunniteltuja osia ei julkaistu. Tekstilajiltaan vanhempainkoulut ovat opaskirjoja. Osa 7 (Elämme yhdessä
murrosikää) on kirjoitettu suoraan vanhemmille vanhempainkoulujen
oheislukemistoksi, muut osat on kirjoitettu lähinnä äitiys- ja lastenneuvoloiden terveydenhoitajille aineistoksi vanhempainkoulujen ja
-iltojen järjestämiseen.1
Julkaisut on suunniteltu ja osin kirjoitettukin kollektiivisesti. Asiantuntijoiden ammatteja ja asemia ei yleensä kerrota. Tekstien luonteesta päätellen kirjoittajien ammatteja ovat ainakin terveydenhoitaja,
1. Vuonna 1988 ilmestyi terveydenhoitajille ym. suunnattu vanhempainkoulujen ohjaajan opas ja vielä 1994 aineistokansio (Vanhempainkoulun ohjaaminen neuvolassa. Aktivoiva
ohjaajan opas sekä Uudistuva perhevalmennus. Aktivoiva ohjaajan opas).
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lääkäri, perheterapeutti ja psykologi. Kaikkien osien taustalla on ollut
eri alojen asiantuntijoista koostuva työryhmä. Aineistojen kollektiivinen tuottaminen tekee niistä erityisen kiinnostavia. Ne eivät edusta
vain kirjoittajiensa persoonallisia näkemyksiä, vaan ne on kirjoitettu
tyydyttämään mahdollisimman monien erilaisten ammattilaisten ja
vanhempien odotuksia. Niistä puuttuu terävin poleeminen kärki; ne
ikään kuin tasapainottelevat arkisen todellisuuden, vanhempien ja
perheiden erilaisuuden ja asiantuntijoiden erilaisten ammatillisten ja
opillisten perinteiden välissä.
Mannerheimin lastensuojeluliitolla on ollut pitkään, aina perustamisestaan 1920 saakka, aktiivinen rooli erilaisen vanhemmuuteen
liittyvän asiantuntemuksen tuottajana ja välittäjänä. Liitto on toiminut tiiviissä yhteistyössä poliitikkojen ja viranomaisten kanssa. Myös
Vanhempainkoulu-sarjan toteutuksessa mukana olivat koulu-, sosiaali- ja lääkintöhallitukset, läänien vastaavat elimet ja kunnat.
Äitiys- ja lastenneuvoloiden lisäksi ”vanhempainkouluja” suunniteltiin ja kokeiltiin jonkin verran kouluissa ja päivähoidossa. Käytännössä ”vanhempainkouluja” on järjestetty kuitenkin mittavassa määrin neuvoloissa vain ensimmäistä lasta odottaville äideille ja isille ns.
perhevalmennuksena. Äitiys- ja synnytysvalmennusta oli jo 1970luvulla ryhdytty kehittämään perhevalmennuksen suuntaan. Kirjaset
kertovat 1970- ja 1980-lukujen optimismista, että neuvoloilla, kouluilla, päiväkodeilla, kansalais- ja työväenopistoilla jne. olisi yhä enemmän resursseja organisoida vanhempainryhmiä ja vanhemmilla yhä
enemmän halua osallistua niihin.

Ammattilaisten suulla vanhemmille
Retoriikan tutkimuksen perinteessä käytetään yleisesti termiä yleisö
puheen kuulijoista tai tekstin lukijoista. Tässä tapauksessa se on erityisen sopiva, koska Vanhempainkoulu-vihkoset on tehty sekä vanhempien luettavaksi että kuultaviksi ammattilaisten soveltamina erilaisissa vanhempainilloissa. Suora yleisön puoleen kääntyminen on vihkosissa melko yleistä. Kirjoittaja sinuttelee ja teitittelee, laskee itsensä
yhteen yleisönsä kanssa ”meiksi”, muistuttaa ja kehottaa.
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Vanhempainkoulut on tarkoitettu sekä nais- että miesyleisölle,
äideille ja isille. Neuvoloiden perhevalmennukseen ja erilaisiin vanhempaintilaisuuksiin neuvoloissa, päiväkodeissa, kouluissa, järjestöissä ja
seurakunnissa osallistuu kuitenkin huomattavasti enemmän äitejä kuin
isiä. Tätä tosiasiaa vanhempainkoulut reflektoivat toisaalta ottamalla
annettuna, että yleisö koostuu pääasiassa naisista, toisaalta tekemällä
käsitellystä asiasta mahdollisimman kutsuvaa miehille. Mannerheimin
lastensuojeluliiton erityisenä projektina onkin ollut kautta 1980- ja
1990-luvun saada miehet isinä yhä enemmän mukaan lastensa elämään
järjestämällä heille omia tilaisuuksia, tuottamalla aineistoja (mm.
isyyspakkaus) ja asiantuntemusta (Sihvola 1995; Auvinen 1991, 235–
243).
Terveydenhoitajien ja muiden ammattilaisten rooli asiantuntemuksen välittäjinä rakentuu Vanhempainkoulu-teksteissä jännitteisesti. Joskus teksti puhuttelee heitä suoraan ammattilaisina. Silloin teksti vaatii ammattilaisilta soveltamista, aktiivista muokkausta omaksi puheeksi
vuorovaikutustilanteissa. Useimmiten kirjoittaja kuitenkin puhuu ikään
kuin ammattilaisten suulla ja puhuttelee joko suoraan tai implisiittisesti
kuvitteellisessa vanhempainkoulussa mukana olevia äitejä ja isiä. Esimerkiksi luvussa Vanhemmaksi valmistautuminen (VK 1) suoraan
puhuteltu yleisö vaihtuu yllättäen kesken kaiken. Asiantuntijakirjoittaja
neuvoo ensin terveydenhoitajaa, miten tämän tulee toimia keskustelutilaisuuden järjestäjänä ja vetäjänä: Aihetta kannattaa käsitellä lämpimästi ja samalla hienotunteisesti. Puhuessasi yritä vaistota ryhmäsi ja sen
tunteita. (VK 1, 29–30.) Väliotsikon jälkeen kirjoittaja siirtyy puhumaan ikään kuin terveydenhoitajan suulla ja kääntyy tulevien äitien
puoleen: Palauttakaa mieliin aika, jolloin saitte tiedon raskaudestanne.
(VK 1, 30.)
Tämä kertoo terveydenhuollon ja sosiaalitoimen ”alempien” ammattilaisten ristiriitaisesta statuksesta asiantuntijoina. Jos heitä on tutkimuksessa kuvailtu usein ”puoliammattilaisina”, semiprofessionaaleina
verrattuna ”varsinaisiin” professioihin kuten lääkäreihin ja juristeihin,
näyttäytyvät he psykososiaalisen vanhemmuuden asiantuntijateksteissä usein jonkinlaisina ”puoliasiantuntijoina” (professiokeskustelusta
esim. Silius 1992, 43–68; Henriksson 1998, 15–38; Rantalaiho
1991). Heillä on koulutusta ja ammatillisen kokemuksen mukanaan
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tuomaa osaamista, eivätkä he siis ole ”maallikkoja”. Heiltä puuttuu
kuitenkin oma tekstuaalinen ja tieteellinen perusta: he ovat toisten
tuottamien tekstien välittäjiä ja käytäntöön soveltajia. ”Varsinaiset
asiantuntijat” nousevat kyllä joskus ammatilliselta kentältä, mutta usein
jonkinlaisen lisäkoulutuksen ja erikoistumisen kautta tai ammattikuntansa ja ammattiliittonsa edustajina.
Ammattilaisia kirjoittajat puhuttelevat asiallisen neuvovasti. Puhutellessaan vanhempia kirjaset tasapainoilevat suorien ohjeiden, suositusten ja periaatteellisen pohdinnan välillä. Suoria toimintaohjeita
tarjotaan lähinnä lasten hoidosta, esimerkiksi vauvan ruokinnasta,
vaatetuksesta ja sairauksien hoidosta.
1
Vaipanvaihdossa ei kannata kiirehtiä. Ilma tekee lapsen iholle hyvää. Lapselle
jutellaan ja lauletaan vaippaa vaihdettaessa ja pestäessä, näin luodaan mieluisa tilanne ja seurusteluhetki. Lasta ei koskaan jätetä yksin hoitopöydälle
putoamisvaaran takia. (VK 1, s. 58.)

Mitä lähemmäksi käsitellyt kysymykset menevät hoivaa ja kasvatusta, toisin sanoen vanhempien ja lasten sosiaalista ja psykologista
suhdetta, sitä varovaisemmiksi, yleisluontoisemmiksi ja tulkinnanvaraisemmiksi ohjeet ja suositukset muuttuvat.

Sukupuolineutraalin ja äitikeskeisen puheen jännite
Sukupuolineutraali puheenparsi on kaikissa opaskirjan osissa tavanomainen, ja siten myös hyvin pitkälle tekstin normi: isä ja äiti sulautuvat
ihannetapauksessa vanhemmiksi, joiden toiminnassa ja suhteessa lapseen sukupuoli on toissijainen ja usein jopa triviaali tekijä.
2
Vanhempana oleminen tarkoittaa tietysti sitä, että vanhemmat ovat vastuussa
lapsesta ja huolehtivat siitä, että lapsi saa ruokaa, kodin, hyvää hoitoa. – –
Vanhemmat vaikuttavat omalla käyttäytymisellään ratkaisevasti siihen,
minkälainen ihminen lapsesta tulee. (VK 1, 42.)

Tämä sukupuolineutraali tekstin pinta kuitenkin murtuu toistuvasti, sitä enemmän mitä pienemmän lapsen hoitoa ja kehitystä tekstissä käsitellään.
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Äidin ja isän kesken jaettu vanhemmuus on Vanhempainkoulujen
julki lausuttu ideaali, mutta silti äidistä rakentuu lapsen ensisijainen
hoivaaja. Äidinhoivan diskurssi murtautuu tuon tuostakin vanhemmuuspuheen alta, vaikka äitiä ei missään kohtaa määritellä eksplisiittisesti lapsen ensisijaiseksi hoitajaksi.
3
Yksivuotias on vielä kovin riippuvainen vanhemmistaan. Ajoittain hän saattaa olla niin kiinni äidissään, ettei edes päästä tätä käymään toisessa huoneessa.
Toisaalta hän on itsenäistymiskehityksensä alussa. – – Lapsen vanhemmat
auttavat lasta vuoroin itsenäistymään ja rohkaistumaan, vuoroin hoitavat
häntä vauvana. (VK 2, 76.)

Seuraavassa erittelen edellisiä pitemmän katkelman Vanhempainkoulu kakkosen alaluvusta Vauvan ihmissuhteet, joka kuuluu kehitystä esittelevään lukuun Vauva 3–6 kuukauden iässä. Tekstin toimintakulma on vauvassa ja hänen kehityksessään, ja muita toimijoita tarkastellaan vauvan kautta. Vauva onkin ensimmäisissä lauseissa tekstin
keskeinen toimija. Katkelmat 4.1–4.7 seuraavat tekstissä välittömästi
toisiaan.
4.1
Kun vauva on tyytyväinen, hän on iloisen kiinnostunut ympäristöstään ja
touhuilee mielellään kaikenlaista. Hän ei kuitenkaan jaksa vielä kovin pitkään
keskittyä yhteen ja samaan asiaan, vaan tarvitsee vaihtelua.(VK 2, 50.)

Pikku hiljaa mukaan tulee muita toimijoita. Kirjoittava asiantuntija, joka ensin raportoi yleisluontoisesti lapsen kehitystä, ryhtyy
sinuttelemaan lapsen hoitajaa ja jakamaan tälle suoria toimintaohjeita.
Katkelma jatkuu:
4.2
Kun käyt vauvan kopan luona tai lattialla vaihtamassa vauvan parempaan
asentoon tai antamassa hänelle uuden lelun, älä hätäile, vaan pysähdy samalla muutamaksi hetkeksi seurustelemaan vauvan kanssa.
Älä opeta vauvaa siihen, että hän saa sinut vierelleen vain kiukuttelemalla.
Mene hänen luokseen myös silloin, kun hän on tyytyväinen. Vauva oppii
luottamaan siihen, että äiti on paikalla, eikä hänen tarvitse itkeä niin paljon.
Koeta varata päivittäin myös pidempiä ajanjaksoja, jotka vietät pelkästään
vauvan kanssa. (VK 2, 50–51.)
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Puhuteltu sinä paljastuu äidiksi, kun vauva oppii luottamaan siihen,
että äiti on paikalla. Mutta heti kun äidin lisäksi mukaan tulee muita
toimijoita, teksti lakkaa puhuttelemasta ja ohjaamasta lukijaa suoraan.
Perhe voi kokoontua ja sisarukset tottuvat:
4.3
Koko perhe voi iltaisin televisionkatselun sijasta kokoontua vaikkapa olohuoneen lattialle olemaan ja juttelemaan päivän tapahtumista. Näin isommatkin
sisarukset tottuvat leikkimään vauvan kanssa.(VK 2, 51.)

Vauvan kokemuspiiri ja toiminta laajenee:
4.4
Vastasyntynyt ei tajua, että hän on irrallaan äidistä. Hänelle kaikki on yhtä
kokonaisuutta. Vähä vähältä vauva oppii erottamaan mikä on häntä itseään
ja mikä ulkomaailmaa. Pikkuhiljaa ulkomaailmasta alkaa erottua tuttuja ja
vieraita asioita. Suunnilleen puolen vuoden ikään tullessaan vauva alkaa
”vierastaa”: hän hymyilee vanhemmille ja sisaruksilleen, mutta muuttuu vakavaksi vieraan ihmisen nähdessään. Vierastaminen on siis yksinkertaisesti
ilmaus siitä, että vauva tuntee hänelle läheisimmät ihmiset ja pitää heitä
parempina kuin muita ihmisiä. (VK 2, 51.)

Ensimmäisen lauseen teksti siis samaistaa vauvan ihmissuhteet
yhteen suhteeseen, suhteeseen äitiin. Äiti edustaa koko ulkomaailmaa,
kunnes hän erottaa vanhemmat ja sisaruksensa eli läheisimmät ihmiset
ja vieraat eli muut ihmiset. Äsken niin keskeinen äiti sulautuu yhdeksi
läheisimmistä, yhdeksi hoitavista ihmisistä ja toiseksi vanhemmista.
4.5
Vaikka alle puolivuotias lapsi ei vielä pystykään kovin selvästi ilmaisemaan
kiintymystään vanhempiinsa, olisi väärin päätellä, ettei vauva välitä siitä kuka
häntä hoitaa. Vauvan ja vanhempien välinen suhde rakentuu vähitellen.
Vauva tarvitsee aikaa voidakseen rauhassa oppia luottamaan siihen, että häntä
hoitavat ihmiset eivät jätä häntä.(VK2, 51)

Kun vauvan suhdeverkosto on laajentunut, äiti ei ole enää ainoa
vauvan ihmissuhde. Kuitenkin seuraavassa vauvan kaksi (vauvan ja
vanhempien) tai potentiaalisesti monta (vauvan ja hoitavien ihmisten)
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ihmissuhdetta vaihtuvat taas miltei huomaamatta yksiköksi vauvan
ensimmäinen ihmissuhde. Äiti-toimija muuttuu henkilöksi:
4.6
Vauvan ensimmäisen ihmissuhteen on oltava pysyvä. Jos vauvaa hoitava
henkilö äkkiä vaihtuu ja ”lakkaa olemasta”, vauvan koko maailma menee
ylösalaisin. (VK2, 51)

Toimijan nimeäminen henkilöksi kuvaa sitä ambivalenssia, joka
tekstiin syntyy äidinhoivan ja jaetun vanhemmuuden diskurssien
yhteensovittamisesta. Jatko täsmentää: ensin äiti hoitaa vauvaa, mutta
muutaman kuukauden ikäisenä joku muukin on tarpeen lyhyitä aikoja.
4.7
Toisaalta vauvan on hyvä jo muutaman kuukauden ikäisestä tottua olemaan
lyhyitä aikoja jonkun muunkin kuin äidin hoidossa. Näin äiti saa tilaisuuden hieman hengähtää. Joskus vieraat ihmiset aivan turhaan pelästyttävät
vauvan lähestymällä vauvaa liian nopeasti ja ottamalla vauvan syliin silloin
kun tämä itse ei ole siihen vielä valmis. Vauva on kyllä halukas tutustumaan
muihin ihmisiin, jos hän saa tehdä sen omassa tahdissaan. Tämän voi koettaa hienovaraisesti sanoa tädeille ja sedille. (VK 2, 51.)

Näin äidistä siis rakentuu vuorotellen toinen vanhemmista, yksi
läheisimmistä tai perheestä, hoitava ihminen ja jopa henkilö. Isä ei esiinny lainkaan koko jaksossa muuten kuin implisiittisesti kollektiivin
vanhemmat toisena osapuolena ja mahdollisesti osana koko perhettä ja
läheisimpiä. Vauvan itsensä kannalta isä on toinen ja toissijainen henkilö äitiin verrattuna. Lyhyitä aikoja hän voi jonakin muuna vastata yksin
hoivasta, jotta äiti saa tilaisuuden hieman hengähtää.
Yhden ja potentiaalisesti monien hoitajien tai ihmissuhteiden
vaihtelu kuvaa Vanhempainkoulu-tekstien suhdetta vanhemmuuden
sukupuolistuneisiin diskursseihin yleisemminkin. Siellä, missä teksti
rakentuu äidinhoivan diskurssin argumentaatiolle, on yksikkö luonteenomainen (esim. sama ilmaus Vauvan ensimmäinen ihmissuhde
otsikkona Vanhempainkoulun toisessa osassa, s. 33). Silloin, kun teksteissä rakennetaan jaetun vanhemmuuden diskurssia, on monikollinen
puhe tarpeen. Vanhempainkoulu-teksteissä nämä molemmat diskurssit
kietoutuvat toisiinsa: jaettu vanhemmuus ja isien osallistuminen lasten150
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hoitoon on eksplikoitu tavoite, mutta sen sisällä ja rinnalla elää kuitenkin äidinhoivan jakamattomuudelle perustuva todellisuus ja normi.

Isä tulee mukaan, kun äiti kutsuu
Äiti määrittyy Vanhempainkoulun osissa 1 ja 2 hienovaraisesti vauvan
ensimmäiseksi ja ensisijaiseksi hoivaajaksi, koska lapsen hoitaja täsmentyy yhä uudelleen äidiksi. Näin käy sekä kohdissa, joissa hoitajaa
puhutellaan suoraan, että kohdissa joissa käytetään yksikön 3. persoonaa, passiivia tai muita toimijan ilmaisemisen tapoja. Samalla
vanhempainkoulujen eksplisiittinen tavoite on isän mukaan tulo.
Vihkosissa kiinnitetäänkin erityistä huomiota mieheen lapsen hoitajana ja kasvattajana, lapsen ja isän välisen suhteen luomiseen sekä
mieheen parisuhteessa ja kotitaloudessa.
Seuraan sitä, kuinka ”isän mukaantulo” tekstiin tapahtuu. Alaluvussa Kasvamisen aika (VK 1, luku Vanhemmaksi valmistautuminen)
kirjoittaja puhuu aluksi ikään kuin terveydenhoitajan suulla ja puhuttelee tulevia äitejä: Palauttakaa mieliin aika, jolloin saitte tiedon
raskaudestanne (VK 1, 30). Heti jatkossa toimijaksi esitellään myös isä.
6.1
On luonnollista, että äiti pystyy aikaisemmin kokemaan lapsen kuin isä. Mitä
pidemmälle raskaus edistyy, sitä enemmän nainen alkaa olla kiinni omissa
tuntemuksissaan ja tulevan lapsen ajattelemisessa. Tämä on osa äidiksi valmistautumista. (VK 1, 30.)

Katkelman suora puhuttelu muuttuu kolmannessa persoonassa
tapahtuvaksi kerronnaksi. Asiantuntija on ensin toteava ja yleistävä,
mutta sitten hän loihtii lukijan silmien eteen tiheän tuokiokuvan, joka
poikkeaa Vanhempainkoulu -vihkosten yleisestä tyylistä.
6.2
Äiti haluaa tavallisesti jutella tulevasta vauvastaan – mieluimmin lähes koko
ajan. On helppo kuvitella pilakuvamainen tilanne, jossa äiti istuu keittiön
pöydän ääressä ja rupattelee vaaleanpunaisista pitseistä, ja isä vastailee hajamielisesti sanomalehtensä takaa. Tuleva isä tuntuu täysin poissaolevalta, ja
äiti pahoittaa mielensä, kun isä ei ole tarpeeksi kiinnostunut vauvasta. Jos äiti
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nyt tästä esimerkiksi pillahtaa itkuun, isän ”pitää ymmärtää” äitiä. Voitte siis
sanoa miehillenne, että äidit ovat vähän herkkiä ja ailahtelevia odotusaikana,
ja heihin pitää suhtautua kärsivällisesti. (VK 1, 30.)

Tilanne määritellään ulkopuolisen – kirjoittajan ja lukijan – silmin
(on helppo kuvitella pilakuvamainen tilanne) – ja kuitenkin se samalla
nähdään äidin toiminnan kautta. Äiti haluaa jutella, hän istuu, rupattelee,
pahoittaa mielensä ja pillahtaa itkuun. Isä jää toimijana kovin valjuksi:
hän vastailee tavalla – hajamielisesti – joka sekin välittää äidin kokemuksen. Isää luonnehtivat suhdelauseet (isä ei ole tarpeeksi kiinnostunut ja
tuntuu poissaolevalta) ilmaisevat myös äidin kokemusta, vaikka äitiä
kokijana ei olekaan pantu ilmi. Suhdelause, joka luonnehtii äitejä (äidit
ovat herkkiä ja ailahtelevia) ja asiantuntijan neuvo miehelle (äiteihin
pitää suhtautua kärsivällisesti) esitetään äidin puheena. Myös lainausmerkein kehystetyn velvoitteen isän ”pitää ymmärtää” voi tulkita äidin sanomaksi. Näin äiti rakentuu tuokiokuvassa ennen muuta kokijaksi
ja sanojaksi.
Asiantuntija puhuttelee äitejä jälleen suoraan (voitte siis sanoa) ja
panee heidät kertomaan miehillensä, millaisia naiset ylipäänsä ovat
odotusaikana (vähän herkkiä ja ailahtelevaisia), ei esimerkiksi kertomaan, että mies tuntuu täysin poissaolevalta ja nainen itkee sen vuoksi.
Yleisön on vaikea samaistua kertomuksen äidin kokemukseen, sillä
kirjoittaja kutsuu näkemään tilanteen pilakuvana. Äideille samaistuminen on vaikeaa myös siksi, että kirjoittaja asettaa heidät välittäjän
asemaan, isien opettajaksi, ja katsomaan äitien kokemusta ulkoa päin.
Toisaalta äideillä on ikään kuin lupa rupatella vaaleanpunaisia ja pillahtaa itkuun, toisaalta hänellä on tehtävä katsoa tätä itseään ulkoapäin
ja humoristisesti.
Sen lisäksi, että äidin pitää kertoa yleistä tietoa raskaana olevista
naisista, seuraava kappale suorastaan vaatii häntä vielä ymmärtämään,
jos mies ei ymmärräkään. Kappale on täynnä modaalisuuden ilmauksia, modaalisia apuverbejä, kieltolauseita ja konditionaalia.
6.3
Toisaalta äidin pitää ymmärtää, että isän ei ole aina niin helppo ymmärtää.
Isän sisällä ei ole ketään potkimassa. Isällä ei muutenkaan voi joka hetki olla
vauva mielessä. Olisi hyvä, jos äiti jaksaisi odottaa isän mukaan tulemista. Isä
tulee mukaan, vaikka vähän hitaammin. Äiti voi tässä itse auttaa isää siten,
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että hän esimerkiksi kertoo isälle kaikenlaista mitä on oppinut sikiön kehityksestä, vauvanhoidosta, lapsen kehityksestä tms.
Raskauden loppupuolella isä voi myös käytännössä tutustua tulevaan
lapseensa. Hän voi kuunnella vatsanpeitteiden läpi pienokaisen sydänääniä,
tunnustella varovaisesti lapsen asentoa ja löytää hänestä ehkä pään, jalat,
pienen ruumiin. Lapsihan loppuvaiheessa liikkuu näkyvästi, minkä isäkin
voi silmin nähdä.
On tärkeää, että äiti yrittää saada isän mukaan. Isänkin pitää oppia ottamaan
vauva ihmisenä, johon solmitaan ihmissuhde alusta alkaen. (VK 1, 30.)

Isälle katkelman modaalisuus tarjoaa aseman, joka eroaa äidin asemasta. Isän ei ole helppo ymmärtää, isän sisällä ei ole ketään, isällä ei voi
olla joka hetki vauva mielessä – kuten äidillä. Isällä on paljon mahdollisuuksia (isä voi tutustua, kuunnella, tunnustella, löytää, nähdä) ja vähän
velvollisuuksia (isänkin pitää oppia).
Äidille kirjoittaja asettaa toiminnan velvoitteen (äidin pitää ymmärtää, on tärkeää että äiti yrittää saada isän mukaan) ja kohteliaamman
ehdotuksen toiminnaksi: hän voi auttaa ja hän kertoo. Tämä isän mukaan
kutsumisen teema toistuu muuallakin Vanhempainkoulu-vihkosissa.
Asiantuntijakirjoittaja ei juurikaan puhuttele miestä, esitä hänelle
kutsua, houkuttele, suostuttele tai käske, vaan kutsujan paikalle asetetaan nainen, vaimo tai äiti.
Kun Kasvamisen aika jatkuu, isä määrittyy negatiivisestikin, sen
kautta että hän mahdollisesti (itse) jättäytyy ulkopuolelle:
6.4
Jos isä odotusaikana ja heti vauvan syntymän jälkeen jättäytyy ”vauva-asian” ulkopuolelle, hän saattaa helposti pudota kelkasta kokonaan. Pian äiti on
ainoa, joka osaa vaihtaa vaipat ja tietää mikä itku on nälkää ja mikä seurankaipuuta. On kaikkien – niin äidin, isän kuin vauvankin – kannalta ikävää,
jos vauvan kasvattaminen jää äidin ja lapsen kahdenkeskiseksi asiaksi. Yllättävän sitkeässä tuntuvat istuvan ne asenteet, joiden mukaan vauvanhoito on
naisten puuhaa. Olisiko syy siinä, että miehet kokemuksen puutteessa luulevat vauvanhoidon olevan pelkkää kakkapyykkiä ja yövalvomista? Jos isä
pääsee mukaan huomaamaan, miten antoisia ja lämpimiä hetkiä pienen
oman vauvan kanssa voi viettää, hän ei ehkä haluakaan jättää tätä iloa kokonaan äidille. (VK 1, 30–31.)
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Jakamaton äidinhoiva määrittyy kaikkien osallisten – äidin, isän ja
vauvan – kannalta ikäväksi ja toimijat siten häviäjiksi. Tämä esitetään
melko eleettömästi ja ilman perusteluja suhdelauseena: on ikävää, jos
– –. On ikävää on vähintään kaksimerkityksinen ilmaus: se vihjaa sekä
kokemukseen (tuntuu ikävältä) että asiantilan seurauksiin. Toteamukseen ei liity perusteluja: miksi jakamaton äitiys on ikävää? Äiti, isä ja
vauva rinnastetaan samanarvoisina ja samanlaisina. Kirjoittaja ei avaa,
millä tavalla jakamaton äitiys on ikävää äidin kannalta tai miksi se on
vauvalle ikävää. Sen sijaan kappaleen loppu kertoo yhden syyn, miksi
se on ikävää isälle: isä jää paitsi antoisia ja lämpimiä hetkiä ja iloa.
Katkelma myös selittää, miksi isät mahdollisesti jättäytyvät ”vauvaasian” ulkopuolelle: heiltä puuttuu kokemusta ja he kenties luulevat,
että vauvanhoito on pelkkää kakkapyykkiä ja yövalvomista. Kyse on siis
siitä, että isät saattavat sekoittaa lapsen hoivan silkkaan hoitoon.
Katkelmassa tämä silkka vauvanhoito määrittyy naisten puuhaksi.
Tällaiset asenteet, joiden mukaan vauvanhoito on naisten puuhaa,
tuntuvat istuvan yllättävän sitkeässä, arvioi asiantuntija äidinhoivan
diskurssia.
Virkkeessä On kaikkien – niin äidin, isän kuin vauvankin – kannalta ikävää, jos vauvan kasvattaminen jää äidin ja lapsen kahdenkeskiseksi asiaksi kiteytyy se, miten Vanhempainkoulu -opaskirjaset rakentavat jaetun vanhemmuuden ideaa. Äidinhoivan diskurssi määrittyy
yksiselitteisen negatiivisesti: lapsen hoito ja kasvatus eivät ole eivätkä
saa olla vain naisen tehtävä. Kuitenkin äiti määrittyy jatkuvasti ensisijaiseksi hoivaajaksi. Isän tulee osallistua ja tulla toiseksi hoivaajaksi,
jotta hänestä voisi lapsen kasvaessa kehkeytyä äidin kanssa samanveroinen kasvattaja lapselle. Osallistuminen vauvan hoitoon on tärkeää
miehelle siksi, että sen kautta luodaan ihmissuhde lapseen.
Luon linkin Vanhempainkoulu -vihkosten kakkososaan osoittaakseni, kuinka vauvanhoidon ikävät ja rutiininomaiset puolet tulkitaan
nimenomaan naisten puuhiksi, ja kuinka isän kutsuminen mukaan
lastenhoitoon tapahtuu toisenlaisten hoivatilanteiden avulla.
7
Jos äidin mielestä isä osallistuu liian vähän lapsen hoitoon, nalkuttamista tai
raivostumista parempi tapa on luultavasti se, että äiti hienovaraisesti pyytää
isän vierelleen silloin, kun hän on aikeissa tehdä vauvan kanssa jotakin
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mukavaa. Koko perhe voi yhdessä nauttia vauvan kanssa seurustelusta sen
sijaan, että kukin tunnollisesti vastaisi omasta ”vahtivuorostaan”. (VK 2, 35.)

Isän osallistuminen lapsensa hoitoon määrittyy potentiaalisesti
vähäiseksi – äidin näkökulmasta katsottuna. Fokalisoija on kuitenkin
asiantuntijakirjoittaja, joka antaa suoria ohjeita, vaikka ei sanokaan ”älä
nalkuta ja raivostu!” vaan pehmentää neuvoaan parempi tapa on luultavasti ja käyttää yksikön kolmatta persoonaa äiti hienovaraisesti pyytää.
Asiantuntija voi kuitenkin sanoa äidille suoremmin kuin äiti isälle.
Tulkitsen kappaleen viimeisen virkkeen toimijan koko perhe isän
aseman pehmentämiseksi. Äiti ei voi suorasukaisesti vaatia isää hoitamaan omaa vahtivuoroaan vaan hänen tehtävänsä on olla myös läsnä
ja nauttia seurustelusta. Tässä katkelmassa isän osallistuminen merkitsee äidin rinnalla osallistumista, ei itsenäistä vauvan hoitamista. Se
merkitsee myös enemmän ”puhdasta” suhteessa olemista (seurustelua)
varsinaisen hoitotyön sijaan.
Äsken lainaamani kappale Vanhempainkoulu ykkösestä päättyi
virkkeeseen: Jos isä pääsee mukaan huomaamaan, miten antoisia ja
lämpimiä hetkiä pienen oman vauvan kanssa voi viettää, hän ei ehkä
haluakaan jättää tätä iloa kokonaan äidille. Siinä modaalinen apuverbi
pääsee asettaa isän erilaiseen asentoon kuin prosessi isä jättäytyy. Siinä
missä toimijuus jälkimmäisessä tapauksessa rakentuu miehelle, ”pääseminen” asettaa miehen hyötyjäksi ja implisiittisesti, miltei huomaamatta vihjaten naisen ikään kuin portinvartijaksi, jonka vallassa isän
mukaan tuleminen on. Toisin sanoen teksti kiertyy isän toimijanvallan
vilauttamisen jälkeen jälleen isän mukaan kutsumisen teemaan.

Vauvan ihmissuhteen eri versiot
Toinen esimerkkini tavasta, jolla isä ”tulee mukaan” Vanhempainkoulujen tekstiin, löytyy vertailemalla katkelmia, jotka ovat miltei
sanasta sanaan identtiset. Molemmat tekstit on laatinut sama asiantuntijakaksikko. Vanhempainkoulu 2 (Vauvan kolme ensimmäistä
kuukautta, alaluku Ihmissuhde on vauvan kehityksen perusta, s. 33) esittää lapsen ensisijaiseksi ihmissuhteeksi äidin. Vanhempainkoulu 1
(Mitä vastasyntynyt tarvitsee, alaluku Hellyys on lapsen perustarve, s. 40)
esittää sen sijaan vauvan ensisijaiseksi ihmissuhteeksi molemmat vanhemmat, äidin ja isän :
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8
Vastasyntynyt on täysin avuton.
Kaiken minkä hän saa ja mitä hänelle tapahtuu, tapahtuu pääasiassa äidin välityksellä.
Vauvan ja äidin välinen suhde on vauvalle aluksi koko maailma.
Koska vauva vielä on täysin riippuvainen ympäristön huolenpidosta, hän tuntee
olonsa turvalliseksi vain silloin, kun hänen lähellään on pysyvästi joku ihminen,
joka hellästi huolehtii hänestä.
Juuri tässä iässä lapsi oppii millaisia ihmissuhteet ovat.
Jos lapsi tuntee luottamusta häntä hoivaaviin henkilöihin, hän pystyy terveellä
tavalla luottamaan muihin ihmisiin.
Jos lapsi saa tuntea olevansa rakastettu, hän oppii hyväksymään itsensä ja luottamaan itseensä.
Kun äiti suhtautuu vauvaan lämpimästi ja tyydyttää vauvan tarpeet, vauvan ensimmäinen kuva maailmasta on myönteinen.
Maailma on vauvalle turvallinen paikka.
Tätä turvallisuuden tunnetta kutsutaan perusturvallisuudeksi.
Se on pohjana kaikille myöhemmille ihmissuhteille.
Rakastetuksi tulemisen tarve on eräs lapsen henkinen perustarve.
Se on erilainen tarve kuin esimeriksi ravinnon tarve, sillä lapsi jää henkiin, vaikkei
häntä rakastettaisikaan.
Maailmassa elää paljon hyljeksittyjä lapsia.
Hyljeksityt lapset kehittyvät erilaisiksi kuin toivoisimme.
Heistä tulee tunnekylmiä ja epäsosiaalisia yksilöitä, jotka eivät itsekään kykene rakastamaan ketään eivätkä liittymään toisten ihmisten yhteisöön.
He epäonnistuvat helposti ystävyyssuhteissaan ja avioliitossaan.
Edes heidän älyllinen kehityksensä ei suju yhtä vaivattomasti kuin tasapainoisilta ihmisiltä.
Jos tällaisia ihmisiä on kovin suuri määrä, koko yhteiskunnan toiminta häiriintyy.
Jos yhteiskunta haluaa lasten kehittyvän sosiaalisiksi ja myönteisiin ihmissuhteisiin kykeneviksi yksilöiksi, lapsille on turvattava vanhempain rakkaus ja lämpimiä tunnekokemuksia erityisesti elämän varhaisvaiheiden aikana.
(VK 2, 33.)

9
Vastasyntynyt on täysin riippuvainen hoitajastaan.
Kaiken minkä hän saa, ja kaikki mitä hänelle tapahtuu, tapahtuu äidin välityksellä.
Vauvan ja äidin välinen suhde on vauvalle aluksi koko maailma.
Koska vauva on vielä täysin ympäristön armoilla, hän tuntee olonsa turvalliseksi
vain silloin, kun hänen lähellään on pysyvästi joku ihminen, joka hellästi
huolehtii hänestä.
Juuri tässä iässä lapsi oppii millaisia ihmissuhteet ovat.
Jos lapsi tuntee luottamusta häntä hoitaviin henkilöihin, hän pystyy terveellä
tavalla luottamaan muihin ihmisiin.
Jos lapsi saa tuntea olevansa rakastettu, hän oppii hyväksymään itsensä ja luottamaan itseensä.
Kun sekä äiti että isä suhtautuvat vauvaan lämpimästi ja tyydyttävät vauvan tarpeet, vauvan ensimmäinen kuva maailmasta on myönteinen.
Maailma on vauvalle turvallinen paikka.
Tätä turvallisuudentunnetta kutsutaan perusturvallisuudeksi.
Se on pohjana kaikelle turvallisuudentunteelle myöhemmin elämässä ja samoin
kaikille myöhemmille ihmissuhteille.
Voidaan sanoa, että hellyys on lapsen perustarve samalla tavalla kuin turvallinen
ihmissuhde.
Tässä suhteessa aikuinen toimii yleensä vaistomaisesti oikein.
Itse asiassa ihmisessä, niin naisissa kuin miehissäkin, on biologispohjainen
hoivaamisvietti.
Ei siis tarvitse puhua yksinomaan äidinvaistosta, vaan voimme puhua hoivaamisvietistä.
On tärkeää auttaa isää solmimaan vauvaansa hyvä ihmissuhde alusta alkaen.
Se on vaikeampaa isälle kuin äidille, koska isä ei imetä ja hän käy työssä kodin
ulkopuolella.
Toisaalta, jos isä ei pääse sisälle ”vauva-asioihin” heti alussa, se voi olla vaikeaa myöhemmin.
Sekä äidin että isän kohdalla on todettu, että vauvan ensimmäisillä elinpäivillä
on tärkeä merkitys myöhempien ihmissuhteiden kehittymiselle vanhempien
ja lasten välille. (VK 1, 40.)
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Molemmissaa versioissa on ensimmäisissä kappaleissa tekstin keskiössä
vauva ja se mitä hän kokee, tuntee, mitä hänelle tapahtuu ja millainen
hän on ja millaiseksi hän muuttuu kun häntä hoivataan. Ensimmäiseksi esitetty versio (8) käsittelee jakson otsikon mukaisesti vauvan
ihmissuhdetta, ei siis suhdetta kahteen vanhempaan vaan yhteen, ensisijaiseen hoivaajaan eli äitiin. Toisen version (9) teksti on miltei sama;
äidin tilalla on kuitenkin ensimmäisessä virkkeessä sukupuolineutraali
ilmaus hoitaja. Otsikko ei rajoita tulkintaa äitiin.
Vaikka äiti on esimerkissä 8 vauvalla keskeisin hoitaja, hän on kokija
ja tekijä vasta lauseessa Kun äiti suhtautuu vauvaan lämpimästi ja tyydyttää vauvan tarpeet. Katkelmassa 9 äidin tilalla ovat sekä äiti että isä.
Molemmissa äiti on toimijana ikään kuin välikappale (kaikki – – tapahtuu äidin välityksellä), suhteen toinen osapuoli tai jopa joku ihminen, hoivaava henkilö ja ympäristö. Katkelmissa vauvan ihmissuhteet
vaihtelevat suhteesta yhteen (äitiin, 8) tai kahteen (sekä äitiin että isään,
9) suhteeseen moniin ihmisiin, ihmisiin yleensä, ihmissuhteisiin (molemmat tekstit).
Ensimmäisen version (8) loppupuolella tekstin fokalisaatio siirtyy
äidin ja lapsen suhteesta yhä yleisemmäksi, jopa globaaliksi. Teksti
fokalisoi nyt maailmaan, yhteiskuntaan, meihin, jotka toivomme ja
heihin, hyljeksittyihin lapsiin, joiden väärään suuntaan mennyt kehitys
uhkaa koko yhteiskunnan toimintaa. Lauseet kuvaavat ennen muuta
suhteita ja tapahtumista. Lopussa palataan vanhempiin. Siinä toimija
on yhteiskunta, joka henkilön lailla haluaa ja jonka on turvattava.
Vanhemmat ovat toiminnan kohteena: lapsille on turvattava vanhempain
rakkaus ja lämpimiä tunnekokemuksia. Koko katkelman kontekstissa
kyse on kuitenkin ennen muuta äidin rakkaudesta ja äidin mahdollistamista kokemuksista. Esimerkin 8 paatos herättelee siis yleisön huolta hyljeksityistä, ilman äidin hoivaa jääneistä lapsista yleisen intressin
nimissä.
Toisen version (9) paatos on positiivinen, optimistinen ja yleisöä
toimintaan kannustava: On tärkeää auttaa isää solmimaan vauvaansa
hyvä ihmissuhde alusta alkaen. Tässä isä määrittyy hyötyjäksi. Edellisessä virkkeessä kirjoittaja kutsuu yleisöään asiantuntijoiden kanssapuhujiksi: Ei siis tarvitse puhua yksinomaan äidinvaistosta, vaan voimme
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puhua hoivaamisvietistä. Viimeisessä virkkeessä asiantuntijat ovat jälleen läsnä passiivissa sanojina, toteamassa tosiasiat.
Asiantuntijakirjoittaja kutsuu tässä tapauksessa yleisökseen nimenomaan naisia, äitejä, auttamaan isiä tiedon pohjalta yhdessä asiantuntijoiden kanssa. Äiti määrittyy kompetentiksi isän avustajaksi, koska
hän on jo vauvan ensisijainen hoivaaja: hän imettää ja on kotona vertailuasetelmassa, jossa isä ei imetä ja hän käy työssä kodin ulkopuolella. Äidillä
on ikään kuin parempi tilaisuus toimia vaistomaisesti oikein lapsen
suhteen, vaikka myös isällä on biologispohjainen hoivaamisvietti
(modaalinen halu ja kyky). Hyvän ihmissuhteen solmiminen on vaikeampaa isälle.
Kahden erilaisen version olemassaolo kertoo siitä, että vanhemmuuden sukupuolimerkitykset ovat liikkeessä ja diskursiivisten kiistojen aiheena. Isän ”mukaantulo” diskurssiin johtaa sukupuolitetun diskurssin
ambivalenssiin, häilyntään, diskurssin huokoisuuteen ja merkitysten
murtumiin. Versioiden eroavuudet kertovat sukupuolimerkitysten
ainakin osittaisesta merkillepanosta, diskurssin eksplisiittisestä sukupuolistamisesta.
Molemmat versiot tarkastelevat lapsen kehitystä kehityspsykologian
näkökulmasta. Tekstin toimintakulma on siis lapsessa, mutta fokalisoija
on asiantuntija. Tässä ensimmäiseksi esitetyn (8) voi katsoa kehityspsykologian intertekstuaalisuuden ”normaaliversioksi”, jonka isän kirjoittaminen hoivaajaksi toisessa katkelmassa (9) saa uudenlaiseen liikkeeseen. Pelkkä isän lisääminen toimijaksi ei riitä, vaan se vaatii perusteluja. Äidinhoivan ensisijaisuus on intertekstuaalisesti ollut luontevaa
perustella biologialla ja äidin vaistoilla. Isän tullessa tekstin toimijaksi
luontoargumentti kokee muodonmuutoksen sukupuolierityisestä
sukupuolineutraaliksi: se on kaikilla ihmisillä mutta vaatii aktivoituakseen sosiaalisen tilanteen.
Molemmat katkelmat kutsuvat lukijaa toimintaan, huolehtimaan
hyvin ja rakkaudella vauvasta. Ensimmäinen katkelma tekee sen negatiivisen paatoksen kautta: kirjoittaja herättelee yleisössään kauhistusta
ja surua siitä, mitä lapsille ja yhteiskunnalle tapahtuu, jos äiti epäonnistuu hoivassaan. Katkelma ei kuitenkaan puhuttele niinkään suoraan
äitejä kuin abstraktia ”yhteiskuntaa”: lapsille on turvattava vanhempain
rakkaus ja lämpimiä tunnekokemuksia.
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Katkelma 9 loppuu iloisempaan tunnelmaan: aikuinen toimii yleensä vaistomaisesti oikein. Samalla kun teksti rohkaisee isää toimintaan,
se puhuttelee ja patistaa ei-isiä (äitejä, ammattilaisia ja kanssaihmisiä)
auttamaan näitä tehtävässään. Ensimmäinen katkelma maalaa yhteiskunnallisen rappion visioita, toinen implisiittisemmin positiivista
kuvaa lähitulevaisuudesta, jossa niin naiset kuin miehetkin hoivaavat.

Uuden isän mahdollisuus ja modernin äidin ongelma
Jaetun vanhemmuuden diskurssin idea kahdesta symmetrisestä ja
suhteellisen sukupuolineutraalista vanhemmasta herättää kysymyksen
yhteiskunnallisesta muutoksesta. Vanhempainkoulut esittävät historian kaksijakoisena. Ennen asiat olivat selviä: äiti oli äiti ja isä oli isä,
ja kummallakin oli omat tehtävänsä. Yhteiskunnan modernisoituminen
on kuitenkin johtanut näiden selkeiden roolien muutokseen, ja uuteen sukupuolineutraaliin vanhemmuuteen päästään vain sukupuoliroolien problematisoitumisen kautta. Vanhempainkoulu -tekstit
rakentavat historiallista välitilaa: uusi isyys ei vielä ole aivan läsnä, mutta
vanhaankaan ei ole paluuta. Nyt on uusien isien aika, utopian toteuttamisen aika.
Jaksossa Isän tehtävä uutta isän roolia määritellään rinnastamalla se
vanhaan. Poimin siitä (VK1, 42–43) isää toimijana kuvaavat prosessit:
”Vanha”
– Isä jäi etäiseksi
– Isä oli päivät töissä
– Isä toi rahaa perheeseen
– Vauvanhoitoon isät eivät puuttuneet
– Vauvanhoito/lastenkasvatus oli naisten puuhaa
– Pahimmassa tapauksessa isää tarvittiin vain antamaan rangaistuksia
– Etäinen, tunteita karttava kasvatusmalli on ollut vaikuttamassa
”Uusi”
– Isät tutustuvat jo vauvaankin
– Isät antavat aikaansa lapsille ja leikkivät heidän kanssaan
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– Isän ja lapsen suhde on muuttunut läheisemmäksi ja lämpimäm
mäksi
– On miehekästä olla vahva ja turvallinen, lämmin ja leikkivä
Jakson lopussa tätä uudistuvaa isää ja hänen menestystään arvioidaan ulkopuolisen silmin. Arvioija jää anonyymiksi, yleistetyksi toiseksi passiivin varjoon.
10.1
Sanalla sanoen, on miehekästä olla hyvä isä (mikä voisikaan olla luonnollisempaa?). Miehille aiheuttaa kylläkin ristiriitoja se, että ”menestystä” mitataan usein vain taloudellisilla ja ammatillisilla mittapuilla. On kuitenkin
tärkeää myös menestyä ihmisenä, aviomiehenä ja isänä. Tämä tajutaan nykyään yhä yleisemmin. (VK 1, 43.)

Uusi isä kuvataan toimeliaana ja positiivisella paatoksella. Positiivisuutta tuovat niin isän toimintaa kuvaavat prosessit (isä tutustuu,
antaa aikaa, leikkii ja menestyy) kuin häntä ja hänen suhteitaan luonnehtivat attribuutit (läheinen, lämmin, vahva, turvallinen, leikkivä ja
hyvä). Väärä ”menestys” paljastetaan. Sitä ei kuitenkaan kokonaan
kielletä, vaan se saa lisää sisältöä.
Kirjoittaja kääntyy Isän tehtävää seuraavalla alaotsikolla Työhön vai
kotiin naisten puoleen. Modernisaation teema nousee nyt äidin suhteen:
10.2
Nykyään korostetaan usein ehkä liikaakin sitä, miten äidin pitäisi kiireesti
mennä työelämään. Monet äidit saavat huonon omantunnon tekivät niin
tai noinpäin. Jos he menevät nopeasti työhön, heitä surettaa se, että he eivät
saa nauttia omasta vauvastaan. Jos he taas jäävät kotiin, lehtien yleisönosastonkirjoittajat tyrkyttävät heille huonoa omaatuntoa siitä, etteivät he muka tee
”oikeata työtä”. (VK 1, 43.)

Äsken herätetty ajatus uuden ajan murroksesta, muuttuu tulkintani mukaan hankalaksi ja se vaimenee. Moderni, uusi isä, ja moderni
äiti, eivät helposti sijoitu samaan diskurssiin, sillä kysymystä vanhasta
ja uudesta, perinteisestä ja modernista äidistä on 1950-luvulta saakka
käsitelty Suomessa nimenomaan kysymyksenä naisten valinnasta ansiotyön ja kotiäitiyden välillä. ”Uudistunut äidinrooli” on näihin päiviin

160

VANHEMMUUDEN OHJELMA (1)

saakka merkinnyt ansioäitiyttä, sitä, että pientenkin lasten äidit käyvät kokopäivätöissä kodin ulkopuolella. Tämän modernin äidin rinnalla toimii lasten hoitajana ammattilainen, ei isä.
Kirjoittaja ei halua asettaa työ- ja kotiäitejä vastakkain, vaan tasapainoilee asemien välissä. Niinpä kirjoittaja nostaa jommasta kummasta
positiosta kumpuavan toisten syyllistämisen kannattelemaan tekstiä.
Monet äidit saavat huonon omantunnon, tekivät niin tai noinpäin.
Kirjoittaja asemoi äidit kahden tasaveroisen hyvän vaihtoehdon väliin:
äidin tulee joko voida mennä hyvällä omallatunnolla työhön tai jäädä
tyytyväisenä kotiin.
Rivien välissä jakso on kuitenkin jännitteinen ja ristiriitainen. Jo
ensimmäisessä virkkeessä rakennetaan anonyymiä yleistä mielipidettä, jota kirjoittaja kritisoi varovasti: Nykyään korostetaan ehkä liikaakin
sitä, miten äidin pitäisi kiireesti mennä työelämään. Kirjoittaja fokalisoi
seuraavissa virkkeissä työhön meneviin ja kotiin jääviin äiteihin itseensä. Työäitejä kirjoittaja kuvaa heidän kokemuksensa kautta, kotiin jäävät
äidit kirjoittaja esittää puolestaan toisten (yleisönosastokirjoittajien)
syyllistäminä. Rinnastus asettaa työhön menijät ja kotiin jäävät aivan
erilaiseen asemaan: toista surettaa ero vauvasta, toinen pannaan tuntemaan huonoa omaatuntoa. Töihin menevä äiti on näin negatiivisten
tunteidensa lähde, mutta kotiin jäävä äiti ei.
Äidin työhön menoon ja kotiin jäämiseen liittyy myös ehtoja:
10.3.a
Jos äiti itse vahvasti haluaa mennä työhön tai jos hänellä on siihen taloudellinen pakko, hänen tulee voida tehdä se hyvällä omallatunnolla.
––
10.4.a
Jos taas äidin tekee mieli hoitaa itse vauvaansa ja jos hänellä on siihen taloudellinen mahdollisuus, hänen tulee jäädä tyytyväisenä kotiin. (VK 1, 43.)

Virkkeet ovat rakenteeltaan melkein identtiset, mutta vain melkein.
Vaihtelut estävät tekstin muuttumista yksitoikkoiseksi, mutta niillä
on merkitystä myös jaetun vanhemmuuden ja äidinhoivan diskurssien
kannalta.
Näin ”työäiti” ja ”kotiäiti” rakentuvat toimijoina erilaisiksi, vaikka
he ovatkin molemmat oman toimintansa aktiivisia kontrolloijia,
materiaalisen prosessin tekijöitä (mennä työhön vs. hoitaa ja jäädä kotiin).
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Toimijan kontrollia ilmaiseva vahvistussana itse kohdistuu eri toimintoihin (äiti itse haluaa vs. äiti hoitaa itse). He haluavat eri asioita ja tekevät
eri asioita. Kotiäidin toiminnan kohteena on hänen vauvansa (hoitaa
vauvaansa), työäiti puolestaan toimii yksin. Heillä on ratkaisuihinsa
eri perusteet: taloudelliset ehdot (pakko ja mahdollisuus) ohjaavat heitä
eri suuntiin (äiti haluaa tai jos hänellä on taloudellinen pakko vs. äidin
tekee mieli ja jos hänellä on taloudellinen mahdollisuus), mutta “työäidiltä“ kirjoittaja edellyttää myös vahvaa omaa halua siinä missä
kotiäidin halu jää ilman täsmennyksiä (äiti vahvasti haluaa vs. äidin tekee
mieli). Kotiäitiä kirjoittaja velvoittaa suoraan tekemään ratkaisunsa
(täytymisen modaalisuus). Työäiti sen sijaan saa mahdollisuuden, ja
täytymisen modaalisuus (tulee) kohdistuu lauseessa mainitsematta
jätettyihin muihin toimijoihin kuin työäitiin itseensä. (Hänen tulee
voida tehdä se vs. hänen tulee jäädä kotiin.) Lopulta äidin tekemä ratkaisu määrittyy kotiäidille tyytyväisyyden ja tyytymättömyyden, työäidille hyvän tai huonon omantunnon kysymykseksi (hyvällä omallatunnolla vs. tyytyväisenä). Omatunto ja äidin toiminnan modaalistamisen
tapa asettavat työäidin eri tavoin keskelle sosiaalisia suhteita kuin
kotiäidin, jonka kokemuksen voi tulkita henkilökohtaisemmaksi.
Mainittujen virkkeiden jälkeen kirjoittaja rohkaisee työhön menevää äitiä ja kotiin jäävää äitiä. Työäidin rohkaisu seuraa välittömästi edellä
analysoitua työäiti-virkettä, kotiäidin rohkaisu vastaavasti omaa johdantovirkettään.
10.3.b
Lapsi ei vahingoitu, jos hänellä on hellästi huolehtiva, pysyvä päivähoitaja.
Mikseipä isäkin voisi joskus jäädä kotiin. Äitiyslomaa voidaan jatkaa
isyyslomalla.
––
10.4.b
Se aika, jonka vauva todella kiinteästi tarvitsee äitiään, on joka tapauksessa
erittäin lyhyt, noin pari, kolme vuotta. Se on hyvin pieni osa äidin elämästä; siinä ajassa äiti ei varmasti ehdi mennä pilalle, vaikka keskittyykin vain
vauvan ja kodin hoitoon. On kiistatta totta, että pienen vauvan äiti tekee
hyödyllistä työtä. (VK 1, 43.)
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Molemmat kappaleiden loppujen ”perusteluosat” fokalisoivat alussa
lapseen: lapsi ei vahingoitu vs. vauva todella kiinteästi tarvitsee äitiään.
Työäidin lapselle tapahtuu, kun taas kotiäidin vauva tarvitsee. Lapsi
tarvitsee on sen kaltainen geneerinen prosessi, jolla kuvataan jotakin
yleistä asioiden tilaa ja lasta yleensä. Se on puhetta lapsen kehityksestä. Olisikin mahdotonta ajatella, että vaikka kotiäidin lapsi tarvitsee
äitiään kiinteästi, työäidin lapsi ei tarvitse. Kotiäitikappaleen valossa
luettuna lause lapsi ei vahingoitu täydentyy ajatuksella, että vaikka lapsi
tarvitseekin äitiään todella kiinteästi, hän ei kuitenkaan vahingoitu
vaikka suhde olisikin lapsen tarvetta vähemmän kiinteä. Toisaalta
kappaleita voi lukea myös toiseen suuntaan, työäitikappaleen valossa.
Silloin lauseen vauva todella kiinteästi tarvitsee äitiään voi tulkita tapaan
”vauva todella kiinteästi tarvitsee äitiään/isäänsä/päivähoitajaansa”.
Lauseen lapsi ei vahingoitu voi rinnastaa myös lauseeseen äiti ei ehdi
mennä pilalle. Siinä missä lapsen vahingoittuminen ja pilalle meno ovat
tuttuja puheenaiheita, äidin pilalle meno tuo tekstiin ironisen sävyn.
Se on puhetta, jolla reagoidaan kotiäitiyden vastustajien kuviteltuihin
puheisiin. Aivan toiseen tyylirekisteriin nojaa lopun tosiasialausuma
on kiistatta totta, että pienen vauvan äiti tekee hyödyllistä työtä.
Kotiäitikappale rakentuu vahvasti äidin toiminnan varaan. Näissä
prosesseissa äiti on ennen muuta tekijä: hän keskittyy vauvan ja kodin
hoitoon ja tekee hyödyllistä työtä. Sen sijaan rinnasteiset prosessit työäitikappaleessa nostavat toimijoiksi äidin sijaan päivähoitajan ja isän:
(lapsella) on hellästi huolehtiva, pysyvä päivähoitaja; mikseipä isäkin voisi
joskus jäädä kotiin sekä äitiyslomaa voidaan jatkaa isyyslomalla. Heidän
toimintaansa ei kuvata yhtä aktiiviseksi kuin (koti)äidin toimintaa.
Päivähoitajan toiminta ilmaistaan hoitajan suhdelauseessa ominaisuuksina (hän on huolehtiva ja pysyvä). Isä jää kotiin on prosessi, jossa isän
ratkaisut ja toiminta määrittyvät lähinnä tapahtumiseksi; prosessia voi
verrata esimerkiksi aiempaan lauseisiin työ- ja kotiäitilauseisiin jos äiti
itse vahvasti haluaa mennä työhön ja äidin tekee mieli hoitaa itse vauvaansa ja hänen tulee jäädä kotiin. Työäiti siis menee työhön, isä ja kotiäiti
jäävät kotiin, mutta lisäksi kotiäiti myös hoitaa vauvaansa. Isän toiminta
modaalistuu kohteliaaksi ehdotukseksi kysymyslauseella, kiellolla,
konditionaalilla ja ajan määreellä (mikseipä isäkin voisi joskus jäädä
kotiin). Isän toiminta määrittyy näin mahdolliseksi, ja isän asettaa
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toimintaan ulkopuolinen arvioija, ei isä itse. Vielä häilyvämmäksi jää
isän toimijuus lauseessa äitiyslomaa voidaan jatkaa isyyslomalla.
Kotiäitijaksossa käsitellään ajan puheenaihetta kolmessa eri lauseessa:
se aika on joka tapauksessa erittäin lyhyt, noin pari kolme vuotta; se on hyvin
pieni osa äidin elämästä sekä siinä ajassa äiti ei varmasti ehdi mennä pilalle.
Näin laaja ja yksityiskohtainen ajan määrittely olisi isän kohdalla outoa;
puhe onkin selvästi kotiäitipuhetta, toisin sanoen se rakentuu
äidinhoivan diskurssin oletuksille eikä ole siirrettävissä jaetun vanhemmuuden diskurssiin ainakaan sellaisenaan.
Asetetut ehdot tuskin ratkaisevat sen paremmin työäidin kuin
kotiäidin mahdollista ambivalenttia kokemusta siitä, että tekivät ”niin
tai noinpäin”, aina ahdistaa. Käytännössä hyvin harvat ovat ratkaisseet
äidin työhön menon kirjoittajan ehdottamalla vaihtoehtoisella tavalla: isäkin voisi joskus jäädä kotiin – saati kolmeksi vuodeksi. Mistä äiti
tietää, että päivähoitaja (yksi!) on hellästi huolehtiva ja pysyvä? Onko
kiistatta totta, että työäiti tekee aina hyödyllistä työtä verrattuna kotiäidin
työhön? Kotiäidin kannalta luettuna ansioäiteja kuvaava osuus katkelmasta ei herätä lainkaan yhtä paljon kysymyksiä. Oletus on, että hänen
hoivissaankaan lapsi ei vahingoitu. Kun hyvä päivähoitaja määritellään
eksplisiittisesti pysyväksi ja hellästi huolehtivaksi, äidin implikoidaan
sellainen olevan. Kun isä määrittyy potentiaaliseksi lapsen hoitajaksi
ja kotiin jääjäksi moninkertaisin lukijaa kohteliaasti puhuttelevin
modaalistuksin, kotiäidin työ määrittyy vahvojen tosiasioiden kautta.
Kotiäitikohta herättää vain seuraavan ambivalenssin: Mikä aika äidin
elämästä on lyhyt ja mikä pitkä? Ehtiikö äiti mennä piloille, jos lapsia
tuleekin useampia ja aika kotona venyy kaksi, kolme tai kymmenen
kertaa kahdeksi, kolmeksi vuodeksi?
Olen analysoinut kahden kappaleen mittaista katkelmaa ja laittanut äidinhoivan ja jaetun vanhemmuuden diskurssit kiertymään toisiinsa, argumentoimaan toisiaan vastaan, herättämään toinen toisistaan kysymyksiä. Alkuperäisessä tekstissä ne, lyhyydestään ja peräkkäisyydestään huolimatta, muodostavat kuitenkin omat itsenäiset
kokonaisuutensa suhteessa äidinhoivan ja jaetun vanhemmuuden
diskursseihin. Työäidistä puhutaan jaetun vanhemmuuden diskurssin
ehdoin, kotiäidistä äidinhoivan diskurssin perustalta. Ne kiistelevät ja
keskustelevat keskenään vain itse asettamiensa argumenttien avulla.
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Samalla tekstien äideistä rakentuu kaksi aivan erilaista, eri logiikalla
toimivaa naista, joiden toimintaa perustelevat eri argumentit.
Diskurssit eivät myöskään ole tasapainossa, vaan kotiäidin ratkaisu
näyttää kyseenalaistamattomammalta kuin työäidin ratkaisu. Katkelma jatkuu:
10.5
Sitä paitsi: jos lapsen hoitaa hyvin ensimmäiset pari vuotta, se aika ”säästetään” tavallaan myöhemmin sen vuoksi, että tasapainoinen lapsi on helppohoitoinen ja sitoo vähemmän kuin sellainen lapsi, johon kukaan ei ole keskittynyt noiden ratkaisevien ensimmäisen parin vuoden aikana.
(VK 1, 43–44.)

Assosiaatio aiempiin puheenaiheeseen vahingoittuvasta lapsesta
mahdollistaa jatkon lukemisen hypoteettisesti, nurinpäin: työäidin
lapsi on vaikeahoitoinen ja sitoo enemmän kuin sellainen lapsi, johon
äiti on keskittynyt noiden ratkaisevien ensimmäisen parin vuoden
aikana. Näin kotiäidin ratkaisu loppujen lopulta voittaa ratkaisevan
viimeisen erän katkelman diskurssikamppailussa.
Jaettu vanhemmuus merkitsee Vanhempainkoulun sukupuolidiskurssissa vauvan isälle positiivisia näkymiä, uutta onnellista isyyttä.
Naiselle moderni äitiys ja äitiyden jakaminen toisten kanssa merkitsee
pysyvää ambivalenssia, keinumista hankalien vaihtoehtojen välissä,
joko-tai -ratkaisuja ja syyllisyyden kanssa kamppailua.

Kotitöiden sukupuolijaot
Kotityöt ovat aihe, joka yleensä virittää puhumaan sukupuolesta. Silloin,
kun kirjoittaja ei ilmaise sukupuolta eksplisiittisesti, se on helposti
mukana lukijan tulkinnassa. Kotitöiden ja lastenhoidon tehtävien
välinen raja on tietysti liukuva. Lapsi tarvitsee esimerkiksi ruokaa ja
puhtaita vaatteita, tiskit on tiskattava lapsen syötyä ja lelut joskus
siivottava lattialta. Vanhempainkoulu-tekstit sitovat kotityöt kuitenkin sukupuoleen tavalla, jossa puhe on naisesta ja miehestä pikemminkin puolisoina kuin vanhempina.
Luku Vanhempien väliset suhteet Vanhempainkoulu kakkosessa käsittelee ensin puolisoiden kahdenkeskisen yhdessäolon merkitystä,
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sitten sukupuolielämää. Jakson loppuosa siirtyy puhumaan kummankin vanhemman oman ajan tärkeydestä. Assosiaatioketju johtaa edelleen kotona työskentelevän äidin työtaakkaan ja kotitöiden jakamiseen.
11.1
Isä ja äiti tarvitsevat myös erikseen omaa aikaa. Kumpikin tarvitsee silloin
tällöin (mielellään melko säännöllisesti) vapaaillan, jolloin pääsee itsenäisenä ihmisenä ulos harrastamaan, kyläilemään, opiskelemaan. Silloin kun
vauva on pieni, varsinkin äiti joutuu usein tinkimään vapaa-ajastaan. Tätä
on pidettävä enemmänkin luonnonjärjestyksenä kuin yhteiskunnallisena
epäkohtana. (VK 2, 41.)

Katkelman ensimmäisessä lauseessa isä ja äiti rinnastuvat samanlaisina: kumpikin tarvitsee yhtä lailla vapaaillan. Heti seuraavassa tämä
sukupuolineutraalius säröilee. Harrastamisella ja opiskelemisella ei
toimintana ole selkeää sukupuolileimaa, mutta kyläily lienee konnotaatioltaan naisellista toimintaa. Kappaleen loppu naulaa tulkinnan,
että ensisijaisesti jaksossa puhutaan äidin tarvitsemasta omasta ajasta.
Silloin kun vauva on pieni, varsinkin äiti joutuu usein tinkimään vapaaajastaan, toteaa asiantuntija. Ilmaus varsinkin jättää tosin auki myös
mahdollisuuden, että pienen vauvan isänkin on tingittävä omastaan.
Asiantuntija-kirjoittajan tulkinta asiantilasta latautuu normatiivisesti. Luonnonjärjestys on vahva argumentti; sen mukaiset asiat eivät
ole juuri muutettavissa. Toisaalta varaus enemmänkin suhteellistaa
luonnonjärjestyksen ja yhteiskunnallisen epäkohdan välistä vastakkaisuutta. Portti jää ikään kuin auki: on mahdollista pitää tätä myös
yhteiskunnallisena ja poliittisena asiana. Yhteiskunnallisen epäkohdan
mainitseminen avaakin uuden puheenaiheen, joka kuuluu ilmiselvästi yhteiskunnallisen eikä luonnonjärjestyksen rekisteriin. Katkelma
jatkuu:
11.2
Usein kuulee sanottavan, että jonkin perheen ”äiti on kotona”. Tämä on
hiukan harhaanjohtavasti sanottu: äiti ei pelkästään ole kotona – kodinhoito on täyttä työtä. Pienten lasten äiti tekee kotonansa aivan oikean työpäivän.
Mikäli äiti käy lisäksi ansiotyössä, hänen työtaakkansa muodostuu usein
kohtuuttoman raskaaksi, ellei isä osallistu kotitöihin.
(VK 2, 42.)
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Kirjoittaja lainaa anonyymiä, nimeämätöntä ääntä, joka kuvaa äidin toimintaa kotona olemisena. Kirjoittaja väittää vastaan ja toteaa
vahvasti tosiasiana, että kodinhoito on täyttä työtä. Samalla kirjoittaja
rakentaa vaivihkaa kotiäidin tehtäväksi hoitaa kaikki kotityöt. Ajatus
kotitöiden jakamisesta miehen ja naisen kesken perustellaan tilanteella,
jossa äiti käy lisäksi ansiotyössä. Edellä jaettua vanhemmuutta rakennettiin jaettuna hoivana, tässä katkelmassa puhe on mahdollisesti
jaetuista kotitöistä. Siinä missä jaettu hoiva perusteltiin suhteella lapseen, kotitöiden jako perustellaan äidin liiallisella työtaakalla.
Yhteiskunnallinen epäkohta soi kenties vielä lukijan korvissa, mutta
kirjoittajan tulkinta on toinen: kyse on isän ja äidin välisestä keskinäisestä asiasta, johon ulkopuolinen ei voi mennä väliin.
11.3
Ulkopuolinen ei voi tietenkään mennä sanomaan, miten isä ja äiti työnsä
jakavat ja järjestävät. Onnistumisen mittapuuna voidaan pitää sitä, ettei
kummallakaan vanhemmalla ole valittamista, ettei siis kumpikaan tunne
uhrautuvansa. Jotta tähän päästäisiin, perheessä olisi asiasta silloin tällöin
keskusteltava. (VK 2, 42.)

Tarkastelen lähemmin lausetta Ulkopuolinen ei voi tietenkään mennä sanomaan, miten isä ja äiti työnsä jakavat ja järjestävät, sillä se kuvaa
hyvin kaikkien Vanhempainkoulutekstien eetosta ja paatosta. Eetos
tarkoittaa retoriikan analyysin perinteessä sitä, millaisena teksti esittää puhujan (tässä: asiantuntijan) ja paatos sitä suhdetta, joka rakentuu puhujan ja yleisön välille. Asiantuntijaa ei esitetä kaikkitietävänä
normien asettajana, vaan ystävällisenä neuvojana, kokeneena ulkopuolisena, jonka neuvot yleisö saa itse arvioida ja valita niistä ne, jotka
tuntuvat oikeilta noudattaa. Kirjoittajat eivät kuitenkaan juuri pysähdy pohtimaan sanomansa rajoja eivätkä avaa niitä konteksteja, joista
heidän asiantuntemuksensa kumpuaa. Niinpä piiloiseksi viestiksi jää
asiantuntemuksen rajojen vakuuttelusta huolimatta se, että ihanteellisessa tapauksessa on olemassa yhtenäinen, kiistelemätön ja kiistämätön asiantuntemus, josta yksittäiset asiantuntijat sitten asiantuntemuksensa ammentavat.
Katkelman lopussa kirjoittaja palaa jakson alun sukupuolineutraaliin puheenparteen kummastakin vanhemmasta. Kotitöiden
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jakaminen on onnistunutta silloin, kun kummallakaan vanhemmalla
ei ole valittamista, ja täsmentää ettei siis kumpikaan tunne uhrautuvansa.
Sanasto antaa kuitenkin puheelle ainakin vihjeenomaisen sukupuolileiman: kotitöistä puhuttaessa uhrautuminen ja valittaminen liitetään
yleensä naiseen.
Tekstin yleisöksi rakentuvat isä ja äiti hyvin konkreettisessa mielessä: parina, jotka itse päättää asioistaan yhdessä ja sovussa. Tätä pohdin
seuraavalla esimerkillä.

Perheessä päätetään, mitä äiti tekee
Vanhempainkoulu 3, joka käsittelee 1–4 -vuotiaitten pikkulasten kanssa
elämistä, käyttää enemmän sukupuolineutraaleja ilmaisuja kuin vauvan kehitystä ja hoitoa käsittelevät Vanhempainkoulu-sarjan ykkös- ja
kakkososat. Painopiste siirtyy luontevasti lapsen hoivasta yhä enemmän tämän kasvattamiseen. Toimijoiden kirjo laajenee äidistä, isästä
ja lapsesta ja näiden välisistä kahdenkeskisistä suhteista monenkeskisiin
suhteisiin ja mukaan tulee yhä enemmän myös perheen ulkopuolisia
toimijoita.
12.1
Ongelmallisessa tilanteessa on helpompi toimia, kun tietää missä järjestyksessä asiat ovat. Tietää mitä tekee ja miksi. Kun perheessä löydetään oman
perheen tärkeät asiat, ei tarvitse liikaa välittää siitä, mitä toiset perheet tekevät. (VK 3, 17.)

Perheen valintojen sisällöksi määrittyy jatkossa se, meneekö äiti
töihin vai jatkaako kotiäitinä:
12.2
Esim. äidin työssäkäynti – kotonaoleminen on asia, jota jokaisessa lapsiperheessä pohditaan. Jos perheessä päätetään, että äiti jää kotiäidiksi, on myös
mietittävä mitä se käytännössä tarkoittaa. Äidin ja isän on kyettävä tekemään
selvä päätös asiasta ja hoidettava päätöksen mukanaan tuomat ongelmat
parhaalla mahdollisella tavalla. Esim. kotona olevalla äidillä on oltava mahdollisuus tavata myös muita aikuisia, alkaa harrastaa omia harrastuksiaan jne.
Näin äiti voi olla kotona miettimättä jatkuvasti olisiko sittenkin parempi, että
olisi töissä, vai…? Hän tietää että tässä perheessä on tehty tällainen päätös,
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jonka aiheuttamista haasteista pyritään selviytymään parhaalla mahdollisella
tavalla . Toisessa perheessä, naapurissa, voidaan päättää toisin ja se päätös on
yhtä hyvä ratkaisu. (VK 3, 17.)

Puhe siis siirtyy perheestä äitiin. Äitiä identifioidaan suhdelauseella:
äiti jää kotiäidiksi. Äidillä on oltava mahdollisuus tavata muita aikuisia ja alkaa harrastaa omia harrastuksiaan. Oletus siis on jälleen, että
vauvaikäisen lapsen äiti on niin kiinni kotona, että vasta yksivuotiaan
äiti alkaa harrastamaan – siitä huolimatta, että eri teksteissä on koko
ajan tähdennetty äidin oman ajan tärkeyttä!
Katkelma kuvaa äidin epävarmaksi, äiti yksin ei pysty päättämään
kumman ratkaisun hän tekee. Kirjoittaja ikään kuin lainaa äidin
mietteitä olisiko sittenkin parempi, että olisi töissä, vai…?. Sana vai, kolme
pistettä ja kysymysmerkki vaihtavat äänen ulkopuolisesta neuvoja
antavasta asiantuntijasta hetkiseksi pohdiskelevaksi äidiksi. Vasta kun
päätös on jaettu, äiti voi tietää ja jatkuva miettiminen voi lakata. Mikä
tahansa perheen päätös onkin, siitä aiheutuu ongelmia, mutta asiantuntija neuvoo: äidin ja isän on hoidettava ongelmat ja haasteista pyritään selviytymään parhaalla mahdollisella tavalla. Esimerkin jälkeen
teksti palaa hetkeksi passiiviin ja perhepuheeseen ja sitten jälleen
sinutteluun. Nämä keinot pehmentävät asiantuntijan puheen normatiivisuuden ilmeisyyttä, mutta ovat kuitenkin toimintaan ohjaavia ja
kehottavia.
12.3
Kun omassa perheessä pystytään päättämään asioiden järjestyksestä, on
helppo hyväksyä myös toisten perheiden erilaiset ratkaisut vastaavissa
elämäntilanteissa. Huomaa myös, että eri elämäntilanteissa ovat erilaiset ratkaisut tärkeitä, ja että tärkeysjärjestys muuttuu vuosien myötä perheen
muuttuessa. Pienten lasten perheissä ovat erilaiset asiat tärkeitä kuin murrosikäisten lasten perheissä. Erilaisuus on rikkaus myös perheiden keskuudessa. (VK 3, 17.)

Kirjoittaja asettautuu sovittelijaksi. Kaikkien perheiden selkeät,
yksimieliset päätökset ovat hyviä, mitä ne sitten ovatkaan. Ongelmat
ovat ratkaistavissa, jos eivät kokonaan, niin ainakin parhaalla mahdollisella tavalla. Asiantuntija ei tyrkytä mitään ratkaisua, mutta hän ei
myöskään tunnu sietävän äitien tunteiden, mietteiden ja ratkaisujen
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ambivalenttia keinumista. Kotiin jäävien ja työssäkäyvien äitien välillä
ei myöskään sovi olla ristiriitoja. Kyse ei ole yhteiskunnallisten asemien tuomista eroista, vaan erot ovat perheiden sisäisten ratkaisujen
mukanaan tuomia yksilöllisiä eroja, joita tulee kunnioittaa. Erilaisuus
on rikkaus myös perheiden keskuudessa.

”Äidin” tilalla voisi lukea ”isä”
Päivähoito ja sen ”kolmannet” toimijat tulevat keskeisesti mukaan
Vanhempainkoulu kolmoseen, kun se käsittelee äidin mahdollista
töihin menoa. Kirjasen lopussa on kysymykselle omistettu oma lukunsa
Erityiskysymyksiä 1: Päivähoito.
13.1
Kun perheessä aletaan taas harkita äidin (tai isän) siirtymistä töihin kodin
ulkopuolelle, mietitään varmaan vastaako paraskaan päivähoitopaikka oman
vanhemman hoivaa. (VK 3, 75.)

Virke virittää käsittelyn sukupuolispesifiksi – isän laittaminen
sulkuihin tekee siitä suorastaan ”sukupuoliherkän”: isä voi olla ollut
kotona hoitamassa lasta ja siten äiti ja isä ovat periaatteessa vaihdettavissa
toisiinsa jaetun vanhemmuuden idean sukupuolineutraalin ihanteen
mukaisesti. Molemmat ovat lapsen oma vanhempi. Mutta sulkumerkit
herättävät tulkintaan väistämättömän vivahteen: kyse on kuitenkin eri
asioista, jos lapsen pääasiallisena hoitajana kotona on äiti tai isä. Virkkeen
äidin ja isän paikkaa ei kulttuurissamme voisi vaihtaa. Ei siis olisi mieltä
sanoa: ”Kun perheessä aletaan harkita isän (tai äidin) siirtymistä töihin kodin ulkopuolelle”.
Tätä seuraa negaation varaan rakennettu väliotsikko Päivähoito ei
vahingoita lasta. Se sisältää oletuksen, että joku niin ajattelee; otsikko
on vastaväite. Jos otsikon sulauttaa sitä edeltävään lauseeseen, voisi
tulkinta olla ”vaikka paraskaan päivähoito ei kenties vastaa oman vanhemman hoivaa, parasta huonompi päivähoito ei kuitenkaan vahingoita lasta”. Leipäteksti jatkuu:
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13.2
Voidaan varmasti – tutkimustenkin perusteella – sanoa, että äidin työssäkäynti ei sinänsä vaikuta lapseen sen enempää edullisesti kuin
haitallisestikaan. Lapseen vaikuttaa se, miten perheen asiat kokonaisuudessaan on järjestetty; onko lapsen hoitopaikka hyvä, ovatko isä ja äiti tyytyväisiä työnjakoonsa, onko joku ylirasittunut. (VK 3, 75.)

Asiantuntijakirjoittaja esittelee vastaväitteensä varmana tosiasiana,
ei kiistanalaisena, ja perustelee kantaansa tutkimuksella. Hän ikään kuin
antaa luvan äidin työssäkäyntiin, mutta edellyttää, että hoitopaikka
on hyvä, isä ja äiti tyytyväisiä eikä kukaan ole ylirasittunut. Jos nämä
edellytykset eivät täyty, teksti vihjaa, että tilanne saattaa vahingoittaa
lasta.
Kun johdantovirkkeessä isä asettui potentiaalisesti äidin vaihtoehdoksi, tästä eteenpäin lapsen itsestään selväksi työn ja lapsenhoidon
yhteen sovittajaksi rakentuu jälleen yksinomaan äiti. Isä on mukana
osana perhettä, isän ja äidin työnjakoa, mahdollisesti hän on joku, joka
on ylirasittunut.
Lause ovatko isä ja äiti tyytyväisiä työnjakoonsa vihjaa potentiaaliseen
konfliktiin sukupuolten välillä. Tässä isä ja äiti ei siis ole sukupuolineutraali ilmaus, vaikka se muodoltaan onkin suhteellisen neutraali ja sen osapuolten järjestys on periaatteessa vaihdettavissa. Sekä
Vanhempainkoulu-tekstien eri kohdissa että ylipäänsä kulttuurissamme on aika selvää, että sukupuolten väliseen työnjakoon lastenhoidossa
ja kotitaloudessa tyytymätön on yleensä nainen, äiti. Tämä
intertekstuaalisesti rakentuva suhde isän, äidin ja tyytymättömyyden
välillä vihjaa, että potentiaalisesti tekstin nostattama sukupuolikonflikti
on hankala asia ja rinnastus isä ja äiti sekä pronomini joku pitävät
konfliktin potentiaalisena, piiloisena. Asiantuntijakirjoittajan ei tarvitse ottaa siihen suoraan kantaa.
Tyytymätöntä suhteen osapuolta ei siis spesifioida naiseksi, mutta
sen sijaan seuraavan väliotsikon suhdelause identifioi äidin tyytyväiseksi:
Tyytyväinen äiti on hyvä äiti.
13.3
Perhe on kokonaisuus, jossa kaikkien jäsenten hyvinvointi vaikuttaa toisiin.
Työhönsä, elämäänsä ja itseensä tyytyväisen äidin lapset kehittyvät tasapainoisiksi, tekipä äiti sitten työtään kotona tai kodin ulkopuolelle. Työssään
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ja kotonaan viihtyvä virkaäiti on hyvä äiti. Jos taas äiti haluaisi itse hoitaa
lastaan, hänestä on raskasta käydä työssä, ja se heijastuu lapseen. (VK 3, 75.)

Konfliktipiste on ohitettu, puheen konnotaatiot vaihtuvat positiivisiksi ja äiti astuu tarkastelun keskiöön. Ensin äiti sulautuu osaksi
perheen kokonaisuutta, sen yhdeksi jäseneksi. Teksti tuottaa perheen
kuitenkin kokonaisuutena, joka koostuu asemaltaan erilaisista jäsenistä.
Siihen kuuluu sekä äiti että lapsia.
Äiti saa katkelmassa paljon määreitä. Hän on työhön, itseensä ja
elämäänsä tyytyväinen, työssään ja kotona viihtyvä virkaäiti, hyvä äiti
ja äiti, josta on raskasta käydä työssä. Hän on toimija ja tekijä: tekee
työtään ja hoitaa. Hän on kokija: hän viihtyy ja haluaa.
Isää ei mainita ennen kuin kappaleen lopussa. Nyt hän on äidin
vaihtoehto:
13.4
Edellä sanan ”äiti” tilalla olisi yhtä hyvin voinut lukea ”isä”. Yhä useammin
nämä kysymykset ovat onneksi myös isän kysymyksiä. (VK 3, 75.)

Tässä kirjoittaja tekee jotakin, joka on epätyypillistä asiantuntijakirjoittajille. Hän ehdottaa tekstilleen vaihtoehtoa, joka kävisi yhtä hyvin.
Muutettavat muuttaen:
Perhe on kokonaisuus, jossa kaikkien jäsenten hyvinvointi vaikuttaa
toisiin. Työhönsä, elämäänsä ja itseensä tyytyväisen isän lapset kehittyvät tasapainoisiksi, tekipä isä sitten työtään kotona tai kodin ulkopuolella. Työssään ja kotonaan viihtyvä virkaisä on hyvä isä. Jos taas
isä haluaisi itse hoitaa lastaan, hänestä on raskasta käydä työssä, ja se
heijastuu lapseen.
Tämä koe demonstroi, etteivät sukupuolimerkitykset ole aivan niin
automaattisesti muutettavissa kuin kirjoittaja olettaa. Se herättää myös
tärkeän analyyttisen huomion. Kun lapset ja varsinkin pienet lapset
melko automaattisesti tulkitaan kulttuurissamme äidin lapsiksi, unohtuu se, mitä asiantuntijat toisaalla eksplisiittisesti painottavat: perheessä
on kyse kokonaisuudesta, joka muodostuu eri toimijoiden välisistä
suhteista. Muutan erästä lausetta vähän demonstroidakseni tarkoitustani: ”Työhönsä, elämäänsä ja itseensä tyytyväisen isän lapset ke172
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hittyvät tasapainoisiksi, tekipä äiti sitten työtään kotona tai kodin
ulkopuolella” on merkitykseltään hyvin ambivalentti, saati jos lopun
vääntää muotoon ”tekipä äiti sitten mitä hyvänsä”. Äidin koetaan
pystyvän korjaamaan isän teot tai puutteet, mutta vaikeammin toisinpäin.
Kirjoittajan rakentama eetos muuttuukin katkelmassa tosiasiat
esittävästä asiantuntijasta (voidaan varmasti – tutkimustenkin perusteella
– sanoa) yhteiskunnallista muutosta arvottavaksi asiantuntijaksi. Kun
kirjoittaja sanoo, että sanan ”äiti” tilalla olisi yhtä hyvin voinut lukea ”isä”
hän ei tarkoitakaan sitä, että sukupuolet olisivat vanhempina ilman
muuta korvattavissa toisillaan, vaan että näin olisi hyvä olla. Yhä useammin nämä kysymykset ovat onneksi myös isän kysymyksiä. Johdantovirkkeen sulut saavat uuden merkityksen: sulkuihin merkitty isä
onkin nykyinen mahdollisuus ja tulevaisuuden onnellinen normaali
vaihtoehto.

Kaksi vanhempaa yksissä tuumin ja toimin
Elämme yhdessä murrosikää – Vanhempainkoulu 7 rakentuu pääosin
sukupuolineutraalille puheelle. Sen vanhempia ja muita toimijoita
kuvaavien sukupuolineutraalien ilmaisujen kirjo on laaja. Tekstissä
toimivat tyypillisesti vanhemmat, kasvattajat ja aikuiset sekä heidän
lapsensa, murrosikäiset ja nuoret. Vanhemmat ja lapset kollektivoidaan
toimijoina perhesanastolla (alkoholistiperhe, lapsiperhe, perheenjäsenet,
yksinhuoltajaperhe ja ydinperhe). Puhe kodista puolestaan sekä kollektivoi
toimijat että metaforisoi heidät. Vanhempiin viitataan ohimennen myös
sellaisilla ilmaisuilla negatiivista paatosta kantavilla ilmauksilla kuin
alistaja, auktoriteetit ja voimakeinojen käyttäjä. Myös joukko abstraktioita
ilmaisee vanhempia tai heidän ”edustajiaan” kuten kodin kasvatusilmasto, kumppanuus ja aikuisen, perheenjäsenten tai vanhempien roolit
sekä perheenomainen, vakaa kasvatusympäristö. Passiivin käyttö on tavallista, samoin minä-, me-, sinä- ja te-pronominien sekä vastaavien
persoonamuotojen käyttö verbeissä.
Sukupuolen eksplikoivat ilmaukset äiti tai isä esiintyvät vain harvoissa spesifeissä yhteyksissä. Jos ne esiintyvät, tyypillinen esitystapa
on merkitykseltään suhteellisen sukupuolineutraali rinnastus äiti ja isä
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tai vaihtoehtoisesti äiti tai isä. Samanlainen suhteellisen lievästi sukupuolieroa ilmaiseva parillistava ilmaus on myös mies/vaimo. Sekä isä että
äiti korostaa parin yhteistä toimijuutta. Isä ja äiti esiintyvät sen sijaan
toisistaan erillisinä, sukupuoleltaan eksplisiittisesti spesifioituina toimijoina Vanhempainkoulu 7:ssä vain esimerkeissä, kuten tarinassa siitä
kuinka äiti ja poika menivät yhdessä ostamaan farkkuja (VK7, 16).
Lasten muuttuva seksuaalisuus, sukupuoli-identiteetti ja vanhemmat sukupuolisina toimijoina nivoutuvat yhteen ainoastaan seuraavassa
kohdassa:
14.1
Isän ja äidin suhde eri lapsiinsa saattaa tiedostamattomista syistä johtuen olla
erilainen. Esikoinen on aina hieman eri asemassa kuin kuopus. Vanhemmat,
etenkin äiti suhtautuu tyttäreen tavallisesti tiukemmin kuin poikaan, isä
päinvastoin saattaa huomaamattaan suosia perheen pientä ”prinsessaa” mutta
usein tiukentaa liikaakin ohjaksia murrosiässä. (VK 7, 36.)

Paluu koko vihkosta hallitsevaan sukupuolineutraaliin puheenparteen tapahtuu kuitenkin nopeasti. Kohta jatkuu:
14.2
On luonnollista, että eri sukupuolta olevat perheenjäsenet suhtautuvat
toisiinsa eri tavalla kuin samaa sukupuolta olevat. Monipuolisessa perheympäristössä nuori hahmottaa luontevasti käsityksen itsestään eli oman
identiteettinsä. Tätä ei pidä kuitenkaan käsittää liian jäykästi: myös
yksinhuoltajaperheillä on usein läheisiä naapureita, ystäviä ja sukulaisia, joissa
pojille ja tytöille on oman kasvun malleja. (VK 7, 36.)

Monipuolinen perheympäristö tarkoittaa, että perheessä on sekä miesettä naispuolinen vanhempi. Yksinhuoltajaäiti tai -isä puolestaan
sulautuu perheeseen. Hänellä on läheisiä suhteita myös toista sukupuolta
oleviin aikuisiin – naapureihin, ystäviin ja sukulaisiin. Yksinhuoltajan
mahdolliset rakkaus- ja seksuaalisuhteet jäävät mainitsematta.
Vallitseva sukupuolineutraalius murtuu vain harvoissa muissa
kohdissa vihkosta. Sekä eksplisiittisen että tekstiin piilotetun sukupuolen löydän seuraavasta katkelmasta:
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15
Kuvattu jatkuva epäaito tilanne lasten ja vanhempien välillä johtaa sellaiseen
perheen ilmapiiriin, jossa esiintyy ylisuojelua ja hemmottelua. Tyypillistä
ylisuojelevalle perheelle on lisäksi usein isän etääntyminen irti kasvatusasioista
sekä äidin riippuvuus kodin ulkopuolisesta lähisukulaisesta, tavallisesti
omasta äidistään. (VK 7, 29.)

Katkelmassa ylisuojelevan perheen tyypillisyys on sukupuolittunutta,
naisen toimintaa kuvaavaa. Kun isä on poissa, äiti on liikaakin läsnä.
Katkelmassa läsnä ovat kahden sukupolven äidit: äidistään riippuvainen äiti ylisuojelee ja hemmottelee lapsiaan. Kirjoittaja etäännyttää ja
abstrahoi toimijat. Lauseet ovat suhdelauseita, joissa ei ole henkilötoimijoita, vaan asiantiloja ja niiden välisiä suhteita: tilanne johtaa,
esiintyy ylisuojelua, on tyypillistä. Katkelmassa on useita nominaalistuksia:
ylisuojelu, hemmottelu, riippuvuus.
Yhdessä tekeminen on Vanhempainkoulu 7:n kattava ajatus. Se
kannattelee niin asiaa, josta puhutaan (tekstin logosta) kuin asiantuntijakirjoittajien ja yleisön välille rakentuvaa suhdetta ja sen sävyjä
(paatosta). Asiantuntijat kutsuvat isää ja äitiä sekä vanhempia ja lapsia
toimimaan yhdessä, keskustelemaan ja jakamaan kokemuksensa. Mitä
ikinä tehdäänkään, tehdään yhdessä. Lisäksi eri perheiden vanhempia
kutsutaan vaihtamaan kokemuksia vanhempainryhmiin esimerkiksi
koulussa.
Keskeiseksi jakamisen keinoksi rakentuu yhteinen keskustelu.
Keskustelu saa ajoittain jopa diskursiivisen teknologian sävyä
(Fairclough 1992, 215–218). Keskustelu ei silloin ole enää perheenjäsenten välistä normaalia arkikeskustelua, vaan tietoista keskustelua
ja asioiden pohtimista, jolla on oma erityinen aikansa ja paikkansa. Tätä
keskustelua kuvataan myös kahdenlaisina aivan erityisinä tilanteina:
perheneuvotteluina ja puolisoiden välisenä oikeanlaisena riitelynä.
Ammatillisia, erilaisissa neuvontatöissä ja terapioissa kehiteltyjä keskustelun muotoja sovelletaan enemmän tai vähemmän suoraan vanhempien väliseen ja perheen keskeiseen.
16
Vanhempien välinen suhde on perheen perusta, ja siksi sitä on jatkuvasti
hoidettava ja kehitettävä. Ihmissuhteen kehittämiseen liittyy ainakin yksi
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taito, jota voi opettaa ja opetella: keskustelemisen taito. Asia tuntuu ehkä
liiankin helpolta – jokainenhan osaa keskustella. Vai osaako? (VK 1, 44.)

Vanhempainkoulu 7 esittää vanhemmuuden ihannekuvan, jonka
toteutumisen ehtoja ja vaiheita perheiden vauva- ja pikkulapsivaihetta
käsittelevät osat rakentavat. Osat 1, 2 ja 3 ovat moniäänisempiä kuin
osa 7, sillä niissä sukupuolen mukaista eriytymistä kuvaavat, korostavat ja arvottavat asenteet elävät rinnan sukupuolen merkitystä vähäisenä pitävien kantojen kanssa. Näin toimii murrosikäisen lapsen ihanneperhe:
17
Molemmissa perheissä, sekä lapsistaan tietävissä että tietämättömissä, vanhemmat saattavat olla samanlaisissa työpaikoissa, perheiden elintaso ja vanhempien koulutuspohja saattavat olla samantasoiset, mutta kasvatustulos aivan
eritasoinen. Kasvatusvastuuseen heränneet perheet ottavat kaikessa toiminnassaan lapset aivan eri tavalla huomioon kuin kasvatukseen välinpitämättömästi suhtautuvat perheet. Toiset perheet varaavat lauantaina ja sunnuntaina aikaa ja voimavaroja perheen yhteisten harrastusten ja yhteisten toimintojen kuten siivouksen ja pienten kunnostustöiden tekemiseen. Etukäteen
on yhdessä suunniteltu, mitä tehdään, kuka hankkii mitkin tarvikkeet ja kuka
vastaa mistäkin.
Tavoista kiinnostunut perhe pyrkii viikollakin tietoisesti varaamaan aikaa
johonkin yhteiseen tekemiseen, keskusteluihin ja kiireisimpinä päivinä ainakin yhteisiin ruokailutuokioihin, jolloin pöydässä ei lueta lehtiä, ei kuunnella
kovaäänistä musiikkia, vaan asennoidutaan rauhallisesti nauttimaan
yhdessäolosta ja keskustelusta pöydän antimien ohella. Näissä perheissä myös
ruoan valmistus ja tiskaus on yleensä järjestetty vuorottaisesti. Samoin lomamatkat tehdään useimmiten koko perheen yhteisinä, jolloin pitkiin ja hyviin
keskusteluihin tarjoutuu erityisen hyvät mahdollisuudet. (VK 7, 84–85.)

Yhdessä tekemisen ideaalia rakennetaan kautta vihkosten erilaisina
variaatioina. Ensiksikin kyse on parisuhteesta: Vanhempien välinen suhde
on perheen perusta. Tämän teeman keskeiset aiheet on naisen ja miehen
välisen oman, yhteisen, ilman lapsia vietetyn ajan tärkeys sekä vanhempien sukupuolielämä. Toiseksi kyse on lasten hoidon ja kasvatuksen
jakamisesta siten, että päämäärät ja keinot – kasvatuksen yleiset linjat
– ovat yhteisesti sovitut. Kolmanneksi on kyse konkreettisesta lastenhoidon ja kasvatuksen jakamisesta vanhempien kesken, yhdessä teh176
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tävästä työstä. Neljänneksi – varsinkin murrosikää käsittelevässä
Vanhempainkoulu seiskassa – toistuva aihe on yhdessä lasten kanssa
jaettu aika ja jaetut työt.

Vanhempainkoulun tekstuaaliset hierarkiat
Vanhempainkoulu-opaskirjoissa äidinhoivan ja jaetun vanhemmuuden
diskurssit sulautuvat toisiinsa. Toisaalta Vanhempainkoulut luovat
voimakkaasti diskurssia äidistä ensisijaisena hoivaajana, joka kutsuu isän
mukaan osallistumaan. Se on moderni suomalainen sovellus äidinhoivan ihanteesta: ei kokonaan jakamaton, ei miehet piiristään
poissulkeva, vaan pikemminkin miehet pikku hiljaa sisään sulkeva.
Äidin tehtävä on sulkea vähitellen isät hoivan ja kasvatuksen piiriin,
kutsua isä jakamaan vanhemmuus.
Isän mukaan tulo lasten hoitoon ja kasvatukseen rakentaa
äidinhoivan diskurssin rinnalle tai sen jatkoksi Vanhempainkouluissa
sellaisen jaetun vanhemmuuden ideaalin, jossa äiti ja isä tekevät
mahdollisimman paljon yhdessä: jakavat kotityöt, lastenhoidon ja lasten
kasvatuksen. Tätä voisi nimittää yhteistoiminnalliseksi jaetuksi vanhemmuudeksi. Jaettu vanhemmuus perustellaan isän ja lapsen suhteella: lapsen tarpeilla ja isän nautinnolla. Siihen kannustaa myös äidin
satunnainen tarve päästä kodin ulkopuolelle omiin harrastuksiin, mutta
se ei kuitenkaan ole vuorottelua, jossa isä tekisi oman osuutensa äidistä
riippumatta. Äidin tarpeet, halut ja toimet kodin ulkopuolella eivät
siihen kannusta. Lisbeth Bekkengen ironisoi, että nykymenossa miehistä tulee ”isiä” ja naisista (vastuullisia) ”vanhempia” (1999). Satunnaisesti jaettu vanhemmuus voi merkitä sitä, että äidin mennessä töihin
kodin ulkopuolelle isä jää kotiin hoitamaan lasta.
Näiden kahden ideaalityyppisen vanhemmuuden mallin välillä on
ilmeinen jännite. Miten äiti ja isä, joilla aluksi on omat sukupuolierityiset
tehtävänsä, päätyvät jakamaan lähes kaiken? Vanhempainkoulutekstit
kuljettavat äitiä ja isää ongelmien ja konfliktien kautta, mutta oleellista on, että konfliktit ovat aina ratkaistavissa. Keino töiden, päätösten ja tunteiden jakamiseen on keskustelu. Paikka paikoin keskustelu
saa jopa teknologian sävyjä, kun asiantuntijakirjoittajat siirtävät am-
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mattilaisten terapia- ja neuvontakeskusteluja varten kehittämiä tekniikoita sovellettavaksi suoraan kotiin.
Tekstuaalisesti siirtymä äidinhoivasta yhteistoiminnalliseen jaettuun
vanhemmuuteen tapahtuu sen kautta, että sukupuolineutraali puheenparsi syrjäyttää sukupuolierityisen puheen, vaikka tekstien ”vanhempi” paljastuukin tarkemmassa katsannossa usein äidiksi. Sukupuolierot näkyvät Vanhempainkoulutekstien edetessä vauvaperheen käsittelystä murrosikäisen lapsen perheeseen yhä harvemmin ja yhä
satunnaisemmin. Silloin kun isä ja äiti sukupuolisina toimijoina
syrjäyttävät toimijoina sellaiset termit kuin vanhemmat, perheen, kodin ja kasvattajat sarjan viimeisessä osassa, he lipsahtavat mukaan
melkeinpä vahingossa aivan erityisissä yhteyksissä. Tämä tapahtuu
useimmiten esimerkeissä.
Lapsen muut hoitajat kuin omat vanhemmat rakentuvat
”kolmansiksi”. Heitä ja heidän toimintaansa ei juurikaan kuvata. He
ovat vieraita, setiä ja tätejä tai instituutiotoimija päivähoito. ”Kolmannet” ovat vanhemmille potentiaalinen ongelmien aiheuttaja, vaikka
tilapäisinä hoitajina ja maltillisina neuvojina myös tuki ja apu. Silloin,
kun äiti palaa vanhempainlomalta tai hoitovapaalta töihin, ammattilaisista rakentuu kuitenkin isän sijaan ensisijainen vaihtoehto lapsen
hoitajiksi.
Vanhempainkoulut ovat kollektiivisesti tuotettuja tekstejä neuvolaa, arkista lapsuuden ja vanhemmuuden instituutiota varten. Voidaan
siis olettaa, että ne ilmaisevat jotakin melko yleisesti hyväksyttyä ja
jaettua ymmärrystä normaalista vanhemmuudesta ja normaalista perheestä.
Samalla ne asettavat kirjoittavat asiantuntijat ja kentällä toimivat
ammattilaiset – ensisijaisen lukijakuntansa – hierarkkiseen suhteeseen,
jossa kirjoittava asiantuntija samaistuu ammattilaisen asemaan, mutta tässä samaistumisessaan panee sanat suoraan ammattilaisten suuhun. Tekstit kehottavat terveydenhoitajia samaistumaan puolestaan
asiakkaisiinsa, vanhempiin. Mutta jälleen kirjoittavat asiantuntijat
ohjaavat tiukasti sitä, millaisen kuvan asiakkaista terveydenhoitaja voi
rakentaa – teksti ei juurikaan anna tilaa äitien ja isien erilaisuuden
pohdinnalle, saati äitien ja isien oman äänen kuuntelemiselle. Silloinkin kun äitien eroja käsitellään työäidin ja kotiäidin välisinä eroina, nämä
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erot eivät tekstissä kohtaa, vaan terveydenhoitajaa ikään kuin opastetaan käyttämään eri rekisterejä äitejä puhutellessaan. Lopulta teksti
asemoi vielä äidit puhuttelemaan ja opastamaan isiä vanhemmuuteen.
Näin Vanhempainkoulujen sosiaalista suhteista tulee monipolviset ja
hierarkkiset.
Jane Sunderland on äskettäin tehnyt hyvin samantapaisia kielellisiä analyysejä2 vanhemmuuden opaskirjoista Britanniassa. Sunderland
löytää vahvan äitikeskeisen puhetavan, jossa miehet esiintyvät joko
”vauvan viihdyttäjinä”, ”kömpelöinä äidin apulaisina” tai ”työnjohtajina”. Hän löytää isät jotka leikkivät, auttavat ja joilla on hauskaa,
mutta jotka sananmukaisesti jakavat teksteissä vain kerran ja joihin ei
koskaan liitetä sanaa pyykki tai isyysloma. Hän löytää äidit jotka ”ohjaavat isän roolia lastenhoidossa”. Kokonaisuutena hän antaa hallitsevalle
diskurssille nimen ”osa-aikainen isä/äiti pääasiallisena vanhempana”.
Tekstuaalisesti isät asetetaan toimijoina taka-alalle, kun aiemmin heidät
tukahdutettiin tekstuaalisina toimijoina kokonaan äideille suunnatuissa
opaskirjoissa. (Sunderland 2000.)
Sunderland on kovin kriittinen tätä löytämäänsä isädiskurssia
kohtaan. Se, mikä Sunderlandille on itsestään selvyys, on toive siitä että
isät hoivaisivat ja kasvattaisivat lapsia siinä missä naisetkin, yhtä paljon ja yhtä vastuullisesti. Hän sitoutuu vahvasti jaetun vanhemmuuden
diskurssiin ja luonnehtii sitä tasa-arvonäkökulmaksi. (Sunderland
2000, 256.)
Tässä Vanhempainkoulujen analyysissa myös minä olen kritisoinut ja ironisoinut tämänkaltaista ”isä äidin apulaisena” – ja ”äiti ottaa
isän mukaan” -puhetapaa. Olen osoittanut, ettei se näennäisestä äitikeskeisyydestään huolimatta anna tilaa naisen toimijuudelle. Mutta
avaavatko lujasti ja ohjelmallisesti jaettuun vanhemmuuteen uskovat
tekstit ovet tasa-arvolle, kuten Sunderland uskoo?

2. Hän käyttää toimien ja toimijoiden analyysia Hallidayn systeemis-funktionaalisen
kieliopin inspiroiman kriittisen diskurssianalyysin ja Theo van Leeuwenin (1996) tapaan.
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Yhtä hyvin mies kuin nainenkin

Lasten mielenterveystyön oppikirja (1998, 3. uusittu painos) käsittelee sukupuolen merkitystä lapsen ja hänen vanhempiensa toiminnassa kautta teoksen. Kirjoittaja rakentaa jaetun vanhemmuuden
diskurssia, pohtii sen ehtoja, kuvaa äitien ja isien toimintaa ja ohjaa
yleisöään – ammattilaiseksi opiskelevia – käsittelemään sukupuolikysymyksiä. Oppikirja on suunnattu työkseen lasten kanssa toimivien ammattilaisten koulutukseen. Sitä käytetään monilla opintoaloilla,
mutta ei lastenpsykiatrian yliopistokoulutuksessa. Kirjoittaja on lastenpsykiatri ja toimii johtavassa hallinnollisessa asemassa.
Kysyn, kuinka jaetun vanhemmuuden tavoite ja lasten kanssa elämisen nykytodellisuus jäsentyvät jaksossa, jossa kirjoittaja keskittyy
aivan erityisesti pohtimaan vanhempien ja lasten sukupuolta. Tarkasteltava luku Äidit, isät, tytöt ja pojat jäsentyy alaotsikoilla Äidit ja isät,
Isän ja lapsen varhainen suhde sekä Tytöt ja pojat.
Analyysini johdannoksi lainaan tästä jälkimmäisestä osasta kursiivilla
painetun lyhyen jakson. Kirjoittaja käyttää kursiivia mm. esimerkkeihin, tutkimusten esittelyyn ja erityiskysymysten pohdintaan. Teos on
kauttaaltaan luonteeltaan keskusteleva ja asiantuntemuksen perustoja
eksplisiittisesti pohtiva, ja nämä kursiivijaksot on tarkoitettu vielä
erityisesti erilaisten näkökantojen lisäämiseen tekstiin. Jakso Tytöt ja
pojat alkaa lauseella Lapsen sukupuoli ei ole yhdentekevä perheen ja lapsen
vuorovaikutuksen kannalta. Jakso kuvaa:
1
Tasa-arvoisesta ympäristöstä huolimatta vanhemmat kuvaavat vastasyntyneitä tyttölapsia eri tavalla kuin poikalapsia, vaikka objektiivisia eroja
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esimerkiksi painon tai pituuden suhteen ei olisikaan. Tyttö on vanhempien
mielikuvissa pieni, sievä ja hento, poika voimakas, vahva ja vireä. Isät leikkivät enemmän poikavauvojen kanssa, äidit imettävät poikiaan pitempään
kuin tyttöjään. (22.)

Kappaletta myöhemmin kirjoittaja tiivistää, että lasten
varhaisympäristössä varhaiskasvatus on naisten aluetta, ja naiset pitävät
paljolti lapsista huolta myös kodeissa. Näin kirjoittaja kuvaa tiiviisti
vanhempien ja lasten sukupuolen merkitystä kolmella eri tavalla.
Ensiksikin kirjoittaja mainitsee äidit keskeisemmiksi kasvattajiksi kuin
isät. Toiseksi sekä isien että äitien toiminta kuvataan suhteessa lapsen
sukupuoleen ja aivan erityisesti suhteessa poikalapseen. Kolmanneksi
kirjoittaja kuvaa äitejä ja isiä erilaisissa toimissa näin:
– äidit imettävät
– varhaiskasvatus on naisten aluetta
– naiset pitävät huolta lapsista
– isät leikkivät
Naisten toiminta kuvataan siis katkelmassa monipuolisempana,
yleisempänä ja laaja-alaisempana kuin miesten toiminta. Palaan analysoimaan edeltäviä alalukuja, joissa puheen alla ovat aivan erityisesti
äitien ja isien toiminta ja erot vanhempina. Miten äitien ja isien toiminta niissä kuvataan?

Isän osa huolenpidon moninaisuudessa
Jakso Äidit ja isät alkaa äidinhoivan diskurssin suoralla kritiikillä.
2.1.
Tarvitsevatko vauvat äitejä, kysyy psykologi NN viehättävässä, tutkimuksiin perustuvassa kirjassaan Äitiys. Haastavaan kysymykseen hän vastaa itse
sekä kielteisesti että myöntäen seuraavasti:
Kyllä – lapsi tarvitsee osallisuuden rakastavaan ihmissuhteeseen, siis aktiivisen
mahdollisuuden osallisuuteen.
Ei – äidin ei tarvitse olla korvaamaton synnyttäjä. Lukemattomat lapset ovat
turvallisesti varttuneet äitien helmoissa ilman biologisia siteitä.
Ei – äitiys ei ole kaikenkattava, muut poissulkeva ihmissuhde, vaan lapsen
kiintymyssuhteissa on varaa useisiin tärkeisiin aikuisiin.
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Kyllä – lapsi tarvitsee jatkuvaa huolenpitoa, jota antaa rajoitettu määrä tuttuja aikuisia. Jatkuvuus on tärkeää, samoin se, että tuttujen aikuisten määrä
on hallittavissa. (19.)

Suoran lainauksen jälkeen kirjoittaja jatkaa kiteytyksellä lainaamansa
kirjan sanomasta:
2.2
NN mieltää äitiyden funktioksi, tehtäväksi, jota suorittamaan voi tulla myös
useampi henkilö, yhtä hyvin mies kuin nainenkin. Äiti ei ole aina nainen eikä
yksi henkilö, hän sanoo. (19.)

Siinä missä Tytöt ja pojat -jaksossa puhe varhaiskasvatuksesta naisten alueena on realismin henkeen 3. persoonan indikatiivissa (naiset
pitävät paljolti lapsista huolta myös kodeissa), tässä jaksossa kirjoittaja
rakentaa puheensa mahdollisuuden modaalisuuden varaan: äidin tehtävää suorittamaan voi tulla mies, nainen tai useampi henkilö.
Tätä mahdollisuuden modaalisuutta kirjoittaja varioi koko loppujakson ajan kahdella eri tavalla. Toisaalta hän rakentaa sukupuolten
kesken jaetun vanhemmuuden ohjelmaa, joka voi toteutua. Toisaalta
hän vetoaa siihen, että lapsia tosiasiassa jo nyt – naisten ensisijaisuudesta
huolimatta – kasvatetaan ja hoidetaan monilla eri tavoilla. Näihin
mahdollisuuksiin luettiin katkelmassa 2.1 ensiksikin se, että naiset,
jotka eivät itse ole lasta synnyttäneet, voivat olla äitejä, ja toiseksi se,
että lapselle tärkeitä aikuisia voi olla useita. Kirjoittaja jatkaa:
2.3
Lapsen kehitykselle ja hyvinvoinnille on ratkaisevaa se, miten tämä tehtävä
tulee suoritetuksi. Myös pinnallisesti katsoen poikkeuksellisissa olosuhteissa lapsen tarpeet voivat hyvin tulla tyydytetyiksi. Perinteiset mielikuvat siitä, millainen hyvän äidin tai hyvän perheen tulee olla, ovat liian kaavamaisia elämän moninaisuutta vasten. Äitiyden tarkoituksena on vastata lapsen
osallisuuden ja huolenpidon tarpeisiin, tapahtuipa se sitten millaisessa sosiaalisessa ympäristössä tahansa.(19.)

Teksti on fokalisoinut tähän asti äitiin – tosin äitiin, joka voi jakautua
moneksi ja olla periaatteessa kuka tahansa. Tämä kaikki on jatkon valossa
kuitenkin pohjustusta isän toiminnan käsittelyyn. Muiden nais- ja
mieshoivaajien kuin äidin ja isän sekä perhe-elämän moninaisuuden
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puheenaiheet hiipuvat. Isä astuu otsikon jälkeen ensimmäisen kerran
toimijana tekstiin:
2.4
Pohjoismaiset perhetutkimukset osoittavat äitiyden ja isyyden aseman
muutosta. Vielä muutama vuosikymmen sitten oli psykologian ja psykiatrian oppikirjoissa vallitsevana asenteena se, että äiti on lapselle keskeinen
henkilö ja isän tehtävä on tukea äitiä. (19–20.)

Isä tulee tekstin toimijaksi äidinhoivan diskurssin eksplikoinnin
myötä. Hänellä on oma sukupuolierityinen roolinsa äidin taustatukena.
Äidinhoivan jakamattomuus sijoitetaan asenteena menneeseen ja tasaarvo kasvatuksessa – isien osallistuminen hoitoon ja hoivaan – nykyisyyteen. Näin virittyvät modernisaation ja sukupuolten tasa-arvon yhteen
kietoutuvat aiheet.
2.5
Vuosien kuluessa nuorten perheiden elämä on kuitenkin muuttunut monessa mielessä. Nuoret parit harkitsevat keskimäärin tarkkaan lapsen syntymän ajankohdan. Monet myös haluavat tasa-arvoa kasvatuksessa, niin että
isät osallistuvat monipuolisesti hoitoon ja hoivaan. Kun isyys on sosiaalisesti mahdollista, kun miehen rooliin kuuluu vauvan hoito ilman että se uhkaa hänen miehuuttaan sosiaalisesti, perheen ihmissuhteet muuttuvat.
Viime vuosikymmenen aikana tämä on käynyt mahdolliseksi entistä laajemmin. Tasapuolisesti molemmille aviopuolisoille varatut etuudet osoittavat
lainsäätäjän pyrkimystä tasa-arvoon. (20.)

Tämän jälkeen teksti ei käsittele äitiyttä enää sukupuolineutraalina
funktiona, vaan isien ja äitien sukupuolierityistä toimintaa. Loppujakson retoriikka rakentuu paljolti eri sukupuolten toiminnan vertailulle.
Vaikka teksti kantaa varsin ohjelmallisesti jaetun vanhemmuuden
diskurssia ja kytkee sen yhteiskunnan nykyaikaistumisen prosessiin ja
laajempaan sukupuolten tasa-arvon poliittiseen ihanteeseen, tie mahdollisuuksien toteutumiseen ei tekstissä ole suora eikä ongelmaton.
Tilastot, tutkimukset ja miesten ja naisten toiminnan vertaaminen kietovat jaetun vanhemmuuden mahdollisuuspuheen ja äidinhoivan
realismipuheen yhteen.
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2.6
Isyysloman käyttö osoittaa käytännössä miesten halua päästä lähelle vastasyntynyttä lastaan. Todellisuudessa puolet miehistä käyttää oikeuttaan olla
lapsensa ja vaimonsa kanssa lapsen kahden ensimmäisen viikon aikana, mutta
vain viitisen prosenttia myöhempinä kuukausina. (20.)

Tilastollisiin numerofaktoihin – ja niiden kautta miesten osoittamaan haluun – vetoaminen on jaetun vanhemmuuden ohjelman kannalta aina riskipeliä. Kovin helposti mainitut tilastotiedot kääntyvät
myös niin, että ”todellisuudessa puolet miehistä ei käytä oikeuttaan
olla lapsensa kanssa edes lapsen kahden ensimmäisen viikon aikana ja
95 % myöhempinä kuukausina”. Jossakin on siis esteitä tasa-arvolle
ja miesten toiminnalle äitiyden tehtävässä. Tasa-arvo määrittyi hieman
aiemmin tekstissä lainsäätäjän pyrkimykseksi, joten esteet eivät ole
ainakaan siellä. Kirjoittaja esittelee tutkimuksia nuoren lapsiperheen
hoitotilanteesta:
2.7
XX on tutkimuksissaan hahmottanut nuoren lapsiperheen ensimmäisen lapsen
hoitotilannetta. Tietoisesti tasa-arvoon pyrkivät nuoret parit kokivat usein
kuitenkin käytännön elämän hankalaksi. Ensi vaiheessa äiti ehkä haluaa
käyttäytyä omistavasti lapseen nähden ja syrjäyttää isän, sittemmin isän toiveet päästä myös ”ulos” hoitotilanteesta hankaloittivat nuoren äidin suhtautumista.(20.)

Mahdollisesti käy näin: ensin esteitä aiheuttaa äiti omalla toiminnallaan isälle, sitten isän toiveet hankaloittavat äidin suhtautumista. Toiset
tutkimukset kertovat jatkossa toista tarinaa, jossa äidit eivät syrjäytä isää
vaan tukevat häntä:
2.8
Pohjoismaisessa nuoressa perheessä äidit tukevat yleisesti miestään isyyteen.
Isyyttä arvostetaan ja isän osuuden vahvistamiseen pyritään jopa oman
mukavuuden kustannuksella. Äidit tekevät usein ikäviksi koettuja kotitöitä: siivoavat, tiskaavat jotta soisivat miehelleen hellän ja lämpimän hetken
lapsen kanssa, vaikka ulkoillessa tai satuja lukiessa. (20.)

Tämän jälkeen hyppäys kappaleen loppulauseeseen kenties yllättää. Äidistä, joka kotitöillään raivaa tilaa isän hellälle ja lämpimälle hetkelle
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lapsen kanssa, siirrytään isään, joka toimii omaehtoisesti. Loppulause
muuttaa jaetun vanhemmuuden diskurssia uhkaavan ongelmapuheen
optimistiseksi paatokseksi ja johdattaa seuraavaan jaksoon, jossa isä on
keskeinen toimija.
2.9
Isyys on muuttumassa avustavasta tehtävästä äidin tukemisesta hänen ensisijaisuudessaan aktiiviseksi, omaehtoiseksi ihmissuhteeksi.(20.)

Isät ovat aktiivisia, innokkaita ja luovia
Tätä isän aktiivista, omaehtoista ihmissuhdetta, tutkii jakson toinen
osa Isän ja lapsen varhaissuhde. Tekstin toimintakulma kääntyy selkeästi isään. Alaotsikon jälkeinen osuus alkaa jälleen äidinhoivan
diskurssin tunnistamisella ja sen sijoittamiselle menneisyyteen.
3.1
Vielä 1950- ja 1960-luvulla äidillä oli selvä johtoasema, kun tutkittiin
perheen sisäisiä sosiaalisia ja psykologisia suhteita. On jopa surkuhupaisia
esimerkkejä tutkimuksista, joissa isän ja lapsen välistä suhdetta on eritelty
äidin esittämän arvion perusteella, isä kun ei ollut täysivaltainen erittelemään
itse omaa suhdettaan omaan lapseensa, sen paremmin kuin lapsikaan. Nykyisin luonnollisesti tutkimus on kohdistettu suoraan isän ja vastasyntyneen
tai varttuneemman lapsen väliseen suhteeseen.(20–21.)

Mennyttä asiantuntijoiden toimintaa luonnehditaan surkuhupaisilla esimerkeillä isän toimijuuden ohittamisesta – nykyinen asiantuntijuus määrittyy luonnollisesti tutkimukseksi, joka pohtii suoraan
isän ja lapsen suhdetta. Tätä suhdetta kirjoittaja tarkastelee seuraavissa kappaleissa lapsen kehityksen mukaisessa järjestyksessä synnytyksestä nuoreen.
3.2
Isän läsnäolo synnytyksessä näyttää olevan isän uuden roolin symboleita.
Tutkimuksissa vaikuttaa siltä, että isän mukanaolo lapsen ensi hetkissä laukaisee ”syventävän antautumisen” lapselle – psyykkisen prosessin, jossa isä
keskittyy vastasyntyneeseen ja molemminpuoliseen vuorovaikutukseen.
Jotkin tutkimukset tuntuvat osoittavan, että synnytykseen osallistumisen
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myönteinen vaikutus näkyy pitkälti lapsen kehityksessä ja lapsen ja isän
suhteessa. Tällaiset päätelmät ovat kuitenkin vielä epävarmoja. (21.)

Tästä eteenpäin isän toimintakulma rakentuu jälleen vertailun
varaan. Isän toimintaa verrataan nyt lähes joka asiassa äidin toimintaan.
3.3
Vastasyntyneen hoivaamisessa isät ovat yhtä aktiivisia kuin äidit, he
koskettelevat, katselevat ja suukottelevat lapsia yhtä paljon. Äidit käyttävät
toisaalta enemmän aikaa hoitotoimenpiteisiin. Vauvat puolestaan pystyvät
erottamaan toisistaan isän, äidin ja vieraan jo ensi viikkojensa aikana. Vanhempien suosituimmuusjärjestyksestä antavat tutkimukset erilaisia tuloksia.
Isät leikkivät lastensa kanssa luovemmin kuin äidit, he harrastavat enemmän
telmimistä ja epäsovinnaisia leikkejä. Isät paneutuvat leikkiin innokkaammin
kuin äidit ja saavat lapsen reagoimaan halukkaammin kuin äidin kanssa
leikkimiseen, joka usein on sovinnaista ja älyllisempää.
Psyykkinen isyys sisältää paljon aineksia isän samastumisesta omaan äitiinsä. Isän lapseen kohdistama hoiva ei kokonaisuudessaan poikkea äidin
hoivasta; isä oppii hoitamista vanhemmiltaan ja uudessa perhetilanteessa
vaimoltaan ja vauvaltaan, kunhan uskaltautuu ottamaan hoivaavan isän
roolin pelkäämättä miehuutensa joutumista kyseenalaiseksi.
Isyyden kulta-aikana lapsen kasvaessa pidetään yleensä murrosikää edeltävää aikaa. Isomman lapsen ja isän leikit, pelaamiset ja harrastukset muodostuvat molemmille virkistäviksi ja haastaviksi. Jos isällä on varaa kilpailla reilusti haluamatta nujertaa, suuttumatta ja fuskaamatta, hän tukee lastensa ja
etenkin poikiensa kasvua miehuuteen. Isää kaivataan hämmästelemään ja
ihastelemaan lastensa toimia. Hänen toivotaan olevan sosiaalisesti pätevämpi ja taidoissaan varma. Isän ja lapsen suhde tukee tässä vaiheessa molempien kasvua. Murrosiässä nuoret sitten suhtautuvat isäänsä monin tavoin
haastavammin kuin äitiinsä, ristiriitaisella ja arvostelevalla tavalla. (21–22.)

Tarkastelen lähemmin sitä, miten isän ja äidin toiminta esitetään
tässä katkelmassa. Äiti ja isä rinnastuvat toimijoina samanlaisessa roolissa seuraavissa prosesseissa:
– vastasyntyneen hoivaamisessa isät ovat yhtä aktiivisia kuin äidit
– he koskettelevat, katselevat ja suukottelevat lapsia
– isän lapseen kohdistama hoiva ei kokonaisuudessaan poikkea äidin
hoivasta
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Isät ja äidit siis hoivaavat, ovat aktiivisia, koskettelevat, katselevat
ja suukottelevat. Lapsen mentaalisen prosessin ”ilmiönä” he rinnastuvat
toisiinsa samassa roolissa (vauvat pystyvät erottamaan toisistaan isän, äidin
ja vieraan), mutta tekstin ulkopuolelta tulkiten tietenkin juuri siksi,
että he ovat toimijoina erilaisia.
Seuraavissa prosesseissa isää verrataan eksplisiittisesti äitiin niin että
isä mainitaan ensin:
– isät leikkivät lasten kanssa luovemmin kuin äidit
– he harrastavat enemmän telmimistä ja epäsovinnaisia leikkejä
– isät paneutuvat leikkiin innokkaammin kuin äidit
– (isät) saavat lapset reagoimaan halukkaammin kuin äidin kanssa
leikkimiseen
– nuoret suhteutuvat isäänsä haastavammin kuin äitiinsä
Nämä prosessit kuvaavat isän toimintaa myönteisessä valossa. Jos
lauseet kääntää nurin niin, että ne kuvaavatkin äitien toimintaa,
muodostuu kuva äidin toiminnasta seuraavan kaltaiseksi: ”Äidit leikkivät lasten kanssa vähemmän luovasti kuin isät. He harrastavat rauhallisia ja sovinnaisia leikkejä. Äidit eivät paneudu leikkiin yhtä innokkaasti kuin isät. Äidit eivät saa lapsia reagoimaan yhtä halukkaasti
leikkimiseen kuin isät. Nuoret suhtautuvat äitiinsä vähemmän haastavasti kuin isäänsä.”
Luovuus ja innokkuus ovat epäilemättä positiivisia seikkoja silloin
kun on puhe lapsen kanssa leikkimisestä. Mutta kertomatta jää, mitä
isät silloin lasten kanssa tekevät kun he ovat luovempia,
epäsovinnaisempia ja paneutuvat innokkaammin leikkiin kuin äidit –
paitsi telmivät. Se, miten äidit leikkivät, jää vielä enemmän lukijan
mielikuvituksen varaan.
Äiti mainitaan vertailussa vastaavasti ensimmäisenä vain kerran:
– äidit käyttävät enemmän aikaa hoitotoimenpiteisiin
Lause on vähintäänkin kaksimerkityksinen. Se kuvaa ensinnäkin
yksinkertaisesti sitä, että äidit hoitavat enemmän lapsia (siinä missä isät
leikkivät). Sen voi tulkita kuitenkin myös vertailuna isän ja äidin
ripeydestä tai huolellisuudesta lastenhoidon välttämättömissä tehtävissä.
Katkelmassa on vielä kaksi prosessia, joilla isän toimintaa kuvataan
suhteessa äitiin, mutta ei vertaillen:
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– psyykkinen isyys sisältää aineksia isän samastumisesta omaan äitiinsä
– isä oppii hoitamista vanhemmiltaan – – vaimoltaan ja vauvaltaan
Näissä prosesseissa isä asettuu hyötyjäksi naisten, vaimonsa ja oman
äitinsä, toiminnasta.
Seuraavissa toimissa isä kuvataan äidistä eroavana ja erillisenä toimijana. Nyt häntä ei verrata äitiin.
– (kunhan isä) uskaltautuu ottamaan hoivaavan isän roolin pelkää
mättä miehuutensa joutumista kyseenalaiseksi
– isyyden kulta-aikana lasten kasvaessa pidetään – – aikaa
– isomman lapsen ja isän leikit, pelaaminen ja harrastukset muodostuvat molemmille virkistäviksi ja haastaviksi
– jos isällä on varaa kilpailla reilusti haluamatta nujertaa, suuttumatta
ja fuskaamatta
– hän tukee lastensa ja etenkin poikiensa kasvamista miehuuteen
– isää kaivataan hämmästelemään ja ihastelemaan lastensa toimia
– hänen toivotaan olevan pätevämpi ja varma
– isän ja lapsen suhde tukee molempien kasvua
Jos lauseet riisuu modaalisuuden ilmauksista (kiellosta, ehdollisuudesta jne.) ja ”suoristaa” nominaalistukset, isän toiminta liitetään
prosesseihin uskaltautua, hoivata, pelätä, leikkiä, pelata, harrastaa,
kilpailla, haluta, nujertaa, suuttua, fuskata, tukea, hämmästellä, ihastella ja kasvaa. Suhdeprosesseissa isä saa attribuutit pätevä ja varma.
Lisäksi isyydellä on kulta-aika ja isällä rooli, miehuus, varaa ja suhde.
Kuva isän toimijuudesta rakentuu monipuoliseksi. Isä on niin tekijä,
kokija, kohde, käyttäytyjä, hyötyjä kuin suhdelauseen osallistujakin.
Keskeisistä ihmisen toimintaa kuvaavista prosessityypeistä vain
eksplisiittiset sanomisen prosessit puuttuvat, vaikkakin esimerkiksi
hämmästelyn ja ihastelun voi tulkita myös verbaaliseksi toiminnaksi.
Lauseiden runsaat modaalisuuden ilmaukset antavat isän toiminnan kuvauksille sävyjä ja arvottavat isän mahdollisen toiminnan positiivisiksi ja negatiivisiksi vaihtoehdoiksi. Isän toimintaa kuvataan
kieltojen ja mahdollisuuden modaalisuuden yhteen kietomisen avulla: jos isä ei toimi näin tai noin, hän toimii hyvin. Toisaalta jos isä toimii
päinvastoin, hän määrittyy nimenomaan ei-aktiiviseksi ja toimijaksi,
jonka toiminta ja tunteet eivät ole hänen omassa kontrollissaan.
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Negatiivisena implikoitu isä ei uskalla, hän pelkää, hänellä ei ole varaa,
hän nujertaa, suuttuu ja fuskaa. Lisäksi hän on epäpätevä ja epävarma.
Isän toimintaa arvioidaan ulkoa päin, mutta panematta arvioijia ilmi.
He jäävät passiivin varjoon: isyyden kulta-aikana pidetään, isää kaivataan ja hänen toivotaan olevan jonkinlainen. Lapset, asiantuntijat ja
toiset miehet ja naiset sulautuvat toimijoina yhteen ja epämääräistyvät
näissä passiiveissa.
Eräs niistä toimista, joihin isä edellisessä katkelmassa asetettiin,
johdattaa jakson lopettavaan tutkimuskatsaukseen. Isä tukee lastensa
ja etenkin poikiensa kasvamista miehuuteen:
3.4
YY on tutkimuksessaan Isän sukupuolen merkitys pojan sosiaaliselle sukupuolelle
tutkinut 12-vuotiaiden poikien ja heidän isänsä sosiaalisen sukupuolen samanlaisuutta. Vain neljännes isä-poikapareista sijoittui keskenään samaan luokkaan, kun sosiaalisen sukupuolen ulottuvuuksia mitattiin käsitteillä
maskuliininen, feminiininen, androgyyninen (molempien sukupuolten ominaisuuksia sisältävä) tai eriytymätön. Pojan maskuliinisuus oli yhteydessä isän
maskuliinisuuteen, mutta feminiiniset piirteet poika selvästi oli omaksunut
muualta. Isä, joka oli paljon poikansa kansa ja oli lämmin, auttoi poikaansa
maskuliinisuuden omaksumisessa. (22.)

Isän sukupuolesta johtaa nyt linja pojan sukupuoleen. Poika ja isä
on sidottu yhteen tiiviimmin sitein kuin isä ja tytär. Palaan analyysini
alkuun ja toistan esittämäni kursiivilla painetun lainauksen, jossa
pohdittiin vanhempien suhtautumista lapsiinsa alaotsikon Tytöt ja pojat
jälkeen:
1
Tasa-arvoisesta ympäristöstä huolimatta vanhemmat kuvaavat vastasyntyneitä tyttölapsia eri tavalla kuin poikalapsia, vaikka objektiivisia eroja
esimerkiksi painon tai pituuden suhteen ei olisikaan. Tyttö on vanhempien
mielikuvissa pieni, sievä ja hento, poika voimakas, vahva ja vireä. Isät leikkivät enemmän poikavauvojen kanssa, äidit imettävät poikiaan pitempään
kuin tyttöjään. (22.)

Esimerkki tarjoaa lukijalle hienovaraisesti vihjauksen siitä, että
sukupuolelle annettavat kulttuuriset merkitykset ovat ensisijaisempia
kuin ihmisruumiiseen sidotut fyysiset ominaisuudet. Tämä sukupuo189
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len kulttuurisuus unohtuu kuitenkin, kun kirjoittaja ryhtyy vertaamaan naisten toimintaa äiteinä miesten toimintaan isinä tai kun hän
kuvaa isien toiminnalle asetettuja odotuksia. Kirjoittaja ikään kuin
unohtaa pohtia, mitä mahtaakaan tarkoittaa esimerkiksi se, että isät
leikkivät luovemmin kuin äidit ja käyttävät vähemmän aikaa hoitotoimenpiteisiin. Vertailussa hyvän isän toiminta saa positiivisen merkityksen, passiivisen isän toiminta negatiivisen merkityksen ja äidin
toiminta jää käsittelemättä ja arvioimatta. Toisaalta hyvä isä sekä hoivaa
että toimii tavalla, joka kulttuurisesti liitetään nimenomaan miesten
ja lasten välisiin suhteisiin: isä leikkii, kilpailee ja pelaa lapsen kanssa.
Suhde häneen on keskeisempi poika- kuin tyttölapselle. Isän odotetaan olevan pätevä ja varma.
Äidin sukupuolispesifi toiminta pelkistyy melkeinpä siihen, että
hän käyttää miestä enemmän aikaa hoitotoimenpiteisiin.

Sukupuolten vertaamisen ongelma
Erittelemäni jakso kuvaa huolenpidon jakamista paljon laajempana
asiana kuin kysymyksenä äidinhoivan jakamattomuudesta tai biologisen äidin ja isän kesken jaetusta vanhemmuudesta. Kirjoittaja pohtii lastenhoidon ja kasvatuksen järjestelyjä monipuolisesti ja myös
sukupuolikysymyksenä. Mutta kun isä sitten astuu tekstin keskiöön,
saa sukupuolen problematisointi väistyä sukupuolen vertailun tieltä.
Vertailussa isän toiminta kuvataan äidin toimintaa monipuolisemmin
ja se määritellään positiivisemmaksi.
Tulkitsen tämän suhteessa siihen, miten Vanhempainkoulu-opaskirjoissa äiti asemoitui vanhemmuuden jakamisen toteuttajaksi. Äidin
tehtäväksi tuli kutsua isä mukaan hoivaan hienovaraisesti, tarjoamalla
tälle mahdollisuuksia positiivisiin kokemuksiin. Lasten mielenterveystyö -kirjassa asiantuntijakirjoittaja ikään kuin asettuu tähän opastajan
tehtävään itse. Isän suhde lapseen kuvataan positiivisella paatoksella
ja isiä hoivaajiksi houkutellen. Vertailuasetelma johtaa kuitenkin samalla äidin toimijuuden kuvauksen ohentumiseen.
Näin käy siitä huolimatta, että teos kokonaisuudessaan kuvaa
monipuolisesti ja vivahteikkaasti äitiä, isää ja muita hoivaajia, ottaa
huomioon heidän sukupuolensa ja korostaa naisten toimijuutta.
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Kohti tasa-arvon viisautta

Kasvatusalan järjestön entinen ohjelmajohtaja ja tutkija – vanhempi
ja hänen lapsensa – pohtivat yhdessä kirjoittamassaan kirjassa Isän
viisaus. Tasapainoon ja eheyteen isänä, äitinä, puolisona ja kasvattajana
vanhemmuutta. Otsikon mukaisesti kirjoittajat haluavat puhutella
ensisijaisesti isiä, mutta toisaalta he ajattelevat, ettei isän toimintaa voi
tarkastella irrallaan äidin, naisen toiminnasta. Kun puhe on isästä ja
äidistä, kirjoittajat erittelevät lähes koko ajan toimijoiden sukupuolta.
Samoin he ottavat sukupuolen varteenotettavaksi seikaksi pohtiessaan
itseään asiantuntijoina ja kirjoittajina.
Tekstilajiltaan Isän viisaus on keskustelukirja, joka on suunnattu
ensisijaisesti tavallisille maallikkolukijoille – ja aivan erityisesti isille.
Se pohjaa toisen kirjoittajan kokemuksiin kasvatusalan kouluttajana
ja nivoutuu löyhästi perheterapian käytäntöihin. Kirjoittajat rakentavat argumentaationsa asiantuntijoiden intertekstuaalisuuden varaan
ja he referoivat paljon toisia asiantuntijoita.
Teoksessa rakentuu ymmärrys sukupuolesta toisaalta miesten ja
naisten välisinä eroina, toisaalta miesten ja naisten pohjimmaisena
samanlaisuutena ihmisinä ja kasvattajina. Vanhemmuuden jakaminen
muodostuu teosta kantavaksi teemaksi ja poliittiseksi ohjelmaksi, jota
kirjoittajat tavoittelevat työllään ja jonka taakse he toivovat ja uskovat
myös lukijoidensa asettuvan. Se määrittyy sukupuolten väliseksi tasaarvoksi. Kirjoittajien ymmärrys jaetusta vanhemmuudesta kattaa
eksplisiittisesti ilmaistuna myös kaikenlaiset kotityöt, eikä kyse ole
yksinomaan isän ja äidin suhteesta lapsiin.
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Jaetun vanhemmuuden ohjelmallisen ja tavoitteellisen puheen
rinnalla elää myös realismi-puhe, joka käsittelee yhä suhteellisen jakamatonta äidin hoivaa ja kasvatusta. Kirjoittajat palaavat yhä uudelleen pohtimaan sitä, ettei jaettu vanhemmuus ole vielä toteutunutta
todellisuutta eikä se ole toteutettavissakaan käden käänteessä tai yksinkertaisesti. Teosta hallitsee kuitenkin optimistinen paatos. Vaikka
ongelmia perheiden elämässä onkin, asiat ovat menossa koko ajan
parempaan suuntaan.
1
Kulttuurimme kasvatuksen naisvaltaisuus tarkoittaa, että kasvatus tapahtuu
pääosin naisten ja äitien varassa. Tämä on pakko ottaa huomioon (samoin
kuin se olisi otettava huomioon vastaavasti miesvaltaisessa kasvatuskulttuurissa). Otamme tästä yhden esimerkin. Kun kulttuurissamme on
hyväksytty, että äiti on pääasiallinen kasvattaja ja lapsen hoitaja ja isä siinä
sivussa vain vähän ”auttelee” äitiä, niin tämä on todella otettava huomioon
käytännössä – myös kehitysmuutosten aikana. Isä ei voi noin vain yhtäkkiä
muuttaa rooliaan ja esimerkiksi yrittää ”ryöstää” lasta ja tämän kasvattamista itselleen, siis ohi äidin, häntä kunnioittamatta ja kuulematta sekä
neuvottelematta ja sopimatta yhdessä asioista.
Hieman eri asia on, jos puolisot yhdessä päättävät kokeilla jo ennen lapsen
syntymää ”uutta isyyttä” ja molemmat pyrkivät jakamaan vanhemmuuden
niin täydellisesti, kuin se tässä yhteiskunnassa suinkin on mahdollista. Jos isä
päättää toimia yksin, hän tuskin onnistuu, kuten äärifeministitkään eivät voi
onnistua yksipuolisilla taistelu- ja sodanjulistuksillaan. Silti muutoksen tueksi tarvitaan julkista keskustelua, johon osallistuvat myös naiset, mieluimmin kaikki ihmiset ja erityisesti perheet. (34–35, korostukset poistettu.)

Analysoin seuraavassa tarkemmin teoksen työttömyyttä käsittelevät jaksot (s. 120–123).Toimintakulma on miehen. Kirjoittajien ääni
kuuluu selvänä ja asioita eri puolilta arvioivana. Jakson esittämät asiat
toistuvat kautta teoksen, eikä työttömyys-teemalla sinänsä ole merkitystä analyysilleni. Jakso tiivistää hyvin teoksen sukupuoleen liittyvää
eetosta, paatosta ja logosta.
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Lapsi odottaa isältä ja äidiltä vaikuttamista
Jakso alkaa optimistisella otsikolla Työttömyys voi olla myös mahdollisuus.
Optimismi liittyy vankkaan jaettua vanhemmuutta ja isien merkitystä korostavaan henkeen.
2.1
Isän jäätyä työttömäksi on hyvä muistaa, että varsinkin pieni lapsi odottaa
tavallisesti isältä yhtä paljon osallistumista, tunnetukea ja vaikuttamista kuin
äidiltäkin, vaikka isän kotonaoloaika olisi edelleenkin pienempi kuin äidin.
(120.)

Kirjoittajat asettuvat lapsen – varsinkin pienen lapsen – äänitorveksi. Jaettu vanhemmuus tulee näin heti kättelyssä perustelluksi lapsen
odotuksilla. Kirjoittajat eivät puhuttele isää suoraan, vaikka muoto on
hyvä muistaa on kontekstissaan tulkittavissa ensisijaisesti isän kohteliaaksi ja varovaiseksi puhutteluksi.
Vaikka se, mitä lapsi odottaa, määrittyykin lauseen järjestyksessä
ensiksi odotukseksi siitä mitä isä tekee, määrittyy äidin toiminta samalla implisiittisesti toiminnaksi, joka edeltää isän toimintaa. Isän
toimintaa nimittäin verrataan äidin toimintaan. Niinpä lapsi odottaa
äidiltä osallistumista, tunnetukea ja vaikuttamista. Tavallisesti hän odottaa samoja asioita yhtä paljon myös isältä. Ennen isän jäämistä työttömäksi äiti on oletuksen mukaan ollut enemmän kotona kuin isä, ja
työttömyyden alkamisen jälkeen tilanne voi yhä olla sama.
Näin jo jakson ensimmäinen kappale on ladattu sekä oletuksella
siitä, miten asiat tavallisesti ovat että odotukselle asioiden muuttumisesta. Nimitän näitä jakamattoman äidinhoivan realismi-puheeksi ja
jaetun vanhemmuuden ohjelmalliseksi puheeksi. Äitikeskeinen kasvatus on kirjoittajille kuitenkin vain suhteellisesti hallitsevassa asemassa.
Jakamattoman äidinhoivan realismi-puhetta täydentää koko ajan myös
tosiasioihin ja tutkimuksiin nojaava puhe siitä, kuinka miehet kykenevät hoitamaan lapsia siinä missä naisetkin, ja kuinka lapset tosiasiassa odottavat isiltään samaa kuin äideiltäänkin. Edellinen kappale
jatkuu – tutkimukseen vedoten – selityksellä siitä, miksi lapset odottavat isiltään osallistumista:
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2.2
Pienet lapset eivät ole ehtineet oppia sukupuolirooleihin liittyviä yhteiskunnallisia ennakkoluuloja (XX 1993). (120.)

Kehityspsykologiassa ja lastenkasvatusta koskevassa puheessa pitkään hallinnut näkemys vanhempien sukupuolen mukaan eriytyneistä
tehtävistä ja äidinhoivan jakamattomuudesta on koko ajan läsnä kirjoittajien diskursiivisena vastustajana, vaikkakin harvoin julkilausutusti.
Kirjoittajien mielestä sukupuolten erot eivät ole luonnollisia ja myötäsyntyisiä: ne ovat opittuja rooleja, joihin liittyy yhteiskunnallisia ennakkoluuloja. Näin äidinhoivan diskurssi – se, että äidit ja vain äidit
hoivaavat pieniä lapsia – tulee määriteltyä yhteiskunnallisten ennakkoluulojen piiriin ja siten hyvin negatiivisesti. Ennakkoluulot ovat
asioita, joista oikea tieto voi auttaa oppimaan eroon. Kirjoittajat
vetoavatkin tutkimuksiin:
2.3
Tutkimusten mukaan isät myös selviävät hyvin roolissaan lapsien hoivaajana, esimerkiksi lapsen lohduttamisessa pulmatilanteissa, vaippojen vaihtamisesta, ruokinnasta, kylvettämisestä jne. (XX 1987). Isojen lasten kanssa isät
ovat erityisen hyviä sääntöjen sopimisessa, ohjeitten antamisessa, ongelmien ratkaisumallien luomisessa sekä aivan uusien ajatustapojen kehittämisessä (YY ym. 1983). Yleensäkin lasta hoivaavalla isällä on tärkeä tehtävä lapsen kehityksen turvaamisessa, erityisesti hänen sosiaalisten taitojensa, itsetunnon ja itsenäiseksi kehittymisensä kannalta (ZZ 1981). (120–121.)

Teksti ei kuitenkaan rakenna kuvaa isästä toimijana aivan samanlaisena kuin äiti, johon isää implisiittisesti koko ajan verrataan. Isä
esiintyy toimijana seuraavissa prosesseissa:
– isän jäätyä työttömäksi
– lapsi odottaa isältä – – osallistumista, tunnetukea ja vaikuttamista
– vaikka isän kotonaoloaika olisikin pienempi kuin äidin
– isät selviävät hyvin roolissaan lapsien hoivaajana, lapsen
lohduttamisessa pulmatilanteissa, vaippojen vaihtamisesta,
ruokinnasta, kylvettämisestä jne.
– isojen lasten kanssa isät ovat erityisen hyviä sääntöjen sopimisessa,
ohjeitten antamisessa, ongelmien ratkaisumallien luomisessa sekä
aivan uusien ajatustapojen kehittämisessä
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– lasta hoivaavalla isällä on tärkeä tehtävä lapsen kehityksen turvaamisessa
Isät selviävät roolissaan ja he ovat hyviä toimissaan. Hyvinkin konkreettinen isien toiminta kuvataan kuitenkin tekstissä toisten (tutkimusten) arvioimana ja toisten (lasten) odotusten kautta. Isien toiminta
kuvataan paljolti nominaalistettuna ja suhdelauseina. Näiden on ajateltu olevan kielellisiä keinoja, jotka kätkevät toimijan oman panoksen
ja kuvaavat toiminnan jonakin, joka ei ole toimijan omassa kontrollissa. Tämän oletuksen mukaan isät ovat aktiivisimmillaan tässä katkelmassa silloin, kun he selviävät pulmatilanteissa. Muutoin he jäävät
työttömäksi, lapsi odottaa heiltä, heillä on kotonaoloaika, he ovat hyviä
ja heillä on tehtävä. Isien toimintaa kuvataan nominaalistuksilla osallistuminen, tunnetuki, vaikuttaminen, kotonaolo, lohduttaminen,
vaippojen vaihtaminen, kylvettäminen, sääntöjen sopiminen, ohjeiden
antaminen, ratkaisumallien luominen, ajattelutapojen kehittäminen sekä
lapsen kehityksen turvaaminen. Isästä, joka hoivaa, tulee tekstissä hoivaava
isä.
Katkelman julkilausuttu tavoite on kuitenkin korostaa sitä, että isät
ovat toimissaan hyviä silloin kun he toimeen tarttuvat. Nämä nominaalistukset onkin syytä ”suoristaa” prosesseiksi, joista ne on muotoiltu, jotta isän toiminnan luonne saataisiin paremmin esiin: isä osallistuu, tukee, vaikuttaa, on kotona, lohduttaa, vaihtaa vaipat, kylvettää, sopii
säännöistä, antaa ohjeita, luo ratkaisumalleja, kehittää ajattelutapoja ja
turvaa lapsen kehityksen sekä hoivaa. Kaiken kaikkiaan isä on kuin onkin
hyvin aktiivinen toimija materiaalisissa ja verbaalisissa prosesseissa. Hän
on ennen muuta tekijä ja sanoja. Lisäksi nämä isän toimet määrittyvät
esimerkeiksi laajemmasta toimintojen kirjosta ja toimiksi, joissa isät ovat
erityisen hyviä tai asiaksi, joka on tärkeä.
Samalla voi tulkita, että kirjoittajat vertaavat implisiittisesti isien
toimintaa äitien toimintaan, odottihan lapsi tekstissä isältä samaa kuin
äidiltäkin. Katkelma herättää kaksi vaihtoehtoista kysymystä. Jos isät
ovat erityisen hyviä isojen lasten kanssa sääntöjen sopimisessa, ohjeitten
antamisessa, ongelmien ratkaisumallien luomisessa sekä aivan uusien
ajatustapojen kehittämisessä, implikoiko tämä sitä että äidit ovat näissä
huonompia? Vai onko kyse siitä, että isät ovat joissakin muissa toimissa huonompia kuin näissä? Vaikka vertailuasetelma ei suoraan ko-
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rotakaan isiä paremmiksi näissä tehtävissä, antaa se kuitenkin mahdollisuuden tulkita, että äidit eivät näissä tehtävissä ole kovin hyviä tai
ainakaan erityisen hyviä kuten isät. Kun yleensäkin lasta hoivaavalla isällä
on tärkeä tehtävä lapsen kehityksen turvaamisessa, erityisesti hänen sosiaalisten taitojensa, itsetunnon ja itsenäiseksi kehittymisensä kannalta, onko
tämä tehtävä symmetrinen äidin tehtävän kanssa vai isän erityinen oma
tehtäväkenttä?
Lapsen kehitystä pohtivassa kirjallisuudessa isät asemoidaan juuri
tämänkaltaisiin tehtäviin silloinkin, kun isien ei ajatella olevan
hoivaavia, toisin sanoen miesten ei ajatella osallistuvan vauvojen ja
pienten lasten hoitoon eikä vauvojen ajatella kehittävän läheistä
ihmissuhdetta isään. Isän tehtävä on astua äidin rinnalle, jotta lapsi
pystyisi itsenäistymään äidistään (isällä on tärkeä tehtävä lapsen itsenäiseksi kehittymisen kannalta), jotta isä laajentaisi lapsen elämänpiiriä
kodin ulkopuolelle (isällä on tärkeä tehtävä lapsen sosiaalisten taitojen
kannalta) ja jotta äidin ja lapsen liian kauan liian kiinteänä jatkuvana
suhde ei vahingoittaisi lapsen kehitystä (isällä on tärkeä tehtävä lapsen
kehityksen turvaamisessa sekä itsetunnon kehittymisen kannalta). Näin
kirjoittajat tulevat asemoineeksi isän paitsi jaetun vanhemmuuden
diskurssin mukaisesti aktiiviseksi lapsen hoitajaksi, myös poimineeksi
äidinhoivan diskurssista isän toiminnan positiiviset merkitykset.
Tekstiä voi eritellä myös retorisesta näkökulmasta. Tällöin keskeistä on pohtia sitä, mitä yleisöä teksti puhuttelee, ketä teksti kutsuu
toimintaan ja millä tavalla. Koko teoksen ja tämän yksittäisen työttömyys-jakson ilmeinen tavoite on saada miehet tarttumaan tehtäviin,
joita elämä lasten kanssa tuo mukanaan. Kirjoittajat muistuttavat
toisaalla kirjassaan usein realismin henkeen, että miehet ovat poissa,
kokemattomia ja naisia heikompia lastenhoidossa. Niinpä tekstiä voi
tulkita myös niin, että kirjoittajat katsovat tarpeelliseksi yksinkertaisesti korostaa miesten erityisen hyviä puolia tätä todellisuuden karuutta
vasten. Tällöin ei ole mielekästä verrata miesten toimintaa suoraan
naisten toimintaan, vaan rakentaa miesten toimijuutta mahdollisimman positiivisesti sellaisenaan.
Äiti toimijana rakentuu mainitussa katkelmassa vain seuraavissa
prosesseissa:
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– varsinkin pieni lapsi odottaa tavallisesti isältä yhtä paljon osallistumista, tunnetukea ja vaikuttamista kuin äidiltäkin
– vaikka isän kotonaoloaika olisikin pienempi kuin äidin
Aivan kuten isän, äidinkin toiminta kuvataan tässä suhteessa toisten toimintaan, siihen mitä lapsi odottaa ja siihen miten isä on kotona.
Jos nominaalistukset ”suoristaa”, äiti siis osallistuu, tukee lapsen tunteita ja vaikuttaa. Nämä ovat prosesseja, joissa äidillä on epäilemättä
aktiivinen toimijan rooli ja joissa äiti kontrolloi omaa toimintaansa.
Samalla ne ovat kuitenkin prosesseja, joilla niin jakamattoman äidinhoivan kuin jaetun vanhemmuudenkin diskursseissa tavataan kuvata
isien toimintaa. Ylipäänsä tukeminen, osallistuminen ja vaikuttaminen
ovat prosesseja, jotka ovat yhdessä ymmärrettävissä vain jakamattoman
äidinhoivan ja jaetun vanhemmuuden diskurssien välisessä mittelössä. ”Äiti osallistuu, tukee ja vaikuttaa” ei suinkaan ole symmetrinen lausuman ”isä osallistuu, tukee ja vaikuttaa” kanssa.

Positiivisten mahdollisuuksien perhe-elämä
Teksti jatkuu alajaksona Miten työttömyyttä voisi hyödyntää ihmissuhteiden hyväksi. Kun edellinen jakso fokalisoi aluksi isään lapsen näkökulmasta, nyt fokalisoija on yleisempi. Teksti rakentuu mahdollisuuden
modaalisuuden (voimisen) varaan.
3.1
Voidaan odottaa isän hoitavan enemmän lapsiaan, kun hän on jäänyt työttömäksi. Lisääntynyt aika voi kotona olla yllyke perheelle käydä avoimia ja
rehellisiä keskusteluja.
(121.)

Teksti jättää otsikossa ja ensimmäisessä lauseessa panematta ilmi sitä
toimijaa, joka voisi hyödyntää ja voi odottaa isän hoitavan enemmän
lapsiaan. Seuraavassa lauseessa toimija on perhe, joka toimii kotona. Perhe
käy avoimia ja rehellisiä keskusteluja. Toisin sanoen perhe määrittyy
toimijana käyttäytyjäksi (vaihtoehtoinen käydä keskusteluja -prosessin
tulkinta sanomisen prosessiksi sopinee myös). Oleellista on, että toimijat
on nyt kollektivoitu. Perhettä toimijana on mahdotonta eritellä sen
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suhteen, miten eri perheenjäsenet – ja tässä tapauksessa eritoten isä ja
äiti – ottavat keskustelussa kantaa isän toimintaan.
Keskustelu on aihe, johon kirjoittajat palaavat tavan takaa. Perheen
sisäisestä keskustelusta rakentuu normi, jota kirjoittajat tukevat
eksplisiittisillä kehotuksilla ja erilaisilla ohjeilla, esimerkeillä ja jopa
tehtävillä, joiden avulla perheessä ja parisuhteessa voidaan keskustelua opetella. Nämä tehtävät ovat joskus suoria sovelluksia tekniikoista,
joita ammattilaiset (esimerkiksi perheterapeutit) käyttävät työssään
asiakkaiden kanssa. Hyvin toimiva perhe on kirjoittajille ennen muuta keskusteleva perhe.
Puheenaiheena keskustelu on lähellä riitaa; kirjoittajien mukaan
riitelemistä pitäisi perheessä opetella tavalla, joka muuttaa vääränlaiset
riitelemisen tavat oikeanlaiseksi keskusteluksi. Niinpä lause lisääntynyt aika voi kotona olla yllyke perheelle käydä avoimia ja rehellisiä keskusteluja on mahdollista tulkita viittaukseksi potentiaaliseen riitaan ja
epäsopuun, tilanteeseen, joka kuitenkin on syytä laukaista avoimella
ja rehellisellä keskustelulla, ei jatkaa tilannetta esimerkiksi ”umpimielisellä ja epärehellisellä huutamisella” tai sulkemalla suut. Näin potentiaalinen epäsopukin kuvataan positiivisella paatoksella.
Kappale jatkuu paatokseltaan positiivisena. Yleinen, kehenkään
nimenomaiseen toimijaan ankkuroitumaton mahdollisuuden modaalisuus kääntyy puheeksi isän kyvyistä ja isän toiminnan kautta jo
toteutuneista (ja myös tulevista) mahdollisuuksista. Nyt isä kykenee:
3.2
Isä pystyy luomaan hyvät suhteet lapsiin, mikä on osoitettu mm. koti-isätutkimuksissa (NN 1987, XX 1982). Isän lisääntyneen vuorovaikutuksen
ansiosta hyvä suhde lapseen on päässyt kehittymään (YY 1974, ZZ 1986).
(121.)

Potentiaalinen puhe jaetusta vanhemmuudesta kääntyy puheeksi
jaetun vanhemmuuden realismista, tutkimuksista jotka osoittavat isien kyvyt. Kun puhe on tästä samanmielisestä tiedosta, kirjoittajat
käyttävät lähdeviittauksia, mutta kun he jatkossa viittaavat jakamattoman äidinhoivan diskurssia rakentaviin asiantuntijoihin ja yleiseen kulttuuriseen tietoon, viittaus muuttuu anonyymiksi. Katkelma

198

VANHEMMUUDEN OHJELMA (3)

puhuttelee sekä isää että muita toimijoita – ammattilaisia, äitiä jne.
– jotta nämä nämäkin edesauttaisivat sitä, että isä saa tietää:
3.3
Isän on hyvin tärkeä tietää, että lapsenhoitotaidot eivät riipu sukupuolesta.
Naisten taitoja ei ole sanottavasti asetettu kyseenalaisiksi. Miesten taas on
odotettu olevan ainoastaan ”lastenkaitsijoita”, kunnes ”oikea vanhempi” tulee
paikalle. Samoin isä voi saada hyvää tarkoittavia lastenhoidon neuvoja lapsen kanssa asioidessaan.
Nämä esimerkit kuvaavat yhteiskunnan yleisiä isän hoivaroolia koskevia
odotuksia.(121.)

Anonyymeillä kulttuurisilla odotuksilla on ääni, jota kirjoittajat
kaiuttavat lainausmerkeissä ja lisäävät niihin siten ironisoivan vivahteen.
Mahdollisuuden modaalisuus on hetken negatiivisessa käytössä (Isä voi
saada hyvää tarkoittavia lastenhoidon neuvoja). Sen sijaan niiden asiantuntijoiden ääni, joiden kanssa kirjoittajat ovat samaa mieltä, yhdistyy jatkossa lapseen fokalisoijana. Tällöin paatos on vakavan positiivinen.
3.4
Kuitenkaan pieni lapsi ei tee eroa hoitajan sukupuoleen nähden. On lähes
samantekevää, kumpi läheinen lasta hoitaa, äiti vai isä, kunhan lapsi voi
kiintyä häneen, kunhan hän huolehtii lapsen tarpeista ja turvallisuudesta,
antaa lapselle hoivaavan ihmisen mallin sekä rakkautta, lämpöä ja hyväksyntää
(NN 1988). Toisesta huolenpito on sukupuolesta riippumaton ihmisen
perustaipumus, kun vain sille annetaan tilaa.
Lapset vastaavat parhaiten inhimilliseen vuorovaikutukseen, olipa lähellä
oleva hyvä ihminen mies tai nainen. (121.)

Alaluvun lopuksi fokalisointi kääntyy äitiin. Isän toiminnan kautta avautuvat äidin mahdollisuudet. Nyt puolestaan äiti voi:
3.5
Lapsen ja isän ohella myös äiti hyötyy isän lisääntyneestä hoivaroolista, kun
hän lisääntyneen ajan myötä voi suhtautua vapautuneemmin itseensä, lapseen, isään, kotiin, työhön ja yleensä elämään. (121–122.)
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Kerään vielä alaotsikon Miten työttömyyttä voisi hyödyntää ihmissuhteiden hyväksi alta yhteen kaikki ne prosessit, joissa isä ja äiti pannaan
toimijana ilmi. Ensiksi prosessit, jotka kuvaavat molempien toimintaa lähes symmetrisenä:
– on lähes samantekevää, kumpi läheinen lasta hoitaa, äiti vai isä
– lapsi voi kiintyä häneen
– hän huolehtii lapsen tarpeista ja turvallisuudesta, antaa lapselle
hoivaavan ihmisen mallin sekä rakkautta, lämpöä ja hyväksyntää
– olipa lähellä oleva hyvä ihminen mies tai nainen
– lapsen ja isän ohella myös äiti hyötyy (isän lisääntyneestä hoivaroolista)
Isä ja äiti ovat lähellä, huolehtivat, antavat hoivaavan ihmisen mallin
sekä rakkautta, lämpöä ja hyväksyntää. Lapsi voi kiintyä heihin ja he
hyötyvät. Heitä kuvataan siis melko monipuolisesti sekä materiaalisissa
prosesseissa tekijöinä, suhdeprosessien osallistujina, lapsen tunteiden
kohteena ja hyötyjinä isän toiminnasta. Jakson materiaaliset prosessit
ovat merkitykseltään lähellä sellaisia tuntemista ilmaisevia mentaalisia prosesseja kuin rakastaa ja hyväksyä. Isän ja äidin toiminta kuvataankin hoivaamisena, toimintana, jossa konkreettinen hoitaminen
liittyy läheisesti ihmissuhteiden rakentamiseen, kokemiseen ja tuntemiseen.
Isä toimii lisäksi seuraavissa prosesseissa:
– voidaan odottaa isän hoitavan enemmän lapsiaan
– hän (isä) on jäänyt työttömäksi
– isä pystyy luomaan hyvät suhteet lapsiin
– mikä on osoitettu mm. koti-isätutkimuksissa
– isän lisääntyneen vuorovaikutuksen ansiosta hyvä suhde lapseen on
päässyt kehittymään
– isän on hyvin tärkeä tietää
– miesten taas on odotettu olevan ainoastaan ”lastenkaitsijoita”, isä
voi saada hyvää tarkoittavia lastenhoidon neuvoja lapsen kanssa
asioidessaan
– nämä esimerkit kuvaavat yhteiskunnan yleisiä isän hoivaroolia
koskevia odotuksia
– lapsen ja isän ohella myös äiti hyötyy isän lisääntyneestä hoivaroolista
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– hän (äiti) lisääntyneen ajan myötä voi suhtautua vapautuneemmin
itseensä, lapseen, isään, kotiin, työhön ja yleensä elämään
Näissä prosesseissa isälle on tapahtunut, häntä on tutkittu, häneltä
ja hänen rooliltaan odotetaan, hän saa neuvoja ja hän on äidin mentaalisen toiminnan ”sisältönä”. Isä on siis osallistuja prosesseissa, jotka
kuvaavat joidenkin muiden toimintaa. Isä asetetaan modaalisesti myös
toimijaksi, jolta voidaan odottaa ja jonka on hyvä tietää. Toisaalta isä on
kuitenkin myös itse aktiivinen toimija. Hän pystyy luomaan hyvät
suhteet lapsiin, on lisännyt vuorovaikutusta ja hän asioi.
Isästä eroavana toimijana äiti ilmaistaan tavoilla, jotka asettavat hänet
toisten arvioinnin kohteeksi (asiantuntijoiden sanomisen sisällöksi)
tavalla, joka kylläkin korostaa äidin merkitystä, mutta loppujen lopuksi
johtaa äidin itsensä kannalta negatiivisiin seurauksiin:
– naisten taitoja ei ole sanottavasti asetettu kyseenalaisiksi
– ”oikea vanhempi” tulee paikalle
– hän (äiti) lisääntyneen ajan myötä voi suhtautua vapautuneemmin
itseensä, lapseen, isään, kotiin, työhön ja yleensä elämään
Kun äiti jaetun vanhemmuuden diskurssin mukaisesti asemoituu
hyötyjäksi isän toiminnasta (isän lisääntyneestä hoivaroolista), äidille
avautuu mahdollisuus kokemiseen, suhtautumiseen vapautuneemmin
kuin aikaisemmin. Naisen vapautumisen aihe herätetään tässä hienovaraisesti – seuraavassa jaksossa se eksplikoidaan selkeästi elämänpoliittisena ohjelmana, mutta vasta sen jälkeen, kun työttömän isän toiminnan ongelmia on käsitelty.

Ongelmista selvitään
Kolmas isän työttömyyttä käsittelevä alaluku on otsikoitu ”vaikeuksien kautta voittoon” tyyppisellä paatoksella Työttömyyden ihmissuhteille
aiheuttamista riskeistä selviytyminen. Saattaa käydä hyvin, mutta saattaa olla ongelmiakin, jatkuu isän toiminnan kuvaaminen mahdollisuuden modaalisuuden henkeen.
4.1
Isältä saattaa puuttua uskoa lapsen hoito- ja kasvatustaitoihinsa, mutta niitä oppii kuitenkin ja lähinnä käytännön avulla. Työttömän isän lähtökohta
paremmille kotisuhteille ei aina ole hyvä työn aiemmin aiheuttaman stres-
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sin takia. Epävarmuus työn jatkumisesta, kiireestä johtuva eristyminen,
mahdollinen painostus eduista luopumiseen ja lopputili ovat saattaneet kuluttaa voimia ja tuottaa stressiä, ehkä masennustakin.
Työttömillä on yleensä taipumus ottaa työttömäksi joutuminen omaksi
syykseen. Myöskään lapset tai muut perheenjäsenet eivät aina ymmärrä
työttömyyttä ja sen aiheuttamaa elintason laskua. Paineet ovat voineet johtaa isien lisääntyneeseen alkoholinkäyttöön tai jopa lapsen pahoinpitelyyn
ja perheväkivaltaan (NN 1985). Näin työttömyyden paineista johtuvat
ongelmat saattavat lisätä isän autoritääristä käyttäytymistä kotona. Kovuuden kilven taakse voi helposti suojautua, varsinkin, jos isällä on ollut siihen
taipumusta jo aikaisemmissa stressitilanteissa. (122.)

Ongelmallinen isän toiminta ilmaistaan nominaalistamalla toiminta
tai kuvaamalla sitä suhdelauseilla. Isä jätetään myös monissa lauseissa
toimijana eksplikoimatta, taka-alalle; konteksti toki kertoo että puhe
on isästä.
Edellisen jakson lapsiaan hoivaavan isän vastakuvaksi rakentuu nyt
negatiivisesti määritelty isä. Isältä puuttuu uskoa, hänen lähtökohtansa
ei ole hyvä, työ ja työttömyys aiheuttavat hänelle ongelmia. Kun
nominaalistukset ”suoristaa”, tämä isä käyttää alkoholia lisää, pahoinpitelee lapsiaan ja on väkivaltainen (perhettään kohtaan), käyttäytyy
autoritäärisesti ja suojautuu kovan kilven taakse. Ainoa isän toimintaa
positiivisesti määrittävä lause kätkee isän ns. nollapersoonan taakse
(hoito- ja kasvatustaitoja) oppii kuitenkin ja lähinnä käytännön avulla.
Nollapersoona on keino, jonka on tulkittu tarjoavan lukijalle samastumisen mahdollisuus. (Laitinen 1995; Vilkuna 1996, 138-143.)
Toisin sanoen teksti puhuttelee implisiittisesti mieslukijaa ja tarjoaa
tälle mahdollisuutta välttää ongelmat.
Äiti ja lapset kuvataan kollektivoituina toimijoina ilmauksessa
kotisuhteet. Äiti puolestaan esitetään kollektiivin jäsenenä ja abstrahoidaan toimijana rinnastuksissa: lapset ja muut perheenjäsenet eivät aina
ymmärrä työttömyyttä ja sen aiheuttamaa elintason laskua; paineet ovat
voineet johtaa isien lisääntyneeseen alkoholinkäyttöön tai jopa lapsen
pahoinpitelyyn ja perheväkivaltaan. Näissä äiti on kokija, joka ei ymmärrä, ja kohde, johon väkivalta kohdistuu.
Jakso jatkuu jaetun vanhemmuuden realismipuheella.
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4.2
Tutkimukset viittaavat siihen, että työttömäksi joutuminen ei vielä sinänsä
lisää isän lastenhoitoon osallistumista kotona. Vain runsas 10 % tutkituista
suomalaisista koti-isistä oli työttöminä sillä hetkellä, kun he päättivät jäädä
koti-isiksi (NN 1993). Yksi syy isän hoivaroolin vastustukseen voi löytyä
myös tovereiden ja ystävien arvostelusta ja tuen puutteesta. Jopa isän oma
isä voi suhtautua epäillen poikansa hoitorooliin, ja myös puoliso saattaa olla
kateellinen isän saamasta huomiosta lasten hoitajana.
Näistä syistä työtön isä voi kokea epämiellyttäviä tunteita isän roolissaan, kun
häntä ei arvosteta. (122.)

Isä on prosesseissa suhdelauseiden osapuoli: omistaja jolla on hoitorooli tai isä, joka on työtön. Isä on toiminnan kohde, jota tutkitaan ja
joka saa huomiota lasten hoitajana. Isä on myös negatiivisen huomion
kohteena, kun äiti (puoliso) saattaa olla kateellinen. Kun puhe on muiden
kuin äidin vastustuksesta, on puhe isän hoitoroolista eikä suoraan isästä
toimijana: isän hoitoroolia vastustetaan; oma isä voi suhtautua epäillen
poikansa hoitorooliin. Isät ovat kokijoita, jotka voivat kokea epämiellyttäviä tunteita. Isän toimintaa kuvataan nominaalistuksin jälleen silloin,
kun toiminta tai tapahtumat määrittyvät tekstin kontekstissa negatiiviseksi: isän työttömäksi joutuminen ei lisää lastenhoitoon osallistumista.
Tällöin toiminta ei ole isien omassa kontrollissa, vaan heille tapahtuu.
Sen sijaan silloin, kun isät päättävät jäädä koti-isiksi, he kontrolloivat
vahvasti omaa toimintaansa.
Viimeinen työttömyys-jakso päättyy ohjelmanjulistukseen. Kirjoittajat kääntyvät mieslukijoiden puoleen. Vastuksien jälkeen on mahdollisuus voittoon:
4.3
Kuitenkaan isien ei kannata antaa periksi. Voimakkaista naisliikkeistä on ollut
myös se etu, että ne ovat paljastaneet yhteiskunnan kapeisiin
sukupuolirooleihin liittyvät haitat, myös isien yksipuolisesta ”leivänhankkijan” roolista johtuvan. Niinpä yhä useammat isät ovat ymmärtäneet,
että lastenhoito antaa voimakkaan sisäisen tyydytyksen, jota ei voi millään
muulla tavalla aikaansaada eikä korvata (NN 1986). (122–123.)

Siinä missä isien ryhtyminen lapsia hoitamaan teki edellisessä jaksossa äidistä hyötyjän, joka lisääntyneen ajan myötä voi suhtautua va-
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pautuneemmin itseensä, lapseen, isään, kotiin, työhön ja yleensä elämään,
nyt naisten vapautumisen puheenaihe kääntyy toiseen asentoon.
Naisten kollektiiviset toimijat, naisliikkeet, tekevät nyt isästä hyötyjän
ja tietäjän: ne ovat paljastaneet kapeisiin sukupuolirooleihin liittyvät haitat
– ja niinpä yhä useammat isät ovat ymmärtäneet. Molempien, äidin ja
isän rooli hyötyjänä mahdollistaa nimenomaan heidät kokijoina: äiti
voi suhtautua vapautuneemmin ja lastenhoito antaa isälle sisäisen tyydytyksen. Isän saama tyydytys on voimakas, sisäinen ja korvaamaton eikä
sitä pysty saamaan aikaan mikään muu kuin lastenhoito.

Tasa-arvopuheen yksilöllistyminen
Kaiken kaikkiaan työttömyys-jaksot esittävät isän toiminnasta monipuolisen kuvan. Isä toimii eri rooleissa, ja suhteessa lapsiinsa niin
aktiivisena tekijänä kuin sanojana, kokijana, kohteena ja hyötyjänä.
Äidin toiminnan kuvaus on kapeampaa. Koska teksti fokalisoi isään,
tämä on luontevaa. Toisaalta kirjoittajat kuitenkin myös eksplisiittisesti
korostavat naisliikkeiden poliittisen toiminnan merkitystä isien saamiseksi lapsiaan hoitamaan. Sen sijaan isät ja miehet eivät toimi jaetun
vanhemmuuden puolesta kollektiivina, vaan yksittäisinä miehinä, jotka
päättävät ryhtyä koti-isiksi tai jotka löytävät koti-isyyden jouduttuaan työttömiksi.
Isän toimintaa kuvataan tekstissä aktiivisten verbilauseiden sijaan
paljon keinoilla, jotka etäännyttävät toiminnan tekijöistään – nominaalistuksilla, passiivi-ilmauksilla ja esimerkiksi puheella rooleista. Samoin
isää luonnehditaan paljon suhdelauseilla. Näitä keinoja kirjoittajat
käyttävät varsinkin silloin, kun puheenaihe on sensitiivinen eli kun on
puhe esimerkiksi ongelmista ja isän negatiivisesti määrittyvästä toiminnasta kuten isän työttömyydestä, alkoholin käytöstä tai väkivallasta.
Näiden keinojen merkitystä ei kannata kuitenkaan liioitella, sillä toiminnan tietty abstrahoiminen on tyypillistä ylipäänsä asiantuntijateksteille, niin varmasti myös omalle tutkimukselleni.
Tasa-arvopuhe tuottaa isän toiminnan kuvaamista samanlaisena kuin
äidin toiminta, sille symmetrisenä. Tarkemmin pohdittuna isien toiminta määrittyy kuitenkin suhteessa äitien toimintaan toissijaiseksi.
On puhe isän hoitoroolista, mutta ei äidin hoitoroolista. Osallistumi204
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nen, tunnetuki ja vaikuttaminen ovat vain hankalasti liitettävissä luonnehtimaan äidin toimintaa lasten parissa.
Jakamattoman äidinhoivan diskurssi on tekstissä läsnä anonyyminä
vastustajana, lähinnä vanhentuneina kulttuurisina odotuksina ja
ennakkoluuloina. Jaettu vanhemmuus on tulevaisuuden tavoite, johon
asiantuntija voi pohdinnoillaan rohkaista ja opastaa, mutta jonka
toteuttamisen avaimet ovat yksittäisten miesten taskussa.
5
Sanotaan, että naiset ovat ”siivonneet” miehet pois kodeistaan. Miehen on
siis korkea aika ottaa paikkansa uutena täysivaltaisena ja -vastuullisena
perheenjäsenenä kodissaan.
(58.)
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Tekstianalyysi 4

Äidin hoivasta isän turvaan

Psykoanalyyttinen kehitysparadigma on keskeinen psykososiaalisen
asiantuntijuuden muodostumisessa ja lasta ja hänen kehitystään, äitiä
ja isää koskevassa ajattelun perinteessä. Miltä psykoanalyysi näyttää
omissa aineistoissani, suomalaisissa 1980- ja 1990-luvun teksteissä?
Ensin käsittelen psykoanalyysin vakiintunutta tarinaa tytön ja pojan
kehityksestä äidin huomassa, äidinhoivan diskurssia (tekstianalyysit
4–6). Tekstianalyyseissa 7–9 erittelen tämän normaalitarinan vastakertomusta, niitä psykoanalyyttisiä tekstejä, joissa rakennetaan jaetun
vanhemmuuden diskurssia. Psykoanalyyttisten tekstien asettamiseen
erityisen suurennuslasin alle johtaa ennen muuta tutkimukseni keskeinen kysymys siitä, miten vanhemmuus sukupuolistuu. Psykoanalyysi on – erilaisten feminististen suuntausten – ohella keskeinen länsimainen sukupuolta ja seksuaalisuutta analysoiva traditio.
Kun asiantuntijat kiistelevät teksteissään siitä, miten äidin ja isän
pitäisi jakaa keskenään vastuu lasten hoidosta ja kasvatuksesta, sanelee
kehityspsykologia keskeiseksi rajapyykiksi jaon yli ja alle 3-vuotiaisiin.
Tämä sama ikäraja on institutionalisoitu myös suomalaisen yhteiskunnan lainsäädäntöön ja laitoksiin. Esimerkiksi kotihoidon tukea voi saada
alle 3-vuotiaiden lasten hoitoon kotona.
Kolmen vuoden rajapyykki on eräs osoitus psykoanalyyttisen
tradition keskeisyydestä kehityspsykologiassa. Psykoanalyyttisessa traditiossa lapsen kehitystä ja vanhemmuutta koskevan teoretisoinnin
keskeinen tapahtuma on oidipaalivaihe, jonka aikana lapsi on noin 3–
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5/6 -vuotias. Sitä varhaisempaa kehitysvaihetta nimitetään yleensä
esioidipaaliseksi vaiheeksi. Esimerkiksi Risto Vuorinen katsoo, että
”ikävuosina 3–6 lapsen toiminnassa havaitaan niin kokonaisvaltaisia
muutoksia, että esi- ja jälkioidipaalinen dynamiikka erottuvat selvästi
niin tasoltaan kuin laadultaan” (Vuorinen 1997, 43–44).
Lapsen kehitys jaetaan psykoanalyyttisessä traditiossa vähintään
kolmeen vaiheeseen: esioidipaaliseen aikaan, oidipaalivaiheeseen ja
oidipaalisuuden jälkeiseen kauteen. Yhteistä erilaisille psykoanalyysin suuntauksille on sukupuolen ja seksuaalisuuden kytkeminen oidipaalisuuteen. Ajatellaan, että lapsen sukupuoli-identiteetin ja seksuaalisen halun perusta ja kohteen valinta muovautuvat oidipaalisessa
kriisissä, lapsen suhteessa vanhempiinsa, äitiin ja isään. Elämän myöhäisemmät tapahtumat ja prosessit heijastavat tätä kriisiä ja sen ratkaisua. Oidipaalivaihetta seuraava vaihe on nimetty latenssiksi, koska
se katsotaan sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin kannalta kriisin jälkeiseksi suvantovaiheeksi. Murrosikä tulkitaan puolestaan ajaksi, jolloin
oidipaalinen ”kuvio” käydään uudestaan läpi. Aikuisessa oidipaalisuus
vaikuttaa hänen kokemuksessaan itsestään ja suhteissaan toisiin ihmisiin. Sen vaikutus voimistuu, kun naisesta tai miehestä itsestään tulee
äiti tai isä, nyt suhteessa lapseen.
Mukailen tätä jakoa tässä luvussa, kun analysoin aineistoni psykoanalyyttisten tekstien suhdetta äidinhoivan ja jaetun vanhemmuuden
diskursseihin. Ensin käsittelen esioidipaalisen lapsen äitiä ja isää, sitten vanhempia oidipaalivaiheessa ja sen jälkeen. Vanhempien tehtävät
vaihtelevat aineistoteksteissäni tämän – tai vielä hienovaraisemman –
jaottelun mukaan. Psykoanalyyttisessa traditiossa jakamaton äidinhoiva
liitetään nimenomaan esioidipaalisen lapsen hoitoon ja kasvatukseen.
Viimeistään oidipaalivaiheessa on isän astuttava kuvaan ja alettava
osallistua vanhemmuuteen. Äidin ja lapsen kaksikon on avauduttava
kolmioksi isä-äiti-lapsi.
Tarkastelen aineistojani performatiivisuuden idean kautta: samalla
kun tekstit kuvaavat ja arvioivat asiantiloja, ne myös tuottavat niitä.
Teksteillä on seurauksia. Tekstit ja ammatilliset käytännöt ovat edellytyksiä toisilleen, vaikka kaikki mitä teksteissä sanotaan ei tietenkään
toteudu sellaisenaan. Psykoanalyyttisella perinteellä on keskeinen
toiminnallinen rooli äidinhoivan diskurssin vakiinnuttamisessa ja
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tieteellistämisessä. Psykoanalyysi on kehittänyt äidin ja pienen lapsen
erityiselle suhteelle joukon teoreettisia kuvauksia ja selityksiä. Samalla
se on rajannut isän tehtävät suhteessa lapseen erilaisiksi kuin äidin
tehtävät. Psykoanalyytikot ovat myös olleet mukana muovaamassa
sellaisia ammatillisia käytäntöjä, jotka sitovat äidit ja vauvat kiinteäksi
kaksikoksi ja tarjoavat miehelle äidinhoivasta poikkeavia tehtäviä. Muun
muassa valtaosa valistuksesta ja neuvonnasta on tarjottu äideille.
Diskurssien moniäänisyys ja ristiriitaisuus on avain, jonka avulla
jäsennän tämän luvun erilaisiksi väitteiksi tai oletuksiksi, joista
psykoanalyyttinen äidinhoivan diskurssi koostuu. Tekstien intertekstuaalisia vihjeitä seuraamalla löydän joukon psykoanalyyttisia oletuksia, joihin kirjoittajat joko yhtyvät tai joihin he ottavat kantaa – enemmän ja vähemmän implisiittisesti.
Tekstien intertekstuaalisuuden analyysi paljastaa sellaisiakin
psykoanalyyttisia oletuksia, jotka muutoin saattaisivat jäädä huomaamatta. Äidinhoivan diskurssin peruspilareiden löytäminen ja tulkinta
aineistoistani olisi ollut mahdotonta tai ainakin vaikeaa ilman jaetun
vanhemmuuden diskurssin yhtaikaista läsnäoloa. Diskurssit kommentoivat, kritisoivat ja kaiuttavat toisiaan, ne ovat aina suhteessa toisiinsa. Juuri siksi ne ovat löydettävissä ja ymmärrettävissä. Ne aineistoni
psykoanalyyttiset tekstit, jotka argumentoivat jaetun vanhemmuuden
puolesta, toimivatkin jatkossa ikään kuin peilinä, joiden kautta heijastan
psykoanalyysia äidinhoivan diskurssin keskeisenä rakentajana ja
muovaajana. Ne ovat psykoanalyysin hallitsevia vanhemmuuskäsityksiä
kritisoivia kirjoituksia ja eri asteisesti poleemisia tekstejä. Käsittelen niitä
tekstianalyyseissa 7–9.
Psykoanalyyttisiksi teksteiksi olen katsonut aineistoni kaikki sellaiset tekstit, joissa kirjoittaja eksplisiittisesti mainitaan psykoanalyytikoksi tai joissa kirjoittaja rakentaa argumentaationsa nojaamalla
psykoanalyyttiseen teoriaan, oli hän ammatiltaan ja koulutukseltaan
mitä tahansa. Tässä analysoitavaksi olen valinnut vain sellaisia kohtia
heidän teoksistaan, joissa yhteys psykoanalyyttiseen traditioon on selvä.
Tämä sallii tekstien intertekstuaalisuuden ilmavan tulkinnan –
psykoanalyytikko tai esimerkiksi joihinkin psykoanalyyttisiin kehitysteorioihin samaistuva kirjoittaja voi toki liittyä myös muihin traditioihin ja kantaa muassaan niiden intertekstuaalisuutta.

208

PSYKOANALYYTTINEN KEHITYSTARINA (4)

Symbioosi on kahden kauppa
Äidinhoivan diskurssin nimi viittaa siihen, että lapsen kasvamiseksi
tarvitaan nimenomaan naista ja tuskin lainkaan miestä. Toisaalta se
tuntuu vihjaavan, että vauvan hoitoon tarvitaan nimenomaan lapsen
omaa äitiä eikä ketä tahansa naista. Tekstianalyyseillani osoitan, että
psykoanalyysin argumentaatio on tätä hienovaraisempaa ja monimutkaisempaa.
Ensimmäinen ja perustavanlaatuinen psykoanalyysin vakiinnuttama oletus on, että äiti on vauvan ja pienen lapsen ensisijainen hoivaaja.
1
Yhteiskunnan kannalta nainen on avainasemassa vaikuttaessaan koko
yhteiskuntarakenteeseen: hän hoitaa sen yksilöiden tärkeimmät ensimmäiset elinvuodet.
Psykoanalyytikko naisen ruumiillisuutta ja seksuaalisuutta käsittelevässä artikkelissa, tyttöä ja naista käsittelevässä keskustelukirjassa 1992, 13–16.

Katkelman toimintakulma on naisen. Teksti ei kuitenkaan ole äitikeskeinen tai äitilähtöinen teksti, sillä keskeinen fokalisoija ei ole äiti,
vaan asiantuntija. Asiantuntijakirjoittaja asettuu ikään kuin yhteiskunnan äänitorveksi edustamaan ”meidän kaikkien jakamaa yleistä etua”.
Lapsen kannalta tarkastellen asiantuntijat asettavat äidin ensisijaiseksi hoivaajaksi monin tavoin. Seuraavat esimerkit avautuvat sukupuolineutraalisti lapsen (2) ja mieheksi kehittyvän pojan (3) toimintakulmasta:
2
Lapsi muistaa poissaolevan äidin, voi kaivata häntä, kuvata äitiä sanalla ja
puhua hänestä. Erotilanteissa lapsi alkaa hakea äidin korviketta.
Lastenpsykiatri psykodynaamisesta näkökulmasta kehitykseen lasten- ja
nuorisopsykiatrian oppikirjassa 1996, 48.
3
Miehinen itsetunto perustuu äidin antamaan lataukseen. Äidin ravitsevaan
ja hoivaavaan muistoon palaamalla voi aikuisena voittaa pelon ja masennuksen.
Historioitsija miestä käsittelevässä tutkimuksessa 1994, 18–23.
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Seuraavassa katkelmassa teksti fokalisoi jälleen lapsiin, mutta nyt
tekstin toimintakulma aukeaa asiantuntijan/ammattilaisen asemasta
käsin:
4
Kun toteamme 1–5 -vuotiaalla olevan psyykkisiä häiriöitä tai koettaessamme
estää niiden syntymistä, voimme työskennellä äidin kautta. 1–2 -vuotiaan
kohdalla se onkin ainoa keino. NN pitää tämän menetelmän perustana äidin ja alle 5-vuotiaan lapsen välillä olevaa erikoislaatuista vuorovaikutussuhdetta, jota leimaa ainutkertainen keskinäinen tiedostamaton läheisyys.
Psykoanalyytikko pienten lasten psykoterapiasta lastenpsykiatrian oppikirjassa
1992, 422.

Esimerkki valaisee myös tekstien performatiivisuutta. Mikäli lastenpsykiatri nimittäin ei aseta tekstin olettamuksia kyseenalaiseksi, järkevä tapa auttaa lasta on aina solmia hoitosuhde äitiin – siinäkin tapauksessa, että isä sattuisi hänet sillä kertaa vastaanotolle tuomaan.
Äidin ensisijaisuus vauvan hoivaajana rakentuu sen perustalle, että
hän on järjestyksessä ensimmäinen hoitaja. Seuraava katkelma fokalisoi
kehittyvään lapseen:
5
NN:n mukaan oleellista nuoruusiän kehitysvaiheessa on kysymys siitä, kuka
on nuoren ruumiin omistaja: voiko nuori tunteenomaisesti kokea ruumiinsa kuuluvan hänelle itselleen vai vielä äidille, joka häntä ensimmäisenä hoiti
––.
Tutkija adoptiolapsia käsittelevässä psykiatrian väitöskirjassa 1991, 28.

”Ensimmäisen” ja ”ensisijaisen” välinen suhde on tulkinnanvarainen.
Äidit tulevat lapsen kehitykselle keskeisiksi, koska he hoitavat heitä.
Mutta äiti voi olla ensimmäinen myös nimenomaan siksi, että hän on
lapselle ja lapsen kehityksen kannalta ensisijainen. Naiset ja erityisesti
omat äidit yksinkertaisesti ovat sopivampia hoivaajiksi kuin miehet tai
muut hoitajat. Kiista äidinhoivasta ja vanhemmuuden jakamisesta
koskee oikeastaan juuri tätä ensimmäisen ja ensisijaisen jännitettä.
Esimerkkiteksteissä äiti on nainen, naispuolinen vanhempi, lapsen
synnyttänyt oma äiti. Joskus on kuitenkin mahdollista lukea äiti myös
funktiona ja vaihtaa äiti hoitajaan, vanhempaan, hoivaajaan, isään jne.
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Joissain teksteissä tämä äidin funktionaalinen merkitys eksplikoidaan
kuten seuraavassa:
6
NN:n mukaan vauva ei ole vielä varhaisvaiheissa kykenevä kokemaan itseään ja äitiä (hoitajaa) erillisinä, vaan dyadisena yksikkönä – –.
Tutkija adoptiolapsia käsittelevässä psykiatrian väitöskirjassa 1991, 12.

Myös termi äitiys viittaa pikemminkin äidin tehtäviin kuin hänen
henkilöönsä.
7
Äitiyden tehtävänä on houkutella lapsi autistisesta tilasta symbioosiin, jolla
NN ym. (1975) tarkoittaa eriytymättömyyden tilaa, sekoittumista äidin
kanssa, jossa minä (”I”) ei ole eriytynyt ei-minästä (”not-I”). XX (1985,
1992) taas kritisoi NN:n käsitteitä ”normaali autismi” ja ”symbioosi”. Hänen mielestään vauva on alusta alkaen ihmishakuinen ja kiinnostunut kasvoista ja äänistä ja hän muodostaa jo kahden ensimmäisen elinkuukauden
aikana minäkäsitystä.
Tutkija ja perheterapeutti skitsofreeniseen häiriöön sairastumista käsittelevässä psykologian väitöskirjassa 1994, 23–24.

Katkelmassa kirjoittaja kritisoi toisen asiantuntijan avulla kolmatta symbioosin käsitteestä. Hän kiinnittää huomion siihen, että pieni
vauva nähdään passiivisena ja vuorovaikutukseen kykenemättömänä.
Sukupuolitematiikan kannalta on kuitenkin olennaista, että hän ei
kritisoi sitä eksplisiittistä oletusta, jossa ”ei-minä” on lapselle äiti – siis
oletusta, että äiti on lapsen ensimmäinen ja ensisijainen hoivaaja.
Oletus äidin ensimmäisyydestä ja/tai ensisijaisuudesta perustuu siis
ainakin traditioon – siihen että on tapana, että nimenomaan äidit
hoivaavat pieniä lapsia. Tämä on vahva argumentti, niin itsestään selvä,
ettei sitä yleensä tarvitse eksplikoida. Psykoanalyytikoille äidin ensisijaisuus saattaa olla niin kyseenalaistamaton lähtökohta, että se rakentuu teksteissä vain äiti-sanan läsnäolon ja isä-sanan poissaolon varaan.
Tavanomaisuus ymmärretään helposti normina, jos sitä ei problematisoida eikä käsitellä laajemmissa historiallisissa ja sosiaalisissa
yhteyksissään. Poikkeavuudella on sekä negatiivinen että positiivinen
napansa – ja niinpä vauvaa hoitava isä voikin kontekstista riippuen saada
joko plus- tai miinusmerkkisen merkityksen.
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Kun äidin ensisijaisuutta perustellaan, löytyy perustelu psykoanalyytikoille usein luonnosta: äidin ruumiillisuudesta ja luonnollisista kyvyistä. Seuraava katkelma fokalisoi isään:
8
Isä on harvoin lapsen ainoa hoitaja vauvavaiheessa, jos niin olisikin ja vauvan ja isän välille muodostuisi tarvittava tärkeä symbioosi, jää hän kuitenkin
ulkopuolisemmaksi fyysisen varhaishistorian suhteen kuin äiti.
Psykoanalyytikko tytön kehitystä ja isää käsittelevässä artikkelissa, tyttöä ja
naista käsittelevässä keskustelukirjassa 1992, 86.

Keskeinen luontoargumentti on imetys. Se selittää sekä traditiota,
äidin kykyjä että lapsen tarpeita ja haluja.
Äidin ensisijaisuuden oletuksen taustalla on toinen oletus, joka usein
jää implisiittiseksi. Pieni vauva tarvitsee yhden ja vain yhden aikuisen
hoivaa ollessaan pieni, ja kärsii jos hoitajia on useita. Julki lausuen sen
ilmaisee seuraava katkelma:
9.1
Nyt on ajankohtaista tutkia vauvan kiintymyssuhteen kehitystä ja varhaista kommunikaatiota. NN, YY, XX ja monet muut ovat päätyneet siihen, että
vaikka vauvalla on alusta asti hämmästyttävä kykyjen kirjo, se tarvitsee silti
yhden erityisihmissuhteen, yhden kiintymyksen kohteen ylitse muiden. Tähän ”objektiin” se leimautuu ja kehittyy syntyvän perusluottamuksen varassa.
Lastenpsykiatri lapsen kasvatusta käsittelevässä keskustelukirjassa 1995, 23.

Katkelma jatkuu välittömästi eksplikoimalla tämä yksi erityisihmissuhde äidiksi:
9.2
Tavallisilla äideillä on yleensä sekä kykyä että halukkuutta antautua tällaiseen
intensiiviseen suhteeseen vauvansa kanssa, mutta tärkeän objektin ei välttämättä tarvitse olla lapsen biologinen äiti.
Mts. 23.

Teksti sekä luonnehtii äitiä tavallisesti kyvykkääksi että kiistää ainakin yhden ”luonnollisuusargumentin”, siis sen, että lapsen synnyttänyt äiti on lähtökohdiltaan parempi äiti kuin esimerkiksi adoptioäiti.
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Samalla myös jaetun vanhemmuuden diskurssi aktivoituu implisiittisesti. Jos ei välttämättä tarvitse olla biologinen äiti, eikö siis yhtä hyvin
isä? Katkelman jatko kuitenkin sulkee isän pois ja siirtyy tarkentamaan
kuvaa tavallisista äideistä.
9.3
Äidiltä vaaditaan paljon, mutta hänen ei tarvitse eikä pidäkään olla täydellinen. Riittää jos hän on ”kyllin hyvä“. Tässäkin asiassa paras on hyvän vihollinen. Kyllin hyvän äidin hoivaan mahtuu pieniä puutteita, jotka ovat
omiaan panemaan lapsen kehitystä liikkeelle. Äidin poissaolot – ellei niitä ole
liian usein eivätkä ne kestä kauan – pakottavat lapsen luomaan mielikuvia,
jotka kutsuvat äidin takaisin ainakin psyykkisessä mielessä. Kieli ei kehity, jos
lasta ymmärretään liian hyvin ja hänen tarpeensa tyydytetään ennen kuin
hän on ne ehtinyt ilmaista.
Mts. 23–24.

Tekstin toimintakulma on lapsessa ja tämän kehityksessä. Esimerkin alku (9.1) fokalisoi asiantuntijaan, jatko (9.2) äitiin ja loppu (9.3)
lapseen ja tämän kehitykseen. Äiti-toimija piiloutuu passiivi-ilmauksiin ymmärretään ja tyydytetään. Äidin ei tarvitse olla lapsen synnyttänyt äiti, mutta nainen hän kuitenkin on. Isä ei aktivoidu eikä siis tule
kyseeseen lapsen kiintymyksen kohteena yli muiden ja ”kyllin hyvänä”
hoivaajana.
Yhden ja vain yhden hoivaajan oletus saatetaan tuottaa myös niissä
teksteissä, jotka tarkastelevat äitiä pikemminkin toiminnallisena asemana, johon kuka tahansa voi astua, kuin sukupuolispesifisti naisena:
10
Objektikonstanssi syntyy jo aiemmin (18–20 kk:n iässä), mutta tuolloin
objektin libidinaalinen varaus on vielä vajavaista. NN:n havaintojen mukaan
ainakin kaksi merkittävää tekijää erottaa libidinaalisen objektin muista:
1. Lapsi on jatkuvassa kontaktissa libidinaaliseen objektiin (äitiin tai pysyvään hoitajaan).
2. Kontaktiin liittyy merkittäviä tunnetiloja, kuten kaipausta, frustraatiota,
tyydytystä ym.
Äiti (hoitaja) antaa lapselle viettityydytystä, ja näin ollen hän on paljon
enemmän kuin vain objekti fyysisessä mielessä. Lapselle, jolla on riittävän
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harmoninen suhde äitiinsä (hoitajaansa), kehittyy siis ensisijaisesti ”persoonan pysyvyys” eikä vain ”objektin pysyvyyttä”.
Tutkija adoptiolapsia käsittelevässä psykiatrian väitöskirjassa 1991, 15.

Seuraavassa yhden hoivaajan oletus rakentuu poikkeuksen kautta,
kun kirjoittaja pohtii sitä, mitä tapahtuu jos hoivaajia onkin kaksi, sekä
äiti että isä:
11
Jos lapsen isän itsetunto on heikko, voi käydä niin, että hän määrätietoisesti
alkaa kilpailla vaimonsa kanssa siitä, kuka on vauvan ensisijainen hoitaja eli
varsinainen äiti. Silloin voi käydä niin, että kaikki kolme alkavat ennen pitkää voida huonosti.
Psykoanalyytikko perheen ihmissuhteita käsittelevässä keskustelukirjassa 1991,
35.

Tämä katkelma on poikkeuksellinen, sillä äidinhoivan diskurssin
rakentajat eivät yleensä pohdi kahden vanhemman tai kahden hoivaajan
tilannetta käytännössä. Jaetun vanhemmuuden diskurssin virittämässä
kulttuurisessa ilmapiirissä tämä tuntuu hämmästyttävältä. Ympäröihän näitä tekstejä koko joukko tekstejä, joille jaettu vanhemmuus on
kyseenalaistamaton positiivinen lähtökohta. Toisissa kohdin nämä
samaiset tekstit ottavat vankasti kantaa jaettua vanhemmuutta vastaan
ja äidinhoivan jakamattomuuden puolesta. Lisäksi nämä tekstit elävät
kontekstissa, jossa isät tosiasiallisesti hoivaavat yhä enemmän pieniä
lapsia – jos eivät ensisijaisina hoitajina niin ainakin äitien rinnalla tai
heidän kanssaan. Tulkitsenkin tämän ”kahden hoivaajan” kuvion puuttumisen äidinhoivan diskursseissa jonkinlaiseksi kiertoliikkeeksi, jolla
vältetään joutumasta suoraan kiistaan isän hoivasta. Kenties vauvaa
hoivaava isä on 1990-luvun Suomessa niin voimakkaasti positiivisilla
mielikuvilla ladattu kuva, että sitä on vaikea vastustaa suoraan?

Äidin sijaiset
Psykoanalyytikot puolustavat äidinhoivan jakamattomuutta sen sijaan
useammin sellaisen tilanteen kuvauksella, jossa hoivaajia on monta ja
he vaihtuvat:
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12
Mutta entä jos lapsi ei ollenkaan kehitä kokonaisobjektisuhdetta hoitajaansa
(äitiinsä), vaan tottuu laitos- ja sairaalalapsena ottamaan vastaan hoivaa alituisesti vaihtuvilta hoitajilta? Silloin lapsen ihmissuhteet jatkossakin saattavat jäädä osaobjektitasolle, joka merkitsee, että lapsi saa tyydytystä ja mielihyvää siltä hoitajalta, joka kulloinkin on paikalla. Hän ei pysty kiintymään
yhteen ihmiseen niin, että tämä tulisi hänelle korvaamattomaksi, niin kuin
äiti vähitellen tulee lapselleen, jos äiti on aina itse hoitanut lastaan. Jos tämä
jää pysyväksi tilaksi lapsuudessa, sitä on vaikea myöhemmin korjata.
Psykoanalyytikko perheen ihmissuhteita käsittelevässä keskustelukirjassa 1991,
45.

Tämä äidin ja useiden vaihtuvien hoitajien asettaminen vaihtoehdoiksi toisilleen liittyy psykoanalyytikkojen ennen viime sotia ja sotien aikana tekemiin havaintoihin lastenkotilapsista. Erityisesti
anakliittisen depression oirekuva kuvataan toistuvasti psykoanalyytikkojen kirjoituksissa. Seuraavassa esimerkissä lapsen anakliittinen depressio liitetään eksplisiittisesti eroon äidistä, vaikka ensin lapsi liitetäänkin osaksi laajempaa perheen ihmissuhdekuviota:
13
Ensimmäisen ikävuoden loppupuolella, kun lapsi on oppinut
peruskontaktit omiin vanhempiinsa ja sisaruksiinsa ja erottaa heidät vieraista, on olemassa vaara masentua, jos lapsi menettää nämä objektit eikä saa
itselleen äidin sijaista. Tällöin lapsi tulee itkuiseksi ja ärtyneeksi, hän menettää painoa sekä syö ja nukkuu huonosti. Kahden–kolmen kuukauden kuluttua lapsi tulee apaattiseksi ja reaktioissaan hitaaksi, hän taantuu sekä henkisesti että motorisesti. Hän on myös altis erilaisille sairauksille. Tauti johtaa
demenssiin, jopa joskus kuolemaan. Taudinkuva muistuttaa psykoosia ja lasketaan usein siihen kuuluvaksi. Myös, jos äiti on läsnä, mutta ei esimerkiksi
oman depressionsa takia pysty antamaan lapselleen psyykkisten perustarpeiden tyydytystä, voi lapsi sairastua anakliittiseen depressioon.
Lastenpsykiatri lapsuusiän depressioista lastenpsykiatrian oppikirjassa 1992,
247.

Anakliittinen depressio on vakava tila ja sen kuvaukset herättävät
kuulijan ahdistuksen, surun ja myötätunnon lasta kohtaan. Näin myös
kehityspsykologian oppikirjan kuvat, joista toinen havainnollistaa
käsitystä että puolivuotiaalle on jo kehittynyt vuorovaikutuksessa äitiin rikas
ja eloisa sisäinen maailma, toinen esittää apaattista romanialaispoikaa
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lastenkodin sängyssä (tutkija kehityspsykologian oppikirjassa 1997, 23–
2.). Samalla kun tekstit ja kuvat esittävät lapsia, jotka kärsivät huonosta hoivasta ja ihmissuhte(id)en puutteesta, asiantuntijat esittävät ne
myös esimerkkeinä lapsista, joilta puuttuu nimenomaan äidin hoiva.
Kun äiti ymmärretään funktiona, hoivaajana, äidinhoivan diskurssi
saa vivahteen, jossa hoivaajan sukupuoli – se että hän on nainen – ei
olekaan niin tärkeä kuin se, että hoivaaja on lapsen oma äiti (joko
biologinen äiti tai tämän ”sijainen”, adoptioäiti tai vakituinen oma
hoivaaja). Nuoruusikää eläviä adoptiolapsia ja heidän vanhempiaan
koskevassa psykiatrian väitöskirjassa (1991) termi hoitaja esiintyy
kautta teoksen äidin rinnalla, mutta ei vaihtoehtoisena terminä äidille, isälle tai vanhemmalle. Hoitaja on ”kolmas” toimija, joka hoitaa lasta
lapsen biologisen äidin jälkeen ennen kuin tämä siirtyy adoptioperheen
äidin huomaan. Lapsen suhde tähän hoitajaan määrittyy potentiaalisena
uhkana lapsen kehitykselle.
14.1
Uusi hoitaja (lastenkodissa useita) ei voi omata sellaista tunnesuhdetta
vauvaan, joka yleensä kehittyy odottavalle äidille.
Tutkija adoptiolapsia käsittelevässä psykiatrian väitöskirjassa 1991, 67.

Koska adoptiolapsilla on usein yksi tai useampia tällaisia suhteita
muihinkin hoitajiin kuin äiteihinsä (ja mahdollisesti isiinsä), kirjoittaja ikään kuin joutuu ottamaan myös yleisemmin lasten kehitystä
koskevassa kuvauksessaan huomion sen, ettei lapsen oma äiti ole aina
ainut, ensimmäinen tai ensisijainen hoitaja lapselle. Esimerkiksi viitatessaan psykoanalyyttiseen teoreetikkoihin kirjoittaja lisää toimijaksi
lähteen mukaisen toimijan äidin rinnalle hoitajan suluissa. Oman äidin
hoivaama pieni lapsi on kuitenkin normaali tapaus ja siten myös normi,
johon kirjoittaja adoptiolasta implisiittisesti vertaa. Samalla oma äiti
on ensisijaisesti lasta odottanut, biologinen äiti.
14.2
Koska ero – jopa lyhytkin – äidistä (tai äidin tilalla olevasta hoitajasta) on
ainakin pienen lapsen kehityksen kannalta erityisen merkityksellinen, voidaan kuitenkin olettaa, että selvittämällä niiden lasten kohtaloita, joille kaikille on yhteistä pysyvään eroon joutuminen biologisesta äidistä ja siirtyminen mahdollisten välivaiheiden jälkeen taas pysyvästi uuteen perheeseen,
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saadaan jotain lisäymmärrystä näiden erojen ja eroajankohtien merkityksellisyydestä ja lasten kyvystä selvitä niistä psykologisesti adoptiovanhempien
antaman tuen avulla.
Mts. 120.

Toisinaan hoitaja kuitenkin ikään kuin unohtuu pois samaisesta
tekstistä. Tällöin itsestään selvä toimija on äiti.
14.3
Harjoitteluvaiheen aikana lapsi alkaa kyetä liikkumaan vapaasti pystyasennossa. Kehityksellisestä näkökulmasta on keskeistä eriytyminen äidistä
ja spesifisen siteen muodostuminen häneen.
Mts. 14.

Hoitaja-ilmauksen käytön tarkoitus tekstissä on siis valaista sitä
teoreettista käsitystä, että jo alle 1-vuotiaalla lapsella on kykyä muodostaa useita kiintymyssuhteita (s. 24) ja ettei adoptiolapsi siis vääjäämättä
kärsi psyykkisesti siitä, että hän ei elä lapsuuttaan yhden ja vain yhden
hoivaajan huomassa. Kirjoittaja ei siis käytä hoitajaa niinkään ilmaisemaan sekä naisten että miesten, äitien ja isien, sopivuutta hoivaajiksi,
vaan kuvaamaan ylipäänsä ”kolmatta” toimijaa. Tämän hoitajan sukupuoli ei nouse tekstissä lainkaan puheenalaiseksi – vaikka kontekstuaalisen tiedon valossa on helppo päätellä, että pienten lasten hoivaajat
myös instituutioissa ja sijaisperheissä ovat yleensä naisia, kuten he
yleensä sukupuolen mukaan jakautuneilla työmarkkinoilla ja epävirallisen hoivan piirissä ovat.
”Sijaisäiti” voi aineistoni teksteissä olla myös isä, mutta ei kuitenkaan koskaan kukaan muu mies kuin isä. Edelliset esimerkit (14.1–
14.3) käsittelivät adoptiolasta, ”erikoistapausta”. ”Normaaliperheissä”
sijaisäidit ovat yleensä tilapäisiä ”lapsenvahteja”.
Jos äiti on pienen lapsen ensisijainen hoitaja, on kolikon toinen puoli
se, että isä on hoivaajana toissijainen. Tässä hänellä on kaksi tehtävää.
Ensiksikin isä tukee äitiä, joka hoivaa vauvaa.
15
Isän perustehtävä on sallia äidin ja vauvan symbioottinen yhteisyys sekä
pystyä sitä suojelemaan. Isän suhde vauvaan toteutuu näin äidin kautta ja
äidin välittämänä. Luonnollisesti myös äiti itse on parhaimmillaan kun
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hänellä on miehensä rakastava ja asianmukainen tuki äitiydelleen. Tiedämme, miten herkästi lapsen kehitys vaarantuu, jos isä tässä hänelle suodussa
osassa, varhaisen vaiheen perustehtävässään epäonnistuu.
Psykoanalyytikko poikaa ja miestä käsittelevässä keskustelukirjassa 1991, 32–
33.

Isä hoivaa toisena, äidin apulaisena tai sijaisena:
16
Samoin tuttu kakkoshoitaja (isä) lieventää ensisijaisen hoitajan (äidin) poissaolon vaikutuksia.
Tutkija kehityspsykologian oppikirjassa 1997, 24.

Naisellisen äitiyden sudenkuopat
Vauvan hoivaaminen, lapsen hoitaminen ja kasvattaminen ovat
psykoanalyytikoille sukupuolierityistä toimintaa. Äidinhoivan diskurssin sisällä tämä tarkoittaa sitä, että naisella on sellaisia sukupuoliominaisuuksia, jotka tekevät hänestä miestä paremman hoivaajan. Hoiva
on naisellista:
17
Naisellisuus kaikkine mahdollisuuksineen olla passiivinen, turhamainen ja
viehättävä voi herättää suurta kateudesta johtuvaa paheksumista miehissä.
Naisen kyky synnyttää ja äidittää lastaan saattaa kasvattaa tämän kateuden
sietämättömäksi. Nuoren naisen ilo ja onni, kun hän hoivaa esikoistaan, on
silmiä ilahduttava näky: siinä uinuva passiivisuus on muuttunut mielekkääksi
rauhalliseksi äidillisyydeksi, joka normaalimiehessä herättää rakkautta ja
hellyyttä, mutta joka tietyistä miehistä on sietämätöntä, koska he eivät itse
pysty vastaavaan toimintaan.
Psykoanalyytikko perheen ihmissuhteita käsittelevässä keskustelukirjassa 1991,
146–147.

Siinä missä äiti hoivaa hellävaroen, mies käsittelee vauvaa miehekkäällä tavalla:
18
Miehet kehittelevät yhdessä omia kuvioitaan. Isä pitelee vauvaansa eri lailla
kuin äiti, napakammin, nykivämmin liikkein. Isän aktiivisuus on
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ryöpsähtelevä ja arvaamaton. Hän stimuloi lastaan enemmän fyysisesti kuin
äiti, esimerkiksi taputtaa tätä rytmikkäästi, kun taas äiti ääntelee vauvalleen
pehmeästi, matkien lapsen omaa ääntelyä.
Äiti käsittelee lastaan ennen muuta hoitotoimenpiteiden yhteydessä, isä taas
asettuu nimenomaan leikkimään. Siksi jo 7–13 kuukauden ikäiset lapset
vastaavat mieluummin isän kuin äidin esittämään kontaktitarjoukseen.
Lastenpsykiatri poikia käsittelevässä keskustelukirjassa 1990, 146–147.

Miehelläkin voi olla uinuvina tällaisia hoivaajan potentiaaleja tai
hän voi niitä kehittää, mutta silloin hän toimiikin naisellisten ominaisuuksiensa turvin:
19
Jos tekisimme sellaisen ajatuskokeen, että olettaisimme, että pelkästään isä
hoitaisi pikku poikaansa tämän syntymästä lähtien, niin voimme ensiksikin
todeta, että tämä olisi täysin mahdollista, jos kysymyksessä olisi hellä ja
äidillinen isä, joka antautuisi tähän tehtävään. Hän toimisi silloin pojan
”äitinä”, ja poika kehittäisi symbioosin isänsä kanssa. Isä olisi siis pojan ensimmäinen rakkauden kohde ja myöhemmin myös samastumiskohde.
Psykoanalyytikko perheen ihmissuhteita käsittelevässä keskustelukirjassa 1991,
101–102.

Katkelman välittömässä kontekstissa tämä isän ryhtyminen äidiksi
johtaa onnettomuuteen.
Äitiys on tekstissä asema, johon naisellisuus liittyy, ja jonka kuuluu siis naisen täyttää. Jos isä astuu tämän naisen paikalle, myös naisellisuuden merkitykset ”tarttuvat” häneen. Nimitän tätä äidinhoivan
diskurssin sukupuolimatriisiksi.
Psykoanalyysi käsittelee ihmisen psyykkisiä ristiriitoja silloinkin,
kun se periaatteessa olettaa normatiivisen kehityskulun. Äidinhoivan
diskurssin puolustajat näkevät myös vaaroja, jotka uhkaavat hyvää
kehitystä. Ennen muuta äidinhoivan diskurssia rakentavat psykoanalyytikot näkevät vaaroja lapsen kehitykselle silloin, jos äiti ei syystä tai
toisesta kykene hoivaamaan. Vaarassa on silloin lapsi.
20
Lapsuusiän psykoosien ja eriytymisen ja yksilöitymisen tutkija NN – –
korostaa lapsen ja äidin välistä kommunikaatiota molemminpuolisten viestien (mutual cuing) avulla. Viestit häiriintyvät, jos lapsella on esim. raken-
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teellinen vamma tai äiti ei kykene riittävästi ymmärtämään lapsen viestejä.
Keskinäisten viestien puutteet aiheuttaisivat niin häiriintyneitä kokemuksia vauvalle, että ne olisivat keskeisiä myöhemmin kehittyvässä skitsofreniassa.
Tutkija ja perheterapeutti skitsofreeniseen häiriöön sairastumista käsittelevässä psykologian väitöskirjassa 1994, 23.

Myös isää koetellaan. Isä on vaarassa syrjäytyä:
21
Vauvasta ei vielä ole isin leikkitoveriksi. Äitikin käyttäytyy kummallisesti,
tuijottaa vain lasta ja puhuu sekavia. Isä kokee toisinaan jäävänsä äiti-lapsikaksikon ulkopuolella ja osattomaksi sen auvoisesta elosta. Hän voi tavoittaa itsensä hautomasta mustasukkaisia, jopa vihamielisiä tunteita poikaansa
kohtaan. Muistot suhteesta omaan isään heräävät elämään.
Lastenpsykiatri poikia käsittelevässä keskustelukirjassa 1990, 146

Syrjäytyminen uhkaa miestä myös seksuaalisesti:
22
Parisuhteelle ei enää riitäkään elävän vietin voimaa. Äiti-lapsi -suhde on
syrjäyttänyt miehen ja naisen välisen suhteen, ja mies joutuu katselemaan
miten seksuaalisesti houkutteleva rakkauskumppani vähitellen katoaa jonnekin kauas emo-olemuksen uumeniin.
Psykoanalyytikko Freudia käsittelevässä artikkelissa, tyttöä ja naista käsittelevässä keskustelukirjassa 1992, 37.

Katkelmissa 21–22 kirjoittajat samaistuvat mieheen; fokalisoija on
anonyymi mies ja fokalisoitu nainen. Naisen toimintakulmasta rakennetussa tekstissä saattaa äiti-lapsi -suhde puolestaan olla naisen seksuaalisuuden täyttymys kuten toisen psykoanalyytikon artikkelissa
naisen ruumiillisuudesta ja seksuaalisuudesta (YK, 1992). Tullessaan
äidiksi nainen muuttuu itselleen ikään kuin enemmän naiseksi, mutta
miehelle hän uhkaa lakata olemasta seksuaalinen nainen.

Isänä mieshenkilö
Psykoanalyytikot kiistelevät siis siitä mitä seuraa, jos isä ”astuu äidin
rinnalle” toiseksi pienen lapsen hoivaajaksi. Kuinka intensiivisesti isä
voi hoivata alle 3-vuotiasta – siis ns. esioidipaalista lasta – ilman että
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siitä seuraa myöhemmin ongelmia lapselle, äidille tai isälle itselleen,
kysyvät äidinhoivan diskurssin puoltajat. Kun lapsi tulee oidipaalivaiheeseen noin 3-vuotiaana, kiista lievenee. Tässä vaiheessa lapset
tarvitsevat kaikkien psykoanalyytikkojen mielestä sekä fyysisesti että
psyykkisesti läsnäolevaa isää.
Isästä tulee aluksi ei-äiti. Isä on toisenlainen kuin äiti:
23
Vähitellen poika alkaa kiinnostua laajemmista sosiaalisista yhteyksistä. Isä
oppii erinomaisesti avaamaan näitä yhteyksiä ja kanavia. Oikeastaan hän itse
on ensimmäinen ”muu” ihminen, jos nimittäin uskotaan oikeaksi ajatus
vauvan symbioosista, tilasta jossa hän ei miellä itseään äidistä erillisenä olentona.
Lastenpsykiatri poikia käsittelevässä keskustelukirjassa 1990, 146–147.
24
Jo ennen sukupuolten välisten erojen mieltämistä hahmottuu lapselle isän
”toiseus” yleensä. Isä tuntuu, tuoksuu, maistuu erilaiselta ja hänen
kosketuksensa ja liikkeensä ovat erilaisia kuin äidin tai muiden naishoitajien.
Psykoanalyytikko tytön kehitystä ja isää käsittelevässä artikkelissa, tyttöä ja
naista käsittelevässä keskustelukirjassa 1992, 86–87.

Koska isä on toinen ja toisenlainen kuin äiti, hän tarjoaa psykoanalyyttisessa perinteessä lapselle mahdollisuuden irtautua äidistä
ja saavuttaa erillisyys.
Tullessaan noin kolmen vuoden ikään lapsi astuu oidipaalivaiheeseen. Ensin hän tajuaa olevansa joko poika tai tyttö ja ymmärtää, että äiti on nainen ja mies isä. Poikalapsen kehitystehtävä on siirtää samaistumisen kohde äidistä isään ja löytää äiti heteroseksuaalisen
rakkauden kohteena. Tyttölapsen tehtävä on tälle peilikuva: jatkaa
samaistumista äitiin mutta kehittää isästä itselleen rakkauden kohde.
On selvää, että isä saa nyt aivan uudenlaisen merkityksen psykoanalyyttisissa kirjoituksissa: äidinhoivan on aika suhteellistua, ja äidin
ja lapsen muodostaman kaksikon on avauduttava kolmioksi isä, äiti ja
lapsi. Jos äidinhoivan diskurssissa isä saattoikin olla toissijainen, näkymätön tai äidin tukena taustalla, astuu hän nyt kuvaan keskeisenä
toimijana. Toisena ja toisenlaisena isä tarjoaa lapselle erillisyyden, ensin
äidistä ja myöhemmin ylipäänsä oman erillisen identiteetin muista
ihmisistä.
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25
Uudelleenlähestymisvaiheessa isän rooli tuleekin selvästi esille. Koska isällä
on erityisasema lapsen mielessä, hän voi toimia symbioosin ulkopuolisena
turvapaikkana (”majakkana”) niinä hetkinä, jolloin lapsen ambivalenssi äitiä kohtaan kärjistyy. Vaikka suhde isään on usein yhtä intensiivinen kuin
suhde äitiin, se ei tavallisesti sisällä yhtä vahvoja riippuvuuksia eikä ristiriitoja. Siksi isän kanssa toimiminen tuo tervetullutta liikkumatilaa lapsen sisäiseen maailmaan. Isä siis voi auttaa lasta juuri siinä, missä erillisyysongelman
suotuisa ratkaisu edellyttää: lapsi saa kypsyä symbioosista luopumiseen vähitellen, omaehtoisesti ja omaa aikatauluaan noudatellen.
Tutkija kehityspsykologian oppikirjassa 1997, 123.
26.1
Suomalaistutkijat NN, XX ja YY (1989) tarkastelevat skitsofreniapotilaan ja
hänen äitinsä suhdetta (dyadia). – – He viittaavat isän merkitykseen perheessä silloin, kun lapsen pitäisi eriytyä äidistä. Jos isän merkitys on vähäinen, lapsi
pysyy psykologisesti äidin vaikutuspiirissä ja hänen yksilöllinen kehityksensä
häiriintyy.
Tutkija ja perheterapeutti skitsofreeniseen häiriöön sairastumista käsittelevässä psykologian väitöskirjassa 1994, 39.

Samainen kirjoittaja nostaa kuitenkin välittömästi kysymyksen, jolla
hän astuu samanmielisen intertekstuaalisuuden taikapiirin ulkopuolelle. Itse hän ei kysymykseen vastaa. Tämän kaltainen reflektiivisyys on
äidinhoivan diskurssin psykoanalyyttisen haaran sisällä harvinaista.
26.2
Tämä näkemys jättää kuitenkin monta kysymystä avoimeksi, esim. miksi
monet isättömät lapset kuitenkin eriytyvät aivan hyvin?
Mts. 39.

Erillisyyden tarjoaminen tarkoittaa – joskus hyvinkin konkreettisesti – lapsen saattamista yhteyteen ulkomaailman kanssa.
27
Isä vetää lastaan myös irti mutkikkaasta äitisuhteesta ja auttaa häntä kohdistamaan huomiota perheen sisäisistä suhteista ulkomaailmaan.
Lastenpsykiatri lapsen kasvatusta käsittelevässä keskustelukirjassa 1995, 86.
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Lapsen erillistymis-yksilöllistymisprosessin eli separaatio-individuaatioprosessin teoria rakentaa vahvan oletuksen äidin ja isän
sukupuolenmukaisesta työnjaosta ja vanhemman sukupuolen ratkaisevasta psyykkisestä merkityksestä lapsen kehitykselle. Äidin tehtävä on
tarjota lapselle läheinen varhainen suhde, isän tehtävä puolestaan irrottaa lapsi tästä suhteesta sitten, kun aika on kypsä. Äidinhoivan
diskurssia rakentavat psykoanalyyttiset tekstit olettavat – sitä kuitenkaan lausumatta ilmi – että äidin ja lapsen suhde on luonteeltaan sellainen, ettei lapsi kykene ilman ulkopuolista vetoapua erillistymään
ja yksilöllistymään äidistä. Äidin elämään ja subjektiuteen ei kuuluu
sellaisia ulkomaailman asioita, jotka osaltaan työntäisivät lasta irtautumaan suhteesta pikku hiljaa.
Oidipaalisen kolmiosuhteen merkitys on psykoanalyysissa siinä, että
se tarjoaa lapselle sukupuoli-identiteetin ja seksuaalisen identiteetin.
Äidin ja isän välinen ero ei ole nyt lapsen kokema ero vain toiminnassa
ja sen sävyissä, vaan ennen muuta sukupuoliseksi ja seksuaaliseksi
tulkittu ero. Äidistä tulee lapselle nainen ja isästä mies. Ensimmäinen
esimerkki (28) fokalisoi sukupuolineutraaliin lapseen, toinen (29)
poikaan.
28
Isästä on toisen vuoden aikana tullut merkittävä mieshenkilö. Lapsi on psyykkisesti varustautunut kohti oidipaalivaiheen kolmoisdraamaa.
Lastenpsykiatri psykodynaamisesta näkökulmasta kehitykseen lasten- ja
nuorisopsykiatrian oppikirjassa 1996, 48.
29
Pienen pojan havaitessa järkyttyneenä, että hän ei koskaan kasva äidin kaltaiseksi (kaksivuotias saunan lauteilla itkuisesti: ”Äiti, mihin sun pippeli on
joutunut?”) hän joutuu pyristelemään irti feminiinisestä
samastumiskohteesta ja etsimään isän läheisyyttä. Hän aivan kuin hyppää
äidin kyydistä isän kyytiin raiteelle, joka vie kohti maskuliinisuutta.
Lastenpsykiatri pojan sukupuoli-identiteetistä poikia käsittelevässä keskustelukirjassa 1992, 21.

Äiti-naisen ja mies-isän tehtävä on nyt johdattaa tyttö naisten ja
poika miesten maailmaan. Esimerkki 30 fokalisoi sekä tyttöön että poikaan, 31 tyttöön ja 32 (aikuiseksi kasvaneeseen) poikaan.
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30
Fallis-narsistisessa vaiheessa tyttö hakee kehittyvälle naisellisuudelleen mallia suhteessa äitiin ja poika miehisyydelle suhteessa isään. Tyttö ihannoi äitiä ja poika isää.
Lastenpsykiatri psykodynaamisesta näkökulmasta kehitykseen lasten- ja
nuorisopsykiatrian oppikirjassa 1996, 48.
31
Normaaliperheessä on isäkin läsnä, ja isän läsnäolo onkin pikkutytön kehitykselle erittäin tärkeää. Joku on sanonut, että äiti rakkaudellaan tekee
tyttärestään ihmisen. Haluaisin tähän lisätä, että isä taas rakkaudellaan ja
läsnäolollaan tekee tyttärestään naisen.
Psykoanalyytikko perheen ihmissuhteita käsittelevässä keskustelukirjassa 1991,
76–77.
32
Tutkittavien isäsuhde arvioitiin erittäin merkitsevästi ja miehisyys1 ja itsetunto merkitsevästi huonommiksi kuin verrokkien. Tuloksia tarkasteltaessa ei voi
välttyä seuraavalta kausaliteettiajattelulta: riittämättömän isäsuhteen seurauksena pojasta varttuu miehisyydeltään ja itsetunnoltaan heikko nuorukainen, joka mitä ilmeisemmin kärsii sisäisesti. Tämä näkemys saa
yksioikoisuudestaan huolimatta tukea siltä psykoanalyyttisen teorian osalta, jonka mukaan pojan miehinen identiteetti muodostuu samaistumisen
kautta isään.
Nuorisopsykiatri psykiatrian väitöskirjassa, joka käsittelee isänsä menettäneitä
poikia varusmiehinä, 1991, 105.

Toisinaan sekä tyttö että poika tarvitsevat kuitenkin myös molempia sukupuolia olevia vanhempia saavuttaakseen sukupuoli-identiteetin – kokeakseen itsensä tyttönä ja poikana.

1. ”Haastattelun jälkeen tutkimuksen tekijä arvioi haastateltavasta seuraavat seikat:
Miehisyys. Miehisyyden arvioinnin perustana oli haastateltavan suhtautuminen omaan
seksuaalisuuteensa sekä hänen otteensa elämäänsä. Miehisyyttä arvioitiin neliportaisella asteikolla: erinomainen, hyvä, tyydyttävä ja huono. Kukaan tutkimukseen osallistuneista ei kuitenkaan saanut huono-arviota – –. Jos haastateltava sai tyydyttävä-arvion,
niin lisäksi arvioitiin, oliko hän ylikorostuneen miehekäs, naismainen vai oliko kyse persoonallisuuden kehityksen keskeneräisyydestä.” (s. 45; kappalerajat poistettu.) Arviota
miehisyydestä kysyttiin samalla asteikolla myös varusmiesten kouluttajilta (s. 48).
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33
Oidipaali-iässä äidin ilo poikansa fallisuudesta auttaa maskuliinisen identiteetin muodostumisessa. Myös tyttö tarvitsee isänsä hyväksyminen
naisellisuudelleen.
Psykoanalyytikko psyykkisten häiriöiden synnystä lastenpsykiatrian oppikirjassa 1992, 118.

Ennen muuta lapset – niin tytöt kuin pojat – tarvitsevat kahta eri
sukupuolta olevaa vanhempaa tullakseen heteroseksuaalisiksi. He samaistuvat omaa sukupuoltaan olevaan vanhempaan ja rakastuvat vastakkaista sukupuolta olevaan vanhempaan.
Normaaliperheessä on isäkin läsnä. Poikkeavasta perheestä sen sijaan
puuttuu usein isä, ja tämä onkin eräs keskeinen aihe psykoanalyyttisissä
kirjoituksissa. Poissaolevan isän aihe on paatokseltaan lähes aina traaginen. Isän puute tuottaa lapsen kehityksen puutteita.
34
Kasvaessaan vain äidin hoivissa lapsella voi jäädä niihin liiaksi omnipotenssivaiheen arkaaista leimaa. Sellainen värittäisi myös oidipaalitilanteen joka sitten
varsinaisesti luo yliminän kukkaansa.
Psykoanalyytikko tytön kehitystä ja isää käsittelevässä artikkelissa, tyttöä ja
naista käsittelevässä keskustelukirjassa 1992, 89.

Psykoanalyytikot korostavat, että erityisesti poika tarvitsee isää
oidipaalivaiheessa ja sen jälkeen. Pojan elämän isän puutteesta on kaksi
versiota: toinen käsittelee ylipäänsä poissaolevaa isää pojan elämässä,
toinen erityisesti yksinhuoltajaäidin hoivissa kasvavaa poikaa. Uhkakuvana on, että pojasta ei tule miestä tai että hänestä tulee ikään kuin
liikaa mies: hänestä tulee joko naisellinen tai fallinen, ylikorostuneen
ja epäkypsän miehinen.
35
Varsinkin toisella ikävuodella ja erityisesti sen loppupuolella isän puuttuminen on lapselle todella vakava paikka: pojalle vakavampi kuin tytölle. Sisäisessä maailmassa ja sen rakenteissa on ”miehen mentävä aukko”,
kertakaikkinen tyhjiö, jonka olemassaolo näkyy riipaisevasti isättömien poikien ja miesten psykoterapioissa.
Äidin tukahduttava naiseus johtaa pojan feminiinistymiseen, ellei isä tarjoa
vetoapua pojalleen pois äidin liiallisesta läheisyydestä. Kun pojalta puuttuu
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isän antama vahvistus siitä että hän on sellainen kuin pitääkin, hän jää etsimään vahvaa isää ja auktoriteettia tai joutuu muuten kompensoimaan sisäistä
haurauttaan.
Varhain isää vaille jääneet pojat turvautuvat latenssi-iässä ylimaskuliinisuuteen, ovat siis reteitä ja miestä mielestään. He ovat kuitenkin
epäitsenäisiä, riippuvaisia aikuisista ja karttavat kilpailua.
Lastenpsykiatri poikia käsittelevässä keskustelukirjassa 1990, 147–148.

Tyttö puolestaan kuuluu enemmän äidille:
36
Isän ei kuitenkaan olisi pitänyt korvata äitiä tyttären varhaislapsuudessa
tämän hoitajana, koska silloin tytär on jäänyt vaille niin korvaamattoman
arvokasta samastumismahdollisuutta äitiinsä, ensimmäisen kolmen ikävuoden aikana.
Psykoanalyytikko perheen ihmissuhteita käsittelevässä keskustelukirjassa 1991,
77.

Tytön ja äidin liittyminen toisiinsa ja tytön kehitykselle välttämätön samaistuminen äitiin ovat kuitenkin paljon vaimeampia aiheita
kuin isän ja pojan välinen suhde. Osittain tämä seuraa siitä, että
aineistossani on vähemmän tyttöä, äitiä ja naista erityisesti käsitteleviä
tekstejä kuin poikaa, isää ja miestä pohtivia. Mutta se liittyy suoraan
äidinhoivan diskurssiin: isän ja pojan suhde on väistämättä ongelma
silloin, kun äidin vaikutus jatkuu oidipaalivaiheessa ja sen jälkeen
”yksinäitiytenä” – kun isä ei ole perheessä lainkaan läsnä lapsen
isättömyyden vuoksi, isä jää avioerossa etäiseksi tai vaikkapa työkiireet
pitävät häntä poissa kotoa. Poissaolevan isän aihe tuo yllättäen ”kolmannet” kasvattajat, ammattilaiset mukaan keskusteluun, josta he
useimmiten ovat syrjässä. Tässä diskurssin käänteessä huomataan, että
he ovat valtaosaltaan naisia, ja että poissaolevan isän kuvio toistuu
instituutioissa poissaolevan miehen ongelmana.2

2. Poissaoleva isä tuli psykoanalyysissä ensimmäisen kerran akuutiksi aiheeksi samasta
syystä kuin äidin puutekin – kun sota erotti lapset pitkäksi ajaksi isästään eikä rauhakaan
tuonut heitä lähelle lapsiaan ja erityisesti poikiaan (Carrigan, Connell & Lee 1985).
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Uhattu lapsi, uhattu kulttuuri
Missä äidinhoivan diskurssi on läsnä, siellä myös jaetun vanhemmuuden diskurssi tulee helposti herätetyksi. Jo edellisissä esimerkeissä
jaettu vanhemmuus on paikoitellen eksplisiittisesti läsnä kiistakumppanina, ja sen onnettomat seuraukset herättämässä myötätuntoa niin
vauvoja, isiä kuin äitejä kohtaan. Silloin voi käydä niin, että kaikki kolme
alkavat ennen pitkää voida huonosti, ennakoi kirjoittaja esimerkissä 14.
Jaettu vanhemmuus nähdään kuitenkin ennen muuta vaarana lapselle:
37
Symbioottisen partnerin erityisasema jatkuu edelleen. Ambivalenssi äitiä
kohtaan tuo selvästi esiin erilliset ”hyvän” ja ”pahan” äidin mielikuvajärjestelmät. Isän nauttiessa kestosuosiota äiti joutuu välinpitämättömyysprotestien kohteeksi.
(Edellisen alaviite:)
Tässä nähdään äidin ja isän erilaisten roolien merkitys: jos he olisivat vauvan
tasavertaisia hoitajia, ei taapero voisi turvautua kehenkään ollessaan
ambivalenssin vallassa – –.
Tutkija kehityspsykologian oppikirjassa 1997, 124.
38
Jos isä saa äidin tehtävät ja emotionaalisen merkityksen lapselle, niin kuka
perheessä sitten on isä? Yrittääkö ehkä äiti toimia isänä? Pelkäänpä, että lapsen identiteettikehitys tällaisessa perhejärjestelmässä voi pahasti häiriintyä.
Psykoanalyytikko perheen ihmissuhteita käsittelevässä keskustelukirjassa 1991,
43.

Jaettu vanhemmuus on uhka erityisesti poikalapselle. Isä voi menettää miehisyytensä ja poikaa uhkaa se, ettei hänen miehisyytensä
koskaan pääse toteutumaan, koska hänellä ei ole maskuliinista isää johon
samaistua.
Diskurssissa rakentuu jälleen matriisi, jossa naiseen liittyy äitiys ja
äitiyteen naisellisuus. Jos isä ryhtyy äidiksi, hän lakkaa olemasta isä ja mies. Jos äiti yrittää toimia isänä, hän ilmeisesti menettää naisellisuutensa. Jos pojalla ei ole miestä maskuliinisena isänä, hänestäkään
ei tule oikealla tavalla maskuliinista, vaan naisellinen... Tähän ketju
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katkaistaankin sen sijaan, että tästä pojasta tulisi juuri sellainen äidillinen mies, joka kykenee hoitamaan lapsia kotona vaimon käydessä ansiotyössä. Sehän kuuluu jaetun vanhemmuuden diskurssiin.
Viimein äidinhoivan diskurssia pitää psykoanalyysissa yllä myös
olettamus siitä, että koko kulttuurimme perustuu isän, äidin ja lapsen
muodostaman varhaisen kolmiosuhteen perustalle. Jos tämä kolmiosuhde toimii, myös yhteiskunnassa ovat asiat hyvin kuten katkelmassa 1.
Oletus toimii myös toisin päin. Jos yhteiskunta syystä tai toisesta
toimii tavalla, joka estää isän, äidin ja lapsen kolmion toiminnan ja äidin
ja isän sukupuolisen työnjaon, on se syy kulttuurin ongelmiin ja jopa
rappioon.
39.1
NN (1985) näkee ajassamme kolme suuntausta, jotka suosivat regressiota
edistyksen ja kehityksen sijasta. Ne ovat niin sanotun tasa-arvon tulo perheeseen, lapsen joutuminen yhä enemmän muiden kuin vanhempiensa
kasvattamaksi, ja massakulttuurin vaikutus illuusion ja todellisuuden välisen rajan hämärtämisessä.
Lastenpsykiatri lapsen kasvatusta käsittelevässä keskustelukirjassa 1995, 206.

Jaetun vanhemmuuden diskurssi vilahtaa tässä esimerkissä ohimennen vihjaten tasa-arvon tulona perheeseen. Kun katkelma jatkuu, myös
isän poissaolon aihe saa uuden selityksen. Syynä isän puuttumiseen
ei nyt olekaan esimerkiksi isä itse, joka jättäytyy sivuun tai äiti, joka
ottaa eron, vaan ammattilaiset kontrollillaan ja valvonnallaan. Perheen
autonomian murentuminen määrittyy isän vaikutusmahdollisuuksien
vähentymiseksi – ja isä yhteiskunnan uhriksi.
39.2
Perheet ovat erilaisten auktoriteettien kontrollin ja valvonnan alaisia, mikä
on heikentänyt huomattavasti vanhempien asemaa kasvattajina. Yhteiskunnan uudistajat ja erilaiset kasvatuksen ja terapian ammattilaiset ovat hyvien
tarkoitusperiensä ohella murentaneet perheen autonomiaa. Asettuessaan
heikompien, so. naisten ja lasten puolelle, he ovat vähentäneet isän vaikutusmahdollisuuksia. Isän tehtäväksi on jäänyt vain toimeentulon hankkiminen.
Mts. 206.
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Kun kaikki menee pieleen
Mitä seuraa, jos vanhempien ja lasten suhteissa kaikki ei menekään
hyvin? Mitä negatiivisia vastakuvia tekstit piirtävät terveelle lapsuudelle
ja aikuisuudelle silloin, kun vanhemmat epäonnistuvat äitiydessään ja
isyydessään? Normaali on aina rajankäyntiä. Samalla kun diskurssit
tuottavat kuvia normaalista ja epänormaalista, ne myös väistämättä
sulkevat jotakin pois.
Sukupuoli- ja seksuaalisen kehityksen vaiheita tarkastellessaan
lukemani psykoanalyytikot kirjaavat jatkuvasti normaalin ja epänormaalin, normaalin ja poikkeavan, normaalin ja häiriintyneen, terveen
ja patologisen, ongelmattoman ja ongelmallisen, kehityksen ja
kehitysjuuttuman tai regression välistä rajaa.
Tässä rajankäynnissä psykoanalyytikoille keskeisiä ja käyttökelpoisia ovat homoseksuaalien ja perverssien kuvat ja poikkeavaa seksuaalista kehitystä kuvaavat ilmaukset. Homoseksuaalisuudella tai homoeroottisuudella on psykoanalyyttisissa teorioissa keskeinen osa myös
”normaalin heteroseksuaalisuuden” kehityksessä. Toisin sanoen psykoanalyytikkojen homoseksuaalisuuteen tai perverssiyteen liittyvät ilmaukset kuvaavat osittain normaalia kehitystä, osittain epänormaalia,
poikkeavaa kehitystä. Neutraali- ja positiivinen merkitys aineistossani
annetaan esimerkiksi sellaisille ”ei-heteroseksuaalisuutta” kuvaaville
ilmauksille kuin biseksuaalinen lataus, homoseksuaalinen kriisi, homoseksuaalisuutensa integroinut ja normaali homoeroottinen kehitysvaihe.
Seuraavat ilmaukset on puolestaan poimittu yhteyksistä, joissa ne
ovat tulkittavissa negatiivisiksi. Ilmaukset kuvaavat seksuaalisen kehityksen häiriöitä ja poikkeamia: avoin ja latentti homoseksuaalisuus,
fiksoitunut homoseksuaalisuus, heteroseksuaalisten pyrkimysten puute, homo,
homoeroottinen regressio, homoeroottinen seura, homoseksuaalinen kehitys, homoseksuaalinen objektivalinta, homoseksuaalinen viettelijä, homoseksuaalisuuden hajottava voima, homoseksuaalisuuden kuilu, juuttuminen homoseksuaaliseen kaavaan, lesbolainen, lesbolainen ongelma, naisellinen homoseksuaalisuus, pakeneminen homoseksuaalisiin suhteisiin,
passiivinen homoseksualiteetti, seksuaalinen poikkeavuus, seksuaalisen
identiteetin häiriö, transvestismi, todellinen transseksuaali, äärihomo sekä
lopuksi vielä yhdeksän eri termin luettelo perversiot sodomiasta
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voyerismiin, homoseksuaalisuudesta insestiin, sadismista masokismiin,
fetisismistä nekrofiliaan.
Kaikkiaan löysin aineistoni psykoanalyyttisistä teksteistä näitä
erilaisia negatiivisessa kontekstissa esitettyjä ilmauksia liki 70. Niinpä
silkka määrä jo kertoo siitä, että niillä on diskurssissa keskeinen tehtävä. Olli Stålström on tutkinut juuri tällaisten ilmausten ja niiden
varaan rakentuvien homoseksuaalisuutta ja yleisemminkin ”ei-heteroseksuaalisuutta” koskevien diskurssien kehkeytymistä, levittäytymistä
ja viimein myös osittaista murtumista. Hän nimeää diskurssin homoseksuaalisuuden sairausleimaksi, jonka koti on modernissa psykiatriassa
ja erityisesti psykoanalyyttisissä suuntauksissa. Homoseksuaalisuuden
määrittely sairaudeksi seurasi varhaisempaa diskurssia homoseksuaalisista teoista syntinä. (Stålström 1997, 14–42, 51–55; Foucault
1998a.)
Luettelemani ilmaukset ovat aineistoteksteissäni usein suorastaan
räikeitä ja hätkähdyttäviä, mutta joskus aihe tulee esiin kuin ohimennen.
40
Lapsen normaaliin kehitykseen liittyvä vaihe, jota XX kuvaa varhaiseksi
triangulaatioksi (n. 18 kk:n iässä), voi jäädä läpikäymättä niillä adoptioon
sijoitettavilla lapsilla, jotka ovat – myös vailla isää – pitkään biologisen äitinsä tai sijaishoitajien luona. Tämä kehitysvaihe on tärkeä myös sukupuolisen
identiteetin syntymisen kannalta. Onkin mahdollista, että eräillä adoptiolapsilla (etenkin pojilla) todetut, sukupuolisuuteen liittyvät häiriöt olisivat
osaltaan peräisin tästä vaiheesta.
Tutkija adoptiolapsia käsittelevässä psykiatrian väitöskirjassa 1991, 24–25.

Usein homoseksuaalisuuden aihe kulkeutuu mukaan intertekstuaalisuuden kautta, suorissa tai epäsuorissa viittauksissa psykoanalyyttiseen traditioon.
41
NN – – puolestaan korostaa isän psykologista läsnäoloa postoidipaalisessa
kolmiossa, jotta poika pystyisi irrottautumaan äitiin kohdistuvista
insestikiusauksistaan ja välttymään vakavilta psyykkisiltä häiriöiltä, kuten
rajatilahäiriöiltä, homoseksuaalisuudelta ja perversioilta.
Nuorisopsykiatri psykiatrian väitöskirjassa, joka käsittelee isänsä menettäneitä
poikia varusmiehinä, 1991, 103.
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Vaikka aineistotekstit käsittelevät sekä tyttöjen että poikien kehitystä, lesbo-termit tai naispuolisten seksuaalisuudeltaan ”poikkeavien” kuvat ovat harvinaisempia kuin pojan ja miehen seksuaalisuutta
kuvaavat ilmaukset.
42
Tytön identiteetin kehitys häiriintyy, jos varhainen suhde äitiin on ollut
epätyydyttävä. Irrottautuminen äidistä voi käydä vaikeaksi, varsinkin, jos isä
ei asetu siinä tukemaan tytärtään. Nainen voi koko elämänsä ajaksi jäädä
etsimään varhaista hyvää kokemusta suhteessa naiseen, kuten tapahtuu
naisten homoseksuaalisissa suhteissa. Tai hänelle voi tulla muunlaisia vaikeuksia heteroseksuaalisen identiteetin muodostumisessa, jotka ongelmat
näkyvät esimerkiksi erilaisissa neuroottisissa häiriötiloissa.
Psykoanalyytikko naisen seksuaalista kehitystä koskevassa artikkelissa, tyttöä
ja naista käsittelevässä keskustelukirjassa 1992, 58.

Tässä naisen homoseksuaalisuus määrittyy identiteetin kehityksen
häiriintymisenä. Ilmaukset epätyydyttävä, jäädä etsimään, muunlaisia
vaikeuksia, ongelmat, neuroottiset häiriötilat ovat kaikki negatiivisia.
Homoseksuaalisuus asettuu toisaalta neuroottisuuden vaihtoehdoksi,
vaihtoehtoiseksi kehitysmahdollisuudeksi, toisaalta sen rinnalle, samantasoiseksi ilmiöksi, vaihtoehtoiseksi vaikeudeksi.
Oleellista näissä homoseksuaalisuuden, transseksuaalisuuden ja
perversioiden esiin kutsuvissa psykoanalyytikkojen teksteissä on se, että
paitsi epänormaalista, poikkeavasta, patologisesta jne., niissä puhutaan
enimmäkseen onnettomista ihmiskohtaloista. Kuvat ovat traagisia tai
vastenmielisiä; niiden paatos herättää yleisössä joko sääliä tai inhoa.
Kuvat ovat myös niukkoja. ”Ei-heteroseksuaalien” elämää ei yleensä
maalailla elävästi eteemme vaan traagisuus tai vastenmielisyys kutsutaan esiin enimmäkseen pienillä keinoilla.
43
Jos poika poikaseuran sijasta valitsee leikkitovereikseen tytöt, ei hän luota
omiin mahdollisuuksiinsa kelvata poikien keskuudessa. Jos hän tässä iässä
leikkii äitinsä alusvaatteilla ja leningeillä, hän on jo pahasti häiriintynyt. Isän
partaveden tuoksulla ja isän miehisillä esineillä pitäisi olla pojalle suurempi
houkutusarvo kuin äidin hepenillä. Pojalle on traagista, jos hän tällöin jää
eräänlaiseksi äidin kullaksi ja alkaa samastua äitiinsä ja sisariinsa. Se saattaa
merkitä ensimmäistä askelta kohti homoseksuaalista tai perverssiä kehitystä,
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johon yhtenä syynä saattaa olla isän puute tai liian suuri sidonnaisuus omaan
äitiin. – – Lapset tarvitsevat molempia vanhempia.
Psykoanalyytikko perheen ihmissuhteita käsittelevässä keskustelukirjassa 1991,
63.

Ilmaukset pahasti häiriintynyt ja traagista luovat onnettomuutta
sinänsä melko neutraaliin ilmaukseen homoseksuaalista kehitystä. Perverssi homoseksuaalisuuden parina (ja myös synonyymisenä ilmauksena) luo vahvan negatiivisen latauksen. Tätä korostaa jatkossa syiden
pohtiminen: Normaalilla ja terveellä kehityksellä harvemmin on ”syitä” (Juvonen 1997, 11–12). Puute ja liian suuri sidonnaisuus äitiin lisäävät vielä oman osansa tekstin negatiivisuuteen.
Psykoanalyyttisistä aineistoteksteistäni löydän yhden katkelman,
joka kutsuu esiin myös onnellisen homoseksuaalin kuvan. Siinä
fokalisoija on homomies itse elämäkerrassaan, jota tutkija lainaa. Kirjoittaja on sitä ennen tosin käyttänyt kymmeniä sivuja negatiivisten,
kärsivien, onnettomien homojen (mm. termit fiksoituneet homot, peilihomot, äärihomot) runsaaseen, yksityiskohtaiseen ja rikkaaseen kuvaamiseen. Onnistuneen homosuhteen kuvaus mahtuu yhteen kappaleeseen.
44
Aineistossa on jokunen esimerkki onnistuneestakin homosuhteesta.
Sairaanhoitaja Janilla oli turvalliset lähtökohdat ja hän kykeni itsenäisiin
ratkaisuihin. Jani katsoi jo varhaisessa keski-iässä löytäneensä itsensä, eläneensä
täysillä ja tyyntyneensä.
Historioitsija miestä käsittelevässä tutkimuksessa 1994, 342.

Toiset tekstit käsittelevät seksuaalisuutta ja sen ”perversioita” toisia
enemmän, mutta tematiikka löytyy kuitenkin lähes kaikista aineistoni
psykoanalyyttisistä teksteistä. Seuraavassa pari esimerkkiä teksteistä,
joiden kirjoittaja ei muutoin sitoudu psykoanalyyttiseen traditioon,
mutta joiden teksteihin nimenomaan psykoanalyyttinen intertekstuaalisuus kuljettaa muassaan homoseksuaalisuuden aiheen.
45
Jyräävästä isästä NN kirjoittaa: ”Jokaisella homolla on ollut isä, joka on kieltäytynyt jakamasta miehuuttaan niin, että poika olisi voinut tunnistaa siinä
omansa.”
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Teologi ja terapeutti miehen vanhempia koskevassa artikkelissa, miestä käsittelevässä keskustelukirjassa 1995, 80–81.

Lainatun NN:n alkuperäisessä tekstissä hän vetosi puolestaan erääseen psykoanalyytikkoon, jota tässä ei enää mainita. Seuraava kirjoittaja jatkaa intertekstuaalista viittausketjua, ja viittaa puolestaan edelliseen katkelmaan (kirjoittaja korvattu kirjaimilla YY):
46
Isän puuttumisen on todettu aiheuttavan suuria itsetunto-ongelmia. YY on
sanonut, että suuri joukko isättömiä lapsia merkitsee rikollisten määrän
huimaa nousua. Myös miesten homoseksuaalisuuden taustalla on
isättömyys. Tytöille se saattaa aiheuttaa vaikeuksia aikuisiän miessuhteissa.
Jos isä ei ole kehunut ja kannustanut tyttöä, hän antaa helposti periksi ensimmäiselle miehelle, joka sanoo kannustavan sanan tai kehuu.
Pastori miestä ja lasta käsittelevässä artikkelissa, miestä käsittelevässä keskustelukirjassa 1995, 64.

Miksi juuri traagiset homot, lesbot, miehestä-naiseksi transseksuaalit
ja – vähemmässä määrin – muut ”seksuaalisesti poikkeavat” ovat aineistoni psykoanalyyttisissa teksteissä niin keskeisiä? Miksi esimerkiksi
erilaiset psykiatriset häiriöt kuten psykoosit, neuroosit, rajatilat jne.
eivät toimi esimerkkeinä, vaikka nekin ovat psykoanalyyttisen kehitysteorian rakentamisen ja psykoanalyyttisten käytäntöjen kannalta keskeisiä?
Oleellista on, että aineistotekstini ovat kaikki tekstejä, jotka kuvaavat ja määrittävät normaalia ja tervettä lapsen kehitystä ja sen varmistavaa
normaalia ja tervettä vanhemmuutta. Tekstien lesbot, homot ja perverssit ovat ikään kuin varoittavia liikennemerkkejä: niiden tehtävä on kuvata
mitä tapahtuu jos lapsen kehitys menee pieleen. Ei-heteroseksuaalin
kuvan tehtävä teksteissä ei ole argumentoida ensisijaisesti seksuaalisen
kehityksen poikkeamista tai todellisten lesbojen ja homojen mahdollisista ongelmista.
Tämän lisäksi tekstit ovat enimmäkseen avoimen heteroseksistisiä.
Ne rakentuvat itsestään selvälle oletukselle siitä, että vanhemmista on
kauheaa, että heidän pojastaan tai tyttärestään ei tulisikaan heteroseksuaalia vaan lesbo, homo tai joku muu poikkeava. Vielä mahdottomam-
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pi diskurssissa on ajatus siitä, että vanhempi itse voi olla ei-heteroseksuaali.
Homoseksuaalisuus on olennainen, keskeinen osa psykoanalyyttista
kirjoittamista. Homoseksuaalisuus ja samoin esimerkiksi transseksuaalisuus ovat rajalla, mutta ne eivät kuitenkaan ole täysin poissuljettuja mahdollisuuksia. Päinvastoin ne ovat erittäin intensiivisesti
diskursiivisesti tuotettuja patologioina, häiriöinä, epänormaaliutena
ja poikkeavuutena. (Butler 1990a, 5–7; 1990b; 1993, 3–8; 93–119;
de Lauretis 1994.)
Jokaiselle diskurssilla on aina myös jokin joka on kerta kaikkiaan
ymmärrettävyyden ulkopuolella, joka on kielletty, torjuttu ja mahdoton (Butler 1993, 3). Jos ”homo” on, kuten olen näyttänyt, diskurssissa
läsnä, mikä olisi tällainen pois suljettu kuva? Lukemissani psykoanalyyttisissä teksteissä tällaisia mahdottomuuksia ovat ainakin normaalin neuroottiset, tavalliset, rakastamaan kykenevät, suhteellisen onnelliset, terveet ja genitaaliseen seksuaalisuuteen edenneet ei-heteroseksuaalit ja heidän tavalliset äitinsä ja isänsä.

Kerta kerran päälle: kehitystarinan intertekstuaalisuus
Kiteytin psykoanalyysin perusolettamukset siitä, että vauvojen ja pienten lasten hoivaaminen kuuluu äideille – äidinhoivan diskurssin – seuraavasti:
– Äiti on vauvan ja pienen lapsen ensisijainen hoivaaja.
– Pieni vauva tarvitsee yhden ja vain yhden aikuisen hoivaa.
– Hoiva on naisellista.
– Isä on hoivaajana toissijainen; isä tukee äitiä tai korvaa puuttuvan äidin.
– Isä on ei-äiti ja sukupuoleltaan toisenlainen, mies.
– Isä tarjoaa lapselle erillisyyden.
– Isä mahdollistaa lapsen sukupuoli- ja seksuaali-identiteetin.
– Erityisesti poika tarvitsee isää, äiti sen sijaan kuuluu ennen muuta
tytölle.
– Vanhemmuus perustuu heteroseksuaaliselle parisuhteelle ja
tekee lapsista heteroseksuaalisia.
– Varhainen kolmiosuhde on kulttuurin lähde.
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Psykoanalyyttinen äidinhoivan diskurssi pohti myös äidin hoivan
ensisijaisuuden mahdollisia ongelmia. Nämä tiivistyivät seuraaviin
teemoihin:
– Jos äiti puuttuu tai ei kykene hoivaamaan, lapsen kehitys ja elämä
on vaarassa.
– Isä on vaarassa syrjäytyä suhteessa lapseensa ja seksuaalisesti
suhteessa vaimoonsa.
– Poissaoleva isä on uhka lapsen kehitykselle ja aivan erityisesti pojan
sukupuolisuudelle.
Psykoanalyyttisen tradition intertekstuaalisesti kiteytynyt lapsen
kehityksen tarina tiivistyy lähes kokonaisuudessaan seuraavaan oppikirjan katkelmaan:
47
Jotta psyykkisten häiriöiden ja sairauksien synty voitaisiin välttää, lapsi tarvitsee syntymästä lähtien äidin kiintymystä ja hellyyttä. Vain siten lapsessa
kehittyy riittävästi primaarinarsismia, josta myöhemmin kehittyy terve itseluottamus. Objektisuhteiden tulee kehittyä kestäviksi ja varhaisten objektien
tulee pysyä stabiileina. Toisaalta terveen kehityksen edellytyksenä on
individuaatio-separaatioprosessin asteittainen onnistuminen ja kehittyminen kohti itsenäistymistä. On tärkeätä, että ympäristö suhtautuu sallivasti
pienen lapsen viettitoimintaan, toisaalta lapsi tarvitsee vanhemmilta ohjausta
impulssien hallintaan. Oidipaali-iässä äidin ilo poikansa fallisuudesta auttaa
maskuliinisen identiteetin muodostumisessa. Myös tyttö tarvitsee isänsä
hyväksymisen naisellisuudelleen.
Psykoanalyytikko psyykkisten häiriöiden synnystä lastenpsykiatrian oppikirjassa 1992, 118.

Ensin lapsella on (yksi) äiti. Pian hänellä on kuitenkin jo useita objektisuhteita. Isä on jo läsnä implisiittisesti monikollisessa tekstin toimijassa objektisuhteet, kun puheeksi tulee lapsen erillistyminen itsenäiseksi
toimijaksi. Hän on piilotetusti läsnä myös ilmauksessa ympäristö ja
hieman näkyvämmin tekstin toimijassa vanhemmat. Tämän jälkeen äiti
eksplikoituu suhteessa poikaan. Kun poika määrittyy sukupuolisesti
– fallisuus luonnehtii häntä ja hänelle muodostuu maskuliininen identiteetti – myös äiti saa merkityksen erityisesti naisena eikä vain kiintymystä
ja hellyyttä lapselle tarjoavana hoivaajana. Vasta tämän jälkeen myös isä
pannaan toimijana ensimmäisen kerran eksplisiittisesti ilmi. Isä
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määrittyy suhteessa tytön sukupuolisuuteen, naisellisuuteen. Katkelmassa hypätään siis sen psykoanalyyttisen normaalitarinan kohdan yli,
jossa äiti on tytön ja isä pojan samaistumisen kohde. Tämä on mahdollista juuri siksi, että tarina on meille niin tuttu lukemattomista
intertekstuaalisesti tuotetuista versioistaan. Kaksi viimeistä virkettä
edellyttävät myös tarinan puuttuvan kohdan lukemista siihen. Poika
kuuluu jo isän kanssa samaan maskuliinisuuden maailmaan ja äiti jakaa
tytön kanssa naisellisuuden.
Katkelman toimintakulma on lapsen kehityksessä abstraktilla tavalla.
Tämän abstraktin kehittyvän lapsen kautta teksti fokalisoi äitiin ja isään.
Äiti tulee tekstissä ennen isää. Isä astuu lapsen maailmaan myöhemmin, ja ensin osana vanhempien kollektiivia, vasta sitten sukupuolispesifinä toimijana isä. Pojan ja tytön järjestys on sukupuolen mukaisesti vastakkainen kuin äidin ja isän. Pojan maskuliininen identiteetti
on äidinhoivan diskurssissa keskeisempi ja ongelmallisempi kysymys
kuin tytön naisellisuus.
Psykoanalyyttinen kehitystarina syntyy, elää ja muuntelee intertekstuaalisuudessaan. Tässä luvussa erittelin psykoanalyyttisen tradition
sisällä hallitsevaa, äidinhoivan diskurssia rakentavaa kehitystarinan
normaaliversiota, jonka intertekstuaalinen pohja on luotu vuosikymmenten intensiivisellä teoreettisella, kliinisellä ja valistuksellisella työllä.
Intertekstuaaliset siteet pitävät tarinan koossa ja vahvistavat hallitsevaa tarinaa silloinkin, kun yksittäinen teksti kattaa vain osan kertomuksesta. Tekstianalyyseissa 7–9 esittelen psykoanalyyttisen perinteen
sisäisen toisen kertomuksen, jossa jaetun vanhemmuuden diskurssi
haastaa äidinhoivan diskurssin. Sitä ennen teen kuitenkin kaksi yhteen
tekstiin keskittyvää argumentaation analyysia äidinhoivan diskurssia
rakentavista psykoanalyyttisista teksteistä.
Psykoanalyysiä voi kuvata sukupuoliteknologiaksi Teresa de
Lauretiksen (1987) henkeen. Psykoanalyyttisen teoretisoinnin keskiössä ovat seksuaalisuus ja sukupuoli; seksuaalisuuden ja sukupuoli-identiteetin kietoutuminen yhteen erityisellä tavalla, jota Judith Butler
analysoi heteroseksuaalisen hegemonian tai matriisin käsitteen avulla.
Toisin sanoen psykoanalyyttisen kehitystarinan hallitsevassa versiossa
normaali sukupuoli-identiteetti joko mieheksi tai naiseksi samaistumisena liittyy heteroseksuaaliseen kohteenvalintaan. Tyttö kasvaa eri-
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laisten samaistumisten ja objektin valintojen kautta naiseksi, joka etsii
seksuaalisesti miehiä, rakastaa miestä, menee tämän kanssa naimisiin,
saa lapsia ja kasvattaa heistä miehensä kanssa edelleen sukupuoliidentiteetiltään vakaita ja seksuaalisuudeltaan genitaalisia, heteroseksuaalisia miehiä ja naisia. Vastaavasti poika käy läpi samaistumisen ja
seksuaalisen objektivalinnan eri muotoja kasvaakseen normaaliksi,
terveeksi, heteroseksuaaliseksi mieheksi, joka kypsyy normaaliin, hyvään, heteroseksuaaliseen parisuhteeseen ja isyyteen. (Butler 1990a,
5–7 ja 1993, 3–8; Chodorow 1994, 66.)
Mielenkiintoinen kysymys onkin, kuinka pitkälle tässä luvussa
kuvaamani ”se tavallinen psykoanalyyttinen tarina” äidinhoivasta on
sidoksissa heteroseksuaalisuuden normiin ja kaiken ei-heteroseksuaalisuuden poissulkemiseen. Riittäisikö sen rakennusaineksiksi myös
vähemmän heteroseksuaalistettu naisten ja miesten välinen sukupuoliero?
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Isä ja miehisyyden uhkat

Psykoanalyyttisissa äidinhoivan diskurssin kehityskertomuksissa on isän
asema problemaattinen. Niissä suuntauksissa, joissa korostetaan äidin
ja lapsen kaksikkoa ja lapsen esioidipaalista kehitysvaihetta, isä uhkaa
pudota diskurssin ulkopuolelle. Niissä suuntauksissa, joissa korostetaan oidipaalista lapsen, äidin ja isän kolmiosuhdetta, isän asema ja
tehtävät määrittyvät suhteessa äitiin ja äitiä rajallisemmiksi. Nyt tarkastelen lähemmin, miten käy isän merkityksestä puhuminen miehille psykoanalyytikolta, joka nojaa äidinhoivan diskurssiin.
Teos Pojan polku, isän tie pohtii kirjoittajan sanoin pojan kasvua,
isän merkitystä ja miehen tavoitteita. Kirjoittaja luonnehtii teostaan
kokoelmaksi psykoanalyyttisiä tutkielmia. Luokittelen sen lajityypiltään laajalle yleisölle suunnatuksi keskustelukirjaksi. Se on siis tarkoitettu puhuttelemaan niin vanhempia suoraan kuin vanhempien ja
lasten kanssa toimivia ammattilaisia.
Analysoin lukua Varhainen miehinen liitto, sen ensimmäistä alalukua
Hedelmöittävä penis (s. 31–42), joka pohtii isän suhdetta poikalapseensa. Valitsemassani jaksossa tekstin toimintakulma on keskeisesti
isän toiminnassa. Muut ihmistoimijat, lähinnä äiti ja toisinaan tyttö,
näyttäytyvät enimmäkseen myös tästä toimintakulmasta, ikään kuin
isän havaitsemina ja kokemina ja suhteessa isän toimintaan. Seuraavassa alaluvussa kirjoittaja kääntää toimintakulman poikaan ja siirtyy
kuvaamaan pojan suhdetta isäänsä.
Analysoimani katkelman motoksi kirjoittaja valitsee sitaatin:
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1.1
En tunne toista lapsuudesta juontuvaa tarvetta joka olisi yhtä voimakas kuin
tämä: tarve saada isältä turvaa.
Sigmund Freud, 1930.
(31.)

En aluksi kiinnittänyt sitaattiin juurikaan huomiota. Ymmärsin sen
lähinnä kunnianosoitukseksi oppi-isälle ja merkiksi psykoanalyyttiseen
perinteeseen sitoutumisesta. Tarkemmin luettuna se on kuitenkin ällistyttävä. Psykoanalyyttisten tekstien lukemisen jälkeen olettaisin, että
sen pitäisi kuulua seuraavasti: ”En tunne toista lapsuudesta juontuvaa
tarvetta joka olisi yhtä voimakas kuin tämä: tarve saada äidiltä hoivaa.”
Sen sijaan, että lähtisin etsimään sitä kontekstia, jossa Freud on sanansa lausunut, otan äidin hoivan ja isän turvan välisen jännitteen analyysini
punaiseksi langaksi.
Kenestä Freud sitaatissa puhuu, kun hän puhuu lapsuudesta juontuvasta tarpeesta? Ehkä tässä on ratkaisun avain. Puhuuko hän lapsesta,
joka tarvitsee isän turvaa, vai lapsuutensa jo taakse jättäneestä aikuisesta, joka yhä tarvitsee sitä? Puhuuko hän pojan vai sekä pojan että
tytön lapsuudesta? Miehen vai miehen ja naisen tarpeesta? Ainakin hän
puhuu jatkuvuudesta: tarpeesta joka säilyy kenties jopa läpi elämän.

Äiti viettelee vauvan elämään
Otsikossa esitelty hedelmöittävän peniksen metafora laajenee jakson
edetessä biologisesta reproduktiosta (hedelmöityksestä) elämän tuottamiseen ja edelleen lapsen elämän ylläpitoon ja kehityksen edistämiseen. Siittiö hedelmöittää munasolun, penis hedelmöittää kohdun, mies
saattaa naisen raskaaksi ja viimein isä antaa lapselle elämän ja turvaa
tämän kehityksen.
Ennen kuin mies, isä, ottaa paikkansa tekstin keskeisenä toimijana,
kirjoittaja käsittelee äidin ja lapsen suhdetta sellaisena kuin psykoanalyysi on sen hahmottanut. Pohtiessaan äidin hoivan ja isän turvan välistä
jännitettä kirjoittaja rakentaa miehen toimintakulman pikku hiljaa.
Aluksi on vain äiti.
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1.2
Ihmisen kehitystä ja hänen sisäistä maailmaansa tutkiessaan psykoanalyysi
on aina korostanut äidin lapseensa luoman varhaisen suhteen perustavaa
merkitystä kaikelle psyykkiselle kasvulle.
Ilman äitiä lapsi ei ylipäätään voisi syntyä, ja ilman hoitavaa ihmistä hän
tuhoutuisi. Tämän varhaisen ja välttämättömän hoivaavan läheisyyden
psyykkistä maailmaa rakentavat merkitykset ulottuvat pysyvinä erilaisina
johdannaisia luovina voimina läpi elämän, kuolemaan saakka.
Äiti antaa ruumiinsa ensin vauvan synnyinkodiksi ja asuinsijaksi ja myöhemmin hänen käytettäväkseen hänen erillisessä kasvussaan. Biologisista realiteeteista äiti ja vauva luovat yhdessä lapsen mielen maailmaksi ihmisenä olemisen ytimen: ruumiillisuus on sekä hänen psyykensä pohja että vähitellen yhä
enenevästi hänen psyykkisessä käytössään.
Äidin ja vauvan perimmäinen ykseys ja myöhempi yhteys – jonka tiiviys on
antanut aiheen nimittää sitä suoranaiseksi symbioosiksi (NN ym., 1975) –
sekä lapsen vähittäinen eriytyminen siitä on elämän alkuvaiheen psyykkinen
valtasisältö ja sellaisena myös persoonallisuuden rakenteiden ja myöhemmän
yksilöllisen sielullisen dynamiikan muodostumisen lähtökohta.
Äiti viettelee vauvan elämään ja äidin piilotajunnasta tulee lapsen ensimmäinen todellisuus, käyttääkseni ranskalaisen psykoanalyytikon XX:n (1980)
ilmaisuja.
(31–32.)

Alkukappaleiden tehtävä on toimia johdantona sille, miten kirjoittaja myöhemmin kuvaa ja arvioi isän toimintaa ja isän merkitystä, kuten
teoksen alaotsikossa asia ilmaistaan. Isän tie suhteeseen vauvan kanssa
kulkee, sekä temaattisesti että varsin konkreettisesti itse tekstin edetessä, äidin kautta.
Äiti esiintyy toimijana äskeisessä katkelmassa seitsemän kertaa, ja
kaksi kertaa häntä kuvaa sukupuolineutraali ilmaus (hoitava ihminen
ja ihmistoimijan piilottava nominaalistus hoivaava läheisyys).
Päällimmäinen huomio lauseiden esittämistä prosesseista on, että
ne ovat äärimmäisen monimutkaisia ja enimmäkseen hyvin abstrakteja. Kun äiti on luonut suhteen lapseensa, hän on kielellisesti kylläkin
tekijä, mutta merkityksellisesti pikemminkin ”suhteen osapuoli”, joskin aktiivisempi ja agentiivisempi kuin vauva. Lapsen syntyminen
implikoi äidin toimijana synnyttäjäksi (lause ilman äitiä lapsi ei voisi
syntyä). Synnyttäminen on prosessi, joka kuvaa jotakin naiselle tapah-
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tuvaa fysiologis-mentaalista asiaa, vaikka sen voi tulkita toki myös naisen
aktiiviseksi toiminnaksi – kuten on usein tehtykin. Tässä äidin voi
hyvällä syyllä tulkita pikemminkin lapsen kannalta välttämättömäksi
osapuoleksi, kuin naisen omalta kannalta naiseksi, joka aktiivisesti
synnyttää. Kun äiti antaa ruumiinsa, äidin toimijuus halkeaa kahtia;
antajana hän on aktiivinen mutta ”luovuttaessaan ruumiinsa” toisen
käyttöön luopuu samalla omasta toimijuudestaan. Kun äiti ja vauva
”ovat yhtä” perimmältään eli alunperin, äitiä erillisenä toimijana ei ole.
Äiti sulautuu vauvaan siinä missä vauva sulautuu äitiin. Tämä ykseys
liudentuu yhteydeksi, kun lapsi eriytyy siitä vähitellen – mitä äidille
tapahtuu tai mitä äiti tekee, ei käy ilmi. Kun äiti viettelee vauvan elämään, on äiti ymmärtääkseni toimijana jälleen melkeinpä metaforinen.
Viimeisessä lauseessa mahdollisen äiti-toimijan korvaa äidin psyyken
osa, jopa äidille itselleenkin kaikkein tuntemattomin ja saavuttamattomin, äidin piilotajunta.
Äidin piilotajunnasta tulee lapsen ensimmäinen todellisuus rajoittaa
teoreettisestikin – eikä ainoastaan kielellisesti – äidin toiminnan ymmärtämistä. Siinä äidin toiminnasta ja hänen toimintansa kautta
välittyvästä psyykkisestä todellisuudesta asetetaan lapsen kannalta
todellisemmaksi kuin kaikki muu se, mikä on äidin itsensä tavoittamattomissa. Äidin lapselle antaman hoivan kokonaisuus pilkotaan näin
tärkeisiin ja vähemmän tärkeisiin alueisiin.
On ilmeistä, että paitsi äiti, myös lapsi, jonka kokemuksesta käsin
äiti on abstrahoitu, on kuvattu näissä alkukappaleen prosesseissa
abstrahoituna. Fokalisoija on hyvin vahvasti asiantuntija.
Kappaleen sukupuolineutraalit toimijat kuuluvat puolestaan seuraaviin prosesseihin:
– ilman hoitavaa ihmistä hän tuhoutuisi.
– tämän varhaisen ja välttämättömän hoivaavan läheisyyden psyykkistä maailmaa rakentavat merkitykset ulottuvat pysyvinä erilaisia
johdannaisia luovina voimina läpi elämän, kuolemaan saakka.
Tuhoutua on tapahtumisen prosessi, jossa lapsi on se, jolle tämä
kauhea asia tapahtuu. Nominaalistus hoitava ihminen on peräisin materiaalisesta prosessista ihminen hoitaa. Nominaalistus siirtää tätä
ihmisen toimijuutta hitusen passiivisempaan suuntaan toiminnan
olosuhteeksi tai edellytykseksi.
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Jälkimmäinen lauseista on hyvin monimutkainen. Erotan analyysia varten lauseesta vain prosessin, jonka osapuoli hoivaava läheisyys on.
Nominaalistus hoivaava läheisyys on yhdistelmä materiaalisesta prosessista hoivata ja suhdeprosessista olla lähellä, joka ilmaisee paikkaa. Tällä
läheisyydellä on merkitykset (nominaalistus prosessista merkitä, joka on
sanomisen tai pikemminkin symboloimisen prosessi). Hoivaava läheisyys on siis omistamista osoittavan suhdelauseen osapuoli. Tulkitsen
lauseen merkitykseksi ”kun lasta hoivataan ja ollaan hänen lähellään,
sillä on positiivisia vaikutuksia hänen koko elämänsä ajan”.
Miksi juuri tässä kohtaa äiti muuttuu sukupuolineutraaliksi toimijaksi ja abstrahoituu toimijana sukupuolineutraaliksi nominaalistukseksi?
Kyse saattaa olla yksinkertaisesti siinä, että kirjoittaja haluaa välttää liian monotonista äiti-puhetta. Tulkitsen kuitenkin pitemmälle.
Tekstin välitön konteksti asetti äidin toimijana nimenomaan synnyttäjäksi: Ilman äitiä lapsi ei ylipäätään voisi syntyä, ja ilman hoitavaa
ihmistä hän tuhoutuisi. Katson, että ilmaus hoitava ihminen ennakoi isän
astumista toimijaksi.
Isä tuleekin tekstin toimijaksi heti jatkossa äidin ja ihmisenalun muodostaman yksikön tarkastelun kautta:
1.3
Elämää antavan ja vaalivan äidin ja luomisen tuloksen, avuttoman mutta
potentiaaleiltaan likimain rajattoman ihmisenalun muodostaman yksikön
psykologinen mahti näyttää suorastaan syrjäyttävän kolmannen osapuolen,
isän, vaikutuksen vähäiseksi reuna-asiaksi.
(32.)

Äiti on prosesseissa aktiivinen tekijä: hän antaa ja vaalii elämää ja
luo. Toiminnan kohteeksi ja samalla hyötyjäksi asettuu lapsi, ihmisenalku. Yhdessä lapsi ja äiti muodostavat yksikön ja he asettuvat siis suhteen osapuoliksi. Tällä yksiköllä on hallussaan mahti, ”suuri kyky ja
voima”, joka näyttää suorastaan syrjäyttävän isän.
Jaetun vanhemmuuden diskurssi livahtaa sisään tästä raosta, jakamattoman äidinhoivan diskurssia kuitenkaan syrjäyttämättä. Diskurssit
elävät rinnakkain, ja kirjoittaja ikään kuin sovittaa niitä koko jakson
loppuosan yhteen. Äidin ja ihmisalun liiton mahtia kirjoittaja ei aseta
kyseenalaiseksi – sen kirjoittaja esittää tosiasiana – mutta sen sijaan hän
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asettaa kyseenalaiseksi sen, miten mahti on nähty. Prosessi mahti näyttää
syrjäyttävän isän implikoi, että näkemämme on harha tai ainakin epätäydellinen näky.
Kirjoittaja kääntää katseensa psykoanalyysiin, jonka traditiota hän
tarkastelee nyt isän toimintakulmasta käsin eritellen ja arvioiden.
Vauvan isä on jäänyt syrjään nimenomaan psykoanalyysin katseelta.
1.4
Näin painottuu perinteisesti psykoanalyyttinen tutkimus. Isät ikään kuin
astuvat kuvaan vasta myöhemmin, oidipaali-iän lähestyessä, aikana jolloin
äidin, isän ja lapsen kolmiosuhteen viettipitoinen lataus pakottaa lapsen
pysyvästi uudistamaan persoonallisuutensa sisäistyneitä varhaisen vuorovaikutuksen perusasetelmia. Silloin ja sen jälkeen isän suora vaikutus lapseensa
nähdään vääjäämättömänä ja vahvana.
(32.)

Psykoanalyysin ”näköharhat“ koskevat siis vain vauvavaihetta. Kun
kirjoittaja kuvaa tiiviisti ja yhteenvedon tapaan psykoanalyyttisen
perinteen näkemystä oidipaalisesta äidin, isän ja lapsen kolmiosuhteesta,
asiat jälleen nähdään, siinä missä ne äsken erheellisesti näyttivät. Psykoanalyysin ongelmaksi jää vaihe, jossa isät ikään kuin astuvat kuvaan
vasta myöhemmin. Tälle löytyy toki vahvistusta myös isien omasta
kokemuksesta:
1.5
Moni isä tunteekin sivullisuutta ja orpoutta äidin ja vauvan tiiviin yksikön
kylkiäisenä ja pystyy päästämään tietoisuuteensa asti oman suhteellisen
syrjäytyneisyytensä elämän päänäyttämöltä. Piilotajunnan valtapiirissä tämä
pelko kasvaa hyvin totaaliseksi ja asettaa isäksi tulevalle miehelle ankarat
psyykkisen työn vaatimukset.
(32.)

Isä asettuu kokijaksi. Tietoisena kokijana hän kykenee arvioimaan
ja suhteellistamaan tunteitaan: hän tuntee sivullisuutta ja orpoutta (sen
sijaan että kokisi olevansa kokonaan sivullinen ja orpo) ja pystyy päästämään tietoisuuteensa suhteellisen syrjäytyneisyytensä. Piilotajuisena
kokijana hän ei modaalistu kyvykkääksi, vaan pelko kasvaa hyvin
totaaliseksi. Piilotajunnassa mies asettuu kohteeksi pelolleen. Pelko vaatii
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kuitenkin, että mies tekee ankaraa psyykkistä työtä. Näin mies päätyy
siis lopulta psyykkisen, vieläpä ankaran työn tekijäksi, ja siten hyvinkin agentiiviseksi toimijaksi.
Isän syrjäytymisen kokemukset ovat todellisia ja vahvoja. Ne ovat
kuitenkin johtaneet psykoanalyysin harhaan:
1.6
Piilotajuisen pelon intensiteetti tai samansisältöisten tietoisten tunteiden
yleisyys eivät kuitenkaan todista, että varhaisen isyyden todellinen merkitys
olisi niihin tiivistynyt. Eikä isien psyyken alttius tälle kokemukselle saisi
myöskään harhauttaa tutkimusta laiminlyömään varhaisen isäsuhteen psykologiaa sillä näennäisellä perusteella, ettei sen tärkeys kuitenkaan koskaan
voi vastata äitisuhteen kaikenkattavaa tärkeyttä.
(32.)

Kirjoittaja kritisoi psykoanalyysiä ankarasti, joskin hienotunteisesti
tasapainoillen. Tutkimusta ei saisi harhauttaa laiminlyömään implikoi,
että juuri näin on käynyt: tutkimus on lyönyt laimin ja harhautunut.
Äitisuhteen tärkeys on kaikenkattava – ja kuitenkin peruste on näennäinen. Isän tunteet eivät todista isän todellisesta merkityksestä. Tekstin
ohjelma kuoriutuu esiin yhä eksplisiittisemmäksi: juuri tämä isän
laiminlyönti on nyt, tässä kirjoituksessa, korjattava.
Jakamattoman äidinhoivan diskurssi tutisee, mutta ei hajoa. Äiti
säilyy kuin säilyykin kirjoittajan käsittelyssä ensisijaisena: äitisuhteen
tärkeys on kaikenkattavaa. Mikä siis estäisi isäsuhteen tärkeyden kattavan samalla melkein kaiken? Isän toissijaisuus lähenee määrältään äidin
ensisijaisuutta.
Isän ja äidin tärkeys eivät kuitenkaan kohtaa, sillä kirjoittaja siirtyy
pohtimaan isän ja äidin laadullista erilaisuutta eli miehen ja naisen
sukupuolieroa vanhempina. Jälleen psykoanalyysi on ollut oikeilla
jäljillä, mutta katsonut asioita liian kapeasti.
1.7
Psykoanalyysi tarkastelee kyllä kiitettävän paljon miehen osuutta vaimonsa
tukena tämän odottaessa, synnyttäessä ja sittemmin hoivatessa lastaan. Isän
perustehtävä on sallia äidin ja vauvan symbioottinen yhteisyys sekä pystyä
sitä suojelemaan. Isän suhde vauvaan toteutuu näin äidin kautta ja äidin
välittämänä. Luonnollisesti myös äiti itse on parhaimmillaan kun hänellä on
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miehensä rakastava ja asianmukainen tuki äitiydelleen. Tiedämme, miten herkästi lapsen kehitys vaarantuu, jos isä tässä hänelle suodussa osassa, varhaisen vaiheen perustehtävässään epäonnistuu.
(32–33.)

Kirjoittaja tarkastelee edelleen, miten psykoanalyysi käsittelee miestä
isänä. Teksti rakentuu nyt miehen toimintakulmasta, ja katsoo sitten
naista ja lasta miehen kautta. Äititoimijan nimeäminen miehen näkökulmasta vaimoksi paljastaa oivasti tätä näkökulman valintaa. Kun vaimo
odottaa, synnyttää ja hoivaa lasta, vaimo on tekijä. Isä on toimijana äitiä
astetta passiivisempi. Miestä luonnehditaan suhdelauseella: hän on
tukena, hänellä on osuus, tehtävä ja suhde vauvaan. Äiti asettuu
hyötyjäksi lauseessa, jossa hänellä on miehensä tuki. Itse asiassa hän
on toimijana parhaimmillaan, kun isä tukee. Isä itse on hyötyjä, kun
hänelle on suotu osa ja lähinnä kohde, kun suotu onkin tehtävä. Lisäksi hän määrittyy modaalisesti toimijaksi, jonka toimintaa ohjaa
velvollisuus: hänen on sallittava ja pystyttävä suojelemaan. Isän osa
toimijana on ilmeisen tärkeä, viittaahan suominen jo sinänsä johonkin
ylevään tehtävänasettajaan (kohtaloon, elämään, luontoon, luojaan).
Perustehtävä lienee myös isän tärkein tehtävä.
Samalla kun kirjoittaja arvostelee psykoanalyysin rajallista katsetta
ja asettuu siten psykoanalyysin tarkkailijaksi, hän tekee tämän
psykoanalyyttisen perinteen sisältä, samaistuen psykoanalyysin tuottamaan tietoon niin kauan kuin se käsittelee äidin ja lapsen symbioottista suhdetta ja isän perustehtävää sen suojelijana. Hän kutsuu myös
yleisöään samaistumaan tähän tietoon: tiedämme, miten herkästi lapsen kehitys vaarantuu, jos isä – – epäonnistuu.

Miehen ja naisen hedelmällinen liitto
Erityisen rikkaaksi tekstin fokalisoinnin tekee se, että samalla kun äitiä
tarkastellaan isän kautta, isä asetetaan toimijaksi suhteessa lapseensa
eksplisiittisesti äidin kautta ja äidin välittämänä. Isän toimijuus on
problemaattista. Niinpä:
1.8
Tätä psykologista näyttämöä on kuitenkin syytä yrittää eritellä tarkemmin.
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Vaikka ajattelemme äidin ja vauvan suhteen elämän perusasetelmaksi, niin
samalla joudumme väistämättä toteamaan että tuon yhteyden luomiseksi
tarvitaan sitä edeltävä perussuhde: miehen ja naisen välinen.
(33.)

Palautan mieleen katkelman 1.2, jossa kirjoittaja tarkastelee äidin
ja lapsen suhdetta äidin toiminnan kautta. Vaikka katkelman prosessit tulkintani mukaan ovat abstrakteja ja äidin toimijuus metaforisoitua,
silti äiti synnyttää, hoitaa, hoivaa, luo ja antaa ruumiinsa prosesseissa,
joiden toinen osapuoli on lapsi. Samat tai samankaltaiset prosessit
toistuvat nyt seuraavassa kappaleessa, mutta niin, että isä on prosessien toinen osapuoli äidin rinnalla:
1.9
Myös äidin ja vauvan symbioottinen liitto on kuvattavissa - ja mielestäni se
on syytä kuvata – miehen ja naisen yhteisen luomisen tulokseksi. Parisuhteessaan mies ja nainen luovat paitsi lapsen myös itsensä isäksi ja äidiksi.
Heidän kahdenkeskisyytensä, heidän muodostamansa yksikkö on se pysyvä ja uusiutuva voimanlähde, joka synnyttää, pitää yllä ja kehittää parhaimmilleen psyykkisen ympäristön ja ilmaston vauvan käytettäväksi hänen aloittaessaan pitkällisen aineistonkeruun yksilöllisen persoonallisuutensa rakentamiseksi.
(33.)

Ilman äitiä lapsi ei voinut äsken syntyä ja äiti ja lapsi yhdessä loivat.
Nyt miehen ja naisen suhde luo, synnyttää, pitää yllä ja kehittää. Siinä
missä ensin toimi äiti, toimivat nyt isä ja äiti yhdessä. Vihdoin viimein
myös isän äidistä erillinen toimijuus suhteessa vauvaan alkaa itää:
1.10
Ja vielä: huolimatta äidin tyydytystarjonnan ylivoimaisuudesta orastaa alusta
saakka myös isän ja vauvan suora suhde. Eikä vain orasta, sillä olemme tekemisissä miehisyyden ytimen kanssa. Miehellä on vissi oma panoksensa uuden elämän alkuunsaattamisessa, eikä tämän panostuksen psyykkinen merkitys suinkaan liukene äidin vauvalle tarjoaman symbioottisen läheisyyden
osaksi.
(33.)

Muutaman sivun jälkeen seuraa välitilinpäätös:
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2.1
Isä ei suinkaan väisty näyttämöltä, vaan hänen narsistinen kiinnittyneisyytensä yhteisen luomisen tulokseen kasvaa vahvaksi. Isä luo mielessään lapsensa omaksi kuvakseen, toisin sanoen omien toiveidensa ja
ideaaliensa mukaiseksi. Se on isän lapseensa kehittämän rakastavan suhteen
perusta, jonka varaan heidän liittonsa kasvu kaikissa myöhemmissäkin vaiheissa rakentuu.
Hyvän isä-lapsi -suhteen kehittymiselle on välttämätöntä, että isä pystyy
mielessään tuottamaan jo varhain todentuvan ja pysyväksi muodostuvan
tunteen lapsensa narsistisesta arvosta itselleen. Tuo arvo ei muodostu
kompensatoriseksi, jos isä pitää itseään riittävän hyvänä miehenä – erityisesti
YY:n korostama kokemus – ja tuntee sellaisena liittyneensä rakastamaansa naiseen, lapsen äitiin. Silloin hän voi rakastaa itseään lapsessaan, ja hyvää naistaan
lapsessaan – niillä eväin hänellä on myös mahdollisuudet rakastaa kaikkea sitä
yksilöllisyyttä, minkä lapsi vanhempiensa liiton erillisenä hedelmänä luo.
(35–36.)

Katkelma fokalisoi aluksi mieheen yleisestä asiantuntijan näkökulmasta. Teksti on faktuaalistavaa. Psykoanalyytikko-asiantuntijoiden ääni
kuuluu niin sanastossa kuin eksplisiittisenä intertekstuaalisena viittauksena toiseen asiantuntijaan. Se kuuluu myös välttämättömyyttä ja
mahdollisuutta rakentavissa kannanotoissa hyvän isä–lapsi -suhteen
kehittymiselle on välttämätöntä, että – – ja silloin hän voi rakastaa.
Katkelman lopussa kirjoittaja kutsuu kuitenkin mieslukijansa samaistumaan tekstiin ja asiantuntija-fokalisoija vaihtuu minä-mieheksi:
2.2
Ilman meitä ei olisi häntä. Juuri minä, riittävän hyvä mies, olen juuri hänen,
oman hyvän naiseni, kanssa saattanut maailmaan juuri tämän uuden yksilön.
(36.)

Kirjoittaja identifioi myös itsensä sekä mieheksi että isäksi. Retoriikan termein kirjoittaja rakentaa tässä pienessä katkelmassa eetosta –
kuvaa itsestään asiantuntijana – ikään kuin kahteen suuntaan: sekä
auktoriteettina, psykoanalyyttisen perinteen teorioista ja käsitteistä
ammentaen, että lukijan kanssa tasaveroisena isyyden tunnot kokeneena
miehenä. Tekstin paatos, se millaisen suhteen kirjoittaja luo itsensä ja
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yleisönsä väliin, on intiimi ja positiivinen, parisuhteen ja isyyden rakkauden täyttämää tunnetta rakentava.
Liki täydellisen onnen kääntöpuoli on traaginen. Jakson lopuksi
tapahtuu paatoksen äkillinen käännös:
2.3
Tämän elämän peruskolmion minkä tahansa osan mistä tahansa syystä johtuva pysyvä narsistinen aliarvostus on osallisille aina traaginen kohtalo joka
johtaa heidän onnen edellytystensä kaventumiseen.
(36.)

Isä, syrjäytetty sivullinen?
Hyppään luvun kohtaan, jossa kirjoittaja käsittelee miehen tunteita,
isää kokijana. Jälleen äidin kokemus on kuitenkin väylä, josta isän kokemukseen päästään.
3.1
Tai ajatelkaamme vaikkapa seuraavaa: monelle naiselle synnytys on hänen
oman naisellisen seksuaalisuutensa huipentuma, suurin kokemus. Se voi olla
sitä ylivertaisena orgasmina, tai muunlaisena syvien toiveiden toteutumana.
Olennaista on, voiko mies tuntea osallisuutensa ja merkityksensä – niin
sanoakseni edustuksellisen peniksensä välityksellä – tämän täyttymyksen
tuottamisessa, onko juuri hänen miehisyytensä syntyvän vauvan hahmossa hänen vaimonsa onnen edellytys. Vai joutuuko mies tuntemaan, että
vauva on vain äidin oma tuote itseään varten, jolloin hän, isä, on syrjäytetty
sivullinen eräänlaisen psyykkisen partenogeneesin areenalta; hänen
miehuutensa anti olikin vain väline ja niin nainen on valmis vaihtamaan sen
parempaan.
(36–37.)

Äiti kokee tässä synnyttäjänä, synnytyksen. Koska isällä ei voi olla
vastaavaa kokemusta, isällä täytyy – näin ymmärrän – olla jokin rinnakkainen kokemus. Kirjoittajalle se on problemaattinen seikka, jotakin joka on naisesta riippuvaista. Siinä missä hieman aiemmin mies
loi suhteen vauvaan äidin kautta ja äidin välittämänä, hän kokee nyt
omat tunteensa samoin. Kirjoittaja, joka mielestäni on paatokseltaan
ollut tähän saakka (ehkä analyysistä pois jätettyjä kohtia lukuun ot248
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tamatta) lähinnä joko asiallinen tai ylevä, ottaa loppua kohden yhä
enemmän etäisyyttä huumorin ja ironian keinoin: ironiana tulkitsen
ilmaisun niin sanotun edustuksellisen peniksensä välityksellä.1 Ironian
kohteena on kenties isän mahdollinen kokemus siitä, että hänen
miehuutensa anti olisikin vain väline ja nainen olisi valmis vaihtamaan
(juuri tämän) miehen miehuuden (toisen miehen) parempaan. En itse
ainakaan osaa lukea tähän katkelmaan samaa traagisuutta kuin esimerkiksi kiteytykseen tämän elämän peruskolmion minkä tahansa osan mistä
tahansa syystä johtuva pysyvä narsistinen aliarvostus on osallisille aina
traaginen kohtalo joka johtaa heidän onnen edellytystensä kaventumiseen.
Ironian voisi lukea myös etäisyyden ottona psykoanalyyttiseen perinteeseen, jossa viljellään ahkerasti metaforisia käsitteitä, mutta toisaalta
en kuitenkaan löydä kontekstista muita kohtia, joissa kirjoittaja
etäännyttäisi itseään psykoanalyyttisen tradition esittämistavasta,
vaikka joistakin isä-tulkinnoista sanoutuukin irti. Esimerkiksi hedelmöittävä penis on kirjoittajan metaforana vakava ja ylevä.
Kirjoittajan ironia ei kuitenkaan välttämättä ulotu kappaleen loppuun saakka. Kirjoittaja modalisoi isän kokijaksi, joka joutuu tuntemaan,
että vauva on vain äidin oma tuote itseään varten. Jos isän kokemus
määrittyy ulkoa ja naisesta käsin, hän tuskin liioittelee syrjäytymisen
kokemustaan. Myös edellä tulkitsin isän syrjäytymisen kokemuksen
traagiseksi. Jakson loppukappaleissa, joihin kohta pääsen, käsitelläänkin
tilanteita, joissa elämän peruskolmion osia syystä tai toisesta aliarvostetaan ja jotka siis ovat osallisille aina traaginen kohtalo joka johtaa
heidän onnen edellytystensä kaventumiseen. Ilmeistä on myös, että
muiden lukemieni kirjoittajien intertekstuaaliset viittaukset tähän nimenomaiseen tekstiin ovat vakavia.
Edellistä lainausta välittömästi seuraavassa kappaleessa kirjoittaja
laajentaa isän kokemusten käsittelyn lapsen syntymän jälkeiseen lapsen hoidon vaiheeseen.

1. Janne Seppänen kommentoi kylläkin, että puhe edustuksellisesta peniksestä voi olla
yksinkertaisesti käännös lacanilaisen psykoanalyysin falloksesta, jota penis representoi,
edustaa. Tällöin ironia ei olisi ainakiin niin vahvaa kuin tässä ehdotan. Vrt. katkelma 4.1,
jossa puhutaan falloksesta.
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3.2
Saman merkityksellisyyden näemme vauvan hoidon vaiheessa. Voiko mies
tuntea, silloin kun äiti omistautuu vauvalle, että samalla juuri häntä, hänen
antiaan ja miehisyytensä parasta panosta rakastetaan, vai kääntyykö hänen
kokemuksensa ulkopuolisuuden orpoudeksi ja hädäksi: vauvan -äidin suhde
on syrjäyttänyt miehen - naisen suhteen ja isälle jää vähäpätöisen palvelijan
kastroitu osa uuden elämän perustajan arvovaltaisen aseman sijasta.
(37.)

Vauvan hoito on sukupuolineutraali nominaalistus materiaalisesta
prosessista, jossa joku hoitaa vauvaa. Seuraavat lauseet kuitenkin täsmentävät tämän ”jonkun hoitajan” äidiksi, sillä äiti omistautuu vauvalle siinä
missä isä asettuu prosesseissa rakkauden kohteeksi ja orpouden ja hädän
kokijaksi. Äiti omistautuu on prosessi, jossa vauva on semanttiselta
rooliltaan ilmiselvästi hyötyjä, mutta mikä omistautuja-äiti voisi olla?
Omistautuminen on kaikenkattavaa ja jatkuvaa, mutta toimintana epämääräistä. Perussanakirjan mukaan se tarkoittaa ’antautua, keskittyä,
paneutua (kokonaan) johonkin’.2 Se lienee toimintaa, jossa konkreettinen lapsenhoito (materiaalinen prosessi) yhdistyy mentaalisiin prosesseihin, tuntemiseen, tietämiseen ja tahtomiseen. Omistautuminen
on hoivaa. Tätä omistautumista isä siis katselee syrjästä, ja kokee sen
joko positiivisena rakkauden kohteena olemisena tai äärimmäisen
negatiivisena hätänä ja orpoutena. Mies on vaarassa syrjäytyä, kuten
edellisessä tekstianalyysissä kiteytin.
Kirjoittaja kuvaa mahdollisia miehen kokemuksia vaihtoehtoina:
isä joko kokee, että hänelle jää vähäpätöisen palvelijan kastroitu osa tai
uuden elämän perustajan arvovaltainen asema. Isä on joko tai, ei mitään
siltä väliltä tai molempia. Kummassakaan asemassa hän ei ole toiminnan keskiössä kuten äiti. Äiti toimii, jolloin isä auttaa äidin käskyvallan alla, tai isä lähettää äidin toimintaan ja katselee arvovaltaisena
tarkkailijana päältä? Prosessin osapuolet ovat abstraktit vauvan - äidin
suhde ja naisen - miehen suhde, ja isä, jolle jää palvelijan osa, on rooliltaan
lähinnä ”miinusmerkkinen-hyötyjä”, prosessin ”häviäjä”.
Luvun loppuhuipennuksessa saa alussa hahmottelemani katkelman
perusjännite ratkaisunsa. Mikä on äidin hoivan ja isän tarjoaman turvan
2. Perussanakirjan tarjoamat esimerkit ovat kuvaavat : omistautua työlleen t. työhönsä sekä
omistautui kokonaan lapsilleen.
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välinen suhde? Mitä hoiva ja turva isän ja äidin toimintana tarkasteltuna tarkoittavat?
Tähän asti on käynyt selväksi, että isällä on merkitystä vauvalle ja
suora suhde vauvaan – ja samalla merkitystä vauvalle nimenomaan äidin
toiminnan kautta välittyneenä ja äidin kautta. Äiti hoivaa ja omistautuu.
Isä tukee äitiä. Mutta entä jos isäkin hoivaa ja hoitaa? Voiko isä lapsen
turvana olla myös lapsen hoivaaja? Kirjoittaja ottaa eksplisiittisesti kantaa jaettuun vanhemmuuteen vasta tässä luvun loppujaksossa, vaikka
olenkin tulkinnut jaetun vanhemmuuden diskurssin kolkuttelevan
jakamattoman äidinhoivan diskurssin kynnyksellä jo aiemmin.
Ensin kaksi kappaletta, joissa isä epäonnistuu lapsen turvana ja äidin
tukijana:
4.1
Tavallista on myös että tarpeettomuutta ja avuttomuutta kokeva isä turvautuu joko heteroseksuaaliseen tai homoeroottiseen regressioon. Edellinen
merkitsee toisen naisen etsimistä oman vaimon pettäessä eli ryhtyessä äidiksi.
Jälkimmäinen todentuu yleisesti hakeutumisena sellaisiin elämänasetelmiin,
joissa muiden miesten tuki on jatkuvana lohtuna. Suunnitteleminen ja neuvotteleminen, talkootyöt ja politikointi, urheilu, veneily ja vaeltelu miesten
keskisissä jengeissä lujittaa uskoa että naiselle ei ole antauduttu ja että miehen ei pidä perheen huomioon ottamisessa mennä liiallisuuksiin.
Jos lapsen syntymän aiheuttama shokki on kestettävissä vain tällaisen
regression houkutuksille antautumisella, uskottomuudella tai pysyvästi ja
laaja-alaisesti miesten yhdessä synnyttämään fallokseen turvautumalla, voimme puhua murrosikäisen isän syndroomasta.
(41.)

Voi käydä siis niin, että isä epäonnistuu – ja tämä on myös tavallista
ja se todentuu yleisesti. Epäonnistumisen tapoja on kaksi, ja kirjoittaja
antaa niille jopa kliiniseen psykiatriaan tai yleensä lääketieteeseen
viittaavat nimetkin heteroseksuaalinen ja homoseksuaalinen regressio (eli
kehitystaantuma). Kirjoittaja tulkitsee nämä kaksi erilaista tapaa saman ilmiön – murrosikäisen isän syndrooman (oireyhtymän) – ilmauksiksi. Murrosikäinen isä toimii tässä metaforana pikemminkin keskenkasvuiseksi jääneelle kuin kasvavalle isälle.
Onko kirjoittajan paatos vakava vai ironinen? Ironiaan viittaa kyllä
vahvasti keino, jolla kirjoittaja upottaa tekstiinsä ns. ”vapaata epäsuo251
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raa esitystä”. Ikään kuin näkymättömissä lainausmerkeissä joku sanoo,
että naiselle ei ole antauduttu ja että miehen ei pidä perheen huomioon ottamisessa mennä liiallisuuksiin. Tämä joku on tuore isä joka vakuuttaa
miesten keskeiselle kollektiiville, jengille, asemansa miehisyyttä. Lukijan
ei nyt odoteta samaistuvan miesten ”meisyyteen”3 kuten me- ja minämuotojen käytöllä aiemmin, vaan ottavan (aikuisen miehen tapaan)
etäisyyttä.
Kuitenkin on vaikea olla tulkitsematta tähän ”murrosikäisten” suunnittelevien, neuvottelevien, talkoilevien, politikoivien, veneilevien ja
vaeltelevien miesten kollektiiviin myös jonkinlaista hyväksyntää –
joskin holhoavaa ja miesten toimia kielellisestikin (-ele-johtimin) väheksyvää. ”Pojat ovat poikia” aitoon partiohenkeen. Tällainen suhtautuminen ymmärretään helposti naiselliseksi. Puhuuko kirjoittaja tässä ikään kuin naisen äänellä tai naisia yleisönään puhutellen? Kirjoittaja tarkentaa nämä miesten keskeiset puuhat ongelmaksi vain silloin,
kun niissä on kyse pysyvästi ja laaja-alaisesti miesten yhdessä synnyttämään
fallokseen turvautumisesta.
Ironiaa on mausteena myös toisen regression lajin kuvauksessa. Tätä
en kuitenkaan osaa nähdä naisen hyväksyvin silmin enkä pojat on poikia
-touhuna samalla tapaa kuin miesjengiä. Heteroseksuaalinen regressio
kuvataan pikemminkin miehen itsensä silmin perusteltuna, ja ironia
kohdistuu mieheen, joka ei ikään kuin ymmärrä mitä tapahtuu, kun
lapsi vaatii äidin omistautumisen. Mies kokee, että tässä toimessaan
nainen pettää hänet – ja mies etsii siis toista naista. (Hieman aiemmin
mies pelkäsi, että nainen vaihtaa hänen miehuutensa annin parempaan.)
Merkille pantavaa katkelman 4.1 isää kuvaavissa prosesseissa on se,
että isä toimijana – ja varsinkin kohteena ja hyötyjänä - jää toistuvasti
taka-alalle tai piiloutuu nominaalistuksiin ja passiiviin. Katkelman
paatos onkin negatiivinen ja isän toiminta kyseenalaista.4
– tarpeettomuutta ja avuttomuutta kokeva isä
– isä turvautuu joko heteroseksuaaliseen tai homoeroottiseen regressioon
– toisen naisen **etsimistä
– oman vaimon pettäessä (**:n)

3. Ilmauksen olen poiminut Klaus Weckrothilta, 1992, 131.
4. Merkitsen potentiaaliset puuttuvat isä-toimijat kahdella tähdellä.
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– **hakeutumisena elämänasetelmiin
– muiden miesten tuki (**:lle) on jatkuvana lohtuna (**:lle)
– **suunnitteleminen ja **neuvotteleminen, **talkootyöt ja **politikointi, **urheilu, **veneily ja **vaeltelu miesten keskisissä jengeissä
lujittaa (**:n) uskoa
– naiselle **ei ole antauduttu
– miehen ei pidä perheen huomioon ottamisessa mennä liiallisuuksiin
– lapsen syntymän (**:lle) aiheuttama shokki **on kestettävissä vain
tällaisen regression houkutuksille **antautumisella, **uskottomuudella tai pysyvästi ja laaja-alaisesti miesten yhdessä synnyttämään
fallokseen **turvautumalla
– voimme puhua murrosikäisen isän syndroomasta
Kun suoristan ilmaukset peruslauseiksi, isä kokee, turvautuu, etsii,
hakeutuu, suunnittelee, neuvottelee, tekee talkootöitä, politikoi,
urheilee, veneilee, vaeltelee, uskoo, ei antaudu, ottaa huomioon, (ei)
mene(e) liiallisuuksiin, kestää, antautuu, on uskoton ja turvautuu.
Näissä prosesseissa isä on hyvinkin monipuolinen toimija: hän on sekä
tekijä, kokija, sanoja että käyttäytyjä. Toiminnan kohteeksi hän asettuu kun nainen pettää hänet ja hyötyjänä hän saa tukea ja lohtua,
kokijana hänelle aiheutuu shokki ja sanomisen ”sisältönä” hänestä ja
hänen ominaisuuksistaan puhutaan.

Äidiksi ryhtyvä isä menettää miehisyytensä
Jatkossa laukeaa toinen isäksi tulevan miehen ”voi käydä niin, että asiat
menevät pieleen” -ansa. Se on nykyään myös tavallista:
4.2
Ei ole – nykyään – myöskään harvinaista, että isä yrittää rauhoittaa ristiriitaisen mielensä omaksumalla vastakkaisen illuusion: vain nainen, hoivaava
äiti on jotain. Silloin isä ehkä yrittää itsekin muuntua sellaiseksi, jopa varsinaista äitiä äidillisemmäksi. Jos lisäksi vaimon toiveissa vallitsee halu saada
itselleenkin äidin huolenpitoa eikä niinkään toisen sukupuolen
ominaislaadun tukea, hän on taipuvainen houkuttelemaan, ellei suorastaan
vaatimaan ja pakottamaan aviomiestään tähän olotilaan. Kärjistyneessä kahden äidin asetelmassa nainen menettää miehen ja lapsi isän, ja voimme puhua
miehisyydestä luopumisen syndroomasta.(41–42.)
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Isä esiintyy tekstissä ensin mentaalisten prosessien kokijana ja
tietäjänä: hän yrittää rauhoittaa mielensä ja omaksuu illuusion. Nainen,
hoivaava äiti on tällöin isän mielen sisäinen toimija, tietämisen sisäinen ”ilmiö”. Isä on aktiivinen toimija suhteessa itseensä, kun hän jälleen
yrittää – nyt muuntua sellaiseksi – siis äidin kaltaiseksi, hoivaavaksi
äidiksi, jopa varsinaista äitiä äidillisemmäksi. Kirjoittaja siis implikoi
jonkinlaista sukupuolen vaihtamisen teemaa, ja aivan oikein, tämän
uuden oireyhtymän hän nimeääkin viimeisessä lauseessa miehisyydestä
luopumisen syndroomaksi.
Isä itse on siis miehen miehisyydestä luopumisen prosessin ensimmäinen toimija. Mutta myös äiti saattaa houkutella, ellei suorastaan
vaatia ja pakottaa (avio)miestä muuntumaan. Nämä prosessit ilmaisevat suostuttelevan, performatiivisen sanomisen ja materiaalisen toiminnan prosesseja. Naisen pakottava voima on kuitenkin suhteellista,
osittaista, sillä hän on taipuvainen muuttamaan aviomiestään mutta ei
esimerkiksi ”muuta aviomiestä”. Isän oma aktiivinen toimijuus näyttää kuitenkin ensisijaisemmalta kuin äidin vaatimukset ja houkutukset,
sillä kirjoittaja rajaa niiden vaikutusta varauksella jos lisäksi.
Tavallinen, normaali vaimo toivoo kuitenkin toisen sukupuolen
ominaislaadun tukea, siis miestä joka ei yritä muuntua äidilliseksi ja
hoivaavaksi. Voi kuitenkin olla toisinkin. Jos vaimo on sellainen nainen, jonka toiveissa vallitsee halu saada itselleen äidin huolenpitoa, hän
tekee miehestä äidillisen äidin itselleen – eikä siis suinkaan lapselleen!
Palautan mieleen katkelman 2.3, jossa kirjoittaja – sanoakseni sen
kärjistetysti – manasi esiin onnetonta kohtaloa niin isälle, äidille kuin
lapsellekin, jos jota kuta heistä ei arvosteta. Tämän elämän peruskolmion
minkä tahansa osan mistä tahansa syystä johtuva pysyvä narsistinen aliarvostus on osallisille aina traaginen kohtalo joka johtaa heidän onnen
edellytystensä kaventumiseen. Nyt, erittelemäni jakson lopussa, kolmion osapuolten pysyvä aliarvostus määrittyy nimenomaan heidän sukupuolensa mukaisen toiminnan aliarvostukseksi: Kärjistyneessä kahden äidin asetelmassa nainen menettää miehen ja lapsi isän, ja voimme
puhua miehisyydestä luopumisen syndroomasta.
Jos isä siis ottaa perheessä naisen paikan ja ryhtyy hoivaajaksi, äidistä tulee onneton, koska hän menettää miehen. Äidin sukupuolisuus
ei kuitenkaan muutu tässä prosessissa, vaan hän säilyy naisena. Lap-
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sesta tulee onneton, koska hän menettää isän, vaikka saakin toki kaksi
äitiä. Isä puolestaan menettää miehisyytensä. Ilmeisesti hänenkin onnensa edellytykset näin kaventuvat. Jaetun vanhemmuuden diskurssi
on hävinnyt diskurssien mittelön.
Miehestä voi tulla kuitenkin myös paitsi nainen, myös vauva:
4.3
Miehisyydestä luopumisesta on kyse toisenlaisen regression saadessa ylivallan: mies voi ryhtyä avuttomaksi, passiiviseksi, riippuvaiseksi ja lähtee näin
kilpailemaan vauvan asein tämän valtakuntaan. Aina luotettava alkoholiemo
tarjoaa myös auliisti antiaan.
(42.)

Viimein loppuyhteenveto kiteyttää normaalin isän velvollisuudet
huumorilla ja liioitellen.
4.4
Nämä esimerkit toivoakseni auttavat eläytymään siihen, miten lujaa itsetuntoa – luottamusta juuri omaan ominaislaatuun, omaan hedelmöittävän
miehuuden pysyvään arvoon – isältä vaaditaan jotta hän voisi iloita asemastaan äidin ja vauvan symbioosin kolmantena pyöränä, pikku apulaisena joka
kiidättää vaippoja, lämmittää maitoa ja joskus ehkä saa aarretta pidelläkin.
Muuan mies vertaili varhaisen vaiheen isyyden kokemustaan Sven Dufvan
tilanteeseen, jossa tämä levollisesti kesti suhteellisen kyvyttömyytensä, ”tyytyi
kaikkihin”, ja ”toivoi aikaa parempaa” jolloin hänen oman ominaislaatunsa
arvo ja merkitys tulisi todentumaan.
(42.)

Mutta kävikö kirjoittajalle loppujen lopuksi niin, että psykoanalyyttinen perinne vei sittenkin voiton yrityksistä tuoda isä lähes äidin
veroisena toimijana suhteeseen vauvan kanssa? On aika vaikea uskoa,
että tällä äidin pikku apulaisella on oma suora suhde vauvaan, jossa isän
psyykkinen merkitys vauvalle ei liukene äidin vauvalle tarjoaman symbioottisen läheisyyden osaksi, kuten kirjoittaja aiemmin yleisölleen vakuutti.
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Ylevyys ja ironia
Kirjoittaja käyttää erilaisia tyylikeinoja ja paatoksen vaihtelua rikkaasti. Niin yksittäisten katkelmien kuin koko alaluvun tulkinta riippuukin
vahvasti siitä, miten tekstiä lukee. Jos korostaa loppuhuipennuksen
valossa ironiaa ja huumoria ja etsii niitä muualtakin, on tulkinta erilainen kuin jos lähtee siitä, miten kirjoittaja toisaalla korostaa huonojen ratkaisujen onnettomia seurauksia kaikille osapuolille.
Luennassani teksti puhuttelee ennen muuta miehiä – isiä – yleisönään, vaikka suoraan isille suunnattua puhuttelua onkin niukasti. Miesten toiminnan monipuolinen kuvaaminen ja tulkintamahdollisuuksien
ambivalenssit tarjoavat miehille mahdollisuuksia erilaisiin samaistumisiin, ja lukijalle jää sijaa myös erimielisyyden kokemiseen. Kaikkea
asiantuntijan sanomaa ei tarvitse ottaa aivan kirjaimellisesti. Tämä on
tärkeää tekstin eetoksen kannalta, sillä psykoanalyytikkokirjoittaja sekä
sitoutuu psykoanalyyttiseen perinteeseen että kritisoi hienovaraisesti
siihen kiteytyneitä isän merkitystä vähätteleviä kantoja.
Lukijan suhteellisuudentajua ja arviointikykyä korostava huumori
ja ironia nousee kuitenkin vakavalta pohjalta. Enimmäkseen tekstin
paatos on vakava ja jopa ylevä. Ylevyyttä korostavat myös pitkät ja hyvin
monimutkaiset lauserakenteet, joiden monipolvisuus ei kuitenkaan
nouse tieteen tai byrokratian kielestä, vaan pyrkimyksestä metaforiseen
ja kaunokirjalliseen ilmaisuun.
Äitilukijalle teksti jättää paljon vähemmän samaistumisen mahdollisuuksia kuin isälle ja miehelle, siitä huolimatta että teksti kuvaa äidin
pienelle lapselle kaikenkattavan tärkeäksi ja kuvaa äitiä monipuolisesti
toimijana. Tekstin toimintakulma on niin voimakkaasti miehen, että
naisen subjektius näyttäytyy kaksijakoisena. Hän edustaa joko miehen
näkökulmasta vauvalle täysin omistautuvaa äitiä tai miehelle selkänsä
kääntävää ”petturia”.
Teksti korostaa pienen vauvan isän ambivalentteja kokemuksia ja
tarjoaa eväitä miehelle ”psyykkisen työn” tekemiseen. Tässä työssä voi
väliaikainen pako miesten keskeiseen sosiaalisuuteenkin toimia apuna, kunhan mies osaa sieltä myös palata perheensä turvaksi.
Pienen lapsen hoiva on ainoa toiminta, jonka teksti yksiselitteisesti
merkitsee miehelle kielletyksi toiminnaksi. Isä voi toimia vain äidin
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satunnaisena apulaisena. Jaettu vanhemmuus on vaara, joka johtaa
onnettomuuksiin: lapsi menettää isän, nainen miehen ja mies oman
miehuutensa. Äidin tehtävä on hoivata, isän turvata tämä hoiva ja
samalla oma, vaimonsa ja lapsensa sukupuolisuus.
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Tekstianalyysi 6

Äitiys on naisen kypsyyskoe

Kaikista niistä aineistoni psykoanalyyttisistä teksteistä, jotka käsittelevät nimenomaan sukupuolta, asettaa enemmistö toimintakulmansa
joko isään sinänsä tai mieheksi kehittyvään poikaan suhteessa ennen
muuta isään. Näin äskeinenkin teksti. Psykoanalyytikon kirjoittama
artikkeli Naisellinen itseys ja ruumiinkuva (1992) fokalisoi poikkeuksellisen vahvasti naiseen, ja sen lopetusjakso Äitiys – jota tässä erittelen
lähemmin – äitiin naisena (s. 78–81).
Artikkeli sisältyy kokoelmaan psykoanalyyttisia kirjoituksia, joka
on otsikoitu Tyttö, nainen, naisellisuus. Tytöstä ja naisesta kirjoittaminen ei ole teoksessa itsestäänselvyys, vaikka nimi siihen viittaakin.
Artikkelit fokalisoivat mm. Freudiin teoreetikkona (toki tämän naista
pohtiviin kirjoituksiin), tytön isään ja miehiseen seksuaalisuuteen.
Luokittelen teoksen laajalle yleisölle suunnatuksi keskustelukirjaksi.
Toisin sanoen se tavoittelee lukijoikseen monipuolista yleisöä, niin
maallikoita kuin ammattilaisiakin.
Käsittelemäni teksti rakentuu siis poikkeuksellisen vahvasti ”naistekstiksi“. Miten se kuvaa äidin toimijuutta? Onko se äitikeskeinen
teksti siinä mielessä, että asiantuntijakirjoittaja pohtii äitiä ja hänen
suhteitaan nimenomaan naisen itsensä näkökulmasta?

Elävyys kohdataan lapsessa
Kirjoittaja keskittyy naisen ruumiillisuuden ja seksuaalisuuden pohtimiseen kehityskulussa, jossa tyttö kehittyy aikuiseksi naiseksi. Kirjoittaja luo vahvan tulkinnan naisen aktiivisesta sisätilagenitaalisuudesta.
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Naisen sisätilaa hän kuvaa aktiivisena positiivisten tunteiden ja kokemusten lähteen. Kehityksen huipentuma on äitiys.
Tekstin toimintakulma on siis naisen. Fokalisoija – näkökulman
asettaja – on kuitenkin selkeästi asiantuntijakirjoittaja ja hänen kauttaan laajempi psykoanalyyttinen traditio.
1.2
NN (1961) on todennut suuressa äititutkimuksessaan äitien hoitavan lapsiaan minäihanneominaisuuksiensa turvin. Juuri näiden ideaalien kehitystä ja laatua olemme tarkastelleet tässä esityksessäni.
(78–79.)

Kun kirjoittaja viittaa metakielellisesti tekstiinsä, hän puhuu minämuodossa, mutta tulkitessaan hän käyttää me-muotoa. Asiantuntijan
näkökulma asetetaan avoimesti intertekstuaalisella viittauksella jo
johdantokappaleen lopussa. Kirjoittaja kutsuu lukijan mukaan tarkastelijaksi, kanssa-analysoijaksi. Samalla kirjoittaja tunnistaa tekstin
kuitenkin omaksi esityksekseen.
Niin kirjoittaja itse kuin katkelman muut asiantuntijat esiintyvät
lähinnä prosesseissa, joissa sanotaan ja havaitaan. Ilmipantuina toimijoina asiantuntijat ovat tekstissä kuitenkin vain pienessä roolissa. Sen
sijaan heidän näkökulmansa rakentuu tekstin faktuaalisuudessa, asiaintiloja toteavassa luonteessa ja runsaassa psykoanalyyttisen sanaston
viljelyssä. Tekstin kokonaisuus korostaa asiantuntijan ääntä, koska se
esittää sanomansa mahdollisimman aukottomina tosiasioina eikä tarjoa eksplisiittisesti lukijalle erilaisten tulkintojen mahdollisuutta.
Kanssatarkastelijalle jää siis lähinnä oppijan rooli suhteessa asiantuntija-kirjoittajaan.
Äitiys-jaksoon johdatteleva kappale esittelee äidin synnyttäjänä:
1.1
Elävä sisätilagenitaalisuus saa täyttymyksensä lapsen syntymässä. Elävyys
kohdataan nyt lapsessa, hänen olemuksessaan, kasvussaan ja kehityksessään.
Uuden elämän tulevaisuuden rakentamiseksi äiti haluaa antaa parhaat ja
rakastavimmat ominaisuutensa.
(78.)
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Tekstin toimija on aluksi abstraktio sisätilagenitaalisuus. Se kuten
passiivi kohdataan kätkevät taakseen naistoimijan, joka pian täsmennetään äidiksi, haluavaksi toimijaksi, jolla on hyviä ja rakastavia
ominaisuuksia. Naisen, äidin toimijuus, on jaksossa alusta lähtien
kuitenkin häilyvä. Vuoroon nainen toimii, kokee ja haluaa, vuoroon
hänen toimijuutensa liukenee staattisiksi asiaintiloiksi ja abstraktioiden
toiminnaksi.
Artikkelin alkupuolella monipuolisesti kuvattu sisätilagenitaalisuus
saa äitiyden kautta hieman yllättäen hierarkkiset ilmaisumuodot. Sen
täyttymys (”korkein muoto”) on lapsen syntymä. Samalla on mahdollista tulkita, että kun äiti haluaa luovuttaa parhaat ominaisuutensa uuden
elämän tulevaisuuden rakentamiseksi, hän joutuu luopumaan niistä itse.
Kirjoittajan paatos on jakson aluksi hyvin myönteinen, elämänmyönteinen. Kirjoittaja kutsuu yleisöään ylevään ja valoisaan tunnelmaan varioimalla elämään liittyvää sanastoa. Ensimmäisessä kappaleessa
jo elävä, syntymä, elävyys, kasvu, kehitys, uusi elämä ja tulevaisuuden
rakentaminen. Elämä-sanasto laajenee myöhemmin mm. ilmaisuilla
elämäntehtävä, elinikä, sukupolvi ja elinvuodet, sisätilan elävyys ja
ruokkivuus, hedelmällisen rakkaussuhteen lapsi, hengittävä kolmioasetelma
sekä kokeminen elähdyttävänä. Paatoksen vaihtaminen negatiiviseksi uhkakuvien luominen – käy kääntämällä esiin elämä-sanaston varjopuoli: niiltä osin kuin tämä elävyys ei toimi; ilman äidin kykyä osallistua
tuon luomuksen elossapitämiseen; se esineellistää hänet ja sivuuttaa hänen
itseytensä ja elävyytensä. Jakson jännite syntyykin mielestäni tällä paatoksen vaihtelulla. Vastakkain asettuvat ihanneäitiys ja äitiyden kauhukuvat.
Johdantokappaleen jälkeen kirjoittaja tiivistää sanomansa yhteen
lauseeseen:
1.3
Äitiys on naisen kypsyyskoe.
(79.)

Äitiys on siis vaikea tehtävä, jonka onnistuminen ei ole itsestään
selvää. Puhunta naisesta geneerisessä yksikössä yleistää sanoman koskemaan kaikkia naisia, Naista yleensä. Lause mahdollistaa myös vahvan, mutta intekstekstuaalisesti tutun tulkinnan, jonka mukaan nai260
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sesta saattaa tulla kypsä (psyykkisesti kypsä, aikuinen) vain, jos hänellä on lapsia ja hän onnistuu äitiyden kokeessa.
Lauseen toimija on äitiys, kuten muutaman lauseen verran jatkossakin. Nainen tai äiti on toimijana taka-alalla: äitiys määrittää naista
pikemmin kuin naisen toiminta äitiyttä.
1.4
Se on myös naisen kauaskantoisin elämäntehtävä. Se vaikuttaa ei vain lapseen tämän koko eliniän vaan vielä seuraavaankin sukupolveen. Yhteiskunnan kannalta nainen on avainasemassa vaikuttaessaan koko yhteiskuntarakenteeseen: hän hoitaa sen yksilöiden tärkeimmät ensimmäiset elinvuodet.
(79.)

Tekstin abstraktiutta lisää se, että toiminta kuvataan suhdeprosesseilla. Kirjoittaja asettaa äitiyden naisen yhteiskunnalliseksi elämäntehtäväksi, joka on kauaskantoisempi kuin naisen muut mahdolliset
toimet. Kirjoittaja korostaa sanomaansa ilmaisuilla kauaskantoisin, ei
vain – vaan vielä, avainasemassa ja tärkeimmät.
Nainen nousee nyt kuitenkin tekstin keskeiseksi toimijaksi abstraktimman äitiyden sijaan. Hän on avainasemassa (suhdeprosessi), hän
vaikuttaa ja hoitaa (materiaalinen prosessi, jossa äiti on tekijä). Naisen
toiminta äitinä on yhteiskunnallista toimintaa. Niin myös silloin, kun
hän ei hoida yhteiskunnan yksilöiden tärkeimpiä vuosia. Kappaleen
loppu kääntää positiivisen paatoksen negatiiviseksi, ihannekuvan
vihjeenomaiseksi kauhukuvaksi.
1.5
Hoitaa tai vie toisille hoitoon. Ehkä juuri jättämällä lapsensa nykynainen
vaikuttaa vahvimmin nykyaikaan.
(79.)

Katkelman prosessit kuvaavat materiaalista toimintaa (hoitaa, viedä ja jättää), toisin sanoen toimintaa, jota äiti itse kontrolloi. Nainen
joko hoitaa tai ei hoida. Ensimmäisen lauseen tekijän ja kohteen jättäminen pois on tehokas retorinen keino. Pois jätetty tekijä on edellisten lauseiden valossa selvästi nainen, mutta mikä onkaan hänen
toimintansa kohde? Luonteva hoitamisen ja toisille hoitoon viemisen
kohde on tietenkin lapsi, kuten seuraavassakin lauseessa nykynainen
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jättää lapsensa. Edellisen lauseen valossa toiminnan kohde on kuitenkin sananmukaisesti yhteiskunnan yksilöiden tärkeimmät ensimmäiset
elinvuodet. Lapsen hoitaminen (itse) tai vieminen toisille hoitoon ei siis
ole vain käytännöllinen työnjaollinen järjestely, vaan vuosia kestävä
totaalinen ratkaisu.
Kappaleen viimeinen virke vahvistaa tämän tulkinnan. Viedessään
lapsen hoitoon nainen jättää lapsensa.
Minkä asian modaalinen adverbi ehkä liudentaa ja asettaa tulkinnanvaraiseksi? Edellisessä virkkeessä naisen toiminnalle on annettu kaksi
vaihtoehtoa: nainen ehkä hoitaa itse, ehkä vie toisille hoitoon. Ehkä
modaalistaa tässä kuitenkin vain jälkimmäistä toimintavaihtoehtoa,
tapaa jolla nykynainen sen tekee (jättämällä). Ehkä-sana liittyy kuitenkin tulkintani mukaan selvemmin tekemisen tulosta kuvaavaan
adverbiaaliin vahvimmin kuin tekemisen tapaa määrittävään verbimuotoon jättämällä, sillä jättämistä modaalistaa vahvistussana juuri:
nimenomaan jättämällä lapsensa nykynainen saa kiistatta aikaan yhteiskunnallisia vaikutuksia. Tulkinnanvaraiseksi kirjoittaja asettaa siis
loppujen lopuksi vain sen, vaikuttaako nykynainen näin kaikkein
vahvimmin nykyaikaan vai onko hänellä muitakin vaikuttavuudessaan
yhtä vahvoja tai ylivertaisia tapoja.
Kirjoittaja ei erittele tarkemmin, millä tavalla nainen vaikuttaa
nykyaikaan. Emotionaalisesti latautunut ilmaus jättää lapsensa korostaa kuitenkin teon negatiivisuutta nykyajalle. Konkreettisesti nainen
jättää lapsensa tietenkin hoitopaikkaan, mutta hoitopaikan jättäminen pois tekstistä tuottaa assosiaation ”hylkää lapsensa”.
Tässä katkelmassa kirjoittaja luo nykynaisen rinnalle myös toisen
lapsenhoitajan, ”kolmannen”, kuten olen muiden hoitajien kuin isän
ja äidin diskursiivista asemaa luonnehtinut. Hän assosioituu tässä
kontekstissa myös toissijaiseksi, koska teksti on puhunut äitiydestä
naisen kauaskantoisimpana (ensisijaisena) elämäntehtävänä. Toiset jäävät
abstraktiksi. Teksti piilottaa sen, että itse asiassa he ovat useimmiten
toisia nykynaisia, saattavatpa olla itse äitejäkin. Toiset ovat tekstissä
toiminnan ”ympäristöä”, eivät tekijöitä, jotka hoitavat, kuten nainen.
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On, voi ja täytyy
Jatkossa tekstin positiivinen ja negatiivinen paatos kieppuvat
serpentiinin tavoin esitellen vuoroon äitiyden eläviä, vuoroon hengettömiä puolia. Seuraavassa analyysissä suoristan serpentiiniä siten, että
lauseiden järjestys rikkoutuu mutta äitiyden hyvät ja huonot puolet
sekä niiden välinen taite tulevat paremmin näkyviin. Kirjoittaja esittää äitiyden positiiviset ja negatiiviset puolet kielellisesti eri tavalla.
Alleviivauksilla osoitan näitä keinoja. Normaalia, positiivista äitiyttä
tekstissä kuvataan yleensä indikatiivilauseissa kolmannen persoonan
preesensillä, jota yleisesti käytetään kuvaamaan tosiasioiden yleistä tilaa.
Prosessit ovat kaikki suhdelauseita. Toimijat ovat abstrahoituja: äitiys,
synnytys, maidon eritys tai katsekontakti pikemmin kuin äiti, joka hoitaa, synnyttää, katsoo ja imettää.
1.6.a
Äitiyttä määrittävät minäihanteet ovat kärsivällisyys, empaattisuus, uskollisuus ja aktiivisuus.
(79.)
1.6.b
Äitiys on tietoisuuden hallittavissa vain rajalliselta osin. Synnytyksen kulku,
maidon eritys, ruumiin liikkeet, sylin ote, äänen soinnukkuus, puheen rytmi ja katsekontakti lapseen ovat syvästi ruumiillista toimintaa ja suoraan
lapsen elämysmaailmaan vaikuttavaa. Tuo kaikki on äidin ruumiinkuvaa.
Lapsi lukee äidin alitajuntaa intensiivisesti. Hän on sille alttiina jo hedelmöityksestä asti. Kaikki äitiyden funktiot edustavat naisellista sisätilaa.
(79.)
1.6.c
Myös ajallinen tila, ajoitus reaktioissa, on lapselle erittäin merkitsevää. Näillä elementeillä – elävyydellä, tilalla, ruokkivuudella ja ajoituksella – on ruumiillinen alkuperänsä jo raskaudentilassa, kohdun toiminnassa. Hedelmöitys
vastaa elävyyttä, tila kasvavaa kohtua, ruokkivuus istukan toimintaa ja synnytyksen jälkeistä maidon eritystä ja ajoitus synnytyksen täysaikaisuutta.
(80.)

Negatiivinen kuvaus äitiydestä luodaan puolestaan tavalla, jota
luonnehdin ”voi käydä niin, että” -retoriikaksi, toisin sanoen mahdol263
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lisuutta ilmaisevalla modaalisuudella ja antamalla poikkeavalle tilanteelle tilannetta rajaavia ilmauksia (jolloin, tai). Tällä kertaa lauseiden
toimijana on abstraktioiden rinnalla myös äiti.
1.6.d
Ne ovat kaikki herkkiä regressiolle, jolloin ne helposti muuttuvat
idealisaatioksi. Äiti voi idealisoida itse äitiyden ja sivuuttaa lapsen
täydellisyyspyrkimyksissään.
(79.)
1.6.e
Ahdistuneena äiti tulee ylihuolehtivaksi tai vetäytyy psyykkisesti liian etäälle
lapsen tavoittaa tai jättää peräti lapsen mieluummin toisten hoitoon. Monilta
osin voi minäihanteiden lujuus olla pettävää tai ne ovat saattaneet jäädä
suorastaan kehittymättä. Silloin voimme nähdä, että äiti ei kykene juuri
lainkaan ottamaan huomioon lapsen todellisia tarpeita arvioidessaan hänen
hoitoonjättämisajankohtaansa. Enintään hän kokee lievää syyllisyyttä.
(79.)

Jatkossa, liikkuessaan elävän ja hengettömän äitiyden rajamailla,
kirjoittaja ottaa käyttöön toisenlaisen modaalisuuden ja siirtyy mahdollisuudesta velvollisuuteen. Puhe on eksplisiittisesti äidin toimintaa ulkoa päin normittavaa. Äiti ei ole kielellisesti enää tekijän, vaan
mentaalisen havaitsemisen prosessin kohteen tai ilmiön asemassa.
Normin lähdettä, siis sitä kuka äidin tehtävät asettaa ja lapsen kehityksen ehdot olettaa, ei panna erikseen ilmi lauseissa. Tekstin kokonaisuudessa se on kuitenkin helppo tulkita koko tekstin keskeiseksi
fokalisoijaksi, näkökulman asettajaksi eli niiksi (psykoanalyyttisiksi)
asiantuntijoiksi, jotka ovat tuottaneet yleisen lapsen kehitystä koskevan tiedon.
1.6.f
Äidin tehtävänä on nähdä lapsen todellisuus ja oma rajallisuus lasta
tyynnyttävänä hahmona tästä rajallisuudesta liikaa ahdistumatta.
(79.)
1.6.g
Toimiakseen lapsen kehitystä tukevasti eikä sitä tukahduttavasti niiden on
saatava voimansa sisätilan elävyydestä ja ruokkivuudesta. Lapselle on
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riitettävä niin aineellista kuin henkistä äitiyden ravintoa. Äidin otteessa lapsesta on oltava tilaa lapsen liikkua ja kasvaa.
(79–80.)

Yleinen puhe hyvästä äitiydestä ja äitiyden velvollisuuksista kutsuu lukijoita sekä tarkkailemaan äitejä ja heidän äitiyttään ulkoapäin
että mahdollistaa samaistumisen. Samaistuminen on kuitenkin ylevää
ja arjen tason yläpuolelle nostavaa. Sen sijaan mahdollista kauhukuvaa
luova äitipuhe kutsuu samaistumaan äidin toiminnan kohteena olevaan lapsiparkaan. Samaistuminen tai edes empaattinen suhtautuminen puheen äitiin on vaikeaa ellei mahdotonta. Sen sijaan lukija asetetaan samaistumaan kuvatun äidin epäonnistumisen todistajaksi
yhdessä asiantuntijan kanssa (voimme nähdä). Normatiivinen puhe
siitä, miten äidin on toimittava ollakseen hyväksi lapsen kehitykselle,
toimii nähdäkseni samalla tavoin kaksisuuntaisesti kuin yleinen, toteava
puhekin. Toisaalta se kutsuu tarkkailemaan ja arvioimaan äitejä ulkoapäin, mutta antaa myös mahdollisuuden samaistua puheeseen äitinä
ja asettua sellaisen äidin asemaan, joka on psyykkisesti kykenevä luomaan lapselle puitteet, joissa lapselle riittää niin aineellista kuin
henkistäkin ravintoa.
Olisi aivan mahdollistaa käyttää ”voi käydä niin, että” -retoriikkaa
myös onnistuneen ja terveen äitiyden kuvaamiseen. Silloin esimerkiksi ”äiti voi kokea äitiyden realistisesti ja ottaa lapsen huomioon pyrkimyksissään” tai ”voisimme myös nähdä, että äiti kykenee ottamaan
huomioon lapsen todellisia tarpeita arvioidessaan hänen hoitoonjättämisajankohtaansa”. ”Voi käydä niin, että” -retoriikka on kuitenkin
käytössä vain negatiivisia poikkeuksia kuvattaessa. Siten sen käyttö on
vahvasti normittavaa, siitäkin huolimatta, että psykoanalyytikko kuvaa sillä äitejä, joilla ei ole psyykkisiä resursseja toimia äiteinä hyvin
ja lapsen kehitystä tukevasti. Ovatko lapsensa liian aikaisin toisten
hoitoon jättävät oletetut äidit siis oikeastaan syyntakeettomia?
1.7
Enintään hän kokee lievää syyllisyyttä.
(79.)

Syyntakeetonkin äiti kokee syyllisyyttä, joskin enintään lievää.
Psyykkisesti terve ja ehjä äiti ei jättäisi lasta hänen ensimmäisten elin265
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vuosien aikana toisten hoitoon tai kenties hän kokisi ”vähintäänkin
voimakasta syyllisyyttä”.
Kirjoittaja laajentaa kuvauksensa piirin äidin ja lapsen välisestä
suhteesta miehen, lapsen ja äidin kolmiotilaan.
1.8
Suhde lapseen ammentaa elävyyttä äidin rakkaussuhteesta mieheensä.
Nytkin hänen sisätilansa elää kolmiosuhdetta: mies, lapsi ja hän itse, mutta
enää se ei ole illuusio vaan tulevaisuuteen tähtäävää todellisuutta lapsen
kasvun palveluksessa. Äiti ei omista lasta itselleen vaan kokee hänet yhteisenä miehen kanssa, hedelmällisen rakkaussuhteen lapsena. Lapsi syntyy
hengittävään kolmioasetelmaan, jossa oman psyykkisen maailman luomisen
edellytykset ovat hänelle valmiina. Tyttölapsen vauvailluusio, nukke, syntyy juuri tähän kolmiotilaan, ja äiti tukee tätä kehitystä kokiessaan sen itsekin elähdyttävänä.
(80.)

Katkelman keskeinen toimija on äiti, jolla on suhde lapseen,
rakkaussuhde mieheen ja sisätila, joka elää. Omistajana äiti ei kuitenkaan omista lasta itselleen. Kokijana äiti liittyy mieheen ja kokee
suhteen mieheen ja lapseen elähdyttävänä. Viimeisen lauseen äiti tukee
lapsen kehitystä, ja tässä toimessaan hän on siis kielellisesti tekijä. Lapsi
puolestaan on lähinnä suhteiden osallistuja ja toisten kokemusten kohde
tai “ilmiö“. Suhteeseen hän myös syntyy (käyttäytymisen prosessi, jossa
kolmioasetelma ilmaisee toiminnan, syntymisen ympäristöä). Yllättäen toimijaksi putkahtava nukke on tekstin sisäinen viittaus aiemmin
käsiteltyyn aiheeseen pienestä tytöstä ja nukesta hänen seksuaalisuutensa rakentajana. Samalla se laventaa katkelman kuvaaman yhden kolmioasetelman (lapsi, äiti, isä) liittymään toiseen (nainen tyttölapsena,
naisen äiti, naisen isä).
Tämä uusi, naisen ”lähtöperheen” kolmioasetelma selittää, miksi
”voi käydä niin, että” asiat menevätkin huonosti:
1.9
Niiltä osin kuin tämä elävyys ei toimi, kolmioasetelma on uhattuna. Elävä
genitaalisuus ja kolmiotila muuntuvat omistavuudeksi lasta kohtaan.
Genitaalisuutta tuhoavat yllykkeet ovat peräisin äitikateudesta ja vihasta, varhaislapsuuden traumoista tai liian etäiseksi jääneestä isäsuhteesta.
(80.)
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Tekstin toimijat ovat jälleen abstrakteja: elävyys, kolmioasetelma,
kolmiotila, genitaalisuus, omistavuus, traumat, viha, äitikateus ja isäsuhde
pikemminkin kuin nainen, joka uhkaa, omistaa, on seksuaalinen, vihaa
jne. Muutamaa kappaletta aiemmin abstrakteilla toimijoilla kuvattiin
normaalia, positiivista äitiyttä kolmannen persoonan preesensissä.
Tulkitsin, että näin kirjoittaja kuvasi asioiden yleistä tilaa. Sama abstrakti tapa esittää toimijat on siis nyt toisessa käytössä, kuvaamassa
poikkeavaa, negatiivista äitiyttä sellaisena kuin se on tavallisesti: normaalia negatiivista äitiyttä.

Kolme äitiä
Äiti palaa toimijaksi seuraavissa kolmessa kappaleessa, jotka nimeävät
ja kuvaavat kolme erilaista negatiivista äitiyttä. Ensimmäinen niistä on
oraalinen äitiys:
1.10
Oraalinen äitiys on ahmaisevaa, tiukasti omistavaa, liiallisesti tyydyttävää tai
sitten liian kitsasta anniltaan. Äiti on taipuvainen hukuttamaan lapsensa
itseensä eikä siedä hänen erillisyyttään. Nainen voi ahnaasti haluta lapsia,
mutta vain itselleen eikä kolmiosuhteessa miehen kanssa jaettavaksi. Lapsen
on hyvin vaikea luoda omaa psyykkistä maailmaa varhaisen hoivan turvissa
ilman äidin kykyä osallistua tuon luomuksen elossapitämiseen.
(80-81.)

Abstraktioon oraalinen äitiys kiteytyy äiti-toimija, joka joko
ahmaisee, omistaa ja tyydyttää liikaa tai vaihtoehtoisesti ei anna tarpeeksi, kitsailee. Äiti sulautuu myös ilmaukseen varhainen hoiva. Äititoimija on taipuvainen hukuttamaan, ei siedä, haluaa ahnaasti eikä näin
ollen kykene osallistumaan lapsen psyykkisen maailman elossapitämiseen. Äiti-tekijä määrittyy näin äiti-kokijasta käsin. Kokijana ja
tekijänä häntä kuvataan metaforisesti ahneena syöjänä ja kitsaana
ruokkijana. Nämä metaforat ovat psykoanalyyttisessä perinteessä vakiintuneita ja toistettuja. Näin myös ulostamiseen liittyvät metaforat,
joilla kuvataan toista lapsen kehitykselle vaarallista äitiä:
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1.11
Anaalinen äitiys pudottaa lapsen huolenpidon piiristä. Se esineellistää hänet
ja sivuuttaa hänen itseytensä ja elävyytensä. Kuva lapsesta on likainen,
siistittävä. Äitiys koetaan hävettävänä ja moni äiti pakenee häpeäänsä hyvin
varhain työelämään.
(81.)

Äiti, jota metafora anaalinen äitiys kuvaa, on toimijana suoraviivainen tekijä: hän pudottaa ja esineellistää lapsen. Kokijana hän näkee likaa
ja kokee häpeää. Palautan mieleen lapsensa toisten hoitoon jättävän äidin
kuvan, jonka kirjoittaja loi aiemmin. Nämä kuvat yhdistämällä äiti sekä
jättää lapsensa että pakenee paikalta – ja kokee häpeää ja enintään lievää
syyllisyyttä.
Kolmannenlainen epäonnistunut äitiys saa metaforakseen miehisen peniksen:
1.12
Fallinen äitiys on kovaa, tiukkaa ja vaativaa. Lapsi joutuu edustamaan kyvykkyyttä, taitoja ja saavutuksia. Hänen on oltava rikkeetön. Täydellisyysvaatimukset herättävät toisaalta jatkuvan epäilyn: äiti pelkää lapsen puolesta, ettei sittenkin paljastu totuus, kastraatio. Fallinen äitiys ei anna sijaa
lämmölle ja empatialle. Se sysää syrjään sisätilaperäisen todellisuudentajun
eikä näe lasta omana itsenään.
(81.)

Fallinen äitiys on ensimmäisessä lauseessa laatua; äitiys on toimijana suhdelauseen osallistuja, jota lauseessa luonnehditaan. Mutta äitiys
esitetään myös materiaalisissa prosesseissa tekijänä: äitiys ei anna ja se
sysää syrjään. Kokijan rooli falliselta äitiydeltä kielletään – äitiys ei näe
– ja tekijänä se estää nimenomaan kokemisen, lämmön, empatian ja
todellisuudentajun. Sen sijaan äiti-toimija esittäytyy puolestaan kokijana (äiti pelkää lapsen puolesta) ja sinä ilmipanemattomana toimijana, jonka lämmöstä, empatiasta ja todellisuudentajusta on kyse. Lauseessa täydellisyysvaatimukset herättävät toisaalta jatkuvan epäilyn toimijat
on jätetty taka-alalle. Konteksti vihjaa, että täydellisyyden vaatija on
toimija äitiys, ja se joka epäilee, on äiti. Näin äiti toimijana halkeaa
kahtia, falliseksi vaatija-äitiydeksi ja kokija-äidiksi. Kokijanakin äiti on
riippuvainen tästä fallisesta äitiydestä, sillä se mitä äiti loppujen lopuksi
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pelkää, on että valhe paljastuu ja lapsi onkin tavallinen lapsi eikä fallisen
äitiyden rikkeetön luomus.
Psykoanalyyttisessä traditiossa tällaiset falliset kaikkivoipaisuuden
tunteet ja niiden vastapainona pelko siitä, että kaikkivoipaisuus onkin
vain illuusio, kuuluvat normaaliin lapsen kehitykseen. Fallisuus on
psykoanalyysissä yleisemminkin metafora kypsää genitaalisuutta
edeltävälle lapsen kehitysvaiheelle, aivan kuten anaalinen ja oraalinen
kehitysvaihe kuvaavat vielä pienempien lasten psyykkistä todellisuutta. Tässä mielessä ne ovat psykoanalyyttisessä tekstienvälisyydessä tavanomaistuneita ja ainakin osan dramaattisuudestaan menettäneitä ilmauksia. Oleellista on, että niillä kuvataan lapsen kehitysvaiheita, jotka
normaalissa tapauksessa ohitetaan ja joista jää tavallisesti aikuisen
psyykkiseen toimintaan vain joitakin piirteitä. Hallitessaan aikuisen
psyykeä ne merkitsevät kehityksen taantumaa, regressiota. Oraalinen,
anaalinen ja fallinen äitiys ovat siis kuvauksia psyykkisesti keskenkasvuisista äideistä, joiden kanssa eläminen tekee lapselle pahaa.
Nämä äidin kuvat herättävät kauhua eikä teksti juurikaan houkuttele lukijaa samaistumaan äiteihin, vaan pikemminkin heidän kärsiviin lapsiinsa. Kukapa haluaisi olla oraalinen lapsen ahmija, anaalinen
ansioäiti tai fallinen, todellisuudentajunsa hukannut lapseltaan täydellisyyttä vaativa äiti!
Artikkelinsa toiseksi viimeisessä kappaleessa kirjoittaja kuitenkin
suhteellistaa oraalisen, anaalisen ja fallisen äitiyden kuvaa. Kirjoittaja
tulkitsee nyt, ettei x-äitiys merkitsekään sitä, että joku äiti olisi yksinomaan x-äiti, vaan että kaikilla äideillä on mielessään x-alueita:
1.13
Jokaiseen äitiyteen kuuluu sekä eläviä että hengettömiä mielenalueita. Ne
ilmenevät äitiyden funktioissa eivätkä yleensä tiedostu äidille. Vain lapsen
oirehtiminen pystyy uhkaamaan äidin itsevarmuutta ja nostaa tietoisuuteen
sisäisen ristiriidan aineksia.
(81.)

Elämän ja hengettömyyden sanasto sekä positiivisen ja negatiivisen paatoksen vaihtelu loi käsittelemäni jakson jännitteen. Vastakkain
asettuivat ihanteellisesti onnistuva äitiys ja äitiyden epäonnistuminen.
Onnistuuko niiden yhdistäminen? Houkutteleeko teksti loppujen
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lopuksikaan samaistumaan myös epäonnistuvaan äitiin tai äitiyden
hengettömiin puoliin? Kuinka käy siirtyminen oraalisen, anaalisen ja
fallisen äitiyden luonnehdinnoista samaistumaan niihin osana jokaista äitiä ja jokaista äitiyttä?
Ainakin yhdellä tavalla teksti kieltää tämän mahdollisuuden ja
esittää, etteivät äitiyteen kuuluvat mielenalueet yleensä tiedostu äidille. Voi
myös kuitenkin käydä niin, että lapsi oirehtii. Se – ja vain se? – nostaa
äidin tietoisuuteen ristiriidan aineksia ja uhkaa äidin itsevarmuutta.

Samaistumisen mahdollisuudet
Teksti rakentuu naisen toimintakulmasta käsin, mutta näkökulman
naiseen äitinä ja hänen suhteisiinsa määrittelee asiantuntija. Viimeinen kappale summaa artikkelin. Tämä kappale tiivistää myös tekstin
fokalisoinnin ja toimintakulman:
1.14
XX (1959) toi psykoanalyysiin sisätilakäsitteen. Sillä luonnehditaan naisellista identiteettiä ja ruumiinkuvaa. Olen tässä kirjoituksessani yrittänyt
kuvata sen juuria ja kehitystä naisen omasta libidosta käsin.
(81.)

Siinä missä fokalisoija on kirjoittaja ja hänen intertekstuaalisesti
tuottamansa psykoanalyyttinen asiantuntijakaarti, on pääasiallinen
fokalisoitu nainen eli tekstin toimintakulma avautuu naisesta käsin
muihin tekstin esittämiin toimijoihin eli lapseen ja mieheen. Nainen
tai äiti ei kuitenkaan ole yleensä tekstin keskeinen toimija. Häntä
edustavat pikemminkin sellaiset abstraktiot kuin äitiys sekä naisen
sisätila, identiteetti, ruumiinkuva ja libido. Toisinaan äidin toimijuus
halkeaa kielellisesti kahtia tavalla, jossa äitiys määrittelee äidin paikan
ja etenkin äidin tunteet. Äitiys määrittää naista pikemmin kuin naisen toiminta äitiyttä.
Äidin toimijuus jää tekstissä ristiriitaiseksi ja ambivalentiksi. Toisaalta nainen hoitaa lapsia ja kohtaa lapsen elävyyden. Toisaalta hän
jättää lapsensa toisten hoitoon ja pakenee työelämään. Hän arvioi lapsen
hoitoon jättämisen ajankohtaa, mutta hänen toimintansa syvemmät
pohjavirrat eivät hänelle yleensä tiedostu.
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Tekstiä on vaikea lukea asettumalla äidin asemaan. Sen sijaan teksti
asettaa lukijan asiantuntijan rinnalle havainnoimaan ja arvioimaan toisia
äitejä. Kun kirjoittaja kutsuu lukijaa pohtimaan normaalia ja hyvää
äitiyttä, hän rakentaa tosiasiallista asioiden tilaa käyttämällä nollaasteista modaalisuutta: indikatiivisia, kolmannen persoonan preesensin
myöntölauseita. Kutsuessaan esiin äitiyden negatiivisia puolia kirjoittaja käyttää negatiivista paatosta kantavaa mahdollisuuden modaalisuutta: nimesin sen ”voi käydä niin, että” -retoriikaksi. Tämä retoriikka
on ahkerasti käytössä muillakin psykoanalyyttisilla kirjoittajilla.1
Liikkuessaan negatiivisen ja positiivisen rajamailla kirjoittaja esittää
puolestaan suoria normatiivisia ohjeita ja nojaa täytymisen modaalisuuteen.
Äidinhoivan diskurssi avaa periaatteessa mahdollisuuden äitikeskeiselle puheelle, jossa asiantuntija voisi fokalisoida äitien toimiin
ja kokemuksiin. Kerta toisensa jälkeen näyttää kuitenkin käyvän niin,
että äidin toiminta problematisoituu ja uhkaa niin lapsen kehitystä
kuin miehen ja yhteiskunnan hyvääkin.

1. Tähän retoriikkaan vastasi Suvi Ronkainen eräälle psykoanalyytikolle otsikolla ”Niin
voi!” (Ronkainen 1998).
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Jaettu huolenpito haastaa äidin hoivan

Edellä analysoin niitä psykoanalyyttisiä tekstejä, joissa äiti rakentuu
lapsen ensimmäiseksi ja ensisijaiseksi hoivaajaksi. Isän merkitys liittyy
niissä ennen muuta lapsen sukupuoli-identiteetin kehittymiseen oidipaalivaiheessa ja sen jälkeen. Nämä äidinhoivan diskurssin puolesta
argumentoivat psykoanalyyttiset kirjoitukset joko ohittavat sen mahdollisuuden, että isä ja äiti voivat jakaa vauvan ja pienokaisen hoivan,
tai ne pohtivat jaetun hoivan huonoja seurauksia. Kiivaimmillaan
psykoanalyytikot luovat kauhukuvia jaetun hoivan seurauksista lapsen kehitykselle ja naisen ja miehen suhteelle. He eivät juurikaan pohdi
vauvanhoidon jakamisen mahdollista arkipäivää.
Aineistoni psykoanalyyttisten tekstien joukossa on muutama poikkeava teksti, joissa kirjoittajat kannattavat sitä, että isät ryhtyisivät äitien
rinnalla hoivaamaan pieniä vauvoja alusta asti. Näiden tekstien avulla
syvennyn psykoanalyyttisten asiantuntijoiden intertekstuaalisesti
tuottamiin käsityksiin äidin ja pienen (esi-oidipaalisen) lapsen erityissuhteesta sekä niistä edellytyksistä, joilla isä voi astua mukaan vauvan
”toiseksi hoivaavaksi aikuiseksi”.

Isä pysyy miehenä ja äiti naisena
Jaetun vanhemmuuden puolesta argumentoivat kirjoittajat pohtivat
aina, mitä tapahtuu jos hoivaajia on vauvavaiheessa kaksi: äiti ja isä.
Heidän paatoksensa on tällöin positiivinen.
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1
Silloin kun vauvalla ja pienellä lapsella on kaksi turvallista hoitajaa, hänen
turvallisuudentunteensa ei ole yhden vaan kahden ihmisen jaksamisen
varassa. Turvallisuus ei merkitse ahdasta riippuvuutta äidistä, vaan mahdollistuu muuallakin. Lapselle käy mahdolliseksi kokeilla riippumattomuutta
ja erillisyyttä ilman rakkauden menettämisen pelkoa!
Psykoanalyytikko miestä käsittelevässä keskustelukirjassa 1989, 123.

Ne psykoanalyyttiseen perinteeseen nojaavat asiantuntijakirjoittajat, jotka käyvät puolustamaan isän oikeutta ja velvollisuutta hoitaa
jo pieniä lapsia – jotka siis rakentavat argumentaationsa jaetun
vanhemmuuden diskurssille – joutuvat ottamaan kantaa ennen pitkää lähes kaikkiin äidinhoivan diskurssin olettamuksiin. Toisinaan kiistat
ovat eksplisiittisiä, toiset teemat puolestaan jäävät piiloon. Äidinhoivan ja jaetun vanhemmuuden diskurssien kiista koskee tietenkin
ytimeltään ja avoimesti väitettä äidin ensisijaisuudesta ja isän toissijaisuudesta hoivaajina.
2
Isän merkitys äidin tukena myös lapsen synnyttä on itsestään selvä ja tärkeä.
Varhaista isä-suhdetta havainnoineet tutkijat ovat kuitenkin painokkaasti sitä
mieltä, että näkemys isästä vain äidin tukena jättää hänelle liian kapean roolin suhteessa lapseen tämän varhaisvuosina – –.
Psykoanalyytikko tytön kehitystä ja isää käsittelevässä artikkelissa, tyttöä ja
naista käsittelevässä keskustelukirjassa 1992, 89.

Isä on jaetun vanhemmuuden diskurssissa neutraalisti toinen: toinen
toisen, mies naisen, isä äidin rinnalla toisena vanhempana:
3
Varsinainen isä-suhde sen sijaan voi alkaa kehittyä äiti-suhteen kanssa rintarinnan jo elämän ensimmäisinä viikkoina.
Psykoanalyytikko tytön kehitystä ja isää käsittelevässä artikkelissa, tyttöä ja
naista käsittelevässä keskustelukirjassa 1992, 89.

Samalla kun kirjoittajat kuvaavat isän hoitajaksi äidin kanssa, he
tulevat purkaneeksi sen oletuksen, että vauva tarvitsee yhden ja vain
yhden aikuisen hoivaa. Seuraavassa katkelmassa tutkija arvioi psykoanalyyttistä intertekstuaalisuutta tästä näkökulmasta adoptiolapsia
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käsittelevässä väitöskirjassaan. Aiemmin analysoin, että kyseisen teoksen sukupuolineutraalia hoitaja-puhetta tuottaa nimenomaan tutkimuksen teema – se että adoptiolapsella saattaa synnyttäneen äidin ja
adoptioäidin lisäksi olla useitakin muita hoitajia (jotka, kirjoittajan sitä
panematta ilmi, ovat enimmäkseen naisia). Isän merkitystä lapsen
potentiaalisena hoivaajana pohditaan väitöskirjassa alaotsikolla Isän
merkitys.
4
Lapsen suhteen syntyminen isään ja isän puuttumisen merkitys ovat edelleen tutkimuskohteina suuria haasteita psykoanalyyttiselle kehityspsykologiselle tutkimukselle, sillä uusimpien havaintojen mukaan vauvalla
on jo varhain kyky useihin samanaikaisiin suhteisiin. Tällöin isän merkitys
lapsen varhaisemmassakin kehityksessä on arvioitava edelleen.
Tutkija adoptiolapsia käsittelevässä psykiatrian väitöskirjassa 1991, 15.

Äidinhoivan jakamattomuuden puoltajille hoiva on luonteeltaan
niin naisellista, että pahimmillaan miehiä uhkaa miehisyyden menetys, jos he ryhtyvät vauvapuuhiin. Jaetun vanhemmuuden puolestapuhujat ottavat kantaa myös tähän oletukseen. Myös he saattavat pitää
hoivaa, halua ja kykyä hoivaamiseen, naisellisena:
5
NN:kin toteaa, että isien olisi osattava siirtyä varhaislapsuuden jälkeen
äidillisestä läheisyydestä ulkomaailman opastajan rooliin, jotta poika löytäisi itsestään paitsi naisellisen myös miehekkään puolen. Kuta paremmin isä
on hyväksynyt naisellisen puolensa, sitä tavoitettavampi hän on myös pojan miehisenä esikuvana.
Historioitsija miestä käsittelevässä tutkimuksessa 1994, 327.

Tässä argumentaatio rakentuu samanlaiselle vanhemmuuden
sukupuolistamisen matriisille kuin eräissä äidinhoivan diskurssia rakentavissa teksteissä. Hoivaaminen on naisellisesta ja äitiys on asema, johon
asettuminen edellyttää mieheltä naisellisuutta tai tekee hänestä naisellisen. Hoivaava mies lähestyy naista – mikä siis tulkitaan nyt positiivisesti, kun se äidinhoivan kiivaimmille puoltajille oli kauhistus.
Sukupuolten erot ovat kirjoittajalle suhteellisia eivätkä absoluuttisia.
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Hoiva voidaan jaetun vanhemmuuden diskurssissa tulkita kuitenkin myös siten, ettei se ole sidoksissa sukupuoleen. Sukupuoliero säilyy
selkeänä siitä huolimatta, mitä mies tai nainen tekee:
6
Isä hoitaa samoja tehtäviä kuin äiti eikä sukupuolella ole vielä merkitystä. Isä
tietysti pysyy täysin miehenä kuten äitikin pysyy naisena. Molemmat toimivat hoitajina ja hoivaajina.
––
”Kakkosäitinä” oleminen on lyhyt vaihe. Pian isä on vauvalle isä ja mies.
Psykoanalyytikko miestä käsittelevässä keskustelukirjassa 1989, 122–123.

Esimerkissä 6 sukupuoli sekä on merkityksellinen että ei ole. Isä hoitaa
samoja tehtäviä kuin äiti, joten sukupuolella ei ole merkitystä. Sukupuolella on merkitystä, koska isä tietysti pysyy täysin miehenä ja äitikin
pysyy naisena. Vauvan näkökulmasta sukupuolella ei ole vielä merkitystä
(sen, että kyse on vauvan näkökulmasta, voi päätellä tekstikontekstista,
vaikka nimenomaisessa lauseessa vauva toimijana onkin asetettu
tekstuaalisesti taustalle); loppu osoittaa että lyhyen vaiheen jälkeen sillä
on merkitystä hänellekin.
Koska sekä isä että äiti hoitavat ja hoivaavat, hoitaminen ja
hoivaaminen eivät sinänsä ole sukupuolierityistä toimintaa. Periaatteessa kysymys on vanhemmuudesta funktiona, joka ei tee eroa mies- ja
naisvanhemman välille. Toissijaisesta tulee näin neutraali toinen,
vanhempiparin toinen osapuoli. Kirjoittaja pitää kuitenkin samalla
johdonmukaisesti kiinni siitä, että mies- ja naisvanhempi, äiti ja isä ovat
erilaisia. Vanhempipari ei ole yksi vaan kaksi. Kirjoittajalle jaettu vanhemmuus ja sukupuoliero ovat sovitettavissa yhteen.
Jaetun vanhemmuuden diskurssissa suhde hoivan naisellisuuteen
ratkaistaan siis kahdella tavalla, jotka eivät välttämättä sulje toisiaan
pois. Toisaalta hoiva määritellään yhtä lailla naiselliseksi kuin miehiseksi,
yhtä hyvin miesten kuin naisten työksi, tarpeeksi ja kyvyksi. Toisaalta
hoiva saatetaan määritellä naiselliseksi, mutta tällöin ajatellaan, että
niin miesten kuin naistenkin psyykessä on naiselliset ja miehiset
puolensa.
Koska psykoanalyysin perinne on ennen muuta sukupuolieron ja
seksuaalisuuden pohtimisen traditio, jaettua vanhemmuutta puolus-
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taville psykoanalyytikoille kysymys vanhemmuudesta ei koskaan muodostu sukupuolineutraaliksi kysymykseksi. Jaetun vanhemmuuden
diskurssissakin psykoanalyytikot rakentavat näkemystä, jossa isä on eiäiti, toisenlainen kuin äiti, ja jossa isän miehisyys on tärkeä seikka. Kun
ainakin jotkut äidinhoivan diskurssin ohjelmallisimmat julistajat
näyttivät pelkäävän, että sekä isistä että heidän pojistaan tulee isän
hoivan myötä naisellisia (ja siis ei-miehiä), jaetun vanhemmuuden
puolustajat sen sijaan argumentoivat, että hoivaajankin mies pysyy
miehenä.

Miehuus ja naiseus muuttuvat
Tästä puolestaan seuraa, että jaettua vanhemmuutta puolustavien
psykoanalyytikkojen on vääjäämättä otettava kantaa siihen, mikä isän
suhde on toisaalta poikaan, toisaalta tyttäreen.
7
Kahden turvallisen vanhemman erilaisuus tarjoaa lapselle liikkumatilaa, joka
sisäistyy parhaimmillaan henkisen vapauden tunteeksi. Isä on tässä mielessä aivan yhtä tärkeä niin pojalle kuin tyttärelle.
Psykoanalyytikko miestä käsittelevässä keskustelukirjassa 1989, 123.

Myös kysymys lapsen erillistymisestä nousee uudelleen pohdittavaksi. Jos nimittäin isä on osa lapsen elämää jo vauvavaiheessa, ja lapsi
muodostaa läheisen suhteen (tai symbioosin) niin isän kuin äidinkin
kanssa, miten lapsen on mahdollista erillistyä vanhemmistaan? Jaetun
vanhemmuuden diskurssissa nimenomaan hoivan jakaminen auttaa
lapsen erillistymistä ja itsenäistymistä.
8
NN:n mukaan totaalisesta äitiyhteydestä voi irrottautua vain tukeutumalla
toiseen, alussa yhtä totaalisesti itsen osaksi koettuun mahtiin ja etenemällä
sen kautta monenkeskiseen maailmaan, jossa mikään mahti ei ulota läsnäoloaan kaikkialle.
Historioitsija miestä käsittelevässä tutkimuksessa 1994, 322.
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9
Minuuden rakentumisessa tarvitsemme kokemusta sekä samanlaisuudesta,
että erilaisuudesta, isää ja äitiä. Henkisen vapauden tarjoajana ei kuitenkaan
aina ole isä. Tämä voi olla myös äiti. Isän ja äidin persoonallisuudesta ja elämäntavasta riippuu, kumman kautta lapsi pääsee enemmän kokemaan
henkistä vapautta ja liikkumatilaa. Isä voi joskus olla ahdas ja kahlitseva.
Mutta olivatpa vanhemmat millaisia tahansa, kahden vanhemman olemassaolo vähentää ahdistavaan riippuvuuteen jäämisen riskiä.
Psykoanalyytikko miestä käsittelevässä keskustelukirjassa 1989, 123.

Samoin ajankohtaiseksi nousee myös lapsen sukupuoli- ja seksuaaliidentiteetin muodostuminen. Äidinhoivan diskurssin psykoanalyyttisessa versiossa niin keskeinen pelko pojan maskuliinisuuden vaarantumisesta ei jaetun vanhemmuuden diskurssissa ole uskottava.
Sen sijaan en huomaa isän hoivan ja tytön naisellisuuden välisen
suhteen nousevan esiin eksplisiittisenä teemana jaetun vanhemmuuden psykoanalyyttisissa teksteissä. Osittain tämä johtuu varmaankin
aineistojeni luonteesta, sillä jaetun vanhemmuuden diskurssin psykoanalyyttisen version kehittäjät eivät käsittele spesifisti tytön kehitystä.
Oletan, että asialla on kuitenkin vahvempikin diskurssien sisäinen
suhde. Jaettu vanhemmuus problematisoi nimenomaan miehen isyyttä,
ei niinkään naisen äitiyttä. Äitiyden ja isyyden – tai tytön ja pojan
kehityksen – suhde ei näin ollen ole diskursseissa symmetrinen. Äidinhoivan diskurssin keskeiset olettamukset äidistä ja tämän naisellisuudesta jäävät siten jaetun vanhemmuuden diskurssissa useimmiten
tarkemmin pohtimatta ja purkamatta. Jaetun vanhemmuuden isyys
tulee lapselle ikään kuin ekstrabonuksena äidinhoivan päälle. Lapsi saa
kaksi hoivaavaa vanhempaa.
Psykoanalyyttisessa ajatteluperinteessä ristiriidoilla ja niiden ratkaisuilla on kehitystä ohjaava merkitys. Niinpä äidinhoivan puolustajat näkevät äitikeskeisessä hoivassa myös vaaroja. Ensimmäinen
analysoimani huoli koski tilanteita, joissa äiti puuttuu tai hän ei kykene lasta hoivaamaan. Tällöin lapsen kehitys – ja jopa elämä – on vaarassa. Jaetun vanhemmuuden diskurssi normalisoi tilanteen, jossa isä
korvaa äidin. Siinä missä äidinhoivan diskurssin oletuksissa tämä isän
äitinä olo on toivottavasti väliaikaista, jaetun vanhemmuuden diskurssissa se voisi olla mahdollisesti pysyvää. Yleensä isä ei kuitenkaan mene
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jaetun vanhemmuuden diskurssissa toimissaan ikään kuin naisen ohi,
vaan hän toimii äidin rinnalla.
Psykoanalyytikoiden toinen huoli koski isää, joka on vaarassa syrjäytyä joko lapsensa elämästä tai etääntyä seksuaalisesti suhteestaan
vaimoonsa, kun äiti omistautuu suhteelleen vauvaan. Jaetun vanhemmuuden diskurssissa syrjäytyminen tai sen kokemus uhkaa molempia,
niin isää kuin äitiäkin.
10
Ratkaisevimmin lapsen tulo yleensä muuttaa parisuhdetta, ja vaikeinta voi
olla mahduttaa tuleva lapsi puolisoiden suhteeseen niin, ettei kumpikaan
osapuoli koe itseään hylätyksi. Se että kahden tilanteeseen tulee kolmas
henkilö, on yleensäkin hankalaa. Ja vielä paljon vaikeampi on tilanne, jossa
kahden läheiseen suhteeseen tulee kolmas, joka tarvitsee lähes kaiken huomion. Se miten vanhemmat kestävät puolison huomion siirtymisen itsestä
vauvaan, määräytyy paljolti varhemmista ihmissuhteista, muun muassa
sisarussuhteista. Sekä äiti että isä voi pelätä jäävänsä syrjään, ja että puoliso
rakastaisi lasta enemmän ja myös, että lapsi kiintyisi enemmän puolisoon.
Psykologian tutkija äitiä koskevassa artikkelissa, lapsuutta käsittelevässä
keskustelukirjassa 1993, 40.

Jaetun vanhemmuuden puoltajat osallistuvat myös pohdintaan
poissaolevan isän merkityksestä. Jaetun vanhemmuuden diskurssi on
tietenkin keskeisesti puhetta isän läsnäolon merkityksestä. Mutta
kenties se, että äidinhoivan diskurssi tuntuu sitovan isän läsnäolon –
ensin taustalla ja sitten äidistä erilaisena miehenä suorassa suhteessa
lapseen – lapsen biologiseen isään (ja samalla äidin aviomieheen),
diskurssin oletusten kyseenalaistaminen johdattaa pohtimaan myös
lapsen suhdetta muihin läheisiin miehiin.
11
Äidin varassa kasvaneet pojat ovat kuitenkin voineet selvitä ilman suuria
ongelmia silloin, kun he ovat onnistuneet tavalla tai toisella löytämään eri
ikävaiheissa miehiä ja mielikuvia miehistä, jotka ovat tukeneet heidän miehistä minuuttaan.
Psykoanalyytikko miestä käsittelevässä keskustelukirjassa 1989, 124.
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Viimeinen äidinhoivan diskurssin psykoanalyyttisen version oletus oli se, että varhaisessa kolmiosuhteessa ja sen sukupuolieroissa on
koko inhimillisen kulttuurin lähde. Tämä olettamus saatetaan nyt
kääntää päälaelleen ja uskoa, että inhimillisen kulttuurin onnellisempi
tulevaisuus riippuu jaetun vanhemmuuden yleistymisestä. Erityisesti jaettu vanhemmuus ratkaisee jäykän sukupuolieron mukanaan
tuomia yksilöllisiä ja kulttuurisia ongelmia. Vaikuttavimmillaan jaettu vanhemmuus voi olla koko kulttuuria parempaan suuntaan muuttava seikka.
12
NN:n, XX:n, YY:n ja ZZ:n mukaan isien mukanaolo pienten lasten hoidossa vähentäisi kulttuurissamme rehottavaa väkivaltaa. Hoitavan isän malli
tekisi tarpeettomaksi erottautua naisesta niin jyrkästi kuin joutuvat tekemään
ne poissaolevien isien pojat, jotka jäävät ihanteenmuodostuksessaan abstraktin maskuliinisuuden varaan. He joutuvat riuhtaisemaan itsensä irti kaikista myönteisistä tunnesiteistä ja rajaamaan itsenäisen minuutensa kielloin olla
sitä taikka tätä. Jos poika voisi lähtökohtaisesti samastua hoitavaan isään,
hänen ei tarvitsi[si] pystyttää omaa maskuliinista identiteettiään
protestimaskuliinisuuden varaan kieltämällä itsessään piilevän haavoittuvan
ja tarvitsevan lapsen. Haavoittuvuus ja avoimuus eivät välttämättä olisi yhtä
kuin avuttomaksi uhriksi joutuminen. Mielihyvä ei jäisi vain äidin annosteltavaksi eivätkä laki ja kiellot isän maailmaksi. Äitiä ei koettaisi liian hallitsevana ja läheisenä. Kuormituksen vähetessä äidiltä liikenisi lapselleen myös
enemmän empatiaa ja hän vaatisi tältä vähemmän lohtua. Meduusa irrottaisi
lonkeronsa.
Historioitsija miestä käsittelevässä tutkimuksessa 1994, 322–323.

Sukupuolineutraali jakaminen?
Aineistossani on myös yksi psykoanalyyttiseen perinteeseen nojaava
teksti, joissa kirjoittaa käyttää enimmäkseen sukupuolineutraaleja
ilmauksia puhuessaan vanhemmista. Missä määrin tämä sukupuolineutraali kieli kykenee rakentamaan psykoanalyyttisissa teksteissä
jaetun vanhemmuuden diskurssia? Missä määrin se on ”sukupuolineutraali” äidinhoivan versio?
Lasten- ja nuorisopsykiatrien oppikirjan luvussa Ihmisen elämänkaari kirjoittaja käyttää sukupuolineutraalia puheenpartta johdonmu279
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kaisesti rinnan äiti-puheen kanssa puhuessaan pikkulapsen hoivasta ja
huolenpidosta:
13.1
Lapsen psyykkisen kehityksen ja terveyden kannalta on tärkeintä läheisten
ihmisten hoiva ja huolenpito. Jos vanhemmat antavat lapselle riittävästi turvallisuutta, ymmärtävät lapsen tarpeita ja kykenevät riittävän hyvin tyydyttämään niitä, kehittyy vauvan ja häntä hoitavien vanhempien välille läheinen ja turvallinen suhde. Lapsen terveen psyykkisen kehityksen perusedellytyksiä
ovat synnynnäinen taipumus kiintyä äitiin tai lähihoitajaan ja tämän vastavuoroinen kiintymyssuhde lapseen. Tunnistamalla lapsen tarpeita ja vastaamalla niihin oikein vanhempi auttaa lasta tuntemaan itseään ja tunnistamaan
omia tarpeitaan.
Professori, psykoanalyytikko biopsykososiaalisesta näkökulmasta lasten- ja
nuorisopsykiatrian oppikirjassa 1996, 11–12.

Kirjoittaja ottaa äidin erityisyyden huomioon vain käsitellessään
äidiksi tulevan naisen ruumiillisuutta:
13.2
Raskauteen ja synnytykseen liittyvät fysiologiset muutokset ja psykologiset
reaktiot äidissä herkistävät häntä lähestymään vauvaa ja intuitiivisesti ymmärtämään tämän tarpeita.
Mts. 12.

Jaetun vanhemmuuden suhteen huomiolle pantavaa on kuitenkin
se, ettei kirjoittaja nosta isää eksplisiittisesti lapsen hoivaajaksi. Taulukossa (mts. 14) hänen käyttämänsä vaihtoehtoiset termit ovat äiti
tai äitihahmo, vanhempi, vanhemmat sekä oma perhe. Muualla tekstissä
käytössä ovat myös ilmaukset hoitava henkilö, aikuinen ja aikuiset. Kun
aiemmin käsittelin äidinhoivan diskurssia, nostin esimerkiksi saman
kirjoittajan, mutta eri tekstin, täsmennyksen:
13.3
Tämä toteutuu normaalisti ja parhaimmillaan vauvan ja yhden vanhemman,
yleensä äidin, välisessä riittävän johdonmukaisessa ja kyllin pitkään kestävässä
vuorovaikutussuhteessa, jolloin lapsi kiinnittyy äitiin ja äiti lapseen.
Mts. 16.
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Sukupuolineutraali kielenparsi antaa lukijalle enemmän mahdollisuuksia tulkita isä mukaan pienen lapsen hoivaajaksi kuin eksklusiivinen äiti-puhe. Jollei kirjoittaja voimakkaasti nosta perinteen
intertekstuaalisuutta arvioinnin kohteeksi, tuntuvat äidinhoivan diskurssin oletukset sanovan viimeisen sanan diskurssien mittelössä. Sukupuolineutraali sanasto ei tee kielestä sukupuolineutraalia. Pikemminkin se saattaa kätkeä sukupuolimerkitykset ja estää sukupuolen suhteen kontekstisidonnaisen, reflektiivisen puheen.

Toisto, muunnelmat ja muutos
Diskurssit syntyvät, elävät, muovautuvat ja viimein kenties kuolevatkin
tekstien rakentaessa toinen toisiaan. Keskeinen tekstien performatiivisuuden ulottuvuus on toisto, erityisesti toisto tekstien välillä,
intertekstuaalisuus. ”Kerta toisensa jälkeen kuulemme tarinan pojasta
ja tytöstä”, tiivistää Judith Butler psykoanalyyttisen kehitysteorian
tarinan sukupuoli-identiteetin kehityksestä. Yksi yhteinen tarina
kaikkien ihmisten sukupuolisuuden kehittymisestä etäännyttää teorian sidonnaisuudesta aikaan ja paikkaan. Se ”nostaa kertomuksen
jähmettyneen historian myyttiseen jännitteeseen” ja ”pakottaa sukupuolet erilaisiksi ja sen seurauksena muovaa, organisoi ja yhtenäistää
identiteettiä”. (Butler 1990b, 329.)
Tarina tytöstä ja pojasta vaatii kuitenkin myös tarinan äidistä ja
isästä, jota olen tekstianalyyseissani seurannut. Analyysini mukailee
väljästi teoreettisia ideoita kaikkien tekstien – myös esimerkiksi tutkimusten ja teorioiden – narratiivisuudesta, kertomuksellisuudesta.
Hahmottelin ensin tekstianalyyseissa 4–6 normaalikertomuksen
äidinhoivan jakamattomuuden välttämättömyydestä. Poimin keskeiset oletukset, joiden varaan kertomus rakentuu. Tässä luvussa erittelin
psykoanalyyttista vastakertomusta hoivaavasta isästä ja jaetusta
vanhemmuudesta ja tapaa, jolla psykoanalyysiin kiteytyneitä oletuksia puretaan.
Myös tämä purkaminen tapahtuu intertekstuaalisesti toiston ja
muunnelmien varassa. Onko toisto itse asiassa koskaan täysin saman
toistoa, edes silloin kun diskurssit ovat kiteytyneimmillään? Jo
psykoanalyyttista ”normaalikertomusta” lukiessani kiinnitin huomi281
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on kohtiin, joissa äidinhoivan diskurssi murtuu ja jaetun vanhemmuuden diskurssi alkaa hahmottua. Vakiintuneita diskursseja ei voi
myöskään haastaa kerta heitolla, korvaamalla esimerkiksi vanhentunut
tieto uudella ja paremmalla tiedolla ja oikomalla koetut vääristymät.
Pikemminkin vastakertomus on mahdollista vain hienovaraisella
hivuttautumisella normaalikertomuksen sisään ja kertomalla siitä yhä
uusia muunnelmia.
Ajatuksessa performatiivisuudesta on kuitenkin keskeistä se, ettei
kertominen ole pelkkää kertomista, vaan oleellisesti tekemistä. Psykoanalyysi on ollut keskeinen perinne psykososiaalisen perheasiantuntijuuden muovaamisessa. Se on muovannut sekä teoriaperustaa että
ammattilaisten arkisia käytäntöjä. Niinpä psykososiaalisen diskursiivisen muodostuman kriittinen pohtiminen ja purkaminenkin on
mahdollista vain ottamalla psykoanalyyttisen perinteen kiteyttämät
olettamukset vakavasti. Psykoanalyysia ei voi ohittaa, siitä on mentävä
läpi.
Psykoanalyyttinen intertekstuaalisuus ei rajoitu psykoanalyyttisen
tradition sisään, vaan se kaikuu erilaisina versioina kaikkialla kulttuurissamme. Psykoanalyysi on ennen muuta sukupuolen ja seksuaalisuuden – sukupuolisuuden – pohtimisen traditio, ja siinä sen haastajia
on sangen vähän. Niinpä psykoanalyyttinen diskurssi ikään kuin tarjoutuu käytettäväksi aina silloin, kun puhe kääntyy miehen ja naisen,
tytön ja pojan sukupuolisuuteen.
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Tekstianalyysi 8

Elämän kolmas mahdollisuus

Psykoanalyyttisella traditiolla on vankka rooli kehityspsykologiassa. Sen
myötä äidinhoivan diskurssi tarjoutuu itsestäänselväksi lähtökohdaksi kirjoituksille lapsen kehityksestä. Tässä tekstianalyysissa erittelen
kehityspsykologian oppikirjaa, jossa äidinhoivan ja jaetun vanhemmuuden diskurssit kohtaavat jännitteisellä tavalla. Oppikirjan alkupuoli, joka käsittelee vauva- ja pienokaisikää lapsen kehityksen toimintakulmasta, rakentuu vahvasti äidinhoivan diskurssin varaan. Sen sijaan
aikuisen kehitystä pohtiva luku, jota tässä erittelen tarkemmin, tuo isän
mukaan vauvan ja pienen lapsen hoivaajaksi ja kasvattajaksi.
Oppikirja on tekstilaji, jonka pääasiallinen lukijakunta muodostuu
tulevista ammattilaisista ja asiantuntijoista. Kehityspsykologiaa opiskellaan ainakin jonkin verran kaikissa sellaisissa tutkinnoissa, jotka
tähtäävät työskentelyyn lasten parissa. Niinpä kehityspsykologian
oppikirjoja käytetään sekä yliopistoissa että ammatillisissa oppilaitoksissa ja ammattikorkeakouluissa. Aineistossani onkin kolme kehityspsykologian oppikirjaa ja lisäksi kaksi kasvatuspsykologian oppikirjaa,
jotka kilpailevat osittain samoista lukijoista. Käsittelemäni oppikirja
Minän synty ja kehitys (1997) on ainoa, joka rakentuu kauttaaltaan ja
julkilausutusti psykoanalyyttisen kehitysteorian varaan, vaikka kaikki
ottavat tavalla tai toisella kantaa psykoanalyyttisen perinteen kiteytyneisiin oletuksiin. Kirjoittaja on psykologian tutkija.
Kirjoittaja käsittelee jaksossa Vanhemmuus: elämän kolmas mahdollisuus (s. 250–253) isän ja äidin eroja hoivaajina ja pohtii, kuinka lähelle äitiä hoivaava isä voi muuttua. Isän ja lapsen suhteen käsittelyä
pohjustaa teoksen alkupuolella seuraava metakielellinen huomautus:
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1
Psykologisen syntymän kuvaus keskittyy – erityisesti sen alkuvaiheen eli
symbioosin osalta – vauvan ja äidin suhteeseen. Isä on kuitenkin koko ajan
kuvassa mukana lähes yhtä kaikkivoipaisena ja maagisena hahmona kuin äiti,
vaikka tekstissä isä tulee esiin vasta psykologisen syntymän suurimman kriisin eli psyykkisen erillisyyden tiedostamisen yhteydessä. Tämä esitystekninen
rajoitus korjautuu luvussa 7, jossa käsitellään niin äidin kuin isän kokemuksia
ja rooleja aikuisuuden yhteydessä.
(82.)

Näin kirjoittaja ehdottaa, että myös teoksen lapsen kehitystä koskevaa jaksoa voisi periaatteessa lukea korvaamalla äiti-toimijat isällä.
Tällöin teoksen alkupuolen murtumaton sukupuolierityinen äidin hoivan kuvaus olisi lähinnä esitystekninen seikka. Äidin ja isän – ensisijaisen
ja toissijaisen hoivaajan – ero olisi tällöin vain (se) pieni ero, määrältään pieni eikä laadultaankaan niin kovin suuri.
Vahvempi tulkinta tästä ajatuskulusta olisi se, että äiti onkin tekstissä lähinnä funktiota – lapsen pääasiallista hoivaajaa – kuvaava termi. Tällöin naishoivaajan ja lapsen oman äidin voisi korvata kuka tahansa
tuon funktion täyttävä toimija, niin mies kuin nainen, niin lapsen oma
vanhempi kuin muutoin lapsen kanssa elävä hoivaaja.
Vihjettä voi kuitenkin – ja teoksen kokonaisuuden tarjoamalla
paremmalla syyllä – lukea myös niin, että äidin ja isän, ensimmäisen
ja toisen, välillä on suuri laadullinen ero, mutta lapsen kannalta kummankin merkitys olisi lähes yhtä suuri. Tällöin isä ja äiti voisivat olla
hyvinkin erilaisia sekä toimissaan että lapsen mielessä, mutta merkityksellisiä molemmat. Perustelematta jää tällöin kuitenkin se, miksi
isän osuus on mahdollista jättää kuvaamatta. Eikö isän ja äidin suuri
laadullinen sukupuoleen perustuva ero eläkään lapsen kokemusmaailmassa?
Tulkitsen tämän huomautuksen sellaiseksi tekstin ”murtumaksi”,
josta jaetun vanhemmuuden diskurssi pääsee ikään kuin äidinhoivan
diskurssin sisään. Samalla se on kohta, josta käsin ryhdyn tekstiä purkamaan.
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Äiti ja apinaemo
Lukemani jakso Vanhemmuus: elämän kolmas mahdollisuus koostuu
normaalitekstistä ja sitä syventävistä ja havainnollistavista petiitillä
painetuista jaksoista. Jakson toimintakulma on ensin aikuisen tai vanhempien toiminnassa ja parisuhteessa. Teksti etenee aluksi sukupuolen
suhteen neutraalisti.
2.1
Parisuhteen suuri käänne liittyy ensimmäisen lapsen syntymään. Koska
vastasyntynyt on kirjaimellisesti osa vanhempiensa minuutta, asian merkitys heidän minänsä uutena mullistuksena on hyvin monisäikeinen. Äidiksi
ja isäksi tuleminen muodostaa elämän kolmannen mahdollisuuden: seuratessaan oman lapsensa kehitystä nuorella aikuisella on tilaisuus työstää ja muokata oman minuutensa syvimpiä kerroksia. Osana normaalia elämänkulkua
tässä on ainutkertainen tilaisuus tutustua omaan kehityshistoriaansa ja siten
itseensä.
(250.)

Äidiksi ja isäksi tuleminen on ilmaus, joka sekä eksplikoi sukupuolen että jättää sen ilman määreitä. Nimitän tällaisia ”äiti ja isä”, ”mies
ja nainen” tai ”tyttö ja poika” -tyyppisiä ilmauksia vihjaukseksi sukupuolieroon. Ne ovat lähellä sukupuolineutraalia puheenpartta, vaikka
ilmauksia voi tarkemmin analysoida myös parin osapuolten järjestyksen mukaan sukupuolittuneina ilmauksina (Tainio 1999a). Teksti
etenee kolmannen persoonan preesensissä indikatiivisina väitelauseina,
tavalla jolla usein esitetään yleiset tosiasiat.
Ensimmäisen kappaleen jälkeen tarkastelu siirtyy vähitellen äitiin.
Tekstin toimintakulman muutokseen johdattaa epäsuora lainaus asiantuntijan puheesta, jossa asioita katsotaan vielä lapsen kehityksen
kannalta.
2.2
NN:n (suullinen tiedonanto) mukaan ne osin tiedostamattomat fantasiat,
joita äidillä on odotusaikana tulevasta lapsestaan, ovat tärkein tämän minuutta muokkaava ulkoinen tekijä. Tämä on lähtökohta, kun tarkastelemme
symbioosia äidin näkökulmasta.
(251.)
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Äidin fantasiat ovat äidille sisäinen tekijä, mutta – asiantuntijan
mukaan – lapsen minuutta muovaava ulkoinen tekijä. Äidin toimintakulmaan siirrytään tekstissä siis asiantuntijan arvion ja lapsen kehityksen
kautta, ei suinkaan suoraan, vaikka kirjoittaja ilmaisee toimintakulman
vaihtumisen myös eksplisiittisesti mainitessaan, että (t)ämä on lähtökohta, kun tarkastelemme symbioosia äidin näkökulmasta.
Äiti ilmaistaan tekstin tekijäksi ja kokijaksi seuraavassa petiitillä painetussa kappaleessa. Vielä tässäkin äidin toimijuus sulautuu hänen
ruumiinsa toimintaan ja kokemukseen. Katkelman eksplisiittinen
fokalisoija on asiantuntija.
2.3
Raskaus ja siihen kuuluva ruumiillisen sisäkkäisyyden kokemus (XX 1997)
ovat suurin normaali muutos aikuisen kehominuudessa. Vaikka äiti jatkaa
vielä pitkään työssäkäyntiään tai opiskeluaan, hän on koko ajan tietoinen
uudesta ihmisolennosta sisällään. Äidin hormonaalinen tila muuttuu suuresti raskauden ja synnytyksen aikana ja niiden jälkeen. Ehkä äidin kokema
hormonisuihku vahvistaa hänen kiintymystään vauvaan: tähän tulkintaan
viittaa – paitsi puberteetin aiheuttama psyykkinen myllerrys – se, että ilman
emoa kasvanut apina hylkii ensimmäistä poikastaan mutta alkaa hoitaa toista
jälkeläistään.
(251.)

Oman toimintansa kontrolloijana äiti jatkaa opiskeluaan tai
työssäkäyntiään. Samalla hän on suhdelauseilla ja mentaalisilla prosesseilla ilmaistu kokija. Hän on tietoinen toisesta ja hänellä on
hormonaalinen tila. Hän kokee hormonisuihkun. Äidin suhde vauvaan
on puolestaan ilmaistu suhdeprosessina, jossa äidillä on kiintymys sen
sijaan että hän esimerkiksi “olisi kiintynyt vauvaansa” tai “rakastaisi vauvaa”. Äidille pikemminkin tapahtuu asioita kuin että hän vaikuttaisi
tapahtumiin ja tunteisiinsa itse: puberteetti on aiheuttanut psyykkisen
myllerryksen. Apina-emokin on suhteessa lapseensa aktiivisempi toimija
kuin äiti: hän hylkii ja alkaa hoitaa.
Asiantuntijan tarjoama selitys sille, että äiti (tai apina) on kykenevä
hoitamaan jälkeläistään, on siis äidin ruumiillisuudessa ja hormonitoiminnassa pikemminkin kuin äidin tietoisessa ja hänen kontrolloimassaan toiminnassa. Kirjoittaja samaistaa äidin hyvin pitkälle hänen
ruumiillisuuteensa. Se ei tulkintani mukaan ole suinkaan sama asia kuin
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symbioosin eli pienen vauvan ja hänen äitinsä suhteen tarkastelu äidin
näkökulmasta, kuten kirjoittaja lupasi
Seuraa yhteenveto:
2.4
Äiti soveltuu siis parhaiten vauvan symbioottiseksi partneriksi. Jo
imetyskyvyn ansiosta äidillä on se biologinen valmius fyysiseen intiimiyteen,
jota vauva tarvitsee kyetäkseen aikuisiällä psyykkiseen läheisyyteen.
(251.)

Äiti on jälleen suhdelauseiden osallistuja: hän soveltuu vauvan
partneriksi ja hänellä on imetyskyky ja valmius.
Jos äiti soveltuu parhaiten, kuka siis soveltuu vähemmän hyvin, huonommin tai peräti huonosti? Kirjoittaja argumentoi nyt kahta seikkaa,
joiden suhde äidinhoivan ja jaetun vanhemmuuden diskursseihin on
erilainen. Jos äidin tulkitsee spesifisti sukupuoleltaan naiseksi, argumentti on, että mies ei kykene yhtä hyvin kuin nainen symbioottiseen
suhteeseen vauvan kanssa. Jos taas hormonisuihkut ja imetyskyvyn
ymmärtää spesifisti raskauteen liittyviksi seikoiksi, lapsen synnyttänyt
oma äiti sopii muita naisia (ja tietenkin myös miestä) paremmin vauvan symbioottiseksi kumppaniksi.
Viimeisessä lauseessa vauva nousee toimijaksi, lähinnä kokijaksi
(vauva tarvitsee). Vauva tarvitsee vauvana jotakin kyetäkseen sitten
myöhemmin elämässään johonkin inhimillisesti tärkeään. Lainattu
katkelma ei väitä, etteikö vauva kykenisi aikuisena mahdollisesti psyykkiseen läheisyyteen elettyään symbioottisessa suhteessa jonkun muun kuin
äidin kanssa. Äidin kanssa on kuitenkin parempi.
Tekstin toimintakulman siirtymistä vähitellen isään johdattaa äidin mahdollisesti kohtaamien psyykkisten ongelmien kuvaus. Jakson
otsikon ilmaisema mahdollisuuden tarjoaja vanhemmuus tarkentuu
aluksi naisen kohdalla erityisesti synnytykseksi:
2.5
Synnytys itsessään ja ensisynnytys erityisesti on naiselle jo kolmas mahdollisuus mutta joskus liian koetteleva kokemus. Tämä nähdään synnytyksen
jälkeisenä masennuksena, josta kärsii noin joka 10. äiti ja joka kestää usein
vauvan ensimmäisen ikävuoden. (Tässä isän merkitys korostuu vauvan
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kehityksen katalysaattorina.) Synnytyspsykoosi edustaa rajumpaa mutta
harvinaisempaa sukellusta omaan varhaiskehitykseen.
(251.)

Äiti kuvataan ensin hyötyjänä prosessissa, jossa varsinainen kielellinen agentti on synnytys, sen jälkeen heti kärsijänä, kuten äiti toimijana kärsii seuraavan virkkeen tuntemista kuvaavassa prosessissakin.
Näkökulma ei ole äidin, vaan ulkopuolisen ilmipanemattoman yleistetyn toimijan (passiivinen prosessi tämä nähdään). Määrän ilmauksella luonnehdittu toimija joka 10. äiti paljastaa myös näkökulman
ulkopuolisuuden. Kärsivän äidin näkökulmasta ei nimittäin ole ensisijaisen tärkeää abstrahoitu tieto siitä, kuinka paljon kärsiviä äitejä on,
vaan kokeminen ainutkertaisena yksilönä.
Petiittikappale loppuu prosessiin, jossa toimijana on abstraktio, asiantuntijan nimeämä diagnostinen ilmaus, synnytyspsykoosi. Äiti toimijana on kokonaan liuennut tähän abstraktioon. Äitiä edustaa lauseessa
kuitenkin ilmaus oma. Psykoosia tarkastellaan yksinomaan äidin kokemuksesta käsin, sukelluksena (äidin) omaan varhaiskehitykseen. Äiti
on ongelmien kokijana omassa maailmassaan, josta hänellä ei ole suhdetta lapseen kuten tekstin aiemmissa kokemisen prosesseissa.
Isä esiintyy toimijana ensimmäisen kerran sulkuihin asetetussa
suhdelauseessa Tässä isän merkitys korostuu vauvan kehityksen katalysaattorina. Kun äidin masennus ja synnytyspsykoosi kuvattiin muissa
lauseissa äidin kokemana, ne määrittelevät nyt tilanteen lapsen ja isän
kannalta. Kun äiti kokee psyykkisiä ongelmia, isä on toimija, katalysaattori, siis metaforisesti jokin sellainen aine, joka saa prosessin –
lapsen kehityksen – vauhtiin (mutta joka ei itse ota siihen varsinaisesti
osaa).

Vauva saa aseman isän mielessä
Jatkossa isän merkitys määrittyy myös suhteessa normaaliin, positiiviseen äitiyteen.
2.6
Äitiyteen antautuminen merkitsee niin vahvaa emotionaalista sitoutumista, ettei se voi kestää kuin rajatun ajan. Yleensä isä tukee äidin ja vauvan
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tiivistä piiriä mutta jää kuitenkin sen ulkopuolelle. Samaan aikaan isällä on
kuitenkin erillinen suhde lapseensa. YY:n (1996) mukaan isän jatkuva läsnäolo tasoittaa merkittävästi varhaiskehityksen kulkua.
Edellisen sukupolven miehillä oli joskus voimakkaita kateuden tunteita
heidän ja vaimon väliin tullutta vauvaa kohtaan. Nykyään tilanne on toinen,
osallistuvathan isät lapsensa hoitoon alusta alkaen. Tästä on se suuri hyöty,
että vauva saa konkreettisen – ei vain idealisoidun – aseman isän mielessä.
Isä taas saa näin korvaamattoman mahdollisuuden vaikuttaa lapsensa kehitykseen. Uudelleenlähestymisvaihe tarjoaa tästä esimerkin.
(251.)

Äiti sulautuu toimijana nominaalistukseen äitiyteen antauminen.
Isä on puolestaan jatkossa konkreettinen ihmistoimija isä tai mies. Isä
kuvataan katkelmassa toimijana sangen monipuolisesti. Isä on materiaalisen prosessin tekijä: hän tukee. Isälle tapahtuu (hän jää ulkopuolelle). Isä on suhdelauseen osapuoli: hänellä on suhde lapseen ja läsnäolo, ja miehillä oli tunteita. Kun isä osallistuu (ottaa osaa) hoitoon, hän
on materiaalisen prosessin tekijä ja kontrolloi omaa toimintaansa,
vaikkei osallistuminen prosessina toimintaa kovin vahvasti kuvaakaan.
Kun vauva saa aseman, on isä jälleen suhdelauseen osapuoli, isän mieli
ilmaisee vauvan ”paikkaa”. Lopulta isä on toimijana myös hyötyjä, sillä
hän saa mahdollisuuden.
Tulkitsen, että jaetun vanhemmuuden diskurssi pujahtaa äidinhoivan jakamattomuutta tähän asti vahvasti rakentaneen tekstin sisään.
Samaan aikaan kuin isä tukee äidin ja lapsen suhdetta ja jää sen ulkopuolelle, hänellä on oma piirinsä vauvan kanssa. Näin isän toimintakulmasta katsottuna.
Jos asetelman kääntäisi toisinpäin ja katsoisi tilannetta vauvan
kannalta, tämä merkitsisi, että lapsella olisi kyky kahteen yhtaikaiseen
läheiseen, symbioottiseen, suhteeseen. Näin kirjoittaja ei kuitenkaan
tee, vaan hän jatkaa johdonmukaisesti asioiden tarkastelua isän toimintakulmasta: vauva saa konkreettisen – ei vain idealisoidun – aseman isän
mielessä. Psykoanalyysin tuttu aihe lapsesta (ja aivan erityisesti pojasta), joka idealisoi poissaolevan isänsä, kääntyy tässä nurin. Lapsensa hoidosta poissaoleva isä onkin yllättäen se, joka idealisoi lasta.
Kirjoittaja tulkitsee isän jatkuvan läsnäolon ja osallistumisen lapsen hoitoon alusta alkaen moderniksi ilmiöksi. Ennen miehillä oli
kateuden tunteita, nyt isä saa korvaamattoman mahdollisuuden vaikut289
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taa lapsensa kehitykseen. Toisin sanoen entinen ”syrjäytetty” isä-kokija
muuttuu tekstissä nykyiseksi hyötyjäksi, joka saa mahdollisuuden
toimia aktiivisesti suhteessa lapseensa, vaikuttaa tämän kehitykseen
(materiaalinen prosessi, jossa isä tekijänä).
Petiitillä painettu esimerkki näyttää äidin jälleen lapsen toimintakulmasta, mutta koukkaa sitten takaisin lapsen isään:
2.7
Kun lapsi kamppailee ahdistavan erillisyytensä kanssa, vaarana on, ettei hän
saa sidottua piinaavaa eroahdistustaan äidin avulla. (Äitihän on lapsen mielessä tämän ahdistuksen aiheuttaja.) Jos isä on saatavilla ja omaksuu lapsen
suhteen rohkaisevan ”Kyllä kaikki sujuu” -asenteen, lapsi voi oppia kestämään sisältään nousevaa ahdistusta isän avulla.
(251–252.)

Kirjoittaja asemoi äidin ja isän lapsen toiminnan olosuhteeksi, kun
lapsi ei saa sidottua ahdistustaan äidin avulla ja voi isän avulla oppia.
Äiti näyttäytyy kaksinkertaisesti lapsen kannalta negatiivisena, sillä hän
on sekä lapsen piinan lähde että kykenemätön lasta auttamaan. Isä voi
tarjota lapselle mahdollisuuden, mutta vain sillä edellytyksellä että hän
on läsnä ja tietynlainen. Isää kuvaavat suhdeprosessit eivät aseta isälle
eksplisiittisesti toiminnallisia vaatimuksia.
Kirjoittaja tekee heti toisen yhteenvedon, tällä kertaa isän merkityksestä kehittyvän lapsen toimintakulmasta arvioituna:
2.8
Sanomattakin on selvää, että isä ja hänen edustamansa realiteetit ovat tärkeitä
kehityksen kaikissa vaiheissa. Isän kehityksellistä merkitystä ei ohita mikään
muu kuin äidin ja vauvan suhde, johon hänkin voi vaikuttaa oman parisuhteensa ja saatavillaolonsa kautta.
(252.)

Isä toimii nyt potentiaalisesti tekijänä ja toimintansa kontrolloijana
myös äidin ja lapsen suhteessa, mutta kuitenkin yhä pikemminkin siksi
että hän on suhteiden osapuoli kuin siksi, että hän on rooliltaan tekijä.
Isä voi vaikuttaa äidin ja vauvan suhteeseen sekä parisuhteensa (siis äidin)
kautta että suoraan saatavillaolonsa kautta. Jälleen kaksi tuttua aihetta
äidinhoivan diskurssista: isä tukee äitiä ja isä on poissa/läsnä. Isän läs-
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näolo on muuttunut toiminnallisemmaksi, mutta ei kuitenkaan ohita
äidin ja lapsen ruumiillista suhdetta tärkeydessään.
Lausuma isän edustamat realiteetit on ymmärrettävissä psykoanalyyttisena intertekstuaalisuutena. Isälle on nimittäin lapsen kehitysteoriassa annettu asema, jossa hän edustaa pienelle lapselle realiteetteja, jotka auttavat lasta kasvamaan irti kaikkivoipaisuuden fantasioista
äidin suhteen. Ymmärtääkseni tämä koskee kuitenkin ensi sijassa yhtä
kehitysvaihetta, nimittäin lapsen erillistymis-yksilöllistymisprosessia.
Oleellista on, että äiti kuvataan lapsen sisäisen psyykkisen maailman
näkökulmasta, isä pikemminkin reaalisena hahmona. Mikäli isä edustaa realiteetteja kehityksen kaikissa vaiheissa, voi tämän tulkita sukupuolten välisessä vertailuasetelmassa piiloiseksi viestiksi siitä, että äiti edustaa
lapselle aina jotakin muuta, fantasioita ja imaginaarista. Onko siis niin,
että ellei isää olisi, ei äiti kykenisi tuomaan hänen ja lapsen väliseen
suhteeseen realiteetteja lainkaan?
Sanomattakin on selvää -fraasi korostaa äidinhoivan ja jaetun
vanhemmuuden diskurssien välistä jännitettä, jonka ympärille käsittelemäni vanhemmuus-jakson argumentaatio rakentuu. Koko teoksen
alkupuoli korosti, että vain äidin hoivaava läheisyys on lapsen psykologiselle syntymälle tarpeen, ja vanhemmuusjakson alkupuoli rakensi
puolestaan aina tähän saakka siirtymää äidistä lapsen kehityksen turvaajana isän toiminnan käsittelyyn. Samalla siirtymä äidinhoivan diskurssin hallitsevuudesta jaetun vanhemmuuden diskurssin rakentamiseen johtaa tilanteeseen, jossa äidin ja vauvan suhde säilyy – sanoisinko enää nippa nappa – isän ja vauvan suhdetta tärkeämpänä. Mikään
ei näytä olevan sanomatta selvää.

Vauvan meissä virittämät tunteet
Jakson loppupuolella kirjoittaja palaa sukupuolineutraaliin vanhemmuus-puheeseen. Käsittelyssä eivät enää ole sukupuolten erot vanhemmuudessa, vaan se mikä vanhemmille on yhteistä. Toimintakulma on
nyt kokonaan aikuisen. Fokalisoija on julkituodusti asiantuntija, kirjoittaja itse. Abstraktin asiantuntemuksen sijaan kirjoittaja rakentaa
tekstin eetosta nyt oman kokemuksen varaan. Niinpä hän myös puhuttelee lukijaansa me-muodolla, vanhempina, hoitajana ja aikuisena:
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2.9
Mitä sitten vanhemmuuden tarjoama kolmas mahdollisuus tarkoittaa? Osin
omiin kokemuksiini perustuen muotoilen asian seuraavasti:
Lapsen jokainen kehitysvaihe aktivoi vanhemmissa heidän omia, vastaavia
kokemuksiaan. Vauvan meissä virittämät varhaisimmat tunteet eivät ole
suoraan tiedostettavissa. Kuitenkin ne vahvat emootiot, jotka huokuvat
vastasyntyneestä hoitajan tajuntaan, heijastavat aikuisen omia varhaisia
kokemuksia. Konkreettisen esimerkin tarjoaa se voimakas ahdistus, jonka
aikuinen kokee nähdessään, että hänen lapsellaan on pahaolo. Ilman tällaista sielullista kaikupohjaa aikuinen ei kokisi vauvaa niin totaalisen tarvitsevana,
että hän antautuu lähes ehdoitta tämän hoitamiseen.
(252.)

Näissä tekstin prosesseissa vanhemmat asettuvat hyötyjiksi: he
saavat kolmannen mahdollisuuden. Ensimmäiseksi ja toiseksi (kehitys)mahdollisuudeksi on teoksessa aiemmin määritelty pikkulapsen ns.
psykologinen syntymä sekä murrosikä. Hyötyjinä vanhemmat ovat
ennen muuta kokijoita: vauva virittää vanhemmissa tunteita, emootiot huokuvat hoitajan tajuntaan, aikuisella on omia varhaisia kokemuksia, aikuinen kokee ahdistuksen ja hän kokee vauvan tarvitsevana.
Kokeminen mahdollistaa vanhemman muuttuvan tekijäksi, joka antautuu. Toiminnan lähteenä eivät siis ole vanhemman omat halut ja
kyvyt, vaan kokemuksen metaforinen pakottavuus.
Kokija-vanhemman syrjäyttää kuitenkin kappaleen sisäisessä esimerkissä hetkeksi tekijä-isä. Samalla tekstin positiivinen paatos korvautuu negatiivisella:
2.10
Väkivaltainen isä, joka pahoinpitelee avutonta vauvaansa, ei luultavasti tullut
koskaan itse vauvana vastaanotetuksi ja on siksi kyvytön tarjoamaan tätä
kokemusta omalle lapselleen.
(252.)

Isä pahoinpitelee (isä tekijänä materiaalisessa prosessissa), hän ei
tullut vastaanotetuksi (isä kohteena metaforisessa materiaalisessa prosessissa, jossa hänet voi tulkita lähinnä tunteiden kohteeksi) ja hän on
kyvytön (suhdeprosessi joka osoittaa puuttuvaa kyvyn modaalisuutta).
Mutta miksi näissä prosesseissa on toimijana isä eikä sopusoinnussa
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välittömän kontekstin kanssa sukupuolineutraalisti vanhempi? Suojaako hormonisuihku äitiä väkivaltaisuudelta riippumatta siitä, onko hän
itse tullut vauvana vastaanotetuksi?
Kirjoittaja palaa heti väkivaltaesimerkin jälkeen vielä sukupuolineutraaliinvanhemmuus-puheeseen.
2.11
Toinen esimerkkini koskee kolmivuotiaan uhmakohtauksia: useimmat vanhemmat ymmärtävät itsensä kautta lapsen hädän ja suhtautuvat tilanteeseen
rauhoittavasti; jotkut vanhemmat joutuvat sen sijaan itse sellaisen suuttumuksen valtaan, joka kertoo heidän omasta käsittelemättömästä narsistisesta raivostaan.
Myöhemmin aikuinen voi tavoittaa myös tietoisia, omaan historiaansa liittyviä muistoja seuraamalla lapsensa kehitystä. Sekä latenssi- että nuoruusikä
tarjoavat runsain mitoin tällaista materiaalia.
(252.)

Vanhemmat ovat katkelmassa ennen muuta tietäjiä (kognitiiviset
prosessit vanhemmat ymmärtävät, suhtautuvat ja aikuinen tavoittaa
muistoja), havaitsijoita (seuraamalla) ja epäsuorasti kokijoita. Tapahtumista kuvaavassa prosessissa he nimittäin joutuvat suuttumuksen valtaan
ja omistamista kuvaavassa prosessissa heillä on raivo, jota ei ole käsitelty (metaforinen materiaalinen prosessi).
Aikuisen psyykkisessä kehityksessä lasten saaminen ja kasvattaminen laajenee koko kulttuuria muovaavaksi kokemukseksi:
2.12
Varhaisaikuisuuden suuri muutos koskee itsevastuullisuuden hyväksymistä. Viimeistään esikoisen syntymän jälkeen tämä realiteetti siirtyy uudelle
tasolle, niin paljon kuin mm. isovanhemmat auttavatkin äitiä ja isää. Itsevastuullisuuteen kätkeytyy nyt kuitenkin uusi inhimillinen voimavara, joka
kuuluu koko aikuisuuteen mutta on selvimmin havaittavissa keski-iässä.
Huolenpito aluksi omista jälkeläisistä ja sitten myös laajemmista
ihmisryhmistä on ollut perusta ihmislajin säilymiselle ja kulttuurien synnylle.
Työtä kuvaava ilmaisu ”kaiken valveillaolon vaativa vastuu” kohdataan usein
ensimmäisen kerran omaa lasta hoidettaessa. Myöhemmin se sisäistyy aikuisen toiminnan yleiseksi ohjenuoraksi.
(252–253.)
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Isovanhempien putkahtaminen mahdollisiksi lasta hoitaviksi tekijöiksi on kiinnostava yksityiskohta sikäli, että muualla käsittelemässäni
katkelmassa ei lainkaan viitata ”kolmansiin hoitajiin”. Tähän asti lapsi
on kuulunut yksinomaan ensisijaisesti äidin ja toissijaisesti – mutta
lähes yhtä merkityksellisesti – isän maailmaan.
Jakso alkoi parisuhteella ja parisuhteeseen se sulkeutuu:
2.13
Laps(i)en syntyminen vaikuttaa parisuhteeseen monin tavoin. Yleensä se lisää
naisen ja miehen yhteenkuuluvuutta ja saa heidät puhaltamaan entistä
tarmokkaammin yhteiseen hiileen. Tämä helpottaa suuresti kummankin
egoon kohdistuvia paineita: psyykkistä työtä voidaan tehdä myös yhdessä,
jos puolisot löytävät tien vapaaehtoiseen tarvitsevuuteen. Lapset saattavat
kuitenkin keinuttaa perheen tasapainoa, jos toinen vanhemmista liittoutuu
lasten kanssa toista vastaan. Tässäkin havaitaan se, että jokainen tärkeä kokemus on kehityksen vedenjakaja.
(253.)

Nainen ja mies, parisuhde, puolisot ja perhe ovat katkelman äitiä ja
isää kuvaavia toimijoita. Nämä ilmaukset sitovat heidät yhteen ja
yhteiseen toimintaan, metaforiseen ja psyykkiseen työhön, siis joltisenkin abstrakteihin prosesseihin. Parisuhde, puoliso- ja perhepuhe ei
kerro puolisoiden sukupuolen mukanaan tuomista sisällöllisistä eroista
tai mahdollista yhtäläisyyksistä mitään. Yhteiseen hiileen voi puhaltaa
ja psyykkistä työtä voi tehdä yhdessä toimimalla sekä samoissa että eri
tehtävissä. Siten tällainen puhe on mahdollista niin äidinhoivan kuin
jaetun vanhemmuuden diskurssissa. Kolmiosuhde mahdollistaa kuitenkin myös perhe- tai parisuhdeyksikön hajoamisen. Voi käydä niin,
että toinen liittoutuu toista vastaan.
Parisuhteelle voi käydä hyvin tai sitten huonosti. Jos käy niin, että
lapsen syntyminen ei yhdistäkään puolisoita, perheensä jättävä puoliso on usein isä.
2.14
Niinpä vammaisen lapsen syntyminen saattaa yhdistää aviopuolisoja tai
toinen heistä – usein isä – kokee asian liian vaikeaksi itselleen ja jättää perheensä.
(253.)
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Äidinhoivan diskurssi palaa tässä jakson lopetusesimerkissä voimallisena. Nyt se ei kuitenkaan ole periaatteellinen vaan käytännön
kokemuksen osoittama seikka. Sukupuolineutraali vanhemmuus halkeaa jälleen äidin ja isän kokemuksiksi ja toiminnaksi.

Isyys toimintana, äitiys ruumiillisuutena
Naisen toimijuus palaa käsittelemässäni vanhemmaksi tulon vauhdittamaa aikuisen psyykkistä kehitystä käsittelevässä jaksossa toistuvasti
hänen ruumiillisuuteensa: synnytys ja imetys ovat naiselle kolmas
kehitysmahdollisuus. Äidin kehitystä voivat estää naisen psyykkiset
ongelmat, masennus ja synnytyspsykoosi.
Isän kolmas mahdollisuus rakentuu puolestaan sille, että isä rakentaa suhteen vauvaansa ja toimii isänä. Hän voi toiminnallaan vaikuttaa
myös äidin ja lapsen suhteeseen joko äidin kautta tai suoralla suhteellaan
lapseen.
Kun äiti ja isä ovat kehittyneet vanhemmiksi omia sukupuolierityisiä
reittejään, he voivat alkaa toimia samanlaisina, sukupuolineutraaleina
vanhempina. Jaetun vanhemmuuden diskurssi on murtautunut äidinhoivan diskurssin hallitsemalta perustalta. Sukupuoliero palaa diskurssiin perheongelmien puheenaiheen myötä: lastaan pahoinpitelevä
vanhempi on esimerkissä isä ja perheensä jättävä aviopuoliso on – usein
isä. Äidinhoivan diskurssi murtautuu puolestaan keskelle jaettua
sukupuolineutraalia vanhemmuutta realismipuheen ja määrän logiikan voimalla.
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Tekstianalyysi 9

Miehen voimin onnistuneeseen jakamiseen

Psykoanalyytikon kirjoittama kirja miehestä ja hänen elämänpiireistään
ja sen luku Lapsi rakkauden kohteena on vahva psykoanalyyttinen jaetun
vanhemmuuden elämänpoliittinen ohjelma. Luen sitä nimenomaan
ohjelmallisena tekstinä, sillä se kuvaa nykyisen tilanteen ja hahmottelee ihanteellista tilannetta niin yksilön kuin yhteiskunnan kannalta.
Ohjelman toteuttajiksi asettuvat tekstissä miehet, isät. Jo luvun ensimmäisessä jaksossa miehet asetetaan keskeiseksi toimijoiksi.
Teos on lajityypiltään keskustelukirja, ja se on suunnattu laajalle
yleisölle. Samalla se keskustelee vahvasti myös psykoanalyyttisen perinteen sisällä ja haastaa psykoanalyysin roolin jakamattoman äidinhoivan diskurssin keskeisenä tukipylväänä. Psykoanalyyttiset kiistakumppanit jäävät luvussa nimeämättömiksi ja intertekstuaaliset viittaukset hienovaraisiksi.

On olemassa kahdenlaisia isiä
Tavoite, jonka puolesta kirjoittaja argumentoi, on yhtaikaa sekä
utooppinen että realistinen ja sijoittuu sekä tulevaisuuteen että nykyisyyteen. Eräs tekstuaalinen keino tämän aikajännitteen rakentamisessa on miehen/isän yleensä ja erityisten miesten ja isien käyttö tekstin
toimijoina.
Isä yleensä, isän tehtävä:
– Alan tutkijat ovat 1970-luvulta alkaen eri tutkimuksissa osoittaneet, että isän hoiva voi olla vauvalle yhtä hyvää kuin äidin hoiva.
(122.)
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– Isä hoitaa samoja tehtäviä kuin äiti, eikä sukupuolella ole vielä
merkitystä.(122.)
– Näin isä voi antaa lapselle sekä turvan että vapauden; sitä hän voi
antaa olemalla riittävästi läsnä kodin ilmapiirissä. (125.)
– Kun lapsi saa osakseen isänhoivaa, isä luo samalla tälle kykyä
hoivata. (140.)
Erityiset isät:
– Kuten isä teki? (118.)
– On olemassa isiä, jotka omistautuvat lapselleen vain tietyssä ikävaiheessa. (119.)
– On miehiä, jotka omistautuvat lapselleen heti tämän synnyttyä. He
haluavat tehdä näin. (120.)
– Äidin varassa kasvaneet pojat ovat kuitenkin voineet selvitä ilman
suuria ongelmia silloin, kun he ovat onnistuneet tavalla tai toisella
löytämään eri ikävaiheissa miehiä ja mielikuvia miehistä, jotka ovat
tukeneet heidän miehistä minuuttaan. (124.)
– Hoidanko lasta lapsen tarpeiden kuuntelun pohjalta? (131.)
Molempia muotoja käyttäessään asiantuntija luo sekä faktuaalisuutta
– näin asiat ovat – että utopiaa – näin asioiden pitäisi olla, näin ne
voisivat olla. Asiantuntija painottaa yleistä totuutta usein käyttäessään
yksikköä mies/isä: miehet voivat hoitaa lapsia siinä kuin äiditkin. Isä
merkitsee nyt miespuolista vanhempaa ja lapsen hoitajaa, isyyttä funktiona. Puhuessaan erityisistä isistä (usein monikossa) kirjoittaja osoittaa, että tällä hetkellä on olemassa monenlaisia miehiä ja isiä: on sekä
lapsia hoitavia miehiä että niitä, jotka jättävät tehtävän naisille. Yleisen miehen/isän käyttö utopian rakentamisessa perustuu sille tiedolle, etteivät kaikki nykymiehet kuitenkaan ole hoivaavia isiä. Faktuaalisten isien erilaisuuden painottaminen on utopian kannalta tärkeää
siksi, ettei tavoite ole tuulesta temmattu vaan se toteutuu osittain jo
nykyisien toiminnassa.
Useissa kohdin toistuu on olemassa -tyyppinen eksistentiaalinen
prosessi. Se rytmittää tekstiä ja antaa isien moninaisuus -argumentille
retorista voimaa:
– On olemassa isiä, jotka omistautuvat lapselleen vain tietyssä ikävaiheessa. (119.)
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– On miehiä, jotka omistautuvat lapselleen heti tämän synnyttyä.
(120.)
– On siis olemassa paljon miehiä, jotka pystyvät hoitamaan vauvaa
yhtä hyvin kuin äiti ja nainen. On miehiä, joiden oma varhainen
peruskokemus on ollut parempi kuin vaimolla. (120–121.)
– On kuitenkin miehiä, joita mikään ei estä huolehtimasta omasta
lapsestaan. (121.)
– Mutta on monia muitakin pekkoja, jotka huolehtivat lapsestaan.
(121.)
– On myös runsaasti perheitä, joissa vaimo hoitaa lapset Pekka X:n
tapaan, ja mies ei ’ehdi’. (121.)
– On miehiä jotka pystyvät hoitamaan vauvaansa ja lastansa vain
osittain. (135.)
Kaiken kaikkiaan kirjoittaja käsittelee isyyttä sukupuolittuneena
asiana. Isä on mies ja erilainen kuin nainen ja äiti, mutta tämä ei estä
häntä tekemästä samoja asioita kuin naiset tekevät. Isä on mies, joka
toimii mitä erilaisimmilla tavoilla, joka tekee, ilmaisee itseään ja tuntee, joka on suhteessa lapseen, naiseen ja muihin miehiin ja joka tahtoo, voi ja kykenee. Teksti kuvaa isää toimijana monenlaisissa prosesseissa ja erilaisissa toimijan rooleissa.
Kirjoittaja käyttää rikasta ja vaihtelevaa sukupuolipuhetta. Tekstissä on runsaasti henkilötoimijoita ja vain vähän nominaalistuksia tai
muita toimijan abstrahoivia ilmauksia. Sukupuolierityistä mies- ja
naispuhetta on tekstissä paljon, koska kirjoittaja erittelee sukupuolta
myös kulttuurisella tasolla, ei pelkästään intersubjektiivisena seikkana.
Miestoimijaan viitataan jota kuinkin yhtä monta kertaa sanalla mies
tai sen johdannaisilla kuin isä-sanoilla. Miehestä kerrotaan myös
tuttavallisesti etunimellä (Pekka X ja Pave; toiset miehet ovat muita
pekkoja). Myyttisiä miehiä ovat esimerkiksi Isä Jumala, James Bond,
Jaakob, Ikaros ja Teräsmies. Harvemmin toimija on abstraktio kuten isyys
tai isänhoiva, isämielikuva, isäsamastus, ”isänvaisto” ja isyyskyky.
Miestarkoitteisia abstraktioita ovat esimerkiksi miehen rooli, miehinen
minä ja mieskontakti. Passiivi on isästä puhuttaessa käytössä tuskin
lainkaan. Joissakin kohdissa isä- ja miespuhe muuttuu minä- ja mepuheeksi – yleensä silloin kun ääni annetaan kirjallisuudelle tai mies-
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kertojalle. Toisinaan kirjoittaja kutsuu lukijaa samaistumaan tekstiin
ja asettuu ikään kuin lukijan ääneksi: Hoidanko lasta tarpeiden kuuntelun pohjalta? Olenko itse nälkäinen lapsi vai lasta hoitava aikuinen?
(131).
Kun on puhe lapsen äidistä, toimijaa ilmaiseva sanakin on useimmiten äiti tai äidit. Vain harvoin kirjoittaja käyttää äiti-sanaa silloin kun
hän kirjoittaa parisuhteesta. Tällöin termi on useimmiten vaimo tai
nainen. Naisen mahdollisena parina on tekstissä siis yleensä mies,
vaimon (avio)mies ja äidin isä. Muutaman kerran kirjoittaja liittää
yhteen kaksi naiserityistä ilmausta ja korostaa näin äidin tai vaimon
sukupuolisuutta kuten lauseessa on miehiä, jotka pystyvät hoitamaan
vauvaansa yhtä hyvin kuin äiti ja nainen (120). Naistoimijaa implikoivia
ilmauksia ovat esimerkiksi rintaruokinta, äidinvaisto ja synnytys.
Sukupuolineutraaleja ilmauksia vanhempi, vanhemmat ja vanhemmuus tai aikuinen, hoitaja, molemmat jne. kirjoittaja käyttää huomattavasti vähemmän kuin sukupuolispesifejä ilmauksia. Kuitenkin jaksossa, joka käsittelee isän suhdetta eri ikäisiin lapsiin, isän sukupuoli
eksplikoituu sitä harvemmin mitä suuremmaksi lapsi kasvaa. Nuoruusiässä lapsella on vanhemmat, ei siis äitiä ja isää.
Alaotsikoilla erotelluissa jaksoissa isän suhdetta lapseen tarkastellaan eri toimintakulmista ja isää käsitellään paitsi suhteessa lapseen,
myös suhteessa äitiin ja kulttuurisiin jäsennyksiin.

Isä itse
Luvun aloittavan alaotsikon (”Elät vain kahdesti” – Mitä lapsen syntymä herättää miehessä?) jälkeen tekstin keskeinen toimija on mies tai vaihtoehtoisesti isä. Kirjoittaja esittää hänet useimmiten yksikössä.
Mies tai isä toimii, puhuu ja kokee, toisin sanoen teksti esittää hänet
aktiiviseksi, aloitteelliseksi ja intentionaaliseksi toiminnan aikaansaajaksi: hän tekee – – ratkaisut (118), hän luo itse oman suhteensa omaan
lapseensa (119) ja hän päättää itse (119). Useamman kerran teksti liittää
miehen toimintaan kykyä osoittavan modaalisuuden: Hän onnistui
kuuntelemaan itseään, hän pystyy puolustautumaan muiden vaatimuksia
vastaan, isä ei anna sen tapahtua (kaikki s. 119). Toisaalta kyse on myös

299

ANALYYSIT

voimisesta, jonka voi tulkita sekä miehen valinnoiksi että toisten tai
olosuhteiden sallimaksi tai aiheuttamaksi:
3
Hänen vaihtoehtonsa voivat avautua erilaisiin suuntiin.
Hän voi vetäytyä lapsensa läheltä. Kuten oma isä teki?
Hän voi elää lapsensa lähellä ja lapsensa kanssa uudelleen myös omaa lapsuuttaan muistellen ja arvioiden. Hän voi kehittyä ja kasvaa omaksi itsekseen
– isäksi. Hän voi löytää nyt uudenlaisia ratkaisuja omaan elämäänsä, erilaisia ratkaisuja kuin hänen oma isänsä teki.
(118.)

Luvun ensimmäistä jaksoa on luontevaa lukea johdantona jatkolle.
Tässä jaksossa ikään kuin esitellään vaihtoehdot. Mies voi isänä kehittyä moneen suuntaan, mutta viime kädessä hän itse tekee ratkaisut.
Jakso Isä vauvan kanssa alkaa iskelmästä lainatulla motolla: Ensi
katseessaan tarkoituksen antoi hän mun maailmaan... ja jatkuu sitten
kirjoittajan omana tekstinä:
4.1
On olemassa isiä, jotka omistautuvat lapselleen vain tietyssä ikävaiheessa.
- Isä tulee lapselle tärkeäksi silloin, kun tämä alkaa puhua ja kävellä.
- Isä kiinnostuu lapsesta tämän alkaessa pelata ja leikkiä.
- Isä on mielellään lapsen kanssa silloin kun tämä käy hänelle kaveriksi kalaan,
matsiin tai lenkille.
- Murrosiässä poika tarvitsee erityisesti isää miehen malliksi.
(119–120.)

Kirjoittaja kuvaa maailman tilaa sellaisena kuin se on, faktuaalisena.
Eksistentiaalilauseella on olemassa isiä hän johdattaa erilaisten isien
suhteeseen lapsiinsa. Isä omistautuu, kiinnostuu ja on mielellään lapsen
kanssa. Näissä lauseissa toimintakulma asettuu isästä käsin. Toisaalta
kirjoittaja fokalisoi myös lapseen (isä tulee lapselle tärkeäksi ja murrosiässä poika tarvitsee erityisesti isää). Lapsen tarvitseminen on ambivalentti
prosessi, sillä se voi kuvata lapsen tarpeita sekä lapsen kokemana että
ulkopuolisen arvioimana.
Tulkintani mukaan kirjoittaja viittaa asiantuntijoiden diskursseihin
eikä oletettuun lapsen kokemukseen, vaikka ei sitä eksplikoikaan. Lapsi
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tarvitsee isää erityisesti irrottautuakseen symbioosista äidin kanssa ja poika
tarvitsee murrosiässä läsnäolevaa isää ovat kiteytyneitä psykoanalyyttisen
kehitysteorian oletuksia. Kirjoittaja asettuukin poleemiseen suhteeseen
psykoanalyyttisen perinteen kanssa ja esittää sille kysymyksen:
4.2
Niin, entä sitten silloin, kun lapsi on vielä vauva? Kuinka isän esiintulo lapsen maailmaan voi onnistua yhtäkkiä jossain ikävaiheessa jos sitä ennen ei ole
mitään suhdetta?
(120.)

Kysymys on samalla suunnattu myös lukijoille ja isille itselleen, esimerkiksi niille isille, jotka odottavat vastasyntyneen lapsensa kasvamista
vauvasta leikki-ikäiseksi ja kaveriksi isän harrastuksiin. Tällaiset isäthän ovat tuttuja tutkimuksista ja ympäristöstämme. Suomalaiset isät
ovat päivittäin paljon tekemisissä lastensa kanssa. He leikkivät, ulkoilevat ja vievät lapsia harrastuksiin, mutta eivät kovin paljon osallistu
vauvojen perushoitoon ja kotitaloustöihin.
Katkelman lopuksi kirjoittaja esittää, että ympäristössämme, todellisuudessa, on myös toisenlaisia isiä:
4.3
On miehiä, jotka omistautuvat lapselleen heti tämän synnyttyä. He haluavat tehdä näin.
(120.)

Nämä psykoanalyyttiselle perinteelle joko tunnistamattomina
pysyvät tai sen ongelmallisiksi kuvaamat hahmot ovat luvun keskiössä.
Heidän toimintaansa kirjoittaja haluaa pohtia ja heidän toimintansa
ehtoja pohtia. Juuri he ovat kirjoittajan keskeiset toimijat, jotka tavoittelevat suhdetta omaan lapseensa ja samalla hyvää elämää itselleen.
Tässä tehtävässään kirjoittaja joutuu koettelemaan psykoanalyyttisen
diskurssin rajoja yleensä ja erityisesti psykoanalyyttisen perinteen
suhdetta jaetun vanhemmuuden diskurssiin.
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Pekka X ja muut pekat
Seuraavassa analysoin tarkemmin petiitillä painettua kohtaa jakson Isä
vauvan kanssa? lopusta, jossa kirjoittaja antaa äänen Pekka X:lle (s. 121).
Tällöinkin ääni on luonnollisesti kirjoittajan kynästä, ei tekstin ulkopuolinen ”tosimaailman” ihmisen ”autenttinen” ääni. Pekasta ei kerrota muuta kuin nimimerkki, ei myöskään sitä, miten kertomus on
tuotettu. Koska kirjoittaja on psykoanalyytikko, monologi vihjaa siihen, että se voisi mahdollisesti olla peräisin asiakkaan ja psykoanalyytikon istunnosta, jossa asiakas kuvaa elämäänsä analyytikon keskeyttämättä kertomusta kysymyksillään ja kommenteillaan. Monologin
kieli on puheenomaiseksi tyyliteltyä kirjakieltä. Lauseet ovat lyhyitä
aivan kuin kertomus olisi koottu kuuntelijan muistiinpanoista. Siihen
johdattava kappale sijoittaa Pekan niiden miesten joukkoon, jotka on
tuotettu aiemmin tekstissä kyvykkäiksi, pystyviksi vanhemmiksi,
mahdollisesti vaimoaan paremmiksi:
5.1
Kapea miehen rooli tai vaimon kateus voi kuitenkin estää miestä ottamasta
näitä kykyjään käyttöönsä. Näin lapsi tulee saamaan huonomman hoidon
kuin vanhempien kyvyt edellyttäisivät. On kuitenkin miehiä, joita mikään
ei estä huolehtimasta omasta lapsestaan.
(121.)

Kertomus alkaa:
5.2
Pekka X:
- Vauvan syntyessä vaimo jatkoi elämäänsä kuin mitään ei olisi tapahtunut.
Hän ei viihtynyt äitiyslomalla vaan hakeutui vapaaehtoisesti työpaikalleen.
Hän jatkoi tiiviisti harrastuksiaan. Iltamenoja oli yhtä mittaa.
(121.)

Ääni ja näkökulma on selkeästi Pekan. Ensin hän kuvaa tapahtumia
siten, että vaimo on keskeinen toimija. Vaimo jatkoi elämäänsä, ei
viihtynyt, hakeutui ja jatkoi harrastuksiaan – hän on siis lauseissa tekijä
ja kokija. Hän on tapahtumien alkuunpanija ja kontrolloija. Teksti
sisältää implisiittisen oletuksen, että vauvan syntymä on tapahtuma,
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jonka jälkeen nainen ei jatka elämäänsä kuin mitään ei olisi tapahtunut. (Nainen viihtyy äitiyslomalla ja jos hän menee töihin, niin välttämättömyydestä. Harrastuksiaan nainen jatkaa harvakseltaan jos lainkaan. Iltaisin hän pysyy kotona.) Kieltolauseilla ja sanavalinnoilla
(vapaaehtoisesti, tiiviisti, yhtä mittaa) teksti luo vahvoja oletuksia normaalista naisen käyttäytymisestä. Pekan vaimo ei kuitenkaan toimi
oletukseen mukaan vaan määrittyy poikkeamaksi normista. Hän on
tekstissä aktiivinen toimija muuten, mutta ei suhteessaan vauvaan.
Uutta kertojan repliikkiä merkitsevän viivan jälkeen tekstin keskeiseksi toimijaksi tulee kertoja itse minä-muodossa.
5.3
- Minä jäin panemaan vauvan nukkumaan. Minä vein lapsen aamupuuron
jälkeen hoitoon. Vaimo ei mielestään ehtinyt. En minäkään ehtinyt.
Myöhästelin töistä. Peruutin kokouksia. Kieltäydyin monista iltaan sijoitetuista hommista. Jäin pois porukoista, tilapäisesti, kuten heille kerroin.
Kukaan ei ihmetellyt. Isyys ei enää ole ennenkuulumatonta toimintaa.
(121.)

Minä jää, panee, vie, myöhästelee, peruuttaa, kieltäytyy, jää pois ja
kertoo. Hän toimii siis tekijänä ja sanojana. Lisäksi vaimo ja kertoja eivät
ehdi, minkä tulkitsen lähinnä tapahtumisen prosessiksi, jossa toimijuus
määrittyy toimijasta itsestään riippumatta. Ehtimisellä on kuitenkin
myös ainakin tulkinnanvarainen kokemisen ulottuvuus. Vaimo ei
mielestään ehtinyt korostaa vaimon omaa näkökulmaa ja vihjaa, että mies
saattaa olla eri mieltä. Mies sen sijaan ei todellisuudessa ehtinyt, koska
myöhästyi toistuvasti töistä ja rajoitti sekä työntekoaan että sosiaalisuuttaan.
Tässä vaiheessa astuvat myös perheen ulkopuoliset toimijat –
(työ)porukat – kuvaan. Heidän arvioonsa vedoten (kukaan ei ihmetellyt) kertoja ilmaisee, että hänen oma toimintansa oli sosiaalisesti hyväksyttävää ja ymmärrettävää. Seuraa välitilinpäätös: Isyys ei enää ole
ennenkuulumatonta toimintaa. Toisin sanoen Pekka X ei ole ainoa isä
joka muuttaa toimintaansa työpaikalla lapsen synnyttyä. Isyys saa
toiminnallisen vivahteen, jollaista sillä ei ole joskus aikaisemmin ollut. Enää ei tilanne miesten kohdalla ole lapsen syntymän jälkeen kuten
sen kerrottiin nyt olevan Pekan vaimon kohdalla: vaimo jatkoi elämäänsä
kuin mitään ei olisi tapahtunut.
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Kertojan toiminta muuttuu jatkossa pakotetuksi, välttämättömyyden modaalisuuden alaiseksi:
5.4
Mutta minun oli pakko. Vaimo ei jäänyt syöttämään, nukuttamaan, viemään
hoitoon.
Mutta todellisuudessa minäkään en voinut jäädä. Hermostuin. Pyysin
vuodeksi virkavapaata. Otin vähän velkaa. Esimies mietti viikon. Lopulta
hän ilmoitti haluavansa minut vielä takaisin ja myönsi virkavapautta.
(121.)

Siinä missä vaimo hakeutui vapaaehtoisesti työpaikalleen, kertojan
oli pakko – tehdä mitä? Myöhästellä, peruuttaa, kieltäytyä, jäädä pois ja
kertoa – kaiken kaikkiaan toimia työpaikalla tavalla, joka ei sinne sovi.
Kertojan oli pakko, koska vaimo jätti toimimatta: ei jäänyt syöttämään,
nukuttamaan ja viemään hoitoon.
Välttämättömyyden rinnalle asettuu toinen modaalisuus, mahdollisuus, jota ei ole. Kertojan oli pakko, mutta todellisuudessa hän ei voinut
jäädä. Katkelmassa rakentuu kertoja-kokijalle vahva sisäinen jännite:
hän tekee vaikka ei voikaan. Hän hermostuu. Kertoja ratkaisee ristiriidan asettumalla tekijäksi ja sanojaksi: hän pyytää ja ottaa velkaa.
Esimies miettii, ilmoittaa ja myöntää virkavapautta. Esimiehen tehtävä kertomuksessa on paitsi mahdollistaa Pekan ristiriidan ratkaisu,
myös ilmaista, että Pekka on isyydestään ja virkavapaudestaan huolimatta yhä haluttava työntekijä.
Seuraa Pekan paluu työhön:
5.5
Nyt olen jälleen töissä. Niin vaimokin on, edelleen. Sain osa-aikaisen kotiapulaisen. Itse teen osan töistä kotona. Pärjäämme näin. Vaimo on enemmän
poissa kotoa kuin minä. Minä hoidan lapsille aamupuuron ja panen heidät,
heitä on nykyisin kaksi, nukkumaan. Vaimo ei yleensä ehdi.
(121.)

Kertoja tekee osan töistä kotona (materiaalinen prosessi) mutta myös
on töissä (suhdelause) kuten vaimokin. Kotiapulaisen saajana kertoja
asettuu hyötyjäksi. Minä-kertoja siirtyy kuitenkin yhtäkkiä puhumaan
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meistä hyötyjinä: pärjäämme näin. Tekstiyhteys vihjaa tulkintaan
”pärjäämme juuri ja juuri, meneehän se näinkin kun on mentävä”.
Lukijan täydennettäväksi teksti jättää sen, kenen kanssa kertoja pärjää, lapsen/lasten, vaimon vai kenties kotiapulaisen kanssa? Kaikki he
esiintyvät kappaleessa toimijoina kertojan rinnalla ja ovat potentiaalisia hyötyjiä.
Viimeisissä lauseissa kertoja saa tekijän roolin, ja toiminnan hyötyjät
ja kohteet, lapset esiintyvät ensimmäisen kerran eksplisiittisesti prosessin osapuolina suhteessa kertojaan: Minä hoidan lapsille aamupuuron
ja panen heidät – – nukkumaan. Myös vaimo eksplikoituu toimijana
lauseissa vaimo on enemmän poissa kuin minä ja vaimo ei yleensä ehdi.
Kertomuksen aikajännitteet ovat mielenkiintoiset. Aika virkavapauden pyytämisestä sen myöntämiseen kesti kauan. Esimies mietti
viikon. Lopulta hän ilmoitti. Sen sijaan kertoja hyppää kokonaan virkavapausvuoden yli eikä kuvaa lainkaan toimintaansa kotona lapsen
kanssa, ”isyystoimintaa”. Vähän myöhemmin aika on jälleen hypännyt melkoisen tovin: lapsia on nykyisin kaksi, mainitaan huomautuksessa
keskellä virkettä.
Kertomuksessa nainen nimetään aina (avio)miehen näkökulmasta.
Hän on vaimo, ei esimerkiksi lapsen äiti tai tuttavallisesti vaikkapa Pirkko
(kuten Pekka X kirjoittajan nimeämänä). Hän asettuu toimijana aktiiviseksi ja aloitteelliseksi, mutta ei koskaan suhteessa lapseen tai lapsiin. Kuitenkin katkelmasta käy ilmi, että myös vaimo on toisinaan
kotona ja hoitaa lapsia (hän ei viihtynyt äitiyslomalla, hän on enemmän
poissa kotoa kuin kertoja, hän ei yleensä ehdi).
Kertomuksen minä-sankari täyttää velvollisuutensa – mutta vain
velvollisuutensa, ja senkin pakon edessä. Vaimo ei viihtynyt äitiyslomalla, mutta myöskään Pekka ei kerro viihtyneensä kotona – ylipäänsä
hän ei kerro juuri lainkaan elämästään lasten kanssa. Kertomusta
edeltävän kappaleen virittämä odotus ei siis täytykään? Kertomukseen
johdatettiin (esimerkki 5.1) asettamalla miehen isyyden estäjäksi kapea
miehen rooli tai vaimon kateus. Kertomuksessa isyys (miehen rooli isänä) ei kuitenkaan ole enää ennenkuulumatonta ja vaimo pikemminkin pakottaa Pekan lapsenhoitoon kuin estää siitä. Onko kertomuksen
Pekka sittenkään kertomuksen johdannon mukainen mies, jota mikään
ei estä huolehtimasta omasta lapsestaan?
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Kertomusta voikin lukea paitsi kertomuksena sankarista (on miehiä, joita mikään ei estä huolehtimasta lapsestaan), myös traagisena
kertomuksena miehestä, jonka kapea miehen rooli estää ottamasta kykyjään käyttöönsä. Tai sitten pakon edessä velvollisuutensa täyttävä
sankari kuulostaakin yllättäen ruikuttavalta anti-sankarilta, jonka
vuoksi lapsi saa huonomman hoidon. Nämä ovat minun ”vastaluentojani” kertomuksesta, jotka rakennan kiinnittämällä huomioni tekstin aukkoihin ja sen yhtenäisyyden murtumiin. Asiantuntija-kirjoittaja
itse arvioi kertomuksen toisin:
5.6
Näin Pekka X. Mutta on monia muitakin pekkoja, jotka huolehtivat lapsestaan. Aina se ei jää heidän yksinäiseksi tehtäväkseen. Monissa perheissä vastuu onnistutaan jakamaan. Usein vaimo pystyy hoitamaan lapsia tasaveroisesti miehen kanssa. On myös runsaasti perheitä, joissa vaimo hoitaa lapset
Pekka X:n tapaan, ja mies ei ”ehdi”.
(121.)

Pekan tapaus ei siis ole harvinainen, mutta ei hallitsevakaan. On kaikenlaisia pekkoja ja monenlaisia perheitä.
Kappaleen fokalisointi on retorisesti tehokas. Sen avulla jaetun
vanhemmuuden diskurssi avautuu miehen toimintakulmasta. Monet
muutkin pekat huolehtivat lapsestaan (”huolehtivia miehiä on paljon”).
Aina se ei jää heidän yksinäiseksi tehtäväkseen (”mutta usein jää”). Usein
vaimo pystyy hoitamaan lapsia tasaveroisesti miehen kanssa (”mutta
aina ei pysty”). Jakamattoman äidinhoivan diskurssi sen sijaan avautuu naisen toiminnasta käsin: On runsaasti perheitä, joissa vaimo hoitaa
lapset ja mies ei ”ehdi”.
Kun kertomusta lukee tästä päätöskappaleesta käsin, jossa vastuun
jakaminen määrittyy onnistumiseksi, kertomus voidaan lukea tarinaksi
epäonnistuneesta jakamisesta. Siinä mies-toimija teki kaikkensa
jakaakseen, hoiti lapsia yli oman tasaveroisen osuutensa, mutta vaimo
ei ehtinyt eikä tehnyt juuri mitään.
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Äidit tahtovat myös muuta
Analysoimani luku aukeaa miehen toiminnan kautta, pohtii miestä
isänä ja isän suhdetta lapseen. On siis johdonmukaista, että äiti toimijana esiintyy yleensä suhteessa mieheen. Lukuun sisältyy myös
jaksoja, jotka fokalisoivat keskeisesti äitiin naisena. Niissä äidit ja muut
naiset toimivat monissa rooleissa. Seuraavassa kokonaisuudessaan hyvin
lyhyt jakso, jonka alaotsikko kuuluu Puuttuva äidinvaisto.
6
”Äidinvaisto” tai kyky hoitaa vauvaa saattaa olla naisella valmiina, se voi herätä
myöhemmin, ja joskus se ei herää lainkaan. Raskaus ei tee naista automaattisesti miestä herkemmäksi vauvan tarpeille. Nainen ei aina pysty kuuntelemaan vauvansa tarpeita eikä aina edes hoitamaan tätä.
NN on osoittanut kulttuurihistoriallisin vertailuin, että lasten luovuttaminen
muiden kuin äidin hoivaan on ollut yleinen käytäntö laajalti. Ylhäisönaisen
rooliin ei kuulunut hoitaa lasta tai vauvaa. Köyhät äidit taas luovuttivat
vauvat muiden hoitoon voidakseen hankkia elantonsa.
Kenen hoitoon äiti luovuttaa lapsensa meidän aikanamme?
(136.)

Kirjoittaja puoltaa koko luvullaan näkemystä, etteivät miehet sukupuolensa johdosta ole sen huonompia lapsen hoitajia ja kasvattajia
kuin naisetkaan. Äidinvaiston kyseenalaistamisella ja purkamisella
sukupuolineutraaliksi huolehtimisvaistoksi on tässä tärkeä tehtävä. Samalla kun vaiston naispuolisuus asettuu kirjoittajalle ongelmaksi, myös
vaiston luonnollisuus, biologisuus tai riippumattomuus ihmisten toiminnasta ja kulttuurisista käsityksistä on kirjoittajalle problemaattinen
seikka. Kirjoittaja painottaa huolehtimisvaiston kulttuurisuutta eri
keinoilla. Toisinaan hän asettaa vaisto-termit sitaattimerkkeihin, joiden tehtävä on ilmaista kirjoittajan etäisyyttä suhteessa ilmaisuun.
Toisaalta kirjoittaja suhteellistaa vaistoja sisällöllisesti, kuten katkelmassa 6 poimimalla esimerkkejä historiasta ja lainaamalla asiantuntijaa.
Aluksi nainen asettuu prosessin osallistujaksi suhdelauseissa.
Äidinvaisto, kyky hoitaa vauvaa ja raskaus ovat lauseiden toimijat, jotka
abstrahoivat ja etäännyttävät äidin toimijuutta. Kun nainen sitten
ensimmäisen kappaleen viimeisessä lauseessa asettuu havaitsevaksi ja
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tekeväksi toimijaksi, hänen mahdollinen kykynsä ilmaistaan kieltolauseen kautta: Nainen ei aina pysty eli hän kyllä joskus, toisinaan tai
usein pystyy kuuntelemaan vauvansa tarpeita ja hoitamaan tätä.
Toisessa kappaleessa on puheen alla historiallisten naisten aktuaalinen toiminta, josta kerrotaan lainaamalla kirjoittajan omin sanoin
asiantuntijaa, eikä enää (geneerisen) naisen kyky. Köyhät äidit asettuvat tekijöiksi ja heidän toiminalleen annetaan myös hyvä selitys.
Nominaalistus luovuttaminen, joka on ollut yleinen käytäntö, sekä
ylhäisönaisten rooli puolestaan kätkevät sen, kuka toiminnan takana
varsinaisesti on. Verbi luovuttaa on konnotaatioiltaan jännitteinen. Kyse
on antamisesta, tässä tapauksessa siis siitä, että äiti antaa vauvansa tai
lapsensa muiden hoivaan tai hoitoon. Näitä muita ei nimetä eikä määritellä, eikä myöskään heidän toimintansa hoitajina ja hoivaajina saa
määreitä sen paremmin laadun tai kestonkaan mukaan. Luovuttaminen
voi olla väliaikaista tai antamista kokonaan pois – sitä emme tiedä.
Luovuttaminen voi olla antautumista mahdottoman edessä tai joissakin yhteyksissä ystävällistä ja kunnioittavaa ojentamista toiselle.
Omana kappaleenaan jakson lopettava kysymys Kenen hoitoon äiti
luovuttaa lapsensa meidän aikanamme? jää näin soimaan ilmaan ilman
vastausta.
Seuraava yhden kappaleen mittainen jakso on otsikoitu Naisen
kunnianhimot. Tässä se kokonaisuudessaan:
7
Äidit ovat vain harvoin viihtyneet pelkästään äitiydessään. Äitiys ei ole riittänyt elämän sisällöksi. Äidit ovat tahtoneet myös muuta. He ovat keskittyneet taloudenhoitoon lastenhoidon kustannuksellakin. He ovat
kansoittaneet ompeluseurat ja uskonnollisia liikkeitä. He ovat valloittaneet
lopulta lähes kaikki koulutuspaikat ja ammatit. He ovat tunkeutuneet tieteen, taiteen ja yhteiskunnan kaikille alueille. Miksi?
(136.)

Kappale fokalisoi äiteihin monikossa – siis potentiaalisesti erilaisina, erilaisia kunnianhimoja vaalivina naisina. Äidit kokevat ja tuntevat
(viihtyvät), he tahtovat ja tekevät (keskittyvät, kansoittavat, valloittavat
ja tunkeutuvat). Huomiota herättävät vahvat, aktiiviset, materiaalista
toimintaa kuvaavat prosessit. Äitien toiminnan metaforana ovat tässä
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sota ja yleensä kansakuntien tai valtioiden pyrkimyksiin liitetty laajentuminen. Toimivien äitien ja otsikon kunniaa himoavan naisen välillä
onkin selvä jännite: äidit toimivat tässä pikemminkin naisina kuin
äiteinä. He keskittyvät taloudenhoitoon lastenhoidon kustannuksellakin.
Etäisyyttä näihin militantteihin ja ekspansiivisiin äiti-naisiin tuo
aikamuoto, perfekti, joka sijoittaa heidät historiaan. Toisaalta perfektissä
ilmaistu toiminta ei väistämättä ole vielä loppuun saatettu. Mitä sen
jälkeen kun äidit ovat ompeluseurojen jälkeen valloittaneet kaikki
yhteiskunnan alueet? Ja mistä jakson lopettava retorinen kysymys miksi?
Kyseenalaistaako se äitien toiminnan arvon?
Yhden mahdollisen vastauksen antaa seuraava jakso Äitiyden riippuvuus, joka alkaa lauseella:
8.1
”Äidinvaiston” kanssa ovat kilpailleet muut ”vaistot”, pyrkimykset toteuttaa itseä muillakin tavoilla.
(137.)

Äitien toimintaa ohjaa siis muukin kuin äidinvaisto. Vaikka vaistot
on sijoitettu sitaatteihin, kantavat ne kuitenkin jonkinlaista ulkoa
ohjautuvuuden konnotaatiota, ja suhteellistavat siten edellistä kappaletta, jossa äidit esitettiin vahvasti aktiivisina toimijoina ja oman toiminansa lähteinä ja aloitteentekijöinä. Äitiyden riippuvuus -jakso käsitteleekin äitiä suhteessa toisiin toimijoihin: lapseen ja mieheen. Yhteiskunnallisilta sotatantereilta äiti palaa perheeseen, ja kollektiivinen
toimija äidit muuttuu yksikölliseksi äidiksi ja naiseksi yleensä:
8.2
Äitiys on naiselle suhteellisen epäitsenäinen alue. Äiti on alati lapsen palveluksessa; tästä ei saa lomaa. Äiti on äitinä pitkälle riippuvainen isästä ja miehestä, tämän oikuista, tuloista ja menoista. Hän ei voi itsenäisesti päättää
elämänrytmistään, usein ei hengähdystauoistakaan.
Jo raskauden luominen, äidiksi tuleminen, koko naisen hedelmällisyyden
toteutuminen on riippuvaista yhteistyöstä miehen kanssa. Synnytyksen
jälkeen tämä riippuvuus monipuolistuu.
(137.)

Nyt äiti on suhteessa toisiin, eikä hän voi toimia (päättää) itsenäisesti. Lapsi sitoo äidin alati, mies pitkälle. Nainen on sidoksissa mie309
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hen oikkuihin, kulkemisiin ja – jos tulot ja menot tulkitaan kaksimerkityksisenä ilmauksena – rahoihin. Kuitenkin kirjoittaja siirtyy seuraavassa kappaleessa puhumaan yhteistyöstä miehen kanssa ja negatiivisen riippuvuuden aihe hiipuu – tai ainakin riippuvuus monipuolistuu ja saa positiivisen vivahteen. Naisen seksuaalisuus ja synnytyskyky
eivät ole miehelle alisteisia, vaan pikemminkin nainen on riippuvainen kumppanuudesta miehen kanssa.
Äidin toimijuuden korostamisesta kirjoittaja on näin päätynyt äidin
toimintatilan kaventumiseen. Kirjoittaja kysyykin: Voiko äitiydessä kokea
vapautta muuta kuin hetken harhanomaisissa tunnelmissa? Hänen vastauksensa on suhteellistava: Vastapainoksi tälle sidonnaisuudelle äitiys
tarjoaa syvää läheisyydentunnetta, vallan ja omistamisen tunnetta. Ne ovat
merkittäviä, mutta eivät riitä. Kirjoittajan kuvaus äitiydestä ja äidin
toiminnan mahdollisuuksista on siis vallan erilainen kuin se, miten hän
kuvaa miestä isänä. Isä päätyi aktiiviseksi toimintansa subjektiksi, äiti
umpikujaan. Isä hankki lisää toiminnan mahdollisuuksia, äiti sai lisää
tunteita.
Muuan äiti saa äänen:
8.3
Äitinä olemisen sidonnaisuus ja riippuvuus voi tuntua naisesta jopa niin
ahdistavalta, että hän kieltäytyy siitä kokonaan joko luopumalla lasten
synnyttämisestä tai lastensa hoitamisesta. Nainen voi tuntea syvempää velvollisuutta miestään, sukulaisiaan tai työtään, kuin lastansa kohtaan: ”Koskaan en ole pettänyt työnantajaani. Koskaan en ole ollut töistä poissa lasten
sairauden takia.” Näin todisti muuan äiti elämäkertahaastattelussa.
(137.)

Nainen tuntee, hän kieltäytyy ja luopuu. Konteksti liittää velvollisuuden lasta kohtaan, kieltäytymisen, luopumisen ja pettämisen
yhteen, vaikka ne lauseissa esiintyvätkin erillään. On ainakin mahdollista lukea kohta niin, että nainen pettää lapsensa, kun ei petä työnantajaansa.
Kirjoittaja lopettaa äitiä kuvaavat jaksonsa yhteenvetoon ja johdattaa sitten seuraavaan jaksoon, takaisin miehiin:
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8.4
Äidinvaisto ei ole useinkaan ohjannut naista lapsen luo, äitiyteen tai lapsen
tarpeita ymmärtämään.
Entä miehet? Onko miestä ohjannut ”isänvaisto”?
(137.)

Miehen vastustajat
Kaikki osapuolet – isä, äiti ja lapsi näyttävät siis hyötyvän jaetusta
vanhemmuudesta ja kärsivät mahdollisesti jakamattomasta äitiydestä.
Mutta miten tähän tasavertaiseen yhteistyöhön miehen ja naisen välillä
päästään? Ketkä toimivat jaetun vanhemmuuden puolesta ja ketkä
pistävät hanttiin? Tätä analysoin jaksosta Miehen vaistolla esteiden yli.
Jakso alkaa motonomaisella sitaatilla: Kaikilla, psykoanalyytikoita
myöten, on taipumus kieltää luonnon tosiasia ja sulkea isä pois lapsen
luomisesta ja hoitamisesta. Mies asetetaan keskeiseksi toimijaksi kaikkia – psykoanalyytikot erityisesti mainiten – vastaan heti kättelyssä.
Katkelma jatkuu:
9.1
Silloin kun mies on tullut mukaan osallistumaan oman lapsensa hoitoon, hän
on hypännyt ainakin neljän esteen yli, ja melko yksin.
(138.)

Mies tulee mukaan osallistumaan (materiaalinen prosessi) lapsensa
hoitoon (nominaalistus materiaalisesta prosessista hoitaa). Hän on siis
omaa toimintaansa kontrolloiva tekijä; samoin hypätessään. Metafora
yksinäinen ratsastaja sopii hyvin sankarille, mutta mies isänä on kulttuurisesti kuitenkin melko epäsovinnainen sankari. Hän on melko yksin,
ja sitä paitsi hän hän tavoittelee yhteistoimintaa, mukaan tuloa ja
osallistumista.
Ensimmäinen miehen vastustaja ovat asiantuntijat.
9.2
Hän on sivuuttanut sen 1900-lukua hallinneen ”tieteellisen” tiedon, jonka
mukaan äiti on lapsen paras hoitaja ja muiden ei pidä sekaantua tähän hoitoon. Hän oivalsi itse, että lapsi pitää myös hänestä, vauva voi hyvin niin isän
kuin äidin hoidossa. (138.)
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Mies on siis kokija, tekijä ja suhteen osallistuja. Hän sivuuttaa tiedon
(materiaalinen prosessi, metafora kognitiiviselle prosessille) ja oivaltaa
itse (kognitiivinen prosessi). Osana muita hän uhmaa implisiittisesti
kieltoa. Mies on lapselle tunteiden kohde ja hyvinvoinnin ”ympäristö”.
Ilmaus tieteellinen tieto jättää asiantuntijat panematta ilmi toimijoina. Tekstin kontekstissa se viittaa kuitenkin vahvasti psykoanalyyttiseen traditioon, siis kirjoittajan omaan perinteeseen. Toisten
psykoanalyytikkojen kritiikki on tekstissä hienovaraista ja se syntyy
ennen muuta siitä tavasta, jolla kirjoittaja rakentaa argumentaationsa
yleisten psykoanalyyttisten olettamusten kritiikille. Näitä olettamuksia
käsittelin tekstianalyysissa 4.
Toiseksi miehen vastustajiksi asettuvat tekstissä ennen kaikkea naiset
kulttuurisina, myyttisinä hahmoina ja naisina yleensä, naisena:
9.3
Hän on hypännyt Pyhän Äidin yli. Tullessaan naisen perinteiselle pätevyysalueelle hän on tullut kumoamaan naisen vallan perustan sen alkulähteellä.
Naisen itsearvostus ja pätevyydentunne on miltei ikiaikaisesti nojannut
hänen synnytyskykyynsä ja siihen perustuvaan uskoon naisen ainutlaatuisesta kyvystä synnyttää ja pitää hengissä uutta elämää.
Nyt mies on osoittanut, että hänellä on kyvyt hoitaa ja pitää hengissä uutta
elämää.
Nainen on joutunut laajentamaan oman itsearvostuksensa perusteita. Hänet on ikään kuin häädetty linnakkeestaan ja useinkaan hän ei suostu tähän
vastarinnatta.
(138.)

Katkelma fokalisoi edelleen miestoimijaan, jonka toimintaan nainen reagoi. Mies hyppää, tulee, kumoaa, osoittaa, hänellä on kyvyt hoitaa ja pitää hengissä. Mies on tekijä ja omistaja. Omistajanakin hän on
hyvin aktiivinen toimija, sillä hän omistaa kyvyt toimintaan. Nainen
on puolestaan omistaja, joka menettää omistamansa pätevyysalueen,
vallan, itsearvostuksen ja pätevyydentunteen, ainutlaatuisen kyvyn
synnyttää ja pitää hengissä elämää. Nainen on kohde, joka on häädetty
ja joka joutuu laajentamaan itsearvostuksensa perusteita (välttämättömyyden modaalisuus). Viimeisessä lauseessa naisesta tulee myös ak-

312

PSYKOANALYYTTISEN KEHITYSTARINAN UUDET HAASTEET (9)

tiivinen toimija. Hän ei suostu vastarinnatta, mikä implikoi vastustavaa
toimintaa ja naista tekijänä.
Katkelman militantit metaforat häätäminen linnakkeesta ja vastarinta rinnastuvat äidin toimijuutta käsittelemässäni jaksossa kuvaamiini
metaforiin, joissa äidit ovat keskittäneet, kansoittaneet, valloittaneet ja
tunkeutuneet. Molemmat jaksot ovat perfektissä, ja siis kuvaavat toimintaa, joka ei mahdollisesti ole vielä päättynyt. Naisen häätö jakamattoman äitiyden Pyhän Äidin linnakkeesta tapahtuu kuitenkin historiallisesti – käsiteltävän tekstin sisälläkin eikä vain reaalihistoriassa –
myöhemmin kuin äitien siirtyminen kansalaisyhteiskuntaan ja työmarkkinoille – ns. julkiseen elämänpiiriin. Naiset ovat siis jo kansoittaneet kaikki paikat, kun miehet valloittavat naisen linnakkeen.
Jatkossa naisen vastarinta kuvataankin preesensissä. Se saa konkreettisia muotoja ja samalla vastustaja-toimija vaihtuu naisesta yleensä
erityisiksi naisiksi. Teksti jatkuu:
9.4
Vaimot, äidit ja anopit tekevät voitavansa saadakseen entisen valtatasapainon
takaisin. He tekevät näin esimerkiksi väittäessään, että lapselta riistetään
äidinhoiva, ja joskus mies pelkää piilotajuisesti, että näin onkin laita. Joskus
naiset naamioivat vallanhalunsa miehen puolustamiseksi. He puolustavat
miehen ”oikeutta” hylätä lapsensa sanomalla: ”Miestä ei saa pakottaa hoitamaan lasta”. Ikään kuin tämä ei olisikaan miehen lapsi. Naiselle tätä ”oikeutta” kieltäytyä lapsensa hoidosta he eivät anna.
(138–139.)

Nyt teksti fokalisoi naisten toimintaan, materiaalisiin ja sanomisen prosesseihin: he tekevät, väittävät, naamioivat, puolustavat, sanovat
eivätkä anna. Naiset ovat kiistattomasti oman toimintansa kontrolloijia.
Naisten puhe saa performatiivista voimaa, sillä naiset tekevät väittämällä
ja sanomalla. Mies toimijana pelkää ja on siis kokija. Mies on puolustamisen ja pakottamisen kohde; toisaalta pakottamisen kieltävät naiset, ei mies itse.
Naistoimijat on täsmennetty miehen vaimoiksi, äideiksi ja anopeiksi.
He eivät siis ole ketä tahansa naisia, vaan naisia, jotka ovat läheisessä
suhteessa mieheen. Heillä on auktoriteettia kuitenkin myös toisten
naisten, naisen yleensä suhteen. Ja ennen muuta: he käyttävät aseenaan
sanaa.
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Rinnastan tämän aiempaan jaksoon, jossa kirjoittaja esittää yleisenä tosiasiana:
10
Jokainen mies kaipaa sellaista toimintaa, jossa juuri hän tuntee miehisyytensä
vahvana tai vahvistuvan. Ulkopuolinen ei tiedä mitä se on. Ulkopuolinen
ei liioin tiedä, miten ja missä määrin mies voi kestää ahdistumatta vauvan
kanssa tai pienen lapsen hoitajana miehisyystunteensa katoamatta – toimintaa, jota syvissä piilotajuisissa perinteissä on niin pitkään pidetty naisen työnä.
(135.)

Tämä aiempi katkelma argumentoi, etteivät ulkopuoliset – siis
myöskään naiset, vaimot, äidit ja anopit – voi tietää, milloin lapsenhoito käy liikaa miehen psyykkisille voimille. Heillä ei siis voi olla
oikeutta pakottaa tai vaatia miestä hoitamaan lasta? Jälkimmäisessä
kontekstissa argumentti on toinen: naisten ei myöskään sovi puolustaa miehen oikeutta olla hoitamatta lasta. Miesten toiminnan on
säilyttävä miesten omassa hallinnassa oli tilanne mikä hyvänsä.
Kirjoittaja nostaa vallan keskeiseksi puheenaiheeksi paitsi sotametaforilla, myös valtasanastolla. Kyse on nimenomaan sukupuolten –
miesten ja naisten – välisestä valtasuhteesta: Vaimot, naiset ja anopit
tekevät voitavansa saadakseen entisen valtatasapainon takaisin vihjaa
siihen, että aikaisemmin valta on ollut tasapainossa, eikä siis ole vallinnut jommankumman sukupuolen ylivalta. Toisaalta naiset naamioivat vallanhalunsa miehen puolustamiseksi. Naiset siis kuitenkin tavoittelevat ylivaltaa nyt, kun he ovat jo valloittaneet kaikki muut areenat
ja taistelevat vielä linnakkeensa valloittajia vastaan? Teksti jatkuu
sotametaforan voimalla, ja jälleen naisen aseena taistelussa on sana:
9.5
Samaa taistelua käy miestä lapseksi nimittävä nainen. Lapsi ei voi olla isä, hän
tietää, ja pitää vallan itsellään.
(139.)
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Miehen nimittäminen lapseksi on tässä osa sukupuolten välistä
valtataistelua. Asiantuntijalle naisen ja miehen nimittäminen lapseksi
kuitenkin käy. Kotitöistä puhuessaan hän kuvasi aiemmassa
tekstikontekstissa:
11
Isä ja äiti eivät toimikaan aikuisina vaan kilpailevina lapsina, jotka eivät pysty
kuuntelemaan todellisen lapsen tarpeita.
Jos vaikkapa äiti kaipaa kovasti hellyyttä, huomiota, huolenpitoa ja ihailua
mieheltään, hän kenties kadehtii miehensä kahdenkeskistä suhdetta pyrkien rikkomaan sen. Tässä tilanteessa mies saa huomata olevansa hetkittäin kuin
kahden lapsen hoitaja, lapsen ja vaimon.
(132.)

”Lapsivanhempien” uhri on lapsi, mutta lapseksi miestään nimittävän naisen uhri on lopulta nainen itse. Naista miehen vastustajana
käsittelevä jakso päättyy:
9.6
Nainen toistaa ilmeisesti äidin opetuksia ja luo ehkä samalla itselleen äitinsä
surullisen kohtalon: elämän ilman aikuista miestä.
(139.)

Naisen onnettomuudessa mies on vain välikappale, sillä alkusyy
palautuu toiseen naiseen, naisen omaan äitiin. Vastustajasta on näin
tullut oman taistelunsa uhri.
Kolmas miehen vastustaja huolehtivan isän tiellä on abstrakti kollektiivinen, institutionaalinen ja jopa metaforisoitu toimija työsopimukset, työnantaja tai virallinen järjestelmä. Ennen kaikkea vastustaja on sukupuoleton. Tämän vastustajan kanssa on mahdollista päästä sopuun.
9.7
Lapsesta huolehtiva mies on hypännyt osittain myös työsopimusten yli.
Tunkeutuessaan lasten hoitoon hän joutuu ehkä luomaan itselleen uudenlaisen työsopimuksen. Hän joutuu ottamaan uratavoitteissaan riskin tai
tekemään aikataulunsa uudelleenarvion.
”Valitse autot tai baby!“ Näin uhkasi autoliikkeen johtaja nuorta myyjää, joka
tiedusteli mahdollisuutta järjestellä työaikoja saatuaan vauvan, kertoo amerikkalainen XX.
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Mutta työnantaja saattaa myös kunnioittaa vastuuntuntoista miestä; vastuuntunnehan voi kohdistua myös työhön. Virallinen järjestelmä onkin
alkanut varovasti sopeutua uusiin, joustavampiin työsopimuksiin.
(139.)

Mies hyppää jälleen esteen yli, hän tunkeutuu, luo, joutuu ottamaan
riskin ja tekemään uudelleenarvion. Prosessit ovat materiaalisia. Lisäksi
mies tiedustelee (sanomisen prosessi). Mies on jälleen palannut tekstin
keskeiseksi toimijaksi, tekijäksi ja sanojaksi. Mutta nyt myös vastustaja – mahdollinen uusi sopimuskumppani – voi olla toimintansa
kontrolloija: johtaja uhkaa ja työnantaja kunnioittaa. Aloitteen toimintaan tekee aina mies. Virallinen järjestelmä ainoastaan reagoi, on alkanut varovasti sopeutua, toisten, anonyymien (työsopimusta uudistavien) toimijoiden toimintaan. Virallinen järjestelmä vihjannee tässä
valtioon, lainsäätäjiin ja kenties työmarkkinaosapuoliin.
Viimein miehen neljäs vastustaja:
9.8
Ja vihdoin, mies on ottanut hallintaansa omat epäilynsä. ”Jos osallistun
lastenhoitoon, vaimo voi livetä pois, kaikki jää minulle ja jään naisen asemaan.”
Tämä oli erään miehen pelko. Toinen tunsi, että koti voisi imaista hänet
kokonaan, kolmas koki tekevänsä ”jotain kiellettyä”.
Nämä tunnelmat kuvastavat paitsi syvällä sielussa olevaa roolijakoa, myös
epäilyä tasavertaisen yhteistyön mahdollisuutta kohtaan.
(139.)

Mies ottaa hallintaan omat pelkonsa ja muut tunteensa (mies tekijänä, joka voittaa kokijan). Pelot koskevat sitä, että mies joutuu
kohteeksi (koti voi imaista) tai uhriksi (mies jää naisen asemaan) tai että
mies uhmaa kiellettyä. Naista ei esitetty edellä analysoimassani
katkelmassa äidin roolissaan uhrina, vaan päinvastoin miehet hoivassaan
poissulkevana, valtaa tavoittelevana, vastarintaan nousevana ja asemansa
aktiivisena, jopa militanttina puolustajana. Uhriksi hän tuli vasta
asettaessaan miehen lapsen asemaan ja menettäessään näin aikuisen
mieskumppanin. Naista ei siis esitetty myöskään tavoittelemassa tasavertaista yhteistyötä, joten miehen epäily sen mahdollisuudesta rakentuu tekstin sisäisessä kontekstissa implisiittisesti realistiseksi. Naiset
voivat toimia sen keskeisinä estäjinä.
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Mies itse itsensä vastustajana on paitsi miesyksilö (jolla on yksilölliset pelot), myös kulttuurisen roolin hallitsema mies. Jakson lopussa
kulttuuri vaihtaa roolia vastustajasta miehen auttajaksi. Toinen auttaja löytyy omasta isästä ja äidistä:
9.9
Miehen sielussa elää kaksi kulttuuria: Toisen mukaan miehen paikka on
kodin ulkopuolella, koti naisen maailma. Toisen, nykyaikana voimistuvan
kulttuurin mukaan koti ja lapsi ovat yksi miehen elämänalue, kuten työkin.
Osallisuus uudesta ei kuitenkaan ole täysin uutta eikä tyhjästä luomista. Aina
on ollut isiä, jotka ovat pysyneet myös lastensa lähellä. Toiseksi, miehen
muistot ja kokemukset isästä ja äidistä, näiden sisäistetyt kuvat usein
helpottavatkin oman monipuolisen mallin luomista.
Lopputulos on kuitenkin uusi ja uudenlainen. Aiemmin mies ei ole ollut yhtä
vapaa luomaan mieleistään isyyttä. Kulttuurimme tukee aiempaa enemmän
yksilön valintoja, myös isyyteen.
(139–140.)

Esteiden yli on mahdollista hypätä, yksin. Tekstin paatos kääntyy
jälleen positiiviseksi, onhan vaikeuksien kautta selvitty voittoon.

Puhe isälle ja psykoanalyytikoille
Luku Lapsi rakkauden kohteena rakentuu miehen toimintakulmasta.
Mies ja isä määrittyy jaetun vanhemmuuden ohjelman toteuttajaksi
ja aktiiviseksi, monipuoliseksi, sukupuoliseksi toimijaksi. Tämä on
sopusoinnussa kirjoittajan argumentaation kanssa, sillä teksti tavoittelee
miehille enemmän toiminnan mahdollisuuksia isinä.
Myös äiti määrittyy luvussa aktiiviseksi toimijaksi. Hänet kuvataan
äitinäkin naiseksi, jolla on myös muita haluja ja pyrkimyksiä kuin olla
äiti lapsilleen. Mutta siinä, missä isä toimii teoksen paatoksessa positiivisena ja jopa sankarillisena toimijana, äiti määrittyy yhä uudelleen
– isän toimintakulmasta käsin – ongelmaksi ja isän toiminnan estäjäksi.
Korostaessaan isän toimijuutta tulee teksti toistuvasti kyseenalaistaneeksi äidin subjektiuden.
Isä on toimijana korostetusti yksilö, joka tekee itse ratkaisunsa.
Hänellä ei ole tukenaan juurikaan toisia isiä, mutta toiset miehet eivät
myöskään ole hänelle esteenä. Yksittäiset miehet – työkaverit, pomot
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ja oma isä – voivat hyväksyä hänen yksilölliset ratkaisunsa isänä. Kapeaa miehen roolia ylläpitävät ja isyyttä rajoittavat naiset, sukupuolineutraali ja abstrakti työelämä, sukupuolineutraalit asiantuntijat ja
miehen oma, sisäinen maailma. Uusi isyys ja jaettu vanhemmuus ovat
yksilöllisiä, perhe perheeltä ja isä isältä eteneviä asioita. Ne ovat
eksplisiittisesti sukupuolikysymyksiä niin kauan, kuin ne liittyvät
miesten ja naisten välisiin suhteisiin perheessä ja kulttuurissa, mutta
eivät enää koskettaessaan instituutioita ja asiantuntijuutta.
Kirjoittaja puhuttelee laajaa yleisöä, mutta aivan erityisesti miehiä
ja isiä itseään. Samalla hän keskustelee kuitenkin psykoanalyytikkona
psykoanalyyttisen perinteen sisällä, vaikka ei intertekstuaalisen kiistakumppaninsa nimeä juuri lausukaan ääneen. Kirjoittaja ei myöskään
harrasta psykoanalyyttisen perinteen sanastoa eikä mainitse teorioita,
vaan nojaa teoreettisia oletuksia esitellessäänkin paljolti arkijärkeen ja
maallikoiden puheenparteen. Näin hän purkaa onnistuneesti psykoanalyyttiseen perinteeseen syvään juurtuneita oletuksia äidin ja isän
tehtävistä vanhempina, jotka elävät sitkeästi osaltaan myös psykoanalyyttisen käsitteistön varassa.
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Sukupuolineutraali puheenparsi
ja jakamisen diskurssit
Tekstianalyysi 10

Neliön ja ympyrän suhde
Millaista puhetta äidin ja isän sukupuolesta tuottaa teksti, joka rakentuu hallitsevasti sukupuolineutraalin puheenparren varaan? Tekstejä,
jotka puhuvat äidin ja isän, miehen ja naisen sijaan sinnikkäästi esimerkiksi vanhemmasta, vanhemmista, vanhemmuudesta, perheestä,
kasvatuksesta jne., on aineistossani useita. Tässä luvussa käytän esimerkkinä perheterapiaan liittyvää jaksoa lasten- ja nuorisopsykiatrian oppikirjasta (1996).
Perheterapia on psykososiaalisen ammattilaisuuden kentällä omintakeinen käytäntö, joka yhdistää eri alojen ammattilaisia. Perheterapeutit
toimivat esimerkiksi lastensuojelun eri laitoksissa, perheneuvoloissa ja
psykiatriassa. Perheterapeuteiksi koulutetaan mm. psykologeja, psykiatreja ja sosiaalityöntekijöitä, siis ammattilaisia, joilla on jo jonkin alan
koulutus. Koulutus tapahtuu osittain yliopistojen ja korkeakoulujen
ulkopuolella, ja terapeuteiksi opiskellaan usein oman työn ohessa ja
omaa työtä hyödyntäen. Perheterapiakin on jakautunut omiin ammatillisiin ja koulutuksellisiin alakulttuureihinsa. Perheterapian vaikutus laajeni voimakkaasti 1980-luvulla.
Perheterapian keskeisiin ajatuksiin on kuulunut perheen tarkastelu rakenteena ja systeeminä, jossa kukin ”osajärjestelmä” vaikuttaa
toisiin. Tähän liittyy paradoksaalisesti sekä kunkin perheen erityisen
oman järjestelmän korostaminen että perheiden tarkastelu niin yleisluontoisella tasolla, että perheiden erityispiirteet katoavat. Niinpä
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esimerkiksi sukupuoli on ymmärretty sellaiseksi kysymykseksi, joka on
voitu perheterapiassa pitkälti ohittaa. Esimerkiksi perheterapeuttisessa
psykologian väitöskirjassa (1989), jossa tutkitaan nuorten psykosomaattisia oireita, sukupuolineutraali perhe- ja vanhemmuuspuhe murtuu
toistuvasti, mutta ainoastaan silloin, kun kirjoittaja kuvaa jotakin tiettyä haastateltua perhettä, ja joutuu tällöin puhumaan äidistä, isästä,
tytöstä tai pojasta.
Lasten- ja nuorisopsykiatrian oppikirjassa (1996) käsittelee luku
Perheen ja ympäristön merkitys perheterapian ymmärrystä perheestä
lasten ja vanhempien muodostamana järjestelmänä. Käsittelen seuraavassa kahta sen ensimmäistä alalukua Perheen ja ympäristön merkitys sekä
Monimuotoinen perhe (s. 61–72). Ne on kirjoittanut professori, lastenpsykiatrian erikoislääkäri.
Kirjoittaja käsittelee ensin perhettä viidestä eri näkökulmasta, jotka kaikki ovat tasoltaan yleisiä. Tarkoitus on jäsentää perheterapeuttien
työtä perheiden kanssa, ja kuhunkin tarkastelutapaan kuuluu joukko
omia erityisiä ammatillisia käytäntöjään. Artikkelin luonnetta kuvaa
kuitenkin se, etteivät ammattilaisten käytännöt ja perheterapian eri
traditiot – ja niiden väliset erot ja yhtäläisyydet – ole keskiössä, vaan
niiden avulla luodaan yleistä kuvaa perheestä. Oletus on, että yksi yleinen
malli perheestä mahdollistaa minkä tahansa perheen kuvaamisen ja
kaikkien erilaisten perheiden kohtaamisen perheterapiassa. Samalla kun
perheterapian eri suuntaukset eksplikoidaan viideksi eri tarkastelutavaksi, ne sulautetaan toisella tasolla siis yhteen.
Alaluvun otsikko Perhe lasten- ja nuorisopsykiatrian näkökulmasta
toteuttaa molempia näitä yksiköllistämisiä. Kielellisesti on kyse
geneeristämisestä; yksikkö geneeristää eli yleistää monikkoa enemmän.
Se tuottaa lainomaisia yleistyksiä. (Vilkuna 1992, 136–142.) Kuviteltu otsikko ”Perheet lasten ja nuorisopsykiatrioiden näkökulmista”
kutsuisi pohtimaan perheiden ja näkökulmien eroja eksplisiittisesti.
Myös toisen alaluvun otsikko Monimuotoinen perhe puhuu yhdestä,
yleisestä perheestä, vaikka se samalla nostaa tarkastelun keskiöön perheiden erot, erilaiset perheet.
Tätä yksiköllistävää puhetapaa, puhetta yhdestä yleisestä Perheestä (englanniksi the family) on pidetty keskeisenä kielellisenä ilmauksena yhdenlaisen perheen nostamisesta normiksi ja toisenlaisten elä-
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misen järjestelyjen määrittelemisestä poikkeaviksi, vajaiksi ja jopa
moraalisesti vääriksi, oikeudellisesti epäkelvoiksi tai psykososiaalisesti
epäterveiksi. Sosiologit ja historiantutkijat ovat kerta toisensa jälkeen
julistaneet puheen yhdestä perheestä harhaanjohtavaksi. Oleellista on
muistaa, ettei kyse ole vain siitä, miten puhutaan, vaan diskursseista,
joilla on paljon erilaisia ja eritasoisia käytännöllisiä seuraamuksia esimerkiksi veroihin ja sosiaalipoliittisiin rahavirtoihin, työmarkkinoiden toimintaan, sosiaaliturvaan, lastensuojelun käytäntöihin, yksilöiden ja perheiden oikeuteen adoptoida lapsia tai saada lääketieteellistä
apua hedelmöitykseen jne. (Barrett & McIntosh 1982; Smith 1993;
Vuori 1989.)
Puhe perheestä yksikössä on kuitenkin tavanomaista – niin
asiantuntijapuheessa kuin arkisessa keskustelussa – eikä yksikön ja
monikon välistä merkityseroa pidä liioitella. Tärkeämpää on pohtia sitä,
miten teksti kokonaisuudessaan mahdollistaa moninaisuuden käsittelyn tai miten se palauttaa moninaisuuden samuuteen: yhteen perheen ideaalimalliin, josta erilaiset perheet tavalla tai toisella poikkeavat. Jatkossa pohdinkin niitä eroja, joita kirjoittaja käsittelee
”yksiköllisen” perhepuheensa sisällä.

Sukupuolineutraali perhepuhe
Kirjoittaja esittelee perheen toiminnan ja sisäisten vuorovaikutussuhteisen
tarkastelutavat sekä taulukkona että tekstissä.
1
Ajallinen pitkittäisleikkaus sisältää kaksi näkökulmaa, jotka kohdistuvat eri
tavoin. Kolmen sukupolven näkökulmasta tarkastellaan vanhempien lähtöperheiden (primaariperheiden) vaikutuksia nykyperheeseen, ja perheen
kehitysvaihenäkökulmasta eritellään perheyksikön kehityskaarta. Perhettä
voidaan ajallisen poikkileikkauksen kannalta kuvata kolmella eri tavalla, jotka
koskevat periaatteessa samoja ilmiöitä mutta selittävät niitä eri tavoin.
(61.)

Yksikön ja monikon suhde käsittelemässäni tekstissä on kuitenkin
monimutkaisempi kuin kysymys perheestä ja erilaisista perheistä tai
yhdestä vs. useammasta näkökulmasta perheeseen. Yhden perheen
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sisällä on nimittäin aina eroja eri perheenjäsenten välillä. Nämä erot
ovat sukupolvi (ero vanhempien ja lasten välillä) ja sukupuoli (ero
miehen ja naisen sekä tyttö- ja poikalapsen välillä). Niinpä puhe yksiköllisen perheen ihmissuhteista on tekstin kontekstissa aina monikollista.
Kirjoittaja johdattelee lukijan aiheeseensa toteamalla:
2
Perhe tarjoaa lapselle ja nuorelle hänen merkittävimmän ihmissuhdeympäristönsä, ja se on ihmisen bio-psykososiaalisen kehityksen keskeinen
yksikkö. Kyky itsensä toteuttamiseen ja erityisesti kyky merkittävien ihmissuhteiden muodostamiseen on aina yhteydessä perheen ihmissuhteisiin ja
sen sisäisen vuorovaikutuksen laatuun ja muotoihin.
(61.)

Pohdin jatkossa kielellisen erittelyn avulla tätä yhden ja monen
problematiikan suhdetta siihen, miten tekstissä esitetään vanhemmat
sukupuolitoimijoina. Teksti rakentuu selkeästi koko ajan asiantuntijan toimintakulmasta, ja oppikirjana se puhuttelee ensi sijassa tulevia
ammattilaisia ja asiantuntijoita. Koska kyse on lasten- ja nuorisopsykiatrian oppikirjasta, keskeinen fokalisoitu on (kehittyvä) lapsi tai
nuori.
Alaluku Perhe lasten ja nuorisopsykiatrian näkökulmasta rakentuu
hallitsevasti sukupuolineutraalin puheenparren varaan. Yleisin sana,
jolla viitataan vanhempiin toimijoina on perhe. Perhe esiintyy yksikössä
yli sata kertaa, monikossa huomattavasti harvemmin, alle 20 kertaa.
Lisäksi puhutaan paljon perheenjäsenistä sekä yksikössä että monikossa. Perhepuhetta ovat myös sellaiset ilmaisut kuin perhesysteemi, perhejärjestelmä, perheen alasysteemit, perheyksikkö, uusperhe, fasadiperhe ja
perhekokonaisuus. Perhenäkemys viittaa suoraan asiantuntijoiden toimintaan ja teorioihin. Spesifejä perheterapeuttisia käsitteitä ovat myös
perhesalaisuudet ja perhemyytit. Perheterapeuttisia käsitteitä esitetään
myös englanniksi ja italiaksi, mikä antaa vihjeitä intertekstuaalisesta
kontekstista.
Perhe on ilmaus, joka esittää toimijat kollektiivina ja sulauttaa siten
erilliset toimijat yhteen. Vanhemmat ovat tällöin tietysti vain osa perhetoimijaa. Perheellä viitataan tekstissä myös lapsiin ja erityisesti kolmen
sukupolven perheestä puhuttaessa myös isovanhempiin, vanhempien
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omiin vanhempiin. Tällöin perhe jakaantuu vanhempien lähtöperheeksi
eli primaariperheeksi ja nykyperheeksi.
Ohimennen tekstissä vilahtavat myös kollektivoivat toimijoita
kuvaavat ilmaisut suku ja sukulaisverkosto, sekä koti, joka sekä kollektivoi
että metaforisoi toimijoita spatiaalistamalla heidät. Nämä eivät kuitenkaan ole käsiteltävälle tekstille tyypillisiä ilmauksia.
Toimijat kollektivoiva ilmaus perhe mahdollistaa perheen käsittämisen järjestelmäksi, systeemiksi, jossa sen eri osat ovat vuorovaikutussuhteessa toisiinsa, ja jonka toiminta systeeminä on enemmän kuin
osiensa summa. Perhesanasto sekä kätkee sukupuolen – ja muutkin
sosiaaliset erot – mutta toisaalta se myös sallii niiden käsittelyn, jos
perhesanastoa laajennetaan muilla ilmaisuilla. Käsittelemässäni alaluvussa perhe-sanaston rinnalla rönsyää kuitenkin enimmäkseen muu
sukupuolineutraali sanasto.
Perheen alasysteemit rakentuvat tekstissä toisaalta aviopuolisoiden
välisestä suhteesta, toisaalta vanhempien ja lasten eli sukupolvien
välisestä suhteesta. Vanhemmat on kollektiivisana vähän sellaisten sanojen tapaan kuin housut ja sakset, joiden osat muodostavat toimivan
kokonaisuuden. Yleensä vai silloin kun tekstissä viitataan eksplisiittisesti
toiseen kahdesta vanhemmista, on käytössä yksikkö vanhempi. Yksikkömuoto vanhempi on etymologisesti uudissana. Kovin kauaa ei ole ollut
tarvetta viitata yleistäen vain toiseen vanhemmista ilman, että
yksilöidään hänet joko isäksi tai äidiksi. Vanhempi-sana näyttää siis
olevan jaetun vanhemmuuden diskurssin tuotetta. Niinpä yksikköä
vanhempi käytetään yleensä erityisemmissä yhteyksissä ja harvemmin
kuin monikkoa vanhemmat. Lähes sen synonyymeja ovat esimerkiksi
sellaiset sanat kuin kasvattaja ja huoltaja. Kasvattaja ja huoltaja vihjaavat vanhemman muihin tehtäviin, sana vanhempi herättää nimenomaan
mielikuvan lapsen ja vanhemman läheisestä psykososiaalisesta suhteesta, hoivan, hoidon ja kasvatuksen läheisestä yhteydestä lapsen ja vanhemman persoonallisuuteen.1
Yksikkömuodolla voidaan yleensä yleistää monikkoa enemmän, ts.
esimerkiksi sellaisilla yksiköillä kuin kasvattaja ja lapsi voidaan ilmaista jotakin, joka on koko geneeriselle luokalle yhteistä (Vilkuna 1992,
1. Kiitos Pirjo Hiidenmaalle, joka auttoi jäsentämään yksikön vanhempi ja monikon vanhemmat suhdetta.
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136–142). Yleistämistä ajatellen sopii monikko vanhemmat kuitenkin paremmin yleistämiseen ja yksikkö vanhempi tuo mukanaan erityisen sävyn – ajatuksen parin toisesta osapuolesta, jonka sukupuolta
nimen omaan ei haluta panna ilmi.
Sukupuolineutraaleja vanhempi-johdannaisia ovat myös abstraktioihin viittaavat vanhempien roolit, vanhemman rooli, isovanhempien
rooli sekä vanhemmuus. Suhteessa lapsiinsa vanhemmista puhutaan
joskus aikuisina. Samassa käytössä on abstraktio aikuisuus.
Vanhempien ja lasten väliseen suhteeseen tekstissä viitataan lisäksi
ilmauksilla sukupolvi, sukupolvet ja sukupolvirajat. Näillä sanoilla viitataan suoraan sukupolvien – lasten ja vanhempien – välisiin eroihin.
Sen sijaan toinen tekstissä elävistä eroista, sukupuoliero, ei eksplikoidu
lainkaan termillä sukupuoli, vaan naisen ja miehen välinen suhde
rakentuu avioliitto- ja parisuhdesanastolle. Eniten tekstissä puhutaan
aviopuolisoista ja aviopuolisosta, ja käytössä ovat myös ilmaukset aviopuolison rooli, avioliitto, parisuhde ja avioero. Avioliitto viittaa vanhempien suhteeseen riippumatta siviilisäädystä, minkä merkiksi tekstissä
on muutaman kerran merkintätapa av(i)o-.
Sukupuolineutraalien termien luokkaan lukeutuvat vielä ilmaukset ihmissuhteet, ihminen ja ihmiset. Nämä esiintyvät vain satunnaisesti
ja kohdissa, joissa perheen ihmissuhteet rinnastetaan muihin ihmisten välisiin suhteisiin. Yksilöt mainitaan aivan tekstin lopuksi, kun puhe
on terveestä perheestä. Tällöin sekä yksilöillä että perheellä kokonaisuutena on kykyä kasvaa ja oppia (s. 68).
Perheterapian konteksti tuottaa myös yhden erityisen abstraktin
tavan puhua perheen toimijoista; kun puhe on perheen sisäisen vuorovaikutuksen kehämäisyydestä, esitetään toimijat suluissa seuraavasti: A vaikuttaa B:hen, B vaikuttaa takaisin A:han sekä samalla C:hen,
C vaikuttaa takaisin B:hen sekä samalla A:han. (s. 63–64).

Sukupuolineutraalin kielen murtumat
Koko teksti ei kuitenkaan rakennu kokonaan sukupuolineutraalille
puheenparrelle, vaan vanhemmat esitetään tekstissä myös suhteessa
sukupuoleensa. Silloin kun puhe on vanhempien parisuhteesta, kir-
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joittaja puhuu johdonmukaisesti aviomiehestä, aviovaimosta sekä aviomiehen tai aviovaimon roolista.
Kun puhe on puolestaan naisesta ja miehestä suhteessa lapsiinsa,
ilmaukset ovat johdonmukaisesti äiti (9 kertaa), isä (5 kertaa) sekä kerran
isän rooli ja äidin rooli.
Sukupuoli esitetään myös kuvioissa. Perhe kuvataan nimittäin
neliöiden (miesten ja poikien) ja ympyröiden (naisten ja tyttöjen)
välisinä suhteina. Näissä kuvioissa yksi perhe koostuu kahdesta eri
sukupolveen kuuluvasta neliöstä ja kahdesta ympyrästä siten, että mies/
isäneliö asettuu kuvion vasempaan ylänurkkaan, vaimo/äitiympyrä
samalle tasolle oikeaan ylänurkkaan ja tytär- ja poikakuvio vastakkaiseen järjestykseen alariville.

Perhe muodostaa näin symmetrisen neliön, jossa toimijoiden välisiä suhteita ilmaistaan erilaisilla yksin-, kaksin- tai kolminkertaisilla
viivoilla, katkoviivalla sekä – silloin kun suhteet ovat oikein huonot –
katkaistulla viivalla. Esimerkissä hyvin toimivasta perherakenteesta miehen neliön ja naisen ympyrän välillä on kaksinkertainen viiva, kun
vanhempien suhteet lapsiinsa ja lasten keskinäiset suhteet merkitään
yhdellä viivalla. Aviopuolisoiden suhde on hyvä ja ensisijainen ja perheessä
on selvästi kaksi sukupolvea, tiivistää kirjoittaja. (Kuva 2 s. 65.)
Tarkastelen jatkossa tarkemmin joitakin kohtia, joissa vanhemman
sukupuoli tulee eksplisiittisesti mainituksi.Ensimmäisen kerran
sukupuolineutraali puhe murtuu tekstissä jaksossa Perheen kehitysvaiheet:
3
Uusien av(i)opuolisoiden tulee olla psykologisesti riittävän itsenäistyneitä,
jotta he voivat irrottautua omista primaariperheistään, kiinnittyä parisuhteeseen ja kypsyä aviopuolisoiden (aviomiehen, aviovaimon) rooleihin.
Parisuhteen tyydyttävyys sekä emotionaalisella että seksuaalisella tasolla on
tulevan perheen kannalta erityisen merkityksellistä, koska aviopuolisoiden
suhde on perhekokonaisuuden tärkein alasysteemi (subsystem). (62.)
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Seuraavassa kappaleessa lausutaan miehen ja naisen roolit samanlaisella tavalla symmetrisesti: Ensimmäisen lapsen syntymän myötä
aviopuolisoiden on voitava kasvaa vanhempien (isän, äidin) rooleihin
aviopuolison roolia unohtamatta (s. 62–63). Symmetrinen sukupuolieron esittäminen liittyy siis ajatukseen rooleista. Vanhempien ja
aviopuolisoiden roolit jakautuvat kahtia, mutta vaikka sukupuoli näin
nostetaankin eksplisiittisesti puheenaiheeksi, se ei kuitenkaan saa
mitään määreitä ja sisältöjä – aivan kuten kuvioiden neliö ja ympyräkin
jäävät vaille sisältöä. Vain niiden esitysjärjestys vihjaa siihen, etteivät
ne välttämättä ole symmetrisiä asemia, vaan ne noudattavat kulttuurissamme yleistä tapaa esittää pareissa mies ensin (vrt. Tainio 1999a).
Muissa kohdissa, joissa isä ja äiti putkahtavat tekstissä esiin sukupuolineutraaliuden murtuessa, sukupuoli saa määreitä. Nämä kohdat ovat
kaikki esimerkkejä erilaisista perheistä. Ensimmäinen esimerkki havainnollistaa perheterapeuttista ajatusta vuorovaikutuksen kehämäisyydestä
(ja toimijat isä, äiti ja poika edustavat edellä vilautettuja loogisia toimijoita A, B ja C):
4
Oletetaan, että potilaana on latenssi-ikäinen levoton ja ylivilkas poika, jonka äiti on masentunut ja jonka isä käyttää liikaa alkoholia. On mahdotonta
määritellä vuorovaikutuskokonaisuuden syytä tai alkua, koska tilanteesta
voidaan esittää ainakin seuraavat kolme yhtä hyväksyttävää selitysketjua:
a) aviomies on alkoholisoitunut, minkä vuoksi vaimo on masentunut eikä
siksi kykene riittävästi huolehtimaan pojastaan, joka tämän takia oireilee;
b) vaimo on sairastunut depressioon, mikä on vaikuttanut mieheen siten,
että tämä on ruvennut käyttämään liikaa alkoholia; poika oireilee, koska isä
ei kykene olemaan pojalleen tukena eikä ylläpitämään isän auktoriteettia;
c) poika käyttäytyy ylivilkkaasti, minkä vuoksi äiti on masentunut ja isä on
ruvennut käyttämään liikaa alkoholia. Kaikissa selitysketjuissa pyritään
kausaalisiin selityksiin, eikä mikään niistä ota huomioon sitä yhtäaikaista
vuorovaikutustodellisuutta, jossa ilmiö voi samanaikaisesti olla sekä syy että
seuraus.
(64.)

Poimin katkelmasta erikseen äidin ja isän toimintaa kuvaavat prosessit. Ensin äiti:
– äiti on masentunut
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– vaimo on masentunut
– (vaimo ei) kykene huolehtimaan pojastaan2
– vaimo on sairastunut depressioon
– äiti on masentunut
Tapa, jolla nainen oireilee, ilmaistaan prosesseilla, jotka luonnehtivat sitä, millainen äiti on tai mitä on tapahtunut (suhdeprosesseja
ja/tai tapahtumisen prosesseja). Näissä prosesseissa äiti ei kontrolloi
omaa toimintaansa. Näin myös silloin, kun lause ilmaisee modaalistuksilla (kiellolla ja modaalisella apuverbillä), että (vaimo ei) kykene
huolehtimaan pojastaan. Jos lauseen riisuu näistä modaalisuuden
ilmauksista, käy ilmi miten terve äiti toimii: hän huolehtii pojastaan.
Sen sijaan isän toimijuus (tosin juominen!) on ainakin osittain isän
omassa kontrollissa:
– isä käyttää alkoholia
– aviomies on alkoholisoitunut
– x on vaikuttanut mieheen
– (mies) on ruvennut käyttämään alkoholia
– isä ei kykene olemaan pojalle tukena
– (isä ei kykene) ylläpitämään isän auktoriteettia
– isä on ruvennut käyttämään alkoholia
Isä siis käyttää ja on ruvennut käyttämään alkoholia (materiaalisia
prosesseja, jossa isä on tekijän asemassa). Toisaalta häntä, kuten
masentunutta äitiäkin, lauseet kuvaavat myös kohteena, jolle tapahtuu ja suhdelauseen osapuolena, joka on jonkin laatuinen. Suhteessa
poikaansa isä määrittyy kuitenkin aivan toisenlaiseksi toimijaksi kuin
äiti: isä ei kykene olemaan pojalle tukena eikä ylläpitämään isän auktoriteettia. Kun riisun lauseet modaalisuuden ilmauksista (kiellosta ja
kyvyn modaalisuudesta), käy ilmi, että sellainen isä, joka ei käytä
alkoholia liikaa, on tukena pojalle ja pitää yllä isän auktoriteettia. Näissä
suhdelauseissa isä pikemminkin on jonkinlainen kuin tekee jotakin,
kuten terve äiti, joka huolehtii.
Voimme kuvitella myös esimerkin, jossa isä olisikin masentunut ja
äiti käyttäisi liikaa alkoholia. Sukupuolten toimijuuden kääntäminen
2. Koska jo alkuperäisessä tekstissä on lauseen aktantteja merkitty sulkuihin, ovat ne tässä
lainauksessa kuten muukin lainattu teksti kursiivissa. Normaalitekstillä olen merkinnyt
lauseiden sisään omat selvennykseni lauseen toimijoista esimerkiksi tapauksissa, joissa
toimija on pantu ilmi jo edellisessä lauseessa.
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kokonaan nurin kävisi paljon vaivalloisemmin tapaan ”masentunut isä
ei kykenisi huolehtimaan pojastaan” kun alkoholisoituvasta äidistä
sanottaisiin, että ”hän ei kykene olemaan pojalle tukena eikä ylläpitämään äidin auktoriteettia”.
Näin kirjoittava asiantuntija tai esimerkin implisiittinen ammatissa toimiva perheterapeutti, joka ei halua määrittää sitä mikä potilaan
ja hänen perheensä tilanteessa on syytä ja mikä seurausta, tulee määritelleeksi äidille ja isälle aivan erilaisen toimijuuden, erilaiset roolit.
Kuvio 2 esittää neliöin ja ympyröin hyvin toimivan perherakenteen
ja kaksi esimerkkiä huonosti toimivista perherakenteista. Kuvateksti selittää:
5
B) Huonosti toimiva perherakenne; aviopuolisoiden suhde on avoimesti
ristiriitainen, äidin ja lasten väliset suhteet ovat tiiviit (sukupolvirajan ylittävä koalitio). C) Huonosti toimiva perherakenne; aviopuolisoiden suhde on
etäinen ja tyhjä, ja äidin suhde toiseen lapseen on tiivis. Lisäksi äidillä on (tai
on ollut) omaan äitiinsä samanlainen tiivis suhde (rakenne on tunnusomainen perheille, joissa on koulupelosta kärsivä lapsi tai nuori).
(65, kuvio 2.)

Teksti ei selitä, millainen isän suhde on lapsiinsa. Tapauksessa B se
on merkitty kuvioon katkaistuna sekä tyttöön että poikaan; tapauksessa C isän suhde tyttöön on merkitty hyvää suhdetta ilmaisevalla
yksinkertaisella viivalla, suhde poikaan puolestaan katkoviivalla.
Isä sulautuu toimijoihin perherakenne ja aviopuolisoiden välinen suhde,
kuten äitikin. Lisäksi äiti esiintyy kuitenkin myös eksplisiittisesti
mainittuna toimijana kolmessa suhdelauseessa, jotka kuvaavat äitiä
suhteen osapuolena, suhteessa lapseen, lapsiin ja toiseen äitiin, omaan
äitiinsä:
– äidin ja lasten väliset suhteet ovat tiiviit
– äidin suhde toiseen lapseen on tiivis
– äidillä on (tai on ollut) omaan äitiinsä samanlainen tiivis suhde
Kirjoittaja, joka käsittelee yleensä perhettä ja sen mahdollisia
perheterapiassa esiin tulevia ongelmia hyvin abstrahoiden, vetoaa esimerkeissään muutaman kerran eksplisiittisesti siihen, mikä on tyypillistä tai tavallista.
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Näin kuvataan tavallisuus esimerkissä vanhemman ja lapsen
koalitiosta:
6
Toiseen vanhempaan (tavallisesti äitiin) liittyy kaikki hyvä muttei mitään
pahaa ja toiseen (tavallisesti isään) kaikki paha muttei mitään hyvää.
(66.)

Tämä tilanne vaikeuttaa kirjoittajan mukaan lapsen kehitystä, koska
lapsi ei voi mielessään yhdistää ja sisäistää hyvää ja pahaa. Kappale
loppuu selitykseen koska molempia vastakkaisia tunteita ei voi sijoittaa
yhteen hoivaavaan vanhempaan.
Ensin ajattelin, että äidin ja isän murtuminen tekstin sukupuolineutraalin pinnan alta on tässä tapauksessa melko satunnaista, vaikka
se ei kulttuurissamme satunnaista olekaan, että hyvä liitetään äitiin,
joka on lapselle läheisempi kuin isä. Kappaleen loppulause nousi
kuitenkin tulkintani avaimeksi ja muutti esimerkin satunnaisuuden
merkitseväksi oman tutkimustematiikkani kannalta.
Jos hoivaavan vanhemman tulkitsee sukupuolineutraaliksi ilmaisuksi, ongelmaksi rakentuu lapsen kannalta se, ettei hän kykene sijoittamaan sekä hyvää että pahaa molempiin vanhempiinsa, niin isään kuin
äitiin. Hoivaava vanhempi on käsiteltävän tekstin sisäisessä kontekstissa
poikkeuksellinen ilmaus; nominaalistukset hoivaaminen, huolehtiminen ja huolenpito sekä hoidon laiminlyöminen esiintyvät tekstissä kerran. Myös nominaalistus ylihuolehtiminen mainitaan tekstissä kerran.
Kaikissa näissä lauseissa (s. 67) toimija jää mainitsematta – ja siten myös
hänen sukupuolensa piiloon. Sen sijaan esimerkissä masentuneesta
äidistä ja alkoholia käyttävästä isästä huolenpito liitetään eksplisiittisesti
äidin toimintaan. Silloin, kun teonnimi huolehtia poikkeuksellisesti
esiintyy, äiti ei kykene huolehtimaan riittävästi (s. 64).
Analysoin läpi tämän tutkimuksen sitä, kuinka hoiva liitetään usein
intertekstuaalisesti, diskurssien tasolla, ensisijassa äidin toimintaan
(äidinhoivan diskurssi), ja toisinaan sekä äidin että isän toimintaan
(jaetun vanhemmuuden diskurssi). Tilanne, jossa isä hoivaa, mutta äiti
ei, on aineistoissani hyvin poikkeuksellinen ja mahdollinen oikeastaan
vain silloin, kun äiti syystä tai toisesta määrittyy kykenemättömäksi
hoivaamaan ja isä astuu häntä korvaamaan.
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Jos tähän luottaen tulkitsee katkelman hoivaavan vanhemman äidiksi,
sukupuolen ohimennen eksplikoiva esimerkki saa paljon radikaalimman merkityksen. Tällöin yksi hoivaava vanhempi on siis todellakin yksi, ja ongelma on se, että lapsi ei pysty yhdistämään hyvää ja pahaa
äitiin. Pinnan alta putkahtaa poissaolevan isän aihe: isä on joko ollut
konkreettisesti poissa tai toiminut tavalla, joka estää lapsen luomasta
suhdetta häneen, suhdetta, jonka tehtävä kehityspsykologian kontekstissa niin usein on muuttaa lapsen suhde äitiin realistiseksi – siis auttaa
lasta sisäistämään äiti sekä hyvänä että pahana yhtaikaa. Tämä isän
toiminta jää tekstissä piiloon – samoin kuin äidin mahdollinen toiminta, jolla hän on estänyt isää luomasta omaa hyvää suhdetta lapseen.

Yksinhuoltajaperheen äiti on läsnä ja isä puuttuu
Alaluku Monimuotoinen perhe rakentuu myös enimmäkseen sukupuolineutraalille perhepuheelle edellä käsitellyn jakson tapaan, mutta ”erilaisilla” perheillä tuntuu kuitenkin olevan enemmän tekemistä
sukupuolen kanssa kuin perheellä ”yleensä”. Kirjoittaja käsittelee jaksossa yksinhuoltajan perhettä, uusperhettä ja ottolapsen perhettä.
Liitin edellä kysymyksen perheestä yleensä ja perheiden eroista
normaalin ja epätavallisten tai poikkeavien perheiden problematiikkaan. Tämä on kysymys, jota myös kirjoittaja käsittelee luvun aluksi:
7
Artikkelissa ”Perheen kehitysvaiheet” kuvattiin ehjän ydinperheen kehityskaarta. Osa lapsista ja nuorista kuitenkin käy läpi avioeron ja elää yksinhuoltajan perheessä sekä mahdollisesti uusperheessä. “Normaalin“ perherakenteen määrittely ei näin ollen ole mahdollista. Käytännössä useimmat
yksinhuoltaja- ja uusperheet syntyvät av(i)oeron, ei niinkään leskeyden
kautta. Työskentely monimuotoisten perherakenteiden kanssa on tavallista
lasten- ja nuorisopsykiatriassa.
(69.)

Kirjoittaja luo etäisyyttä ilmaukseen normaali lainausmerkeillä –
varmaankin juuri siksi, että normaalin puheenaihe herättää kovin
herkästi tilastollisen tavanomaisuuden ja monimuotoisuuden puheenaiheiden lisäksi ajatuksen poikkeavasta, häiriintyneestä jne. Joka tapauksessa nämä erityiset lasten perheet määrittyvät tekstissä implisiittisesti
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ehjää ydinperhettä vasten – siis joksikin muuksi, vajaiksi tai peräti rikki
menneiksi. Uusperhe rakentuu ikään kuin rikki menneiden perheiden
palasista. Ottolapsen perhe, jota johdantokappaleessa ei käsitellä, rinnastuu tekstin sisäisessä kontekstissa yksinhuoltajan perheeseen ja
uusperheeseen, siitä huolimatta että ottolapsiperheet useimmiten ovat
rakenteeltaan aivan ehjien ydinperheiden kaltaisia – vain niiden kehityskaari on poikkeava.
Yksinhuoltajan perhettä käsittelevä jakso on tekstiltään sukupuolineutraali aina viimeiseen kappaleeseen saakka. Tekstin toimijat
tai toimijoiden kätkeminen nominaalistuksiin ja abstraktioihin, jotka
suoraan tai epäsuorasti viittaavat vanhempiin, ovat sellaisia kuin yksinhuoltajuus, yksihuoltajaperhe, perhe, perhe-elämä, vanhempi, vanhemmat,
aviopuolisot, entiset aviopuolisot, ex-puolisot, roolit, avioero, asumusero,
muutto, huolto, asuminen ja tapaaminen. Määrän logiikka – tilastollinen tosiasia yksinhuoltajaperheistä – herättää viimeisessä kappaleessa
sukupuolipuheen:
8
Yksinhuoltajaperheistä miltei 90 % on yksinhuoltajaäitien perheitä. Pojalle
isän puuttuminen perheestä merkitsee sitä, ettei hänellä ole välitöntä
samastuskohdetta, ja tytölle, ettei hän voi olla isän välittömän ihailun kohteena. Tässä tilanteessa lasten psyykkistä kehitystä auttaa, jos äidillä on ollut
hyvä suhde molempiin vanhempiinsa eli hänellä on myönteinen sisäistynyt
kuva sekä isästään (miehestä) että äidistään (naisesta). Isän puuttuminen
johtaa yksinhuoltajaäitien perheissä tavallisimmin kahden tyyppisiin ongelmiin, jotka molemmat liittyvät hajonneen perheen hierarkiarakenteen
vääristymiin. Yksinhuoltajaäidillä saattaa olla (eri syistä) vaikeuksia
auktoriteettiaseman ylläpitämisessä, jolloin nuorempi sukupolvi ajautuu
perheessä määräävään asemaan. Tämä heijastuu usein perheen ulkopuolelle lasten ja nuorten epäsosiaalisena käyttäytymisenä. Toisessa tyyppitilanteessa yksihuoltajaäiti tekee (yhdestä) lapsestaan tasavertaisen kumppanin rinnalleen (parentifikaatio). Näillä ikäistään ”kypsemmiltä” vaikuttavilla
lapsilla ja nuorilla on yleensä vaikeuksia todellisessa itsenäistymisessä ja omaan
elämään irrottautumisessa, koska he ovat joutuneet niin tiiviiseen suhteeseen
vanhempansa kanssa.
(70.)
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Hallitseva puhe yksinhuoltajaperheestä (yksikössä) muuttuu nyt
(monikolliseksi) puheeksi yksinhuoltajaäitien perheistä. Yksinhuoltajaperheen lajityyppi hajoaa kahdenlaisiksi perheiksi, joista toisia,
yksinhuoltajaisien perheitä, ei kuitenkaan panna lainkaan tekstissä ilmi.
Yksinhuoltajaperheiden äidit esiintyvät kappaleessa seuraavissa
toimissa:
– yksinhuoltajaperheistä (n) on yksinhuoltajaäitien perheitä
– äidillä on ollut hyvä suhde vanhempiinsa
– hänellä on myönteinen sisäistynyt kuva isästään (miehestä) ja äidistään (naisesta)
– (isän puuttuminen) johtaa yksinhuoltajaäitien perheissä – – ongelmiin
– yksinhuoltajaäidillä saattaa olla – – vaikeuksia auktoriteettiaseman
ylläpitämisessä
– yksinhuoltajaäiti tekee – – lapsesta tasavertaisen kumppanin rinnalleen
Äitiin toimijana viittaavat kappaleen kontekstissa myös
sukupuolineutraalit lauseet:
– ongelmiin, jotka – – liittyvät hajonneen perheen hierarkiarakenteen
vääristymiseen
– nuorempi sukupolvi ajautuu perheessä määräävään asemaan
– tämä heijastuu – – perheen ulkopuolelle
– (lapset) ovat joutuneet – – tiiviiseen suhteeseen vanhempansa kanssa
Ainoa prosessi, jossa äiti esiintyy materiaalisen prosessin tekijänä
ja kontrolloi siten omaa toimintaansa, luonnehtii lastenpsykiatrin
silmin negatiivista tilannetta, jossa yksinhuoltajaäiti tekee – – lapsesta
tasavertaisen kumppanin rinnalleen. Kaikki muut lauseet kuvaavat äitiä
suhdeprosessin osapuolena tai tapahtumisen prosessissa. Hänellä on
hyvin vähän edellytyksiä vaikuttaa siihen miten asiat tapahtuvat,
millainen hän on tai mitä hänellä on – ja se, mitä hänelle ja hänen
lapsilleen tapahtuu, on täynnä surkeutta ja ongelmia. Ainoa positiivisesti ilmaistu seikka on, jos äidillä on myönteinen sisäistynyt kuva isästään
(miehestä) ja äidistään (naisesta). Puheena olevan asian kontekstissa
ratkaisevaksi määrittyy kuitenkin ainoastaan naisen suhde isäänsä.
Uumoilen, että äidin oma äiti on mukana symmetrian vaateesta.
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Isä puolestaan esiintyy toimijana vain kolmasti (äidinisän lisäksi).
Ne kaikki ilmaisevat isää, joka on poissa:
– pojalle isän puuttuminen perheestä merkitsee
– ettei hän (tyttö) voi olla isän välittömän ihailun kohteena
– isän puuttuminen (johtaa yksinhuoltajaäitien perheissä – –
ongelmiin)
Isä siis puuttuu pojan elämästä, mistä seuraa, että pojalla ei ole välitöntä samastuskohdetta. Kun isä puuttuu tytön elämästä, tytöltä puuttuu isän ihailu. Isä ei määrity tekstissä millään tavalla aktiiviseksi toimijaksi. Se, mitä isä tekee tai on tekemättä, ei vaikuta yksinhuoltajaäitien perheeseen. Teksti ei esimerkiksi käsittele isää ns. tapaavan vanhemman roolissa tai yhteishuollon toisena osapuolena – saati että teksti
käsittelisi sitä yksinhuoltajaperheiden kymmenesosaa, jossa yksinhuoltaja onkin isä.

Isäpuolen rooli ja asema, ottolapsen vanhemmat
Koska luvun logiikan mukaan yksinhuoltajaperheet ovat leimallisesti
äitien perheitä, myös uusperheet määrittyvät äitien uusiksi perheiksi.
Suurin osa yksinhuoltajista solmii uuden liiton, alkaa jakso. Niinpä
uusperheiden tavallisin rakennetyyppi on yksinhuoltajaäidin sekä lasten
ja isäpuolen muodostama perhe (70). Isät ja äidit ovat mukana myös
kuvan neliöinä ja ympyröinä, mutta muuten sukupuoli ei kuvassa ja
kuvatekstissä käy ilmi (Kuva 1, 71). Tämän enempää ei vanhempien
sukupuolta käsitellä jakson yleisessä alkuosassa, mutta toiseksi viimeinen kappale käsittelee yksinhuoltajaperhe-jakson tapaan uusperheiden
tavallisimpia vaikeuksia.
10
Uusperheiden tavallisin vaikeus on isäpuolen roolin ja aseman löytyminen.
Tähän kuluu yleensä pari vuotta. Roolin ja aseman vaki(i)ntuminen tapahtuu isäpuolen ja lasten ystävystymisen kautta ja se edellyttää äidiltä myönteisyyttä suhteen edistämiseen. Tyypillisesti isäpuolen roolin ja aseman
ongelmallinen määrittelemättömyys näkyy siten, että äiti verbaalisella tasolla
toivoo mieheltään tukea biologisten lastensa (nimenomaan poikiensa) kasvattamisessa mutta nonverbaalisella tasolla samanaikaisesti kieltää tämän.
Isäpuoli jää poikiin (lapsiin) nähden etäiseksi ja saattaa ilmaista syyn siihen,

333

ANALYYSIT

etteivät pojat (lapset) välitä hänestä. Tilanne on epätyydyttävä erityisesti
latenssi-ikäisten ja nuorempien poikien psyykkisen kasvun ja kehityksen
kannalta, koska he ovat yleensä valmiita liittymään ja samastumaan perheessä
läsnäolevaan aikuiseen mieheen. (70–71.)

Siinä missä äiti määrittyi yksinhuoltajaperhettä käsittelevässä jaksossa keskeiseksi sukupuoleltaan julkilausutuksi toimijaksi, kasaantuvat
uusperhettä koskevassa jaksossa toiminnat ja luonnehdinnat isäpuolelle:
– isäpuolen roolin ja aseman löytyminen
– roolin ja aseman vakiintuminen tapahtuu isäpuolen ja lasten
ystävystymisen kautta
– (ystävystyminen) edellyttää äidiltä myönteisyyttä (isäpuolen ja
lasten) suhteen edistämiseen
– isäpuolen roolin ja aseman ongelmallinen määrittelemättömyys
näkyy
– isäpuoli jää poikiin (lapsiin) nähden etäiseksi
– (isäpuoli) saattaa ilmaista syyn
– pojat (lapset) eivät välitä hänestä
– (pojat) ovat valmiita liittymään ja samastumaan perheessä läsnäolevaan aikuiseen mieheen
Näissä prosesseissa isäpuoli rakentuu toimijana enimmäkseen melko
abstraktina: isä(puole)n sijaan puhe on paljolti hänen rooleistaan ja
asemastaan. Rooli ja asema löytyvät, niiden vakiintuminen tapahtuu ja
ongelmallinen määrittelemättömyys näkyy. Löytyminen, ystävystyminen,
edistäminen ja määrittelemättömyys ovat nominaalistuksia, jotka
kätkevät toimijoita ja abstrahoivat toiminnan tehokkaasti. Nominaalistaminen on eräs kielellinen keino, jolla asiat ilmaistaan ikään kuin
itsestään tapahtuvina. Itsestään tapahtumiseen vihjaavat myös lauseet
vakiintuminen tapahtuu, edellyttää, se edellyttää äidiltä myönteisyyttä ja
isäpuoli jää etäiseksi. Nominaalistusten ”altakin” löytyy tapahtumista
kuvaavia prosesseja (löytyä, ystävystyä).
Isä määrittyy sanojaksi – ja siten oman toimintansa kontrolloijaksi
– prosessissa isäpuoli saattaa ilmaista syyn. Mahdollisuuden modaalisuus
implikoi, että yhtä hyvin isäpuoli saattaa jättää ilmaisematta. Lauseissa pojat eivät välitä hänestä ja pojat ovat valmiita liittymään ja samastumaan – – mieheen uusi isä määrittyy kohteeksi. Lopulta isä määrittyy
myös aikuiseksi läsnäolevaksi mieheksi.
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Merkille pantavaa on se, että isä määrittyy uusperheen toimijana
erityisesti suhteessa poikalapsiin. Tyttöjä ei tekstissä eksplikoida lainkaan. Siinä missä yksinhuoltajaperheen tyttö jäi ilman isän ihailua,
uusperheen tytöllä ei ole suhdetta isäpuoleen tyttönä, vaan vain sukupuolineutraalina lapsena.
Kaiken kaikkiaan isän toiminta ei ole jaksossa kovinkaan aktiivista
ja hänen omassa kontrollissaan. Entä äiti toimijana?
– (isäpuolen ja lasten ystävystyminen) edellyttää äidiltä myönteisyyttä suhteen edistämiseen
– äiti verbaalisella tasolla toivoo mieheltään tukea – – kasvattamisessa
– (äiti) nonverbaalisella tasolla – – kieltää tämän
Äiti määrittyy kohteeksi, jolta edellytetään – toisin sanoen hänen
osoittamansa ja kokemansa tunteet (myönteisyys) modaalistuvat
välttämättömiksi, jotta asiat menisivät hyvin ja isäpuoli ja lapset voisivat ystävystyä. Kahdessa muussa prosessissa äiti on sanoja: hän toivoo verbaalisella tasolla ja kieltää nonverbaalisella tasolla. Toisin sanoen
hänen ilmaisunsa ovat ristiriitaiset ja hänen oman kontrollinsa ulottumattomissa. Nominaalistus kasvattaminen ilmaisee kyllä äidin toimintaa, mutta ei korosta äidin toiminnan aktiivisuutta.
Loppujakso Ottolapsen perhe palaa hallitsevaan sukupuolineutraaliin
puheenparteen. Äidin ja isän toimintaa ei eksplikoida muuten kuin
vertaamalla ottovanhempia biologisiin vanhempiin ja kertomalla, että
heillä äitiyteen ja isyyteen valmistautuminen on erilaista, koska biologinen odotusaika puuttuu.

Neliön ympyröittämisen mahdottomuus
Ottolapsen perhe muistuttaakin melkein kaikessa sukupuolisuhteiltaan
ehjää ydinperhettä, kuten alaluvun aloittavan lauseen muotoilu kuului. Sen sijaan yksinhuoltajan perhe ja uusperhe poikkeavat myös sukupuolen suhteen perheestä. Perheenjäsenten sukupuoli pannaan painokkaasti ilmi ja isän ja äidin sukupuolelle määritteitä antamalla vain silloin,
kun perheestä kerrotaan esimerkkejä tai esitellään rakenteeltaan huonosti toimivia perheitä. Sen sijaan yksinhuoltajan perhe määrittyy
yksinhuoltajaäidin perheeksi ja isän poissaolon varaan ja uusperhe
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ryhmittyy isäpuolen ja yksinhuoltajaäidin suhteeksi sekä isäpuolen ja
poikalasten suhteeksi.
Siellä missä teksti herättää kysymyksen isän sukupuolesta, myös
lasten sukupuoli nousee käsittelyyn. Isä rakentuu sukupuolena erityisesti suhteessa poikiin, ja poikien kehityksen edellytykset riippuvat
heidän suhteestaan isään. Sen sijaan äidin sukupuoleen viittaaminen
joko eksplisiittisesti tai vihjaten ei herätä kysymystä lasten sukupuolesta.
Äidin auktoriteetti suhteessa lapsiinsa tulee puheenalaiseksi jaksossa
yksinhuoltajaäidin perheestä: yksinhuoltajaäidillä saattaa olla (eri syistä) vaikeuksia auktoriteettiaseman ylläpitämisessä. Kun isän auktoriteetti
nousi kyseenalaiseksi isän poissaolon vuoksi, äidin auktoriteettiongelmat ovat suhteessa hänen – jakamattomaan! – läsnäoloonsa kasvattajana. Aivan toisen tyyppinen äidin auktoriteetin ongelma on se, että
hänellä on valtaa liikaakin: toisessa tyyppitilanteessa yksinhuoltajaäiti tekee
(yhdestä) lapsestaan tasavertaisen kumppanin rinnalleen.
Käsittelemieni jaksojen sukupuolitematiikka rakentuu määrän
logiikalle, ja aivan erityisesti sille mikä kulloinkin on tyypillistä ongelmatilanteissa. Niinpä se, mitä isä tai äiti esimerkeissä ovat tai tekevät, on
sekin kulttuurisille malleille tyypillistä ja jopa stereotyyppistä. Perheen
ongelmat aiheutuvat siitä, jos perheen rakenteesta puuttuu neliö, jos
toinen neliö tulee korvaamaan alkuperäistä, biologista neliötä, tai jos
ympyrä joutuu neliön asemaan. Sen sijaan neliöstä ei tekstissä tehdä
ympyrää, ei hyvässä eikä ongelmissa. Näin hallitsevasti sukupuolineutraali puheenparsi tuottaa selkeästi äidinhoivan diskurssia, joka
puolestaan rakentuu rakentuu realismipuheelle.
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Äidin toimijuuden tila
Tekstianalyysi 11

Entä äiti?

Isä, isä, ja vielä kerran isä. Aineistoissani, niin äidinhoivan kuin jaetun
vanhemmuuden diskursseissa, puhe kiertyy yhä uudelleen mieheen
isänä. Sukupuoli on keskeinen teema aineistoni 29 teoksessa. Runsas
puolet (17) tematisoi keskeisesti miestä ja poikaa. Lisäksi sellaisiin kokoelmiin, jotka eivät kokonaisuudessaan keskity sukupuolen pohtimiseen,
sisältyy useita isää pohtivia artikkeleja. Isää kuvataan ja arvioidaan paljon
myös sellaisissa teksteissä, jotka enimmäkseen puhuvat äidistä ja naisesta sekä sellaisissa teksteissä, joille sukupuoli ei ole keskeinen pohdinnan aihe.
Sekä äidinhoivan että jaetun vanhemmuuden diskursseissa kysytään toistuvasti, millä ehdoilla isä voi, saa, kykenee ja haluaa hoitaa
pieniä lapsia ja luoda näihin läheisen hoivaavan suhteen. Vähemmän
kysymyksiä herättää isän suhde vähän suurempiin lapsiin, mutta selväksi käy, että isällä on – ja tulee olla! – näihin läheinen suhde. Isän
on oltava läsnä. ”Poissaoleva isä”, oli poissaolo sitten konkreettista tai
henkistä etäisyyttä lapsista, on ongelma.
Isää kuvataan toimijana usein monipuolisesti. Hän tekee, kokee ja
sanoo, hänelle tapahtuu ja häntä luonnehditaan. Isää kuvataan suhteessa naiseen – äitiin ja vaimoon –, suhteessa lapseen, omiin vanhempiinsa, toisiin miehiin ja joskus myös ammattilaisiin. Joskus isä kuvataan lapsen näkökulmasta ja lapsen toimien kautta, satunnaisesti äidin toimintakulmasta, mutta hyvin usein omastaan. Niin paperinen
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kuin tekstuaalisesti tuotettu isä onkin, hän näyttää lähes elävältä. Lisäksi
isä tekee melkein aina oikein. Satunnaisesti isä esiintyy yhtäkkiä viinapäissään tai perhettään pahoinpidellen – mutta tällöin hän ei olekaan
se sama isä, joka on tukenut vauvaa hoitavaa äitiä (äidinhoivan
diskurssissa) tai hoivannut itse vauvaa (jaetun vanhemmuuden
diskurssissa). Huono isä on tavallisen, hyvän isän vastakuva.
Silloinkin, kun asiantuntijat ovat päätyneet kuvaamaan nimenomaan äitejä, isän puuttuminen tekstistä vaatii vähintäänkin selityksen.
1
Tutkimuksen näkökulmana on naisnäkökulma, tarkastelun kohteena on
äitien kokemukset, tuntemukset, arvot ja valinnat. Näkökulma olisi myös
voinut olla esimerkiksi ”perhenäkökulma”– –. Myöskin isän aseman pohdinta ja tuntemukset olisivat tutkimuksena kovinkin paikallaan.
Tutkija kehitysvammaisten lasten äitejä koskevassa tutkimuksessa 1993, 55.

Väitöskirja, joka nimensä mukaan käsittelee lapsivuodeajan psyykkisten ongelmien ennakointia, pohtii yhtä paljon isien kuin äitienkin
oireita, vaikka yleensä ei ajatella että isillä on lapsivuodeaika (1991).
Äitiysneuvolan tutkijat toteavat heti johdantonsa ensimmäisellä sivulla
tusinan lähdeviitteen voimin, ”että perhevalmennus ei saisi olla liian
äitipainotteista” (1993, 5). Äitiyttä pohtivan keskustelukirjan toimittaja kysyy esipuheessaan ”Miksi sitten antologia äitiydestä? Miksi ei
yhtä hyvin vanhemmuudesta? Tai isyydestä” (1991, 7). Ja samaisessa
teoksessa minä itse tutkijana vakuutan, että ”äitiyden analyysi vaatii
rinnalleen isyyden analyysia” (sosiologi äitiyttä käsittelevässä keskustelukirjassa, 57). Keskittyminen äitiin ja isien puuttuminen diskurssista
on perusteltava ilmeisen painavasti:
2
Vaikein rajaus tässä työssä on ollut isän jättäminen tutkimuksen ulkopuolelle. Kaikkien tarkasteltavien asioiden suhteen isällä, parisuhteella ja perhesysteemillä on niin oleellinen merkitys, että niiden tutkiminen on tarpeen
sekä äidin synnytyksen jälkeisen masennuksen, imetyksen että lapsen varhaisen vuorovaikutuksen ymmärtämisen kannalta.
Tutkija psykiatrian väitöskirjassa äidin masennuksesta 1990, 99.
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Tätä runsasta isäpuhetta vasten äidin kuva teksteissä tuntuu muuttuvan sumuiseksi. Äiti on aina läsnä, mutta hän näyttäytyy varjomaisena ja ääriviivattomana. Äiti toimii, mutta usein hänen toimintansa kuvataan kapeammaksi kuin isän toiminta. Äiti kenties tuntee,
mutta ei puhu. Hän kenties hoivaa ja hoitaa, mutta mitä kaikkea hän
hoivatessaan tekee, ei teksti kerrokaan. Äidille tapahtuu ja häntä luonnehditaan. Naistoimija äidin sijaan tekstissä toimivat usein esimerkiksi
äitiys, hoiva, huolenpito, synnytys ja imetys. Ennen muuta äiti kuvataan
toisten toimijoiden, etupäässä lapsen ja miehen – isän ja puolison –
toimien ja kokemusten kautta. Äiti on joskus teksteissä aktiivisimmillaan toimijana silloin, kun hän asettuu kutsumaan isää suhteeseen
lapsensa kanssa. Kenties kaikkein vahvimmin äitiä kuvataan suhteessa
lapsen kehitykseen. Missä määrin hän silloin edustaa – kuten teksteissä joskus ilmaistaankin – funktiota eikä subjektia? Tehtävää eikä haluavaa, kykenevää, lapsesta erillistä toimijaa? Äiti-naista eikä naista, joka
on myös äiti, nais-äitiä?
Olen osoittanut tekstianalyyseillani, että tämä tulkintani – niin
kärjistetysti kuin sen tässä esitänkin – on perusteltu suhteessa aineistoihini, suomalaisten nykyasiantuntijoiden kirjoittamiin teksteihin,
joissa he puhuvat vanhemmuudesta. Äitiys on psykososiaalisessa
diskursiivisessa muodostumassa kuvattu usein maaperäksi lapsen kehitykselle, toiminnaksi joka on problemaattista suhteessa kehittyvään
lapseen mutta ei problemaattisena naisen itsensä elämässä, toiveissa,
haluissa ja kyvyissä (Irigaray 1985b, 64–65; Haavind 1987, 50–53;
Hirsch 1989, 12; Sprengnether 1990; Kristeva 1992; Chodorow 1994,
4; Jokinen 1996, 12–21; Hautamäki & Slotte 1993, 103-105; Naskali
1998, 23). Tämä äidin subjektiuden kiertäminen on ollut keskeinen
kritiikin ja uusien lähtökohtien etsimisen kannustin. Samalla se on ollut
myös vaikeasti ratkaistava ongelma myös feminismin sisällä (Chodorow
& Contratto 1982; Vuori 1999a; Bassin & Honey & Kaplan 1994;
Ruddick 1982; Benjamin 1988; Sprengnether 1990). Suomalaisten
perheasiantuntijoiden kirjoituksissa äitiys tuntuu nyt muuttuvan
itsestäänselvyydeksi sitä mukaa, kun isä problematisoituu toimijana.
Onko näin käytävä? Pohdin tätä kysymystä vielä hetken, ensin niiden
aineistoni tekstien kautta, joissa äitikeskeistä puhetta tuottaa tekstien
keskittyminen reproduktioon: raskauteen, synnytykseen, imetykseen
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jne. Ennen muuta käsittelen kuitenkin tekstejä, jotka ovat ottaneet
huolekseen äitiyden kuvaamisen nimenomaan naisten omasta näkökulmasta.

Reproduktio ja hoivarooli äitipuheen tuottajana
Keskeisesti naista ja äitiyttä koskevia teoksia on aineistossani 11 kaikkiaan vanhemmuutta keskeisesti sukupuolen mukaan tarkastelevissa
29 teoksessa. Siinä missä ”mieskirjat” käsittelevät miestä eksplisiittisesti
isänä suhteessa lapseen tai poikalasta suhteessa vanhempiinsa, nämä
äitikirjat motivoituvat sukupuolen esiin nostamiseen usein reproduktion – raskauden, synnytyksen ja imetyksen – kautta, tai sitten äidin
hoivaroolin kautta kuten teoksessa Äidin ja lapsen kommunikaatio ja
lapsen kielen omaksuminen. Reproduktion kautta motivoituvat runsaaseen äitipuheeseen teokset Perhevalmennuksen kehittäminen. Ensisynnyttäjien pienryhmävalmennuskokeilu neljässä äitiysneuvolassa, Rintaruokinnan edistäminen synnytyssairaalassa ja lastenneuvolassa sekä Äidin masennus, imetys ja varhainen vuorovaikutus.1 Näissä teoksissa
painopiste ei ole naisen subjektiuden pohtimisessa, mutta voisivatko
ne kuvata naista monipuolisesti raskaudessaan ja toiminnassaan synnyttäjänä ja imettäjänä? Käytän esimerkkinä kahta väitöskirjaa, jotka
käsittelevät imetystä.
Lääketieteen väitöskirjan loppuluvussa Pohdinta (53–67) tekstin
toimijoina esiintyvät paljolti sellaiset ilmaukset kuin imetys, äitien imetys,
äitien imetyshalukkuus, imetysluvut, varhaisimetys, rintaruokinta, syöttövälit ja syötöt, synnytys, synnytykset sekä vierihoito. Nämä ovat käypiä
ilmauksia tutkimuksessa, joka käsittelee imetyksen ilmiötä, sen yleisyyttä, ongelmia ja mahdollisia ratkaisuja eikä sinänsä imettäviä naisia. Teksti avautuu selkeästi asiantuntijoiden ja ammattilaisten toimintakulmasta, ja he ovat myös kirjoituksen ensisijainen yleisö. Mutta tällainen toimijat toimistaan irrottava ja toimet substantiiveiksi muuttava puheenparsi saa imettävät, synnyttävät ja hoitavat naiset tuntumaan passiivisemmilta kuin mitä verbilausekkeet tekisivät. Se houkut1. Myös teoksen Lapsivuodeajan psyykkisten vaikeuksien ennakointi (1991) voisi otsikon
perusteella kuvitella käsittelevän äidin vaikeuksia, mutta jo aiemmin olen näyttänyt
kuinka se käsittelee yhtä lailla miehiä kuin naisia, ja jopa niin, että naisten erityiskysymyksiä karsitaan, jotta vertailu miehiin tulisi mahdolliseksi.
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telee kohtaamaan naiset tapauksina ja toiminnan kohteina pikemminkin kuin toimijoina, jotka imettävät tai eivät imetä, haluavat, osaavat
ja oppivat tai eivät, odottavat neuvoja tai eivät niitä kaipaa.
Tämä käy havainnollisesti ilmi suhdeprosessista, jossa eräät äidit
saavat luonnehdinnan ”huonot imettäjät”. Kirjoittaja on tietoinen ilmauksen sensitiivisyydestä äitien kuvauksena, ja hän asettaakin sen välimatkaa ilmaiseviin lainausmerkkeihin. Selitys kertoo lisäksi, että huonoina imettäjinä pidettiin niitä joiden maidoneritys oli alle 190 g. 5.
päivänä synnytyksestä. Lause on mielekäs ja toimii suhteellisen ”teknisenä” selityksenä vain asiantuntijan ja ammattilaisen toimintakulmasta.
Heidänkin toimintaansa saattaisivat jotkut vaihtoehtoiset ilmaukset
helpottaa, sillä lienee vaikeampaa opastaa huonoa imettäjää kuin esimerkiksi naista, jonka maito ei heru tai jolla on vaikeuksia imettämisessä.
Äidit, joiden maito erittyy niukasti, se asettaa hankalaan asemaan.
Kukaan vastasynnyttänyt tuskin haluaa samaistua huonoksi imettäjäksi
– saati huonoksi äidiksi! – mutta tuskin kovin moni on ajatukselta
välttynytkään. Koska äitiä toimijana – myöskään imettäjäksi nimettynä – ei tekstissä muualla juuri esiinny, ilmaus nousee taustastaan
räikeänä esiin kirjoittajan varauksista huolimatta. Se kertoo paljon äidin
esittämisen diskursiivisista vaikeuksista ylipäänsä, ei vain tässä nimenomaisessa tekstissä.
Äidit pannaan tekstissä toimijoina ilmi enimmäkseen silloin, kun
on kyse tutkimukseen osallistuneista äideistä ja tutkimuksessa muodostetuista äitiryhmistä eli esimerkiksi neuvolakampanjaryhmästä ja
äitien vertailuryhmästä. Toimijat ovat kollektiivisia, mutta kollektiivin
jäsenten suhde on abstrakti ja motivoituu tutkimuksen kautta. Näitä
ryhmiä tutkimuksessa vertaillaan mm. koulutuksen suhteen. Äitien
toimintaa ei lauseissa juuri kuvata, vaan relevanttia tietoa heistä ovat
lähinnä sellaiset tutkimuksen metodologiaan liittyvät kysymykset kuin
että kampanjaan osallistuneet äidit eivät tienneet kuuluvansa erityiseen
tutkimukseen ennen kyselykirjettä n. 6 kk synnytyksestä.
Toiminnan kohteina äidit esiintyvät sellaisissa asiantuntijoiden ja
ammattilaisten toimintakulmasta avautuvissa lauseissa kuin äitien
yksilöllistä imetysneuvontaa pyrittiin tehostamaan ja äitejä seurattiin vain
kaksi viikkoa. Suhteen osapuoliksi äidit asetetaan esimerkiksi silloin,
kun tekstissä tarkastellaan äiti-lapsisuhteen alkamista. Kun kerrotaan
mikä häiritsi äidin ja lapsen varhaista yhdessäoloa tai tarkastellaan ns.
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bonding-ilmiötä eli lapsen ja äidin ”leimautumista” toisiinsa, äiti ja lapsi
rinnastetaan toimijoina, mutta heidän toimintansa, se että he ovat
yhdessä ja leimautuvat toisiinsa, nominaalistuu ja muuttuu siis pikemminkin tapahtumiseksi kuin agentiiviseksi, toimijoiden itsensä kontrollissa olevaksi toiminnaksi. Kaiken kaikkiaan tekstin prosessit kuvaavat
toimintaa paljolti abstrahoiden, eikä kysymys äidin subjektiudesta
pääse heräämään.
Kaikkein selvimmin äiti näkyy toimijana Pohdinnan katkelmassa,
jossa kuvataan tutkimuksissa tehtyjä päätelmiä siitä, mitkä ovat tavallisia imetysongelmia ja rintaruokinnan lopettamisen syitä (s. 62). Äiti
astuu paikoin tekstiin sanojaksi (esimerkiksi äiti mainitsee), kokijaksi
(äidit saattavat arvella, muut pelkäävät) ja tekijäksikin (äiti vieroittaa,
äideistä 54 % lopetti imetyksen), mutta enimmäkseen äidin toiminta
tässäkin katkelmassa nominaalistuu, muuntuu passiiviksi tai äiti jää
toimijana taka-alalle.
3
Muita syitä ovat rintaongelmat, väsymys, äidin tai lapsen sairaus, työhön
meno tai jopa gynekologin määräys (kuukautisten puuttumisen takia).
”Itsekkäät” syyt, kuten muotojen menettämisen pelko, mainitaan harvoin,
ja ne saattavat peittyä muiden, ”hyväksyttävämpien” syiden alle. Tähän
viittaa se, että äidit saattavat arvella muiden lopettavan imetyksen paljon useammin kuin he itse sen takia, että pelkäävät rintaruokinnan ”sottaisuutta”
ja hankaluutta tai väsyneisyyttään ja rintojen muodon muuttumista (NN
y. 1977). – – NN työtovereineen (1979) totesi ensimmäisenä, että maidon
väheneminen ei välttämättä johda vieroitukseen, vaan kyseessä saattaa olla
ohimenevä ”kriisi”, joka väistyy, kun äiti saa nopeasti tehokasta
imetysneuvontaa. Oma tutkimuksemme viittaa samaan suuntaan. Kolme
ensimmäistä kuukautta synnytyksen jälkeen oli – – kriittistä aikaa, jolloin
näitä ns. imetyskriisejä esiintyi lähes kolmasosalla äideistä. Imetys päättyi alle
6 kk synnytyksestä maidon vähyyteen aineistomme äideistä 18 prosentilla,
jota voidaan pitää vähäisenä määränä. Koko tutkimusryhmässä äiti mainitsi
vieroituksen pääsyyksi maidon loppumisen 24 prosentissa tapauksista.
Vertailuaineistossa – – äideistä 54 % lopetti imetyksen maidonerityksen vähyyden takia ja vain kaksi äitiä vieroitti lapsen, koska piti imetysaikaa tarpeeksi
pitkänä. 61 % oli yrittänyt eri tavoin lisätä maidoneritystä; suurin osa lisäämällä nesteiden nauttimista – tapa, joka on osoitettu tehottomaksi (XX
1980) –, ja vain 7 % imetyskriisissä olevista oli kokeillut syöttöjen

342

ÄIDIN TOIMIJUUDEN TILA (11)

tihentämistä. Äitien valmistaminen etukäteen maidonerityksen vaihteluun
tuntui siten selvästi ehkäisevän imetyksen kriisinomaista loppumista.
Tutkija lääketieteen väitöskirjassa imetyksestä 1988, 62.

Tämän tutkimuksen kaltainen tapa puhua äideistä, imetyksestä jne.
on tietenkin aivan tavanomainen ja perusteltu omassa tekstilajissaan,
lääketieteellisessä tutkimuksessa, jossa pyritään kuvaamaan imetystä
ja sen vähenemiseen tai lisäämiseen vaikuttavia ammattilaisten toimia.
Tarkoitukseni tässä on ainoastaan osoittaa, ettei tällainen puhe toimi
kasvualustana äidin toiminnan kuvaamiselle ja problematisoinnille.
Niinpä onkin melkein yllättävää, kun kirjoittaja toteaa: Käytäntö
kuitenkin osoittaa jo nyt, että synnyttämään tuleva suomalainen äiti on
erittäin hyvin motivoitunut imettämään lastaan mahdollisimman pitkään
(mts. 63).
Toinen väitöskirjan kirjoittaja, psykiatri, painottaa puolestaan äitien imetystä ja masennusta koskevan tutkimuksensa loppupohdinnoissa äidin toimijuutta ja äidin omaa kokemusta alaluvussa Näkökohtia
käytännön työhön liittyen:
4
Toiseksi muiden ohella myös tämä tutkimus nostaa esiin äidin subjektiivisen kokemuksen keskeistä merkitystä. Erityisesti raskauden aikana ja synnytyksen jälkeen äidin omat kokemukset ovat monessa suhteessa
ratkaisevampia kuin ”objektiiviset lääketieteelliset näkökannat”. Siten terveydenhuollossa tulisi aiempaa enemmän antaa painoarvoa äitien ja perheiden
kokemuksille ja mielipiteille.
Tutkija psykiatrian väitöskirjassa äidin masennuksesta 1990, 98.

Samalla kun kirjoittaja painottaa äidin omaa kokemusta mahdollisesta masennuksestaan, hän nostaa äidin rinnalle samantasoiseksi
toimijaksi, jolla on mielipiteitä ja kokemuksia, kollektiivisen toimijan
perheen (äidin itsensä lisäksi siis isän, kenties myös isovanhemmat ja
vauvan isommat sisarukset). Näin käy myös tutkimuksen alkupuolella, jossa puheena on äidin subjektiuden moninaisuus:
5
Äidin persoonallisuudessa äitiys on vain osa, samoin kuin hänen
vuorovaikutussuhteissaan ja sosiaalisissa rooleissaan. Isän ja parisuhteen sekä
perhesysteemin merkitys on keskeinen (NN 1984).
Tutkija psykiatrian väitöskirjassa äidin masennuksesta 1990, 15.
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Sangen usein, ja varsinkin sellaisissa luvuissa, jotka rakentuvat
eksplisiittisesti tutkimuksen sisäiselle intertekstuaalisuudelle (esimerkiksi Katsaus tutkimuksiin, jakso 2.2.5 Synnytyksen jälkeiseen masennukseen vaikuttavia tekijöitä, s.21–23), tekstiä hallitsevat toimijoina äidin
ja naisen sijaan mm. sellaiset toimijat kuin ensisynnyttäjät, obstetriset ja
gynekologiset tekijät, synnytyskokemukset, äiti-lapsisuhde, syyllisyys ja
ahdistus äitiin kohdistuvista aggressiivisista tunteista ja fantasioista, jotka
ovat syntyneet varhaislapsuuden aikana, varhainen separaatio, raskaus jne.
Äiti tai nainen esiintyvät yleensä vain suhdeprosesseissa kuten naisen
sosiaaliluokalla ja koulutuksen tasolla ei useimmissa tutkimuksissa ole ollut
merkittävää yhteyttä masennukseen (s. 21).
Äidin kirjoittaminen täysivaltaiseksi toimijaksi asiantuntijoiden ja
ammattilaisten rinnalle ei ole helppo tehtävä, sillä se vaatii jatkuvaa
asiantuntijuuteen kiteytyneen intertekstuaalisuuden purkamista. Koska tutkimus ja erityisesti väitöskirjat ovat asiantuntijatekstien raskassarjaa, tekstienvälisesti tuotetun toimijuuden ongelmia on havainnollista lähestyä niiden kautta. Molemmat kuvaamani tutkimukset
päätyivät loppupohdinnoissaan korostamaan äidin subjektiuden ottamista vakavasti ammattilaisten ja asiantuntijoiden työssä. Nämä
loppupohdinnat eivät rakennu sille, miten tutkimuksissa hallitsevasti
kuvataan naisten toimintaa ja toimijuutta. Ehkä asiantuntijoiden
tekstejä olisikin tärkeämpää lukea näistä intertekstuaalisuuden murtumista käsin kuin – kuten tässä olen sittenkin tehnyt – lähtien
intertekstuaalisuuden massiivisesta painolastista?

Mitä äidit haluavat?
Äidin subjektius on hankala kysymys perheasiantuntijoille, mutta se
on ollut hankala kysymys myös feminismille. Yritys naisnäkökulman
rakentamiseksi äitiyttä koskevaan ajatteluun on johtanut niin äitien
syyttämiseen kuin äitiyden ihannoimiseen; äitiyden pitämiseen naisten ongelmien ytimenä toisaalta, toisaalta utopiaan onnellisesta
äitiydestä sukupuolten välisten suhteiden ja yhteiskunnallisten ongelmien ratkaisuna. Nämä tavat ymmärtää äitiys näyttävät vastakkaisilta,
mutta ovat kuin saman kolikon kaksi eri puolta. (Chodorow &
Contratto 1982; Vuori 1991.) Dilemman ylittämiseksi naistutkijat
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ovat viime vuosina pohtineet äitiyttä avoimesti ambivalenttina asiana,
jota ei saada tasapainoon. Äitejä on pohdittu ristiriitaisina subjekteina,
joiden elämässä lapset ovat tärkeä, mutta vain yksi puoli. Äitejä on
tutkittu niin toisten esittäminä representaatioina esimerkiksi tieteessä, taiteessa, politiikassa ja populaarikulttuurissa kuin äitien itsensä
esittämien jäsennysten kautta. (Vuori 1999a.)
Äitiyden ambivalentti kokemus äidille itselleen tematisoituu myös
aineistoni teksteissä, vaikkakin vaimeana äänenä tekstien kokonaisuudessa.
6
Jos äiti uskaltaa ottaa tosissaan erilaiset tunteensa eikä pyri kieltämään niitä
vaikka ne usein ovatkin hänen odotustensa vastaisia, hän voi alkaa puhua
niistä miehelleen, tai ystävälleen, ja samalla ääneen miettiä mihin ne ovat
hänen elämässään yhteydessä. Jos tuleva äiti (ja isä) voi tunnistaa, hyväksyä,
tutkiskella ja käydä läpi omia tunteitaan, hänen ei tarvitse kieltää omia
kiukkujaan ja surujaan eikä pakonomaisesti koettaa korostaa ja ihannoida vain
niitä raskauden puolia, joista hän on onnellinen ja ylpeä.
Psykoanalyytikko ja perheterapeutti äitiyttä käsittelevässä artikkelissa, äitiä
käsittelevässä keskustelukirjassa 1991, 112.
7
Niinpä jos kysytään, mikä olisi väsymisen vaihtoehto tai lääke, vastaan, että
väsyminen itse. Jos äiti kykenee sanomaan itselleen tai toiselle Minua väsyttää, eikä se ole mikään ihme! väsymisessä on itsensä parannus. Se on kohta,
jossa kysymys – niin tutkimuksen kuin äitien itsensäkin esittämä – Mikä äitiä
väsyttää? muuttuu kysymykseksi Mitä äiti haluaa?
Sosiologi äitiydestä perhettä käsittelevässä oppikirjassa 1994, 85.

Äitiä kuvataan näissä molemmissa katkelmissa kokijana: naisena jota
väsyttää ja naisena jolla on kiukkuja ja suruja, mutta joka myös on
onnellinen ja ylpeä. Äitiyden monimutkaisuus ja ristiriitaisuus jäsentyy
siis äidin ambivalentteina tunteina, jotka helpottavat kun äidistä tulee
sanoja ja hän modaalistuu kyvykkääksi jakamaan kokemuksensa toisen aikuisen kanssa – ja samalla puhumaan itselleen, ikään kuin jakamaan oman kokemuksensa itsensä kanssa. Äidin subjektius on näin
yhtaikaa intersubjektiivista ja intrasubjektiivista.
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Myös tekstianalyysissa 6 (Äitiys on naisen kypsyyskoe) erittelemässäni
psykoanalyytikon tekstissä äiti määrittyi ristiriitaiseksi kokijaksi, mutta
siinä kirjoittaja kerta toisensa jälkeen objektivoi äidin, analysoi ja tarkasteli tätä ulkopuolelta ja teki samaistumisen äitiin vaikeaksi ellei
suorastaan mahdottomaksi. Äidin ambivalentti kokemus nimettiin
anaaliseksi, oraaliseksi ja falliseksi äitiydeksi. (Psykoanalyytikko naisen
ruumiillisuutta ja seksuaalisuutta käsittelevässä artikkelissa, tyttöä ja
naista käsittelevässä keskustelukirjassa 1992.) Kirjoitukset äidin raivosta ja väsymisestä etsivät sen sijaan äidin omaa kokemusta ja kutsuvat lukijaa samaistumaan siihen. Samalla ne kutsuvat lukijaa myös toisen
asemaan, äidin kuuntelijaksi ja keskustelukumppaniksi, ottamaan
vastaan äidin pohdinnat ja kysymään häneltä, mitä äiti haluaa.
Molemmissa esittämissäni katkelmissa äitiyden ambivalenttisuuden
ja ristiriitaisuuden tulkinta painottuu psyykkiseen ja äitiä kuvataan
kokijana, tunteidensa kautta. Tässä kaikuu psykososiaalisen diskursiivisen muodostelman eräs keskeinen puoli. Se palauttaa kysymyksen
sosiaalisista ja yhteiskunnallisista suhteista yksilölliseksi ja persoonalliseksi kysymykseksi tunteista. Samalla sosiaalisten jännitteiden ja
ongelmien ratkaisut tunnistetaan vain ihmissuhdekysymykseksi.
On toki tärkeää, että ystävä, kumppani tai ammattilainen kuuntelee ja kuulee. Yhtä tärkeää on kuitenkin kuulla ja kuunnella kulttuurisesti äitien ääntä ja ymmärtää heidän toimiaan. Voisiko äitiyden
ambivalenssin tulkita myös vahvemmin sosiaaliseksi seikaksi, niin että
se kattaisi äidin toimijuuden kaikki puolet, ei ainoastaan äitiä kokijana?
Äidin tunteet nousevat paitsi hänen ihmissuhteistaan – suhteesta lapseen, kumppaniin, ystäviin tai hänen kohtaamiinsa ammattilaisiin –
myös siitä, että kulttuurissamme ei kaiuteta kysymyksiä mitä äidit tekevät, sanovat, kokevat, ovat ja haluavat monina ja erilaisia äitejä puhuttelevina versioina.
Siihen mitä äidit haluavat, voi vastata myös konkreettisin toimin.
Seuraavassa katkelmassa tutkija siteeraa haastattelemansa äidin puhetta:
8
”Olenkin usein miettinyt lapsen syntymän jälkeen mihin on unohdettu
vammaisten lasten vanhempien huolto? Lasta kyllä syynätään ja hänen tarpeistaan pidetään huolta – –, mutta kukaan ei kysy onko mahdollisesti
vanhemmilla ongelmia itsensä, sukunsa tai toistensa suhteissa... Itse olisin
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kaivannut ja kaipaisin ulkopuolista ammatillista tukea vammaisuuden tuomien ongelmien aiheuttaessa avuttomuutta nimenomaan omassa
elämässäni.”
Tutkija kehitysvammaisten lasten äitejä koskevassa tutkimuksessa 1993, 56.

Vaikka kuuntelemisesta on matkaa äitien tukemiseen kokonaisina
ja monipuolisina toimijoina, on kuunteleminen tärkeää. Juuri siksi
kirjoittajat näyttävätkin lähes aina tavoittelevan äitien itsensä äänen
välittämistä lukijoille haastattelukatkelmina tai otteina äitien kirjoituksista, kuten äskeisetkin kirjoittajat tekevät. Äänen antaminen äidille
on tärkeä askel äidin subjektin rakentamisessa asiantuntijatekstien sisään. Tällainen äiti saa usein myös nimen tai luonnehdinnan, eikä hän
enää ole vain äiti yleensä.
9
Äitiys tässä vaiheessa saattaa olla kuin ”poispyyhkimistä”. Termin esitti
Sandra, joka kuvasi, kuinka hän lastensa synnyttyä toisaalta kasvoi ihmisenä, mutta toisaalta tunsi itsensä välillä ”poispyyhityksi”: ”En tiennyt missä
lapseni loppuivat ja minä aloin.” Tämä tunne vähenee lasten kasvaessa ja
heidän omatoimisuutensa ja itsenäisyytensä lisääntyessä.
Sosiologi artikkelissa feministiäideistä 1991, 138.

Tämän katkelman teema – tässäkin ohimennen esiin nostettu –
äitiydestä äidin ja lapsen välisenä suhteena äidin näkökulmasta on aineistoissani hyvin vaimea ja utuinen. Saman huomion tein analyysissäni
feministisen tutkimuksen äitikeskusteluista. Psykososiaalinen asiantuntijuus houkuttelee diskurssiin, jossa kaikki naiset ovat vaarassa tulla
samaistetuksi äideiksi ja äitejä tarkastellaan lapsen jatkeena. Onko äitija naiskeskeisen ajattelun ainakin vielä toistaiseksi suljettava suhde
lapseen pois keskusteluista, jotta äidin pohtiminen naissubjektina olisi
mahdollista? (Vuori 1999a, 182.)
Paradoksaalisesti tämä uhkaa johtaa jälleen diskurssiin, jossa äidin
subjektiutta on vaikea tavoittaa kokonaisena. Äidiksi tullaan synnyttämällä lapsia tai elämällä heidän kanssaan, eikä lasta siis voi sulkea
diskurssista. Äidiksi tullaan myös, joskaan ei yksinomaan, suhteissa
kumppaniin, ammattilaiseen tai toiseen naiseen. Lopuksi äidiksi tullaan imemällä diskursiivisia oletuksia siitä mikä on äiti. Niinpä äidin
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toimijuuden ymmärtäminen vaatii näiden kaikkien seikkojen pohtimista.
Seuraavan katkelman kirjoittaja, psykologian tutkija, käyttää myös
paljon suoria lainauksia haastattelemiensa keski-ikäisten naisten puheesta. Näissä katkelmissa naiset miettivät omia toimiaan, tunteitaan
ja ajatuksiaan, mutta kuljettavat samalla mukana toisia toimijoita,
näiden sanomisia, tekemisiä ja tunteita. Lukijalla on näin koko ajan
mahdollisuus ja vaadekin samaistua tai ottaa etäisyyttä. Esimerkiksi
kuvatessaan äitien kasvatustyylejä kirjoittaja lainaa haastateltavaansa:
10
Ehkä just liian semmonen jämpti halluusin olla (...) Minusta tuntuu, että
minä oon aika paljon samanlainen ollu kuin äiti, että minä kiellän ja huuvan
ja sitten mie en jaksa ennää kun mittään ei tapahdu.
Psykologi keski-ikäisten naisten lapsuutta ja vanhemmuutta käsittelevässä
tutkimuksessa 1994, 123.

Kirjoittaja kommentoi näitä naisten puheita luokittelemalla puhujia
– esimerkiksi tämän äidin hän luokittelee kasvatustyyliltään puuskittaisiin äiteihin. Samalla hän liittää haastateltavien puheet ja omat
tulkintansa toisten asiantuntijoiden kasvatuksesta käymiin keskusteluihin ja tapoihin, joilla samaiset naiset kuvasivat omia äitejään ja isiään.
Vaikka keskeinen määrittelijän asema pysyy tiukasti asiantuntijakirjoittajalla, tuovat intertekstuaaliset ainekset tekstiin moniäänisyttä,
joka jättää tilaa myös lukijan omille tulkinnoille ja vaikkapa tutkijan
kategorioiden haastamiselle.
Haastatteleminen tai äitien äänen kuunteleminen ei merkitse välttämättä äidin subjektiuden tunnistamista ja tunnustamista. Seuraavassa tutkijat kuvaavat ensin kriittisesti äitien ja kaikkien naisten
subjektiuden rajoittamista äitiyteen – ja vain äitiyteen – äitimyyttinä.
11.1
Myytti eli uskomus äitiydestä sisältää ajatuksen että vasta synnyttämisen
kautta nainen kokee olevansa nainen. Vasta kun nainen on äiti, hän on
todellinen nainen. Lapset nähdään naisen elämän perustana ja elämän
täyttymyksenä. (NN & XX 1983, 126.)
Tutkijat äidiksi tulosta naistutkimusartikkelien kokoelmassa 1993, 10.
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Hetkeä myöhemmin he lainaavat haastattelemansa nuoren äidin
puhetta:
11.2
Kati kertoo aikaisemmin ajatelleensa, että nuorilla äideillä jäisi oma elämä
elämättä, koska he ovat äitejä. ”... niin sitä minäkin aina ajattelin, että voi tuota
raukkaa, että vaippasäkkiä tuossa raahaa ja toisessa käessä painava ruokakassi.
Että siinä on hänen elämänsä...” Raskausaikanaan hän ajatteli joutuvansa
ikään kuin vankilaan äidiksi tulon myötä: ei pääsisi enää minnekään, ja siihen se hänen elämänsä loppuisi. Nykyään hän näkee olleensa tuolloin huvittava.
(Mts. 10.)

Tätä haastateltavan puheen lainausta seuraa kirjoittajien arvio:
11.3
Aikaisemmin Kati näki äitiyden äitimyytin mukaisena, eli nuoret äidit kotiin sidottuina ja uhrautuvina. Nyt Kati ei tuonut esille äitiyden huonoja
puolia, ja hän pitää aikaisempia ajatuksiaan naurettavina, joten hän näyttää
sisäistäneen äitimyytin arvot omikseen.
(Mts. 10.)

Kirjoittajien arvio Katin ymmärryksestä äitiydestä – hän näyttää
sisäistäneen äitimyytin arvot omikseen – ei rakennu haastatellun omalle
tulkinnalle. Kirjoittajat asettavat oman sanansa viimeisen sanan paikalle eivätkä esitä omaa kiistävää näkökulmaansa tasavertaisena Katin
oman puheen kanssa.
11.4
Tutkittavat eivät myöntäneet edes itselleen, että he olisivat joutuneet luopumaan jostakin äitiyden vuoksi. Tämä on hyvin tavallista äitien kohdalla.
Äitimyytin mukaan naisen elämän keskeisin sisältö on hänen äitiytensä.
Tutkittavamme ovat sisäistäneet ne äitimyytin vaatimukset, että nainen on
toista, lasta ja miestä varten.
(Mts. 18.)

Kokemus, jota kirjoittajat eivät Katin ja muiden haastateltavien
puheesta kuule, on, miten naiset koettavat elää yhtaikaa sekä omaa elämäänsä että olla suhteessa toisiin – ja äiteinä erityisesti elää omaa elämäänsä suhteessa vauvaan.
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Tarvitseeko äidin kuuntelemisen sitten olla aina myötätuntoista ja
samaistuvaa? Äidin toimijuuden ymmärtämiselle on mielestäni yhtä
tärkeää, että heidän kanssaan voitaisiin olla myös eri mieltä ja asettua
heitä vastaan, esittää heidät latteina, typerinä, raivostuttavina, ahdasmielisinä, väkivaltaisina – mitä tahansa he ovatkin – mutta tämäkin
vaatii äitien, heidän sanomansa ja tekemistensä ottamista vakavasti.
Äitien suhde ammattilaisiin ja asiantuntijoihin – usein toisiin naisiin – on aineistossani runsain ja monipuolisin äidin subjektiutta
pohtiva aihepiiri. Se ilmenee asiakaslähtöisenä ammattilaisten työn
pohdintana ja kritiikkinä ja haastaa usein suoraan ammattilaisia toimintaan.
12
Tutkimukseni perheissä 55 äitiä (N=229) joutui itse kertomaan tiedon lapsen vammaisuudesta puolisolleen.– – lääkäreiden tulee tiedostaa, että vanhemmilla tarkoitetaan sekä äitiä että isää. Eihän voida olettaa, että äiti kykenee antamaan uudesta asiasta riittävän informatiivista tietoa puolisolleen
ollessaan itsekin tuen ja lisätiedon tarpeessa!
Tutkija ammatillisesta tuesta monivammaisen lapsen kasvattajille 1995, 51.

Huomion kohdistaminen äidin toimijuuteen mahdollistaa ammattilaisten työn pohtimisen myös suhteessa sukupuoleen laajemmin ja
monipuolisemmin kuin silloin, kun tekstin toimintakulma on ammattilaisissa.
13
Äidin ’oma aika’ olikin teema, josta neuvolassa melko paljon keskusteltiin. Sen
lisäksi perheen aikuisten, naisen ja miehen, nähdään tarvitsevan paljon
yhteistä aikaa parisuhteelleen, äidin tulisi voida irrottautua lapsesta ja perheestään silloin tällöin ja jättää lapsi isän hoitoon. – – Naisen ajan rajat ovat
kuitenkin melko vaatimattomat: naisia kehotettiin lähtemään joskus kaupungille ostoksille tai kysyttiin, onko heillä omia harrastuksia, kuten
jumpassa tai lenkillä käyminen. Naisen oma aika on siis muutama tunti silloin tällöin ja sekin hyvin ’kunnollisissa’ puitteissa. Yhtenä suotavana
virkistäytymisen ja aikuiskontaktien hankkimisen muotona kannustettiin
yhteydenpitoa muihin ympäristön äiteihin. Nämä ovatkin ainoita
aikuiskontakteja, isien ja sukulaisten lisäksi, joista neuvolassa keskusteltiin.
Naisen elämä näyttäytyy hyvin äitiyskeskeisenä.
Sosiaalityön tutkija äitiys- ja lastenneuvoloita koskevassa tutkimuksessa 1993,
90.
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Vastapainoksi sellaiselle ammattilaisten työn kritiikille, jossa naiset tavataan nähdä ammattilaisten työn melko passiivisina kohteina,
äidin subjektiutta etsivät tekstit löytävät naiset toiminta- ja harkintakykyisinä. Seuraavassa tutkija tulkitsee sitä, kuinka haastatellut naiset
kuvasivat ensimmäisen lapsensa synnyttämistä sairaalassa. Asiakkaiden
(synnyttävien naisten) ja ammattilaisten (kätilöiden ja lääkärien) välinen suhde ei muodostu tekstissä yksioikoiseksi, vaikka teksti rakentuukin naisen toimintakulmasta. Tutkijan mukaan kaikki hänen haastattelemansa naiset etsivät synnytystilanteessa ja myöhemmin siitä
kertoessaan tasapainoa omien odotustensa, tilanteen ja ammattilaisten odotusten välillä.
14
Naiset pyrkivät etsimään kompromissia sairaalan käytäntöjen ja omien
tuntemustensa mukaan toimimisen välillä. Näin tekivät myös naiset, jotka
eivät eksplisiittisesti arvostelleet nykykäytännön mukaista synnytystä sen
naiselle antaman aseman kannalta.
Sosiologi tutkimuksessa synnyttävistä naisista 1992, 65.

Kokonainen äiti?
Äidin toimijuus on ongelmallinen ja ratkaisematon kysymys niin
äidinhoivan kuin jaetun vanhemmuuden diskursseissa. Jaettu vanhemmuus on hyvin voimakkaasti isän toimintaa käsittelevä diskurssi, vaikka olenkin näyttänyt että myös äiti on useimmiten läsnä silloin kun
isää kuvataan suhteessa lapseen. Äidin hahmo jää usein kuitenkin
välttämättömäksi taustatueksi, ja joskus äiti kuvataan esteeksi miehen
isyyden toteutumiselle. Isän mukaantulo hoivaan ja lasten kasvatukseen perustellaan lapsen ja miehen itsensä tarpeilla, eikä juuri koskaan
naisen toimilla, haluilla ja tarpeilla.
Tuntuu yllättävältä, että myös äidinhoivan diskurssi ohittaa pitkälti
äidin subjektiuden. Eikö juuri äidinhoivaa painottavista teksteistä
pitäisi löytyä vahva ja monipuolinen äititoimija – tekstuaalisuudessaankin jotakin enemmän kuin varjomainen kuva? Äidinhoivan
diskurssi kyllä fokalisoi paljonkin äitiin, mutta keskeinen fokalisoija
on harvoin äiti itse.
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Tällä tutkimukseni viimeisellä tekstianalyysillä etsin äidin toimijuuden kuvausta ja problematisointia aineistostani. Analysoin kirjoituksia ja kohtia, joissa rakentuu äidin toimintakulma: joissa äitejä, lapsia,
miehiä ja ammattilaisia tarkastellaan äitien itsensä näkökulmasta.
Erittelin kirjoituksia, joissa kysymys äidin subjektiudesta ja sen monista, ristiriitaisistakin ulottuvuuksista, herätetään. Aineiston kokonaisuudessa nämä kirjoitukset ovat kuitenkin vielä niukkoja ja haparoivia
avauksia.
Keskeinen tekstuaalinen keino äitien toimintakulman rakentamiseksi asiantuntijateksteihin näyttää olevan äitien oman puheen lainaaminen asiantuntijan äänen rinnalle. Tämä ei tietenkään muuta kirjoitusten luonnetta asiantuntijateksteinä, sillä asiantuntijakirjoittaja valitsee lainaamansa äänet, esittää ne tekstinsä kontekstissa, tulkitsee ja kommentoi niitä. Pyrkimys äitien äänen kuulemiseen muuttaa kuitenkin
asiantuntijuuden sävyä ja lisää teksteihin moniäänisyyttä. Tekstien
paatokselle on yleensä tunnusomaista se, että niissä lukijaa kutsutaan
samaistumaan äiteihin.
Äänen antaminen äideille esimerkiksi lainaamalla heidän haastattelupuhettaan on kuitenkin vain yksi keino äidin toimijuuden laajentamiseksi teksteissä ja sympaattisen samaistumisen vaaliminen vain
yksi mahdollisuus kirjoittajan, yleisön ja tekstin asiasisältöjen välisissä
suhteissa. Äidin toimijuuden vahvistaminen diskursseissa vaatii lisää
muunnelmia ja toistoja.
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OSA III
Päätäntä

Toimijoiden suhteet

Pohdittavakseni jäävät kysymykset: Millaisia sukupuolistuneita toimijuuksia perheasiantuntijat tuottavat nykypäivänä kirjoituksissaan vanhemmille, vanhempien hoivaamille ja kasvattamille lapsille ja vanhempien ja lasten kanssa työskenteleville ammattilaisille? Miten asiantuntijoiden oma toiminta rakentuu? Miten toimijoiden väliset suhteet
jäsentyvät kysymyksenä hoivan jakamisesta?
Vastauksille olen antanut eväitä asiantuntijoiden vanhemmuudesta
kirjoittamien tekstien empiirisillä analyyseillä. Vanhempien sukupuolistunutta toimijuutta lähestyin hyvin konkreettisesti kuvaamalla niitä
toimia, joihin kirjoittajat teksteissään asettavat äidit ja isät. Analysoin
tapoja, joilla kirjoittajat esittävät sukupuolta muilla kielellisillä valinnoillaan, esimerkiksi erilaisilla sukupuolta eksplikoivilla ilmauksilla ja
erilaisilla sukupuolineutraaleilla tai lähes sukupuolineutraaleilla tavoilla. Pohdin myös sävyjä, joilla kirjoittajat suhtautuvat äiteihin ja isiin
ja heidän toimiinsa.
Analyysin aluksi nimesin kaksi diskurssia, jotka käsittelevät
eksplisiittisesti naisten ja miesten välistä työnjakoa vanhemmuudessa.
Nimesin ne äidinhoivan ja jaetun vanhemmuuden diskursseiksi. Nämä
diskurssit ovat tunnistettavissa yhteiskunnallisissa keskusteluissa, joita perheestä, kasvatuksesta, vanhemmuudesta, äitiydestä ja isyydestä
on vuosikymmenten mittaan käyty niin asiantuntijoiden teorioissa kuin
kansalaisyhteiskunnassakin. Äidinhoivan diskurssi korostaa naisen ominaisluonnetta lasten synnyttäjänä, hoivaajana ja ensisijaisena kasvattajana. Jaetun vanhemmuuden diskurssi kiistää ehdottoman rajan
naisten ja miesten hoivaroolien välillä ja ehdottaa, että myös miesten
tulisi ottaa entistä enemmän vastuuta pikkulapsista ja huolenpidosta.
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Näin diskurssit ovat paitsi diskursseja vanhemmuudesta, myös diskursseja sukupuolen merkityksistä.
Diskurssit elävät nykyasiantuntijoiden kirjoituksissa erilaisia versioina. Käyttövoimansa ne saavat keskinäisestä suhteestaan: ne kiistelevät keskenään, kommentoivat toisiaan, nostavat esiin samoja kysymyksiä eri näkökulmista tai välttelevät toistensa kysymyksenasetteluja.
Tämän diskurssien keskinäisen jännitteen kautta ryhdyin tarkastelemaan tarkemmin sitä, millaisissa toimissa ja keskinäisissä suhteissa äidit
ja isät teksteissä esitetään.

Isä
Analyysini osoittivat, että tutkimieni asiantuntijoiden kirjoitusten
erityinen kiinnostuksen ja huolen aihe on isä. Isä on keskeinen puheenaihe jaetun vanhemmuuden diskurssissa, mutta yllättäen myös äidinhoivan diskurssissa.
Asiantuntijoiden suhde isään on aineistoissani intensiivisempi kuin
suhde äiteihin. Heitä kuvataan monipuolisemmin. Puhe isistä on
enimmäkseen paatokseltaan positiivista ja miehiä rohkaisevaa. Sangen
usein puhe suunnataankin suoraan miehille: isiä sinutellaan, meititellään ja houkutellaan identifioitumaan diskurssin isiin. Silloin kun
puhe on huonoista tai epäonnistuvista isistä, puhe etääntyy puheiksi
toisista isistä, ei meistä eikä minusta isänä. Puhe kutsuu miehiä nauttimaan isyydestään, oppimaan uutta, toimimaan sekä vapautumaan
isinä ja jättämään tradition painolastit taakseen. Kaiken kaikkiaan tekstit
raivaavat tilaa isien toimijuudelle. Ne tuottavat isää, miestä, subjektina.
Isyys on plussaa miehen entisen toimijuuden päälle.
Tässä jaetun vanhemmuuden diskurssi menee tietenkin pitemmälle
kuin äidinhoivan diskurssi. Äidinhoivan diskurssi rakentuu pohjimmiltaan käsitykselle siitä, että nimenomaan naisilla on halua ja kykyä
huolenpitoon pienistä lapsista. Siinä miehiä kutsutaan laajentamaan
entistä toimintapiiriään, mutta samalla heitä varoitetaan laajentamasta
sitä liikaa. Isän ei ole syytä ryhtyä äidiksi äidin paikalle eikä syrjäyttää
naista hänen ensisijaisessa hoivaajan tehtävässään. Sen sijaan isän tulee
entistä intensiivisemmin toimia äidin tukena pikkuvauvan hoidossa ja
osallistua lastenhoitoon ja kasvatukseen sitä enemmän, mitä suurem-
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maksi lapset kasvavat. Jaetun vanhemmuuden diskurssi on kuitenkin
niin vahva haastaja, että äidinhoivan diskurssikin kysyy alinomaa,
kuinka paljon isä voi hoivata pientä lasta vaarantamatta tämän kehitystä tai omaa maskuliinisuuttaan. Se kysyy, mihin kaikkiin tehtäviin
isällä on kykyjä.
Jaetun vanhemmuuden diskurssi kysyy samoja asioita eri tavalla.
Se kysyy, mikä on vähin mitä isä voi hoivata pientä lasta ilman tämän
kehityksen vaarantumista ja kuinka paljon isän on syytä muokata
maskuliinisuuttaan kyetäkseen toimimaan isänä. Jaetun vanhemmuuden diskurssissa oletetaan, että isällä on periaatteessa kykyjä kaikkeen
siihen mihin äidilläkin – kyse on pikemminkin siitä, mitä isä haluaa.
Miehiä kutsutaan siis teksteissä toimimaan isinä ja nauttimaan
isyydestään, mutta harvin ottamaan täyttä vastuuta toimistaan. Jouko
Huttunen nimittää tällaista isäkuvaa ”avustavaksi isäksi”. Tosiasialliselle vanhemmuuden jakamiselle ja ”uudelle isälle” hän asettaa kovemmat vaatimukset: tämän tulee sitoutua vanhemmuuteensa yhtä paljon kuin puolisonsa ja ottaa yhtäläinen vastuu sekä kotityöstä että lasten
hoidosta ja kasvatuksesta sekä hankittava tähän tarvittavat taidot ja
tiedot. (Huttunen 1999, 182–188; Korhonen 1999.)
Asiantuntijoiden kirjoituksissa puhutellaan miehiä lisäksi lähes aina
yksittäisinä miehinä, ei juuri koskaan poliittisina toimijoina, työntekijöinä ja mieskollektiivien jäseninä, joille yhtä lailla kuin yksittäisille
miehille ja naisille kuuluu vastuu siitä, miten lapsista pidetään huolta. Näin isyys tulkitaan miesten yksilölliseksi valinnan asiaksi ja korkeintaan perheen sisäisten neuvottelujen tulokseksi.
Asiantuntijat, joiden huomio on vuosikymmenet keskittynyt äitiin,
ovat siis kääntäneet nyt katseensa isään. Niinpä se vanhempien, äidin
ja isän, subjektiutta tuottava ja intensivoiva asiantuntijoiden toiminta, jonka voi käsitteellistää yhteiskunnan hallinnaksi, on muuttanut
muotoaan. Neuvot, ohjeet, tuki ja huomio kohdistetaan nyt yhtä usein
ellei useimminkin isään kuin äitiin. Siinä missä äitejä aikanaan tavoiteltiin mm. uusien äitiys-, lasten- ja kasvatusneuvoloiden kautta,
yritetään isiä nyt houkutella viihtymään näissä jo vakiintuneissa
instituutioissa. Naisille räätälöity valistus on muuttunut vanhemmuuskirjasiksi ja äideille osoitetut kirjat ovat vaihtuneet isäkirjallisuudeksi.
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Huoli poissaolevista isistä ja ilo lasten kanssa touhuavista aktiivisista
”uusista isistä” kaikuu korviimme päivittäin.
Teoreettisessa keskustelussa yhteiskunnan hallinnallisuudesta on
keskitytty genealogisiin tarkasteluihin, toisin sanoen historian tulkintoihin nykypäivän näkökulmasta. Tutkimuksellani näytän, että asiantuntijuuden muodonmuutoksia ja jonkin uuden diskurssin kehkeytymistä voi eritellä myös silloin, kun muutokset tapahtuvat silmiemme alla. Isää käsittelevien diskurssien analyysi vahvistaa hallintakeskustelussa painotettua näkemystä, että modernin yhteiskunnan hallinnallisuutta luonnehtii positiivinen, tuottava valta, joka muovaa niin
ammattilaisten kuin vanhempien toimijuutta tarjoamalla näköaloja
siihen, miten paljon paremmin asiat vielä voisivat olla (Rose 1996a,
73).

Äiti
Äidin subjektius on molemmissa diskursseissa ambivalentimpi kuin
isän toimijuus. Siinä missä isyys ei johdata miestä luopumaan entisestä toimijuudestaan, äidin on usein luovuttava ja valittava lapsen parhaan nimissä. Hänen on luovuttava joko työelämästä tai kokopäiväisestä
äitiydestä. Hänen on luovuttava ajasta yksin, ajasta toisten naisten
kanssa, omasta halusta ja haluttavuudesta. Toki äiti toimii teksteissä:
hän hoivaa vauvaa, kieltää yksivuotiasta, käy murrosikäisen kanssa
vaateostoksilla, pesee pyykkiä, hankkii hoitajan vapaaillaksi, organisoi
miehen isäksi, pitää yhteyksiä neuvolaan, kouluun, isovanhempiin,
mieheen... Vain vähän tästä nousee kuitenkin diskurssien pinnan alta
pohdittavaksi naisten toimina, naisten kokemuksina, ajatuksina, tunteina ja sanoina. Äitejä katsotaan enemmän ulkoa päin ja kohteeksi
asettaen.
Marjo Kuronen ja Hannele Forsberg ovat osoittaneet tutkimuksillaan neuvolasta ja lastensuojelusta (Kuronen 1993 ja 1999; Forsberg
1994 ja 1998, 210–218), että puhe miehestä isänä on paradoksaalisesti pitkälti naisten keskeistä puhetta. Vaikka aineistotekstini kääntyvät selkeästi miesten puoleen ja puhuvat näille, tekstilajina vanhemmuudesta ja kasvatuksesta puhuvat kirjoitukset toimivat kuitenkin hyvin pitkälti naisten välisissä suhteissa. Kirjoittaja voi olla mies
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tai nainen, mutta oppikirjoja lukeva opiskelija tai ammattilaisena lisätietoa ja vahvistusta toimiinsa hakeva työntekijä on nainen paljon
useammin kuin mies ja opaskirjan käteensä ottava vanhempi todennäköisemmin äiti kuin isä.
Uutta isää – oli tämä sitten vanhemmuuden kaikki työt ja vastuut
äidin kanssa tasan jakava isä tai hoivaavan äidin rinnalla ja tukena toimiva
toisenlainen, sukupuolieron merkitsemä mies – rakennetaan siis nykyasiantuntijoiden keskusteluissa äidin kautta. Näin naisia, äitejä ja
ammattilaisia, kutsutaan teksteissä luomaan isän toiminnalle tilaa,
houkuttelemaan miehiä hienovaraisesti isyyteen, auttamaan ja tukemaan heitä. (Vrt. Tainio 1999a.)
Äitien keskeisyys yhteiskunnallisessa hallinnassa on muuttanut
muotoaan, mutta ei menettänyt merkitystään. On paradoksaalista, että
vanhemmuuden vastuun jakaminen perheessä äidin ja isän kesken,
jonka piti – ainakin tasa-arvoutopioissa – johtaa naisen valinnanmahdollisuuksien kasvamiseen, näyttääkin johtavan äitien huolen laajenemiseen. Asiantuntijat tuntuvat olevan erityisen herkkiä painottamaan
sitä, ettei miehiä saa väkipakolla vaatia toteuttamaan laajempaa vastuuta
lapsista ja perheestä, vaan äitien pitää heidät yhdessä ammattilaisten
kanssa siihen lempeästi ja vaivihkaa houkutella. Toisinaan tekstien
piiloinen oletus jopa on, että äiti on aina saatavilla tueksi silloin kun
isä hoitaa lasta. Vaikka isän reviiri laajenee kodin sisällä, äidin elinpiiri
pysyy kotikeskeisenä. Se, mitä äiti tekee ja kokee kodin ulkopuolella,
ei juurikaan ole teksteissä asia, jolla on merkitystä naisten toimille
äiteinä.
Keskeinen seikka äidinhoivan ja jaetun vanhemmuuden diskurssien
nykyversioissa on se, että kovin usein isän rooli rajoitetaan lapsenhoitoon
ja kysymys kotitöiden jaosta ohitetaan (Tigerstedt 1994 ja 1996).
1960–luvun tasa-arvodiskurssissa tärkeä puheenaihe oli, että miesten
on tehtävä oma osansa kotitalouden töistä, jotta nainen voisi suunnata
työpanostaan ja yhteiskunnallista osallistumistaan kodin ulkopuolelle (Haavio-Mannila 1968; Auvinen 1968, 117–118; Jallinoja 1983,
125). Äidinhoivan ja jaetun vanhemmuuden nykydiskursseissa huomio keskittyy tiukasti vanhempien ja lapsen väliseen suhteeseen. Silloin kun kysymys kotitöistä nostetaan esille, se liitetään yleensä vain
naisen ja miehen väliseen suhteeseen. Aivan kuin vanhempien työnjako olisi lapsen kehityksen kannalta samantekevä!
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Lapsen kehitysteorioita on kritisoitu siitä, että ne tarkastelevat lapsen
ja äidin suhdetta kovin usein yksinomaan kehittyvän lapsen näkökulmasta ja unohtavat äidin elämän kokonaisuuden ja sen monet ulottuvuudet. Äiti on pitkään ollut äänetön ja nimetön maaperä lapsen
kehitykselle. Uutta isyyttä korostavissa suomalaisissa nykyteksteissä
äidin toimijuus jää puolestaan usein vain välttämättömäksi maaperäksi
isän toiminnalle.
Eikö naisäiti – joka hoivaa, huoltaa, kasvattaa, elättää, elää vaimona, rakastajana, työntekijänä, aikuisena, puhuu, pyörittää kotitaloutta,
kurittaa, neuvoo, rakastelee, ohjaa, synnyttää, riitelee, kirjoittaa, on
hellä, pateettinen, raivostunut, iloinen, masentunut, rakastunut, kyllästynyt, taitava tai kömpelö päästään, suustaan, käsistään – ole itsessään tärkeä? Miesisän rinnalla tai ilman tätä?
Ne harvat aineistoni tekstit, jotka pohtivat äitiyttä naisen omalta
kannalta, pyrkivät muita tekstejä ahkerammin kuuntelemaan naisten
omaa ääntä. Tämä tapahtuu hyvin konkreettisesti asettamalla naiset
teksteissä puhujiksi, joiden lausumia kirjoittajat lainaavat. Tällöin
kirjoittajat tarjoavat lukijoille samaistumisen mahdollisuuksia, mutta
asettuvat toisinaan myös kritisoimaan ja arvioimaan äitien ääntä.
Tarkoittaako äidin subjektiuden korostus sitä, että äiti on aina
asetettava teksteissä keskiöön, häntä on kuvattava positiivisella paatoksella ja lukijan samaistumista tavoitellen? Tekstuaalisen tilan luominen äitien toimijuuden moniulotteisuudelle vaatii yhtä lailla äitien
erilaisuuden tunnustamista myös kuvaamalla niitä ristiriitoja, jotka
väistämättä liittyvät naisten toimintaan äiteinä ja heidän suhteisiinsa
lapsiin, miehiin, ammattilaisiin ja toisiin naisiin. Nancy Chodorow
ja Susan Contratto (1982) analysoivat, kuinka myös feminismin ja
naistutkimuksen sisäiset äitikuvat ovat pitkälti jääneet ansaan, jossa
äitejä vuoroon idealisoidaan ja vuoroon syytetään. Eeva Jokinen puhuu positiivisessa hengessä äitien ”heikosta subjektiudesta”, sillä vahvan naisen ja äidin hahmo hallitsee kulttuurimme kuvastoja. Heikolla
subjektiudella hän korostaa subjektiutta aina suhteisena, suhteissa
syntyvänä ja toimivana, ja aina jostakin riippuvaisena. (Jokinen 1996,
189.) Olennaista äitien subjektiuden tunnistamisessa on, että ei ole
yhtä ainoaa kysymystä johon vastaamalla ymmärtäisimme äitiyttä. Äidit
eivät ole joko-tai vaan sekä-että.
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Vaikka julkilausuttu puhe äidistä kuulostaakin asiantuntijoiden
teksteissä vaimeammalta ja yksiulotteisemmalta kuin puhe isästä, äidin
toimijuus on diskursseissa silti läsnä. Se on läsnä puhujan ja yleisön
suhteissa, ja se on läsnä niissä konteksteissa jossa tekstit tuotetaan ja
joissa niitä käytetään. Se on myös läsnä itse teksteissä, mutta kuten
analyysini osoittivat, kovin usein vain itsestään selvänä oletuksena, että
naiset ovat miehiä keskeisempiä hoivaajia ja kasvattajia. ”Vanhempi”
osoittautuu kerta toisensa jälkeen naiseksi.

Lapsi
Äidinhoivan ja jaetun vanhemmuuden diskurssien nykyversiot ovat
vahvasti diskursseja lapsen sukupuolesta ja seksuaalisuudesta. Kynnyskysymykseksi diskurssien välisessä kamppailussa nousee se, miten äidin
ja isän työn- ja vastuunjako vaikuttaa tyttöjen ja poikien kehitykseen
naisiksi ja miehiksi.
Äidinhoivan diskurssi rakentuu ymmärrykselle miehen ja naisen
välisestä perustavanlaatuisesta sukupuolierosta. Tämän sukupuolieron
ilmausta on äidin ja isän välinen työnjako – erityisesti pienen lapsen
hoivassa ja kasvatuksessa – mutta samalla tämä työnjako on myös
sukupuolieron jatkuvuuden tae. Jos työnjako murtuu, myös pojan ja
tytön sukupuolisuus on vaarassa. Samalla lapsen terve kehitys joutuu
uhatuksi. Erityisesti joissakin psykoanalyyttisissa teksteissä lapsen
sukupuolisuus tyttönä ja poikana, tulevana naisena ja miehenä, samaistetaan seksuaaliseen suuntautumiseen. Äidin ja isän työnjaon kuviteltu murtuminen johtaa teksteissä kauhukuviin lapsesta tulevana
onnettomana ei-heteroseksuaalina.
Myös jaetun vanhemmuuden diskurssissa kysymys vanhempien
välisen työn- ja vastuunjaon ja lapsen sukupuolisuuden välillä on
keskeinen. Kysymykseen on kuitenkin kaksi toisistaan periaatteessa
radikaalisti poikkeavaa ratkaisua, jotka jaetun vanhemmuuden diskurssi
tosin tuntuu sulattavan yleensä yhteen.
Toisen version mukaan jaettu vanhemmuus johtaa sukupuolten
välisten erojen madaltumiseen ja radikaaleimmillaan niiden asteittaiseen häviämiseen. Tämä on vanhemmuuden jakamisen versio, joka
perustuu sukupuolten samankaltaisuudelle: yhtäläisen vanhemmuu361
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den diskurssi. Toinen versio lähtee äidinhoivan diskurssin tavoin sukupuolten erilaisuuden painottamisesta, mutta johtopäätökset ovat
päinvastaiset. Kun äidinhoivan diskurssissa pelätään, että koko sukupuoliero katoaa tai vääristyy, jos sukupuolten välistä työnjakoa hoivassa
muutetaan, jaetun vanhemmuuden puolustajat uskovat, että naiseus
ja miehuus näin laajenevat ja rikastuvat, mutta itse ero ei katoa. Lapsen kehitykselle kaksi erilaista läheistä vanhempaa ovat vain hyväksi.
Tätä voisi nimittää vanhemmuuden jakamisen sukupuolieroa korostavaksi versioksi.1
Radikaaleimmillaan luottamus vanhemmuuden jakamisen myötä
seuraavasta sukupuolierojen madaltumisesta on ollut miesten ja naisten välisten valtaerojen vähittäiseen katoamiseen, kun sen paremmin
poikien kuin tyttöjenkään ei enää tarvitsisi itsenäistyessään tehdä yhtä
radikaalia ja naista halventavaa psyykkistä eroa äitiinsä kuin kulttuurissamme on tähän asti tehty. Tämä on ollut keskeinen ajatuskulku
naiskeskeisen feminismin utopioille jaetusta vanhemmuudesta, kun
tasa-arvoajattelussa jaettu vanhemmuus on tulkittu vähemmän psykologisesti kysymykseksi aikuisten naisten ja miesten työnjaosta.
(Dinnerstein 1976; Chodorow 1978; Badinter 1993; Vuori 1995).
Sukupuolten välisen samankaltaisuuden oletus näyttääkin koskevan äitiä ja isää hoivaajina pikemmin kuin lapsen sukupuolisuutta. Kyse
on siitä, että sekä miehellä että naisella oletetaan olevan kykyä ja halua
pitää huolta pienistä lapsista, kunhan heille vain tarjoutuu siihen
tilaisuus. Tämä halu ja kyky ei ole sisäsyntyinen ja luontoon perustuva, vaan sen pohja on kehittynyt sen myötä, että vanhemmasta itsestään on pidetty lapsena tarpeeksi hyvää huolta (Chodorow 1978). Koska
lapsen sukupuoli-identiteetti ei jaetun vanhemmuuden diskurssissa
riipu suoraan hoivaajan sukupuolesta, vaan niistä moninaisista samaistumisen ja eron tekemisen mahdollisuuksista, joita kahden hoivaajan
tilanne tarjoaa, jaetun vanhemmuuden diskurssi tarjoaa sukupuolierolle
tulkinnan, jossa erot naisten ja miesten ryhmien sisällä muodostuvat
yhtä tärkeiksi kuin erot naisten ja miesten ryhmien välillä.
Kysymys lapsen sukupuolesta ja seksuaalisuudesta herää molempien diskurssien sisällä herkemmin kysymyksenä pojan miehuudesta
1. Kiitän esitarkastaja Raija Julkusta selventävistä kommenteista ja nimiehdotuksista.
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kuin tytön naiseudesta. Tässäkin tapauksessa naisen ja tytön subjektius
jää diskursseissa miehen ja pojan subjektiuden ongelman varjoon. Siinä
missä äidinhoivan diskurssissa pelätään hoivaavien isien vahingoittavan
pojan maskuliinisuutta (ja omaansa), uskotaan jaetun vanhemmuuden
diskurssissa uusien, hoivaavien isien nimenomaan vahvistavan poikiensa
subjektiutta (ja omaansa). Molemmissa diskursseissa poissaoleva ja
etäinen isä on vaara nimenomaan poikalapsille. Poikien kehityksen mahdollisia ongelmia problematisoidaan laajasti, tyttöjen niukasti.
Kysymys äidin subjektiudesta naisena, jonka osoitan painuvan isän
ja miehen subjektiuden varjoon, on keskeinen myös lapsen kannalta.
Kun lapsen tulee sekä luoda läheinen suhde äitiin että irrottautua ja
itsenäistyä tästä vähitellen, on äidin subjektiudella tärkeä merkitys. Sitä,
mitä hän tekee, millaisissa suhteissa hän elää muihin ihmisiin ja yhteiskuntaan ja millainen persoonallisuus hän on, ei voida ohittaa. Äidin
toiminnan kokonaisuuden huomioon ottavia lapsen kehitysteorioita
on vielä niukasti (esim. Haavind 1987).
Kehitysteorioissa, varsinkin niiden psykoanalyyttisissa versioissa,
on usein oletettu, että lapsi kykenee irrottautumaan äidistä erilliseksi
subjektiksi isän avulla. Usein on myös oletettu, että tämä on mahdollista vain isän avulla. Äidin oman toiminnan, elämänpiirien ja identiteetin moninaisuuden merkitys lapsen irrottautumiselle on ohitettu tai sivuutettu ohimennen. Samalla on käynyt niin, että tytön kasvu
naiseksi on teorioissa jäänyt lapsipuolen asemaan (Naskali 1998). On
oletettu, että niin poika- kuin tyttölapsen on irrottauduttava äidistään
tullakseen itsenäiseksi subjektiksi, mutta tullessaan äidiksi naisen on
luovuttava tästä saavutetusta erillisyydestään ja rajoitettava subjektiutensa pitkiksi ajoiksi vain suhteeseen lapseensa ja mieheensä.
Näiden teoreettisten oletusten suuri ongelma on se, että suhteessa
oleminen ja erillisyys asetetaan vastakkain. Psykologinen siirtymä riippuvuudesta itsenäisyyteen ei ole sen paremmin mahdollista kuin
toivottavaakaan, yhtä vähän kuin olisi siirtymä happea tarvitsevasta
elämästä hapesta riippumattomaan elämään, kirjoittaa Kirsti Määttänen psykoanalyytikko Franz Kohutia lainaten (1993, 150). Näin
myöskään äidin subjektiuden korostus ei merkitse eikä saa merkitä
erillisyyttä toisista ihmisistä ja täydellistä riippumattomuutta. Äidin
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subjektiuden korostus ohjaa äidin ja lapsen suhteen moniulotteisuuden havaitsemiseen eikä suinkaan lapsen vähättelyyn.

Ammattilainen
Samalla kun perheasiantuntijoiden diskurssit pohtivat ja muovaavat
äidin ja isän toimijuutta, ne muovaavat myös perheiden kanssa työskenteleviä ammattilaisia. En ole seurannut tekstianalyyseissani yhtä
systemaattisesti asiantuntijoiden ja ammattilaisten kuin äitien ja isien
esittämistä toimijoina, mutta toisinaan olen pohtinut myös heitä
etenkin eetoksen ja paatoksen käsitteiden avulla. Olen ensiksikin eritellyt niitä tapoja, joilla tekstit vakuuttavat olevansa asiantuntijatekstejä. Toiseksi olen hahmotellut, kuinka tekstit kutsuvat ammattilaisia suhteeseen vanhempien kanssa.
Tärkein tapa, jolla tekstit muovaavat ammattilaisten toimijuutta,
on äitien ja isien kuvaamisen tapa. Asiantuntijakirjoitusten ei tarvitse
puhutella ammattilaisia suoraan eikä käsitellä eksplisiittisesti ammattilaisten ja vanhempien kohtaamista, vaikka ne toki sitäkin tekevät.
Kuvatessaan vanhempia tekstit kutsuvat ammattilaisia samaistumaan
heihin tai ottamaan välimatkaa, kiinnittämään huomionsa toisiin seikkoihin ja jättämään toiset seikat huomiotta. Kysymykset vanhempien
ja ammattilaisten subjektiudesta ovat näin saman kysymyksen kaksi
eri puolta. Niinpä isien toimijuuden problematisointi asiantuntijateksteissä on yhteydessä ammattilaisten isiin kohdistamaan huomioon. Äidin subjektiuden jäsentymättömyys teksteissä on merkki
siitä, että ammattilaiset näkevät ja toimivat suhteissaan äiteihin kapeasti.
Tekstit eivät siis ainoastaan kuvaa todellisuutta, vaan ovat osa sen rakentumista.
Ammattilaisen sukupuolesta aineistotekstit puhuvat vähän. Asiantuntija ja ammattilainen ovat neutreja, tai ainakaan heidän sukupuolellaan ei ole niin väliä. Liisa Rantalaiho ja Tuula Heiskanen puhuvat suomalaisen yhteiskunnan ja työelämän sukupuolineutraaliuden
normista. Ajatellaan, että asiat ovat kiinni itsestä, eivät sukupuolesta.
Sama normi on omaksuttu myös hyvinvointivaltion ammateissa ja
käytännöissä. (Rantalaiho & Heiskanen 1997; Julkunen 1999, 99–
100.) Perheiden kanssa työskentelevien ammattien naisvaltaisuus
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pannaan merkille vain satunnaisesti, esimerkiksi kun huomataan, että
kaikki varhaiskasvattajat pojan ympärillä ovat naisia, tai kun sosiaalityöntekijöiden naisellinen ammattikulttuuri tunnistetaan lapsistaan
erossa asuvan isän ongelmaksi. Silloin sekä ammattilainen että asiakas
äkillisesti koetaankin sukupuolitoimijoina sukupuolitetussa kulttuurissa. Kun ammattilaisnaisten sukupuoli teksteissä tunnistetaan, he
muuttuvat potentiaalisiksi uhkiksi maskuliinisuudelle.
Siihen nähden, miten keskeisesti tekstit käsittelevät vanhempien
sukupuolta heidän toimijuuteensa vaikuttavana seikkana, ammattilaisten sukupuolettomuus on merkillistä. Äidinhoivan diskurssissa tämä
on ymmärrettävämpää, sillä sukupuolistuneet työmarkkinat pitävät
huolen siitä, että äidin apuna toimivat enimmäkseen toiset naiset silloin
kun on kyse pienten lasten hoivasta. Näin ammattilaisten sukupuolistunut työnjako vahvistaa äidinhoivan diskurssia. Mutta silloin
kun on kyse päivähoidosta – siitä etteivät ammattilaiset vain anna
taustatukea äidille vaan korvaavat tämän suureksi osaksi päivää lapsen
hoivaajana – nämä ammattilaiset horjuttavat äidinhoivan diskurssia.
Niinpä heidät enimmäkseen suljetaan diskurssin ulkopuolelle ja heidän merkityksensä lasten elämässä typistetään uhkakuviksi.
Myös jaetun vanhemmuuden diskurssi keskittyy perheen sisäiseen
työnjakoon. Siinä jakaminen tarkoittaa isän ja äidin, ei isän, äidin ja
ammattilaisten kesken jaettua vastuuta lapsista. Jaetun vanhemmuuden
diskurssissa ammattilaisia lapsen päivähoitajinakaan ei koeta kuitenkaan samalla tavoin uhkaksi kuin äidinhoivan diskurssissa. Lasten
kanssa työskentelevien ammattikuntien naisvaltaisuus ei ole jaetun
vanhemmuuden diskurssille kovin suuri ongelma, koska lapsilla on
”uudessa isässä” miehen mallia kylliksi. Myös toive maskuliinisuuden
alan laajenemisesta ja siitä, että miehet voisivat integroida toimijuuteensa myös perinteisesti naiselliseksi koettuja elementtejä, vähentää
isien ja ammattilaisnaisten välistä eroa. Lisäksi jaetun vanhemmuuden
odotetaan ajan myötä lieventävän sukupuolten välistä työnjakoa työmarkkinoilla ja näin tuovan hoiva-aloille yhä enemmän myös miehiä.
Luvussa Hyvinvointivaltion toimijat: kohteet ja tekijät esitin hallintakeskustelun yksinkertaistaneen ammattilaisten ja vanhempien välisiä
suhteita ja unohtaneen, että yhteiskunnallisen hallinnan prosesseissa
on kyse myös ammattilaisten itsensä subjektiudesta. Vaikka ammat-
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tilaisten subjektius on kirjattu teoreettisesti sisään keskusteluun, sen
konkreettinen analyysi on jäänyt ohueksi. Tässä mielessä hallintakeskustelut ovat jääneet toiselta syrjältään kiinni sosiokritiikin perinteeseen, jossa ammattilaisten ja heidän asiakkaidensa suhde nähdään
yksisuuntaisena vaikuttamisena. Tällä tutkimuksella en pääse ammattilaisten toimijuuden problematiikkaa kuitenkaan juuri lähemmäs.
Tutkimuksen painopiste on edelleen siinä, miten asiantuntijoiden ja
ammattilaisten toimissa vanhempia, äitejä ja isiä, kuvataan ja ohjataan.
Naistutkimuksen keskustelu hyvinvointivaltion naistoimijoista
problematisoi ammattilaisten ja heidän asiakkaidensa asettamisen
toimijoina kategorisesti vastakkain, kuten yksinkertaistettu sosiokritiikki tekee. Naisten hahmottaminen vailla valtaa oleviksi ammattilaisten toimien ja kontrollin kohteiksi johtaa umpikujaan naisten
toimijuuden pohdinnan kannalta. Umpikuja on vastassa myös, jos
ammattilaisnaiset tulkitaan kontrollin lähteiksi tai jonkin suurempaa
toimivaltaa käyttävän subjektin – vaikkapa valtion – välikappaleiksi.
Naisammattilaiset, -poliitikot ja -kansalaiset ovat nimittäin vaatineet,
suunnitelleet ja toteuttaneet perheasiantuntijuuden käytännöt ja
instituutiot. Tämä ei merkitse, että kaikkien naisten intressit olisivat
kohdanneet ja että olisi rakennettu aina kaikille naisille parhain päin.
Päin vastoin, perheasiantuntijuuden historia on täynnä kiistoja niin
eri ammattiryhmien välillä, poliittisten liittoutumien kesken kuin
ammattien ja asiakasryhmien sisällä. Eikä tämä myöskään tarkoita sitä,
että nykyiset instituutiot olisivat sen paremmin asiakas- kuin ammattilaisnaistenkaan näkökulmasta parhaita tai ainoita mahdollisia järjestelyjä.

Asiantuntija
Hahmottelin äidinhoivan ja jaetun vanhemmuuden diskurssit osana
laajempaa psykososiaalista diskursiivista muodostumaa. Vanhemmuudesta kirjoittavat nykyasiantuntijat nojaavat pitkälti psykososiaaliseen tuottaessaan tietoa. Psykososiaalinen diskursiivinen muodostuma
on puolestaan keskeinen elementti modernin länsimaisen yhteiskunnan hallinnassa. Asiantuntijoiden toiminta liittyy maallikoiden toi-
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mintaan ja tieteellinen ja populaari ovat saman kolikon puoliskoja
(Gusfield 1992, 118).
Hallinnan kritiikin kärki osoittaa siihen, miten tieto hahmotetaan
modernissa yhteiskunnassa aukottomaksi ja asiantuntijoiden toiminta perustellaan ”epäpoliittisesti ja epäeettisesti, elämän tosiasioihin
vedoten” (Helén 1997, 22). Kysymykset, jotka ovat pohjimmiltaan
aidosti kysymyksiä toimijoiden tekemistä valinnoista, tulkitaan kysymyksiksi siitä, mikä on totta, normaalia, järkevää ja siksi välttämätöntä.
Aineistotekstini ovat juurtuneet syvälle modernin yhteiskunnan
institutionaaliseen ja tekstuaaliseen maaperään, ja siten ne rakentuvat
enimmäkseen myös modernin epistemologian eli tietoteorian varaan.
Eero Riikonen ja Gregory Madan Smith kritisoivat modernin tiedon
yksiäänisyyttä. Totuuksia on tuotettu hyvää tarkoittaen, mutta ilman
tietoisuutta niiden rajoista. Pääosa länsimaisesta akateemisesta kirjallisuudesta on kirjoitettu ikään kuin se voisi määritellä ja kuvata kaikki
ihmiset, ei vain jotain tiettyä ihmisryhmää tietyn kulttuurin piirissä
tiettynä ajankohtana. He nimittävät tätä tietoa ”saumattomaksi”.
(Riikonen & Smith 1998, 35–36.)
Moniulotteiset kysymykset siitä, miten lapsia pitäisi hoitaa ja kasvattaa, muuttuvat psykososiaalisessa diskurssissa yksiulotteiseksi kysymykseksi oikeasta ja väärästä tavasta. Asiantuntijoiden tehtävä on
välittää tieto oikeasta edelleen vanhemmille. Sekä äidinhoivan että
jaetun vanhemmuuden diskurssit pyrkivät yksiäänisyyteen ja yhden
ratkaisun määrittämiseen.
Tutkimukseni osoittaa kuitenkin, että äidinhoivan ja jaetun
vanhemmuuden diskurssit ovat kuitenkin jatkuvasti törmäyskurssilla
sekä suhteessa toisiinsa että siihen, miten lasten hoito ja kasvatus
tosiasiassa on järjestetty. Näen niiden välisen suhteen aitona poliittisena kiistana. Äidinhoivan diskurssi on aikaa sitten menettänyt kiistämättömän paikkansa, eikä jaetun vanhemmuuden diskurssi ole sitä
kyennyt valloittamaan. Diskurssien yksiäänisyys särkyy ja ne joutuvat
perustelemaan paremmuutensa suhteessa toisiinsa. Monologi dialogisoituu, diskurssit hankautuvat toisiaan vasten ja yhden totuuden
sijaan on pakko jälleen pohtia valintoja eri totuuksien välillä. Kysymys
vanhemmuuden jakamisesta voi kenties liikahtaa kysymykseksi kult-

367

PÄÄTÄNTÄ

tuurisista, poliittisista ja eettisistä valinnoista, joilla on aina kontekstinsa
ja ehtonsa.
Tiedon saumattomuuden sijaan voi kuvitella saumoistaan tietoisen tiedon – toisin sanoen tiedon, jonka tuottajana asiantuntija pyrkii
olemaan tietoinen oman toimintansa ja yhteiskunnallisen sijoittumisensa vaikutuksista. Tällainen tieto on aina suhteellista ja tulkinnoille
altista. Naistutkimuksen herkistyminen sukupuolen vaikutuksille siinä,
mikä kulloinkin ymmärretään tiedoksi, miten sitä tuotetaan, ketkä
asetetaan tiedon kohteiksi ja ketkä tietäjiksi, on pakottanut etsimään
myös muiden yhteiskunnallisten ja kulttuuristen erojen vaikutusta
(esim. Ronkainen 1999 ja 2000).

Jakamisen ehdot
Sekä äidinhoivan että jaetun vanhemmuuden diskurssit ovat perhekeskeisiä diskursseja, jotka sitovat lapsen, äidin ja isän toiminnan yhteen,
mutta unohtavat näiden suhteiden liittymisen laajempiin yhteiskunnallisiin yhteyksiin. Ne unohtavat, että vastuu lapsista on monella tapaa
jaettua. Pienten lasten hoivasta ja vähän suurempien kasvatuksesta
pitävät huolen äitien ja isien rinnalla myös erilaiset ammattilaiset. Osa
heistä toimii suorassa suhteessa lapseen, osa liittyy lasten maailmaan
pikemminkin vanhempien kautta. Näiden ”kolmansien” hoivaajien ja
kasvattajien toimintaa ja suhdetta lapseen ja tämän vanhempiin käsitellään muualla, esimerkiksi ammatillisissa diskursseissa, mutta jaetun
vanhemmuuden ja äidinhoivan diskurssissa he vilahtavat vain satunnaisesti joko vanhempien tukena tai potentiaalisina uhkina vanhempien ja lasten suhteille ja lapsen kehitykselle.
Lapsen kannalta hänen oma äitinsä ja isänsä ovat tietenkin erilaisia
toimijoita kuin ammattilaiset. Se, että äidinhoivan ja jaetun vanhemmuuden diskurssit ohittavat sinnikkäästi äitien, isien, lasten ja ammattilaisten keskinäisten suhteiden pohtimisen, lukitsee ne kehään, jossa
lapsen kehitys irrotetaan yhteyksistään. Diskurssit kaventuvat sekä
kuvauksina todellisista että utopioina mahdollisista vastuun jakamisen suhteista.
Diskurssit tulkitsevat perheen nimenomaan kulloiseksikin yhdeksi tietyksi perheeksi ja sen sisäisiksi suhteiksi. Näin sekä äidinhoivan
368

TOIMIJOIDEN SUHTEET

että jaetun vanhemmuuden diskurssissa lasten ajatellaan kasvavan ja
kehittyvän lähes yksinomaan suhteessa tiettyyn äitiin ja isään. Kunkin lapsen kohtalo on sidottu siihen, miten juuri häntä juuri hänen
perheessään hoivataan, hoidetaan ja kasvatetaan, millaisia samaistumisen ja erillistymisen mahdollisuuksia hänelle on perheessä tarjolla.
Erityisesti lapsen ymmärretään saavuttavan sukupuoli-identiteetin vain
suhteessa kahteen eri sukupuolta olevaan vanhempaan – aivan kuin
sukupuoli olisi vain perheen sisällä vaikuttava seikka.
Ajatus täydellisestä äidinhoivan toteutumisesta vaatii, että jokaisella lapsella on pienokaisena oma äiti, joka on olemassa vain tätä varten.
Jos äiti jostakin syystä puuttuu, voi sijainen – toinen äiti tai isä – hänet
korvata. Lapsi tarvitsee aina myös oman isän, ja isän puuttuminen tai
etäisyys aiheuttaa vääjäämättä lapselle ongelmia. Jaetun vanhemmuuden utopia olettaa puolestaan samoin, että täydellinen yhteiskunta
on saavutettu kun jokaista lasta hoivaa ja kasvattaa sekä äiti että isä.
Näin molempien diskurssien sisältämä näkemys toivottavasta yhteiskunnasta ja lasten hoivan ja kasvatuksen järjestelyistä on yksipuinen.
Tätä monoliittisuutta rakentaessaan diskurssit ohittavat lasten ja heidän
vanhempiensa tosiasiallisen elämän moninaisuuden. Jaetun vanhemmuuden diskurssi näkee niiden lasten ja naisten elämän, joiden perheessä ei hoivaavaa isää ole, raskaana, yksioikoisena ja vaihtoehdottomana. Äidinhoivan diskurssi näkee puolestaan hoivaavan isän perheet täynnä ristiriitoja ja psyykkisiä ongelmia.
Yksinhuoltajasta tulee molemmille diskursseille ongelma. Erityisen ongelmalliseksi yksinhuoltajuus nähdään naisvetoisissa perheissä
– joita enemmistö yksinhuoltajatalouksista on – koska puuttuvaa isää
eivät korvaa edes harvalukuiset miehet päiväkodissa tai koulussa
(Rantalaiho 1997). Samaa sukupuolta olevien vanhempien mahdollisuus muodostuu diskursseissa niin suureksi uhkaksi, että sellaisten
olemassaoloa ei edes tunnisteta (Kuosmanen 1996). Niitä useimmissa kulttuureissa hyvin tavanomaisia perheitä, joissa vastuu lapsista
jaetaan laajasti perheen ja suvun naisten ja tyttöjen kesken, ei myöskään huomata lainkaan. Äidinhoivan ja jaetun vanhemmuuden
diskurssit ovatkin molemmat hyvin kulttuurisidonnaisia: moderniin
eurooppalaiseen ja pohjois-amerikkalaiseen keskiluokkaiseen, valkoiseen, heteroseksuaaliseen perheymmärrykseen sidottuja (Barrett &
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McIntosh 1982; DiQuinzio 1993; Smith 1993). Mitä tiukemmin
ammattilaiset sitoutuvat yhteen kapeaan ymmärrykseen siitä, miten
lasten hoiva ja kasvatus on järjestettävä, sitä vähemmän he todellisuudessa kykenevät äitejä, isiä ja muita hoivaajia – sen paremmin kuin
lapsiakaan – auttamaan ja tukemaan.
Naisten ja miesten kesken jaetun vanhemmuuden tavoite on ollut
keskeinen modernin feminismin ja sukupuolten välistä tasa-arvoa
korostavan ajattelun utopia. Se, että miehet myös todellisuudessa ovat
yhä enemmän kantamassa hoivan ja kasvatuksen vastuuta, on monin
tavoin laajentanut sekä naisten että miesten elämänpiiriä ja mahdollisuuksia. Päivähoidon järjestäminen on mahdollistanut naisten menon töihin kodin ulkopuolelle ilman jäytävää huolta lasten hyvinvoinnista. Miesten lisääntyvä osallistuminen lasten hoivaan, kasvatukseen
ja kotitaloustöihin on helpottanut naisten työtaakkaa. Lasten kanssa
elämisen mukanaan tuomien ilojen ja huolien jakaminen on lähentänyt
naisten ja miesten maailmoja. Lapsille on ollut iloa hoivaavista,
leikkivistä ja läheisistä isistä. Jos lapsella on ollut mahdollisuus luoda
läheinen suhde useampiin kuin yhteen ihmiseen, ja samaten siis myös
kasvunsa myötä kokea erilaisuutensa ja erillisyytensä useammasta kuin
yhdestä läheisestä ihmisistä, se on epäilemättä muuttanut kehityksen
ehtoja suhteessa yksinomaiseen äidin hoivissa kasvamiseen.
Mutta jaetun vanhemmuuden diskurssiin on ohjannut myös
ymmärrys siitä, että äitiys ja työ kotona rajoittavat naisten toimijuutta
niin paljon, että miehiä (ja ammattilaisia) tarvitaan vapauttamaan naiset
tästä ahtaudesta. Tästä näkökulmasta ansioäiti tai lapseton nainen on
aktiivisempi ja avarakatseisempi kuin kotiäiti. Näin kotiäiti vääjäämättä
rajoittaa myös lasten elinpiiriä. Äitien ansiotyö, joka äidinhoivan
diskurssissa on sosiaalinen ongelma, määrittyy tässä katsannossa
vapautumisena ja naisten itsenäisyyden perustana (Julkunen 1994,
190). Tasa-arvo määrittyy tällaisessa ajattelussa sukupuolten välisenä
samankaltaisuutena – ja nimenomaan niin, että naiset tulevat tasaarvoiksi tulemalla miesten kaltaisiksi (Hirdman 1990; Holli 1995).
Äidinhoivan diskurssi on puolestaan tukenut naisten halua ja kykyä huolenpitoon ja kasvatukseen, ja siksi myös se on ollut feminismille
tärkeä. Äitien työn arvostaminen on merkinnyt naisten arvostamista
– vaikkakin kolikon kääntöpuolena on ollut usein niiden naisten
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vähättely, jotka eivät ole äideiksi halunneet tai voineet ryhtyä. Äitiyden
yhteiskunnallinen merkitys pontimenaan ovat naiset kansalaisyhteiskunnassa, ammattilaisina ja politiikkoina rakentaneet niitä moninaisia ammatteja ja instituutioita, joilla naisten ja lasten elämää on helpotettu – joskin myös ohjattu normien mukaisiin uomiin. Sukupuolten välisen samankaltaisuuden ja tasa-arvon ideaalista käsin tällainen
toiminta on näyttänyt sitovan naiset entistä tiukemmin hellankulmaan,
ja sitä on arvosteltu taantumuksellisena politiikkana. Vasta viimeaikaiset
keskustelut maternalismista feminismin historian yhtenä keskeisenä
liikkeenä ovat palauttaneet tälle toiminnalle sen ansaitseman arvon,
vaikka myös sen naisten yhteiskunnallista toimintaa rajoittavat puolet
on toki muistettu (Nätkin 1997; Anttonen 1997, 167–204).
Sekä äidinhoivan diskurssi että jaetun vanhemmuuden diskurssi ovat
monella tapaa yksipuolisia ja ongelmallisia. Ne kantavat muassaan
kaksijakoista äitikuvaa: äiti voi olla vain joko antaumuksellinen kotiäiti tai työäiti, eikä erilaisten naisten ole helppo löytää keskusteluyhteyttä näiden äitikuvien varjossa (Laitinen 1988). Työssä käyvät äidit
hoitavat lapsia ja kykenevät luomaan näiden kanssa kehitystä vaalivan
suhteen siinä missä kotiäiditkin, eikä kotiäitien toimijuus rajoitu
pinnasängyn, hellan ja pyykkikoneen kolmioon.
Myöskään isien toimijuuden ymmärtämisen ja laajentamisen kannalta ei lukkiutuminen äidinhoivan ja jaetun vanhemmuuden
nykydiskursseihin ole hedelmällistä. Äidinhoivan diskurssissa isille tarjotaan sangen rajallista toimijuutta, jossa hänen aina tulee olla erilainen kuin äiti. Jaetun vanhemmuuden diskurssissa hänen toimijuutensa
on isänä on laajempi, mutta se on kuitenkin aina sidottu tiukasti äidin
toimijuuteen tavalla, joka mahdollistaa lipeämisen itsenäisistä ja vastuullisista ratkaisuista.
Se, että miehet jakaisivat entistä enemmän paljolti naisten toiminnan varassa olevaa vastuuta lasten hoivasta ja kasvatuksesta, on edelleen tärkeä poliittinen tavoite – ja varmasti tärkeä tavoite monille
yksittäisille naisille ja miehille. Ratkaisua kaikkiin naisten, miesten ja
lasten yhteiselämää koskeviin kysymyksiin siitä on turha toivoa.
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Metodologiset jälkisanat
Kun hahmotin tutkimuksen metodologista perustaa luvussa Kieli,
diskurssit ja sukupuoli, varoin asettumasta puolustamaan vahvasti kumpaakaan viimeaikaisten diskurssianalyysin kiistojen kannoista siitä,
olisiko tutkimuksen hedelmällisempää pitäytyä tiukkaan aineistokeskeisyyteen ja sitä kautta tekstin sisäiseen ja välittömään tilannekontekstiin, vai pitäisikö tekstien tulkinta aina tuoda laajojen kulttuuristen ja yhteiskunnallisten keskustelujen yhteyteen. Nämä kannat on nimetty analyyttiseksi ja kriittiseksi diskurssianalyysiksi. Kysymys tekstilähtöisyyden ja intertekstuaalisen kontekstipainotteisuuden suhteesta on tarpeellinen, mutta sen ratkaiseminen ei ole joko-tai
-kysymys. Kummallakin painotuksella on oma tehtävänsä. Myös Jokinen ja Juhila muistuttavat, että yksittäiset tutkijat – kuten he itsekin
– voivat eri tutkimuksissaan orientoitua eri tavoin. (Nikander 1997;
Jokinen & Juhila 1999, 86–87; 96–97, alaviite 8.)
Painotukseni on kuitenkin selvä. Lähdin liikkeelle laajoista diskursiivisten prosessien ideoista ja etenin vasta niiden kautta enemmän
tekstien sisällä pitäytyvään analyysiin – palatakseni nyt tutkimuksen
kolmannessa osassa jälleen ns. suurten kysymysten pariin. Intertekstuaalisuus on ollut tutkimuksen läpi kuljettamani keskeinen käsite.
Kaikki keskeiset metodologiset ja teoreettiset ratkaisuni kielivät tästä
painotuksesta:
Aineistoni on ensiksikin laaja, rajoiltaan epämääräinen ja luonteeltaan ”keinotekoinen”; toisin sanoen olen rakentanut sen tutkimuksen
kuluessa suhteessa tutkimuskysymyksiini, eikä teksteillä ole ”luonnollista” suhdetta toisiinsa esimerkiksi siten, että ne liittyisivät johonkin
tiettyyn vuorovaikutustilanteeseen, yhteen tematiikkaan tai edustaisivat vaikkapa tiettyä selvärajaista tekstilajia. Siinä mielessä aineistoni
on tietenkin ns. ”luonnollinen”, että se on syntynyt ilman omaa tutkijanpanostani toisin kuin esimerkiksi tutkimushaastattelut, jotka
vaativat syntyäkseen tutkijan ennakkovalmistautumisen ja vuorovaikutuksen tutkittavien kanssa.
Toiseksi en oleta, että tutkimani ”asiat”, vanhemmuutta ja sukupuolta koskevat diskurssit, ovat olemassa vain aineistoni rajojen sisällä. Elämme niiden keskellä. Asemamme voivat vaihdella eri tilanteis-
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sa: olemme toisinaan esimerkiksi asiantuntijan, toisinaan maallikon,
toisinaan äidin tai isän, toisinaan tyttären tai pojan asemassa, joskus
lapsettomina, joskus isovanhempina, joskus ammattimme vuoksi.
Diskurssit eivät kunnioita myöskään valtioiden ja kansallisten kulttuurien rajoja, vaikka tässä tutkimuksessa olenkin poikennut suomalaisia
tekstejä ja asiantuntijoita koskevasta keskustelusta ”kansainvälisempiin”
kysymyksiin vain satunnaisesti. Suomalaisten nykyasiantuntijoiden
kirjoittamien tekstien tutkiminen on yksi – mutta vain yksi – mahdollinen tapa pohtia vanhemmuuden ja sukupuolen kysymysten kytkeytymistä kulttuurisesti toisiinsa.
Kolmanneksi olen ”löytänyt” tutkimani diskurssit – äidinhoivan
ja jaetun vanhemmuuden – jo paljon ennen kuin olen perehtynyt
aineistoihini tekstianalyysilla. ”Jaettu vanhemmuus” on aivan arkipäiväinen ja laajalle levinnyt nimitys, joka herättää kokonaisen kirjon
erilaisia mielikuvia tilanteesta riippuen. ”Äidinhoiva” on meille kokemuksena tuttu mutta nimityksenä vähemmän luonteva. Olen valinnut sen paremman puutteessa, sillä esimerkiksi ”jaetun vanhemmuuden” idean kiistakumppanin nimeäminen vaikkapa ”kotiäitidiskurssiksi” olisi vienyt keskustelun suhteessa tavoitteisiini liian kapeaksi.
Siinä missä tiukasti tekstikontekstin sisällä operoimaan sitoutunut
tutkimusote kenties nimeäisi diskurssit vasta analyysin lopputuloksena, aineistosta itsestään ”nousevina”, olen tehnyt toisen esitystavallisen
ratkaisun ja lähtenyt aineistojeni analysointiin nimet ja ideat jo
hahmoteltuani. Tutkimukseni ei ole niinkään ”jaetun vanhemmuuden”
ja ”äidinhoivan” diskurssien tutkimista sellaisenaan, kuin joidenkin
laajempien diskursiivisten prosessien pohtimista ja tuomista keskusteluun. Tässä laajemmassa diskurssissa jaettu ja jakamaton ovat osasia,
joiden välisiin suhteisiin jokin olennainen vanhemmuutta ja sukupuolta
koskeva kysymyksenasettelu kiteytyy.
Neljänneksi se, että olen keskittynyt tutkimuksessani sukupuolen
problematiikkaan, on osaltaan johtanut laajempien kysymysten kuin
tekstinsisäisen kontekstin pohtimiseen. Sukupuoliero on läsnä kaikilla tasoilla yhteiskunnassa ja kulttuurissa, mutta se ei ole läsnä jollakin
itsestään selvällä tavalla. Sukupuolen ymmärtämiselle on paljon apua
sellaisista tutkimuksista, joissa keskitytään tekstinsisäiseen kontekstiin.
Ne lisäävät ymmärrystä siitä, miten sukupuoli aktualisoituu tai ei
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aktualisoidu, tuodaan ilmi tai ei tuoda, tietyssä tilanteessa tai tietyn
tekstin sisällä. Sukupuolen problematiikkaa ei kuitenkaan voi rajoittaa yksinomaan tilannekohtaiseksi asiaksi.
Äidinhoivan ja jaetun vanhemmuuden diskurssien lisäksi nimesin
niitä yleisemmän tason metadiskurssin psykososiaaliseksi diskursiiviseksi muodostumaksi. Olisi teoreettisesti naiivia sanoa, että tämäkään diskurssi olisi ”löytynyt” aineistoteksteistäni tai että se olisi siellä
kovin eksplisiittisesti läsnä. Tarvitsen sitä tutkimuksessani kytkemään
tekstianalyysini keskusteluun perheasiantuntijuudesta, ammattilaisista, vanhemmuudesta ja kasvatuksesta. Tarvitsen sitä myös rajatakseni
keskustelua ja tuodakseni sitä lähemmäs konkreettista perheammattilaisten ja vanhempien suhdetta hyvin yleisistä ”psykokulttuurin” tai ”psy(ko)kompleksin” pohdinnoista. Tutkimukseni psykososiaalinen on edellä mainittuja historiallisesti, institutionaalisesti ja kulttuurisesti rajatumpi seikka. Viittaan sillä vahvan psykologisen, yksilökeskeisen ja vuorovaikutuksellisen vivahteen saaneeseen ymmärrykseen
sosiaalisista suhteista, ja aivan erityisesti perheestä, joka on vakiintunut sotien jälkeisellä kaudella. Sen juurruttaminen ja viljely on ollut
keskeisesti sosiaalisen kentän erilaisten asiantuntijoiden työtä. Ammattilaisten ja asiakkaiden suhde sisältää varmasti paljon muutakin ja
enemmän ristiriitaisia prosesseja kuin mihin psykososiaalinen käsitteenä vihjaa, mutta sen tarkempi pohtiminen on muiden tutkimusten tehtävä. Psykososiaalinen diskursiivinen muodostuma osoittaa myös
murtumisen merkkejä – ilman niitä tämänkaltainen tutkimus olisi
tuskin mahdollinen. Sen arvioiminen, kuinka vahvoja psykososiaalisen
haasteet ovat, kuuluu kuitenkin myös tämän tutkimuksen ulkopuolelle.
Tekstin sisäisen kontekstin painottamiseen minua on vetänyt toisaalta seuraava seikka:
Kaikkein laajimmatkin yhteiskunnalliset prosessit toteutuvat konkreettisten tekojen kautta, niin ihmisten kasvokkaisessa vuorovaikutuksessa kuin välillisesti tekstien ja muiden ”välineiden” kautta. Teksteillä
on nyky-yhteiskunnassa yhä keskeisempi osa yhteiskunnallisten suhteiden toteuttamisessa. Näiden yksittäisten ketjuuntuvien ”tekojen”
ja kokonaisuutena tai rakenteina toimivien ”tulosten” välinen suhde
on mutkikas. Niinpä yhtä vähän kuin on mielekästä kuvitella yksit-
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täisten tekstien toimivan ilman intertekstuaalista suhdetta tähän
monimutkaisempaan kokonaisuuteen, on tarpeetonta kuvitella makrorakenteiden ja -prosessien tutkimisen olevan mahdollista irrallaan
mikrorakenteista ja -prosesseista. Diskurssianalyyttinen perinne –
laajasti ymmärrettynä – on avannut kiinnostavasti tätä ”pienen” ja
”suuren” välistä loputonta problematiikkaa.
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Abstract
Mothers, Fathers and Professionals
Gender, Repetition and Variety in Expert Texts

The research analyses the ways in which family experts perceive
parenting as gendered action, as mothering and fathering, in their
writings. The data consists of Finnish research, textbooks, guidebooks
and popular literature on child rearing from the mid 1980’s to mid
1990’s. The texts are connected to a variety of disciplines, research
traditions, professions and institutions.
The analysis of the data is placed in the context of the feminist debate
on women’s agency as professionals and as mothers and to the debate
started by Michel Foucault on the ‘governmentality’ of the modern
society. These discussions investigate how the modern experts shape
their objects’ agency and how lay-people analyse their own conduct
guided by the experts and the concepts they have produced.
The research takes part in the contemporary debate performed by
the texts on how the parent’s gender affects her or his tasks and
relationship with the child. Two discourses are uncovered in the data
that explicitly deal with the division of labour between women and
men in parenting. The discourses are named ”exclusive mothering” and
”shared parenting”. The exclusive mothering discourse emphasises the
woman’s innate character as the one who gives birth, takes care of
children and is their primary nurturer. The discourse of shared parenting
denies the absolute division between the female and male nurturing
roles and suggests that men also should take more responsibility for
the care of very young children and their nurture. In this sense these
discourses and the different forms they take are not only discourses on
parenting but also on gender meanings.
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In light of the data analysed the position of the shared parenting
discourse seems strong. When the exclusive mothering discourse builds
a mother-centred understanding on caring and nurture, it is distinctly
defensive and warns about the fathers’ too deep involvement in the
mothers’ tasks. The shared parenting discourse often presents itself as
a self-evident social reform program. There is no reason to regard the
exclusive mothering discourse and the shared parenting discourse as
totally opposing. They get their driving force in their reciprocal
relationship: they contest one another, raise the same questions from
different points of view and avoid the way the other is framing questions.
Both discourses perceive both parenting and gender as the family’s
internal issues.
In the current versions of both the exclusive mothering and the shared
parenting discourse the father is a special point of interest and concern.
The fathers are described in a more multifaceted way than the mothers.
The talk about fathers is mostly positive and encouraging. Fatherhood
is interpreted as an issue of the men’s individual choice and, at most,
as the result of in-family negotiations.
The mother’s subjectivity is more ambivalent in both discourses
that the father’s agency. Only a small part of the mothers’ agency
described in the texts is taken up as consideration of women’s agency,
as her experiences, thoughts, feelings and words. The mothers are looked
at in a more objectifying way than the fathers.
Although the texts in the data clearly address men and speak to them,
as a genre the texts on parenting and education largely work in the
relationships between women. The father is constructed through
women whether he is a man who shares all the work and responsibility
in parenting with the mother equally or an another kind of man who
works beside the nurturing mother, supports her and is marked by
gender difference. Mothers and women professionals are called to give
space for the father’s agency, to discreetly coax men into fatherhood,
to help and support them. It is paradoxical that sharing the
responsibility for parenting in the family between the mother and the
father, which – at least in equality utopias – was to supposed lead to
increased options for women, seems to lead to women’s growing
responsibility.
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The research makes use of the analytical tools in social scientific
discourse analysis, rhetorical studies and M.A.K. Halliday’s systemicfunctional grammar. The methodological principles in the research
consist of performativity, analysis of outer-textual contexts and emphasis
on intertextuality.
Keywords:
Motherhood, mothering, fatherhood, fathering, family expertise,
’governmentality’, discourse analysis, critical linguistics, rhetorical
analysis, intertextuality.
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Kiitokset

Tutkimukseni keskeinen käsite on tekstienvälisyys, intertekstuaalisuus.
Uskon, että myös itse tutkimuksen teko on parhaimmillaan silloin, kun
se on keskustelua toisten ihmisten ja toisten tekstien kanssa. Tutkimukseen kuuluu tietenkin viitata toisten kirjoituksiin, mutta aina toisten
jättämät jäljet eivät jää näkyviin tekstin pintaan, vaan piiloutuvat ja
kerrostuvat jonnekin paperin taakse ja painojäljen ulottumattomiin.
Tutkimuksessani olen vienyt toisten asiantuntijoiden tekstit itse
valitsemaani tutkimuksellisiin konteksteihin, ennen muuta keskusteluun sukupuolesta. Tässä toimessani en varmastikaan tee aina oikeutta niille kokonaisuutena, niiden pyrkimyksille ja sille kaikelle, mitä
vaikutuksia niillä on maailmassa. Koen itseni tutkijana poleemiseksi
kirjoittajaksi. Nyt on minun vuoroni astua julkisen keskustelun piiriin omalla tekstilläni ja ottaa vastaan omaa tekstiäni koskeva palaute
ja kokea se, että myös minun tekstini kuljetetaan uusiin konteksteihin
ja tulkitaan tavoilla, joita en pysty ennakoimaan.
Tutkimus on intertekstuaalinen ja monenkeskinen hanke myös hyvin
konkreettisella tavalla. Olen saanut keskustella työstäni monissa yhteisöissä työn eri vaiheissa. Minua on kuunneltu, luettu ja kommentoitu. Lähimpiä kannustajiani ovat olleet tutkimuksen ohjaajat
Tuula Gordon ja Marja Keränen. Tuula on ohjannut jäsentämään
ajatuksia ja samalla huolehtinut lämmöllä myös työn edellytysten
turvaamisesta. Käsikirjoitusvaiheessa hän siisti kokeneena puutarhurina
turhia tyylirönsyjä. Marja on katsonut aina eteenpäin ja kysynyt
kysymyksiä, jotka ovat yllättävällä tavalla alkaneet elää ja pakottaneet
lempeästi jatkamaan siitä mihin olen päässyt.
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Työn esitarkastajat Raija Julkunen ja Kirsi Juhila vaikuttivat ratkaisevasti lopputulokseen. Raijan kommentit auttoivat näkemään käsikirjoituksen hankauskohdat, kirjoittamaan ne uudestaan ja perustelemaan ratkaisuja. Kirsi sai karsimaan ja kirkastamaan tekstiä. Molempien ote oli kannustava.
Sukupuolijärjestelmä -tutkijakoulun lukuisat istunnot ovat olleet
minulle tärkeitä. Yhtä tärkeää kuin papereistani saama palaute on ollut
toisten työprosessin seuraaminen, jaetut ilot ja myös ne kinat, joihin
toisinaan ajauduimme. Mukana keskustelemassa työstäni ovat tohtorikouluni eri vaiheissa olleet ohjaajina Aili Nenola, Liisa Rantalaiho, Ulla
Vuorela, Kirsi Saarikangas, Tuula Gordon ja Kaija Heikkinen sekä
tutkijatovereina Anu Koivunen, Tiina Kinnunen, Katri Komulainen,
Kati Mustola, Tutta Palin, Antu Sorainen, Saara Tuomaala, Ann-Catrin
Östman, Katriina Honkanen, Varpu Löyttyniemi, Sanna Ojajärvi ja
Susanna Paasonen. Heiltä olen saanut paljon ideoita, kritiikkiä ja lämmintä ystävyyttä.
Päivittäinen työyhteisöni on pitkään ollut Tampereen yliopiston
naistutkimuksen laitos. Työtovereilleni olen saanut luetuttaa tekstejäni
ja purkaa sekä hyvää että pahaa mieltäni. He ovat usein saaneet arkeni
iloiseksi. Juhlittukin on. Anneli Anttonen, Kirsti Lempiäinen ja Suvi
Ronkainen lukivat käsikirjoituksen, rohkaisivat, siivosivat kieltä ja
kiinnittivät kukin itselleen ominaisella tavalla huomiota eri asioihin.
Laura Tohka käänsi abstraktin ja auttoi laitosarjen sujumisessa. Tuula
ohjasi. Arto, Eila, Hanna-Mari, Marianne, Minna ja viime vaiheissa
Riitta, Maarit, Tuula ja Elina ovat tehneet ilmapiiristä antoisan.
Käsikirjoitustani lukivat lisäksi Liisa Rantalaiho ja Janne Seppänen.
Liisan rauhalliseen, pohdiskelevaan ja ideoivaan lukutapaan olen saanut tutustua jo kauan sitten työtoverina Naistutkimus-lehdessä ja
naistutkimuksen ohjausverkostossa. Nyt sain ilon päästä Liisan kommentoitavaksi itse. Janne hämmensi ja ilahdutti löytämällä kirjoituksestani teemoja, joita en kykene kirjoittamaan auki mutta jotka ovat
minulle tärkeitä.
Ehdin piipahtaa myös sosiaalitieteiden tutkijakoulussa Sovakossa
ja tutustua sen kautta tamperelaisten kollegojeni väitösponnisteluihin.
Pertti Alasuutari luki käsikirjoitukseni, patisti korjaamaan rakennetta
ja rohkaisi kommenteillaan loppumetreille.
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Tutkimukseni alkumetreillä oli puolestaan tärkeä tutkijayhteisö
diskurssipaja, jossa autoimme toinen toisiamme rohkeammiksi aineistojen analyysissa. Pajan keskeisenä innostajana toimi Matti Hyvärinen.
Ahjon ääressä tapasin myös Pirjo Hiidenmaan, joka sittemmin kannusti ja auttoi retkelläni kielitieteen parissa.
Kommentoijina ja apureina työn eri vaiheissa ovat toimineet myös
Hannele Forsberg, Eila Hujala, Marjo Kuronen, Aino Ritala-Koskinen, Terhi Malmi, Mirja Satka, Maria Socada, Outi Sisättö ja Liisa
Tainio. Kannen suunnitteli Jarkko Lindqvist.
Nyt työ on painoa ja väittelyä vailla valmis. Palaan vielä tutkimuksen alkuvaiheeseen ja muistan, että ilman Liisan ja Matin rohkaisua
ratkaisevassa vaiheessa en ikinä olisi saanut tutkimussuunnitelmaa tehtyä.
Kiitän kaikkia!
Lopuksi iso kiitos isälle, äidille, sisaruksilleni ja omalle joukolleni
Veijolle, Jukolle, Otolle ja Allille! Elämäni teidän kanssanne on myös
jossakin kirjan rivien välissä.
Tampereen Tullilla 21.2.2001
Jaana Vuori
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Liite 1.
Perheasiantuntijuutta muovaavat instituutiot, ammatit ja
lainsäädäntö 1840-luvulta 1990-luvulle1
Yleiset vanhemmuutta säätelevät lait ja väestöpoliittiset toimet
1852 vaivaishoitoasetus: köyhillä oikeus apuun
1879 isäntävallan purku: alaikäiset lapset ja vaimo jäivät miehen holhouksen alle
1879 asetus yleisestä vaivaishoidosta: jokaisen velvollisuus elättää itsensä ja perheensä; valvojien kotikäynnit
1929 aviovaimot pääsivät puolison edusmiehisyyden alta ja vanhempien asema
holhoojina yhdenvertaistettiin
1936 sosiaalilainsäädäntö: sosiaalihuollon ammatillisuus ja organisatorinen eriytyminen
1937 äitiysavustus varattomille äideille
1943 perhelisät yli 4-lapsisille perheille
1948 lapsilisälaki
1964 äideille aletaan maksaa elatusavun ennakkoa, jonka periminen
elatusvelvollisilta miehiltä viranomaisten huoleksi
1964 sairausvakuutuslaki: äitiyspäiväraha 54 arkipäivää
1976 isyyslait mm. elatuksesta ja isyyden tunnustamisesta
1978 isyysloma
1983 laki lapsen huolto- ja tapaamisoikeudesta
1983 lapsilainsäädäntö: lapsen etu ja kuuleminen; huolenpidon turvaaminen ja
ruumiillisen kurituksen kieltäminen
1985 isille oikeus isyys- ja vanhempainlomaan
1985 laki lasten kotihoidon tuesta ja hoitovapaasta
1970-1980-l. useita äitiyspäivärahakauden, vanhempainloman ja isyysloman
pidennyksiä sekä päivärahojen korotuksia
1990-l. vanhempainrahakauden lyhennyksiä ja korvausten leikkauksia
Koulu
1840-l. ensimmäinen tyttökoulu
1866 kansakouluasetus ja opettajankoulutus
1921 yleinen oppivelvollisuus
1950-l. oppivelvollisuus kattoi käytännössä kaikki lapset
1. Luettelo ei ole kattava vaan lähinnä suuntaa antava. Tietoja puuttuu esimerkiksi
aineistojeni kannalta niin keskeisestä aloista kuin lastenpsykiatriasta ja perheterapiasta.
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1957 oppivelvollisuus 7–16 v.
1970–1985 siirtyminen peruskoulujärjestelmään
Päivähoito
1880-l lastentarhatoiminta alkoi köyhien lapsille
1920-l. lastentarhanopettajien, lastenhoitajien ja lastenkotien johtajien koulutus
1960 päivähoidossa työssä n. 2000 henkilöä
1968 9 % työssäkäyvien äitien lapsista organisoidussa päivähoidossa
1973 päivähoitolaki; päiväkodit ja kunnallinen perhepäivähoito
päivähoidossa työssä n. 8000 henkilöä, 42 500 hoitopaikkaa
1990 päiväkodeissa ja perhepäivähoidossa työssä n. 50 000 henkilöä
1992 päivähoitopaikkoja 213 000
1990 subjektiivinen oikeus alle 3 v. joko päivähoitopaikkaan tai kotihoidon tukeen
1996 subjektiivinen oikeus päivähoitopaikkaan kaikille alle kouluikäisille
Äitien ja lasten terveydenhuolto
1922 ensimmäinen yksityinen lastenneuvola
1944 laki kunnallisista äitiys- ja lastenhuollon neuvoloista sekä kunnallisista
terveyssisarista ja kätilöistä
1940-l.avioliittoneuvolat: sukupuolivalistus
1950 äitiys- ja lastenneuvoloita 6500
1961 ehkäisypilleri laillistettiin
1971 aborttilaki; abortti lääkärin lausunnolla kaikkien naisten ulottuville
Kodin- ja lastenhoitoapu
1950 laki kunnallisista kodinhoitajista
1960 kodinhoitajia perhetyössä n. 1000
1970 kodinhoitajia perhetyössä n. 2000
1980-l. kotiavun vähentäminen perhetyöstä
Perheongelmiin keskittyvät ammatit ja instituutiot
1925 ensimmäinen yksityinen kasvatusneuvola
1936 lastensuojelulaki; kunnille mm. velvoite perustaa kotikasvatusta
täydentäviä laitoksia
1942 ensimmäinen Ensi-koti aviottomille äideille
1940-l. avioliittoneuvolat
1957 kasvatusneuvoloita 21
1960-l. koulukuraattorit ja -psykologit
1960-l. perheterapia, lastenpsykiatria ja psykoanalyysi voimistuvat
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1983 99 kasvatus- ja perheneuvolaa
1980-1990-l ns. ratkaisukeskeiset ja lyhytterapiat
1990 n. 450 psykososiaalisen oppilastyön virkaa
1990-l. kasvatus- ja perheneuvoloiden supistaminen
Lähteet: Haavio-Mannila 1968, 187; Suomen lapsen pitkä marssi 1980, 28, 45;
Pulma 1987, 12, 224 –240, 148, 200–201; Kivinen ym 1989; Sulkunen 1989,
145–149; Auvinen 1991, 205; Hietala 1991; Peräläinen 1991; Pylkkänen 1992,
127–132; Kurki-Suonio 1992, 146–151; Jauhiainen 1993; Ollila 1993, 132–
135; Lähteinen 1994, 70; Markkola 1994, 207–209; Satka 1995, 81, 117–169;
Kaarninen 1995, 212–213; Rauhala 1996, 105–114; Nätkin 1997, 43–44, 67–
73; Henriksson 1998, 167–169; Anttonen 1999, 24, 45-64; Anttonen & Sipilä
2000, 20–89.
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Liite 2.
Tutkimuksen aineisto
Luettelo kertoo teosten julkaisuvuoden, nimekkeen, tekstilajin, tutkimusten ja
oppikirjojen tieteenalan sekä sen, onko teos yhtenäinen vai koostuuko se artikkeleista.1 Sukupuolta keskeisesti teemanaan käsittelevät teokset on alleviivattu.Lyhennän
OK (oppikirja), OPK (opaskirja), YK (yhteiskunnallinen keskustelu), T
(tutkimuksellinen teos), VK (väitöskirja), S (sekalainen aineisto: raportti seminaarista,
käytännöistä yms.). Tutkimuksista ja oppikirjoista on merkitty myös tieto tieteenalasta. Pikkukirjaimet yt tarkoittavat yhtenäistä teosta, ak artikkelikokoelmaa. Teos
on löytynyt tällöin kirjaston asiasanojen kautta. Luettelo kaikista viitteistä ja
aineistoksi valituista teoksista löytyy liitteestä 4.
1985
Elämme yhdessä murrosikää. Vanhempainkoulu 7. Murrosikäisten vanhemmille.
(OPK, ak)
Lapsen maailma.Vanhempainkoulu 3.1-4 vuotiaiden lasten vanhemmille. OPK, ak)
Vauvan ensimmäinen vuosi. Vanhempainkoulu 2. 0–1 vuotiaiden lasten vanhemmille. (OPK, ak)
Yhdeksän kuukauden matka. Vanhempainkoulu 1. Lasta odottaville vanhemmille. (OPK, ak)
1986
Isän hoitorooli yksi- ja kaksilapsisissa perheissä. (T, yt, psykologia)
Narsismin kohtaloita. Psykoanalyyttisia tutkielmia kateudesta, isättömyydestä ja
vanhenemisesta. (YK, yt)
Perhevalmennuksen kehittäminen. Ensisynnyttäjien pienryhmävalmennuskokeilu
neljässä äitiysneuvolassa. (T, yt, hoitotiede)
1987
Isän hoitorooli ja leikinohjaustyylit. (T, yt, psykologia)
Isät tänään. (T, yt, psykologia)
Kysymyksiä ja kynnyksiä. Lasten kasvatuksen tukeminen perheen ja viranomaisten
yhteistyönä. (S, ak, eri aloja)
Vanhempainkasvatus. Lähtökohtia, suuntauksia, kehittämisnäkymiä. (OK, yt,
kasvatustiede ym.)
1988
Lapsen käyttäytyminen ja kasvuympäristö. 1 osa: Perhe ja päivähoito kasvuympäristönä. (T, yt, kasvatustiede)
Lapsuusajan separaatiokokemusten vaikutus aikuisiän psyykkiseen ja fyysiseen terveyteen sekä sosiaaliseen hyvinvointiin. Psykososiaalinen tutkimus
sotalapsiseparaation myöhäisvaikutuksista. (VK, yt, psykiatria)
Nuorten ristiriitaratkaisut. Nuorten käsitykset ristiriidoista ja kontrollin illuusiosta
sekä näiden käsitysten yhtäpitävyys vanhempien kontrollin illuusion kanssa.
(VK, yt, kasvatustiede)
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Rintaruokinnan edistäminen synnytyssairaalassa ja lastenneuvoloissa. (VK, yt, kliininen lääketiede)
Vanhempainryhmän ohjaaminen neuvolassa. Aktivoiva ohjaajan opas. (OPK, yt)
1989
Kasvatuspsykologian kysymyksiä. (OK, ak, kasvatustiede)
Miehen rakkauselämä. (YK, yt)
Onnellinen ja ongelmallinen äitiys. Tutkimus lasten hoidon ja kasvatuksen asiantuntijoiden äitiyttä koskevista käsityksistä. (T, yt, sosiaalityö)
Perhenäkökulma nuoren psykosomaattisiin oireisiin. (VK, yt, lastenpsykiatria)
1990
Isän merkitys pojan sosiaaliselle sukupuolelle. (VK, yt, kasvatustiede)
Kuusivuotiaiden sopeutuminen päiväkotiin. Yksilöllistetty mallioppimisohjelma
päiväkotiin heikosti sopeutuvien kuusivuotiaiden ohjauksessa sekä vanhempien kasvatuskäytännön yhteydet lapsen sopeutumiseen ja minäkäsitykseen. (VK,
yt, kasvatustiede)
Lapsiperhe ja alkoholi. Opas vanhemmille ja ammattiauttajille. (OPK, yt)
Pienistä pojista kunnon miehiä. (YK, yt)
Päivähoidossa tapahtuu. Vinkkejä kodin ja päivähoidon yhteistyöhön. Väkivallaton
vaihtoehto -kampanja. (OPK, ak)
Vanhempainneuvonnan kehittäminen Tampereen terveyskeskuksessa. Ulpu-projektin osaraportti 3. (S, yt)
Äidin masennus, imetys ja varhainen vuorovaikutus. (VK, yk, psykiatria)
1991
Adoptiolapsi murrosiässä. 90 adoptiolapsen ja heidän perheensä psykiatrinen tutkimus. (VK, yt, psykiatria)
Asiakasperheet lastensuojelun sosiaalityössä. Tutkimus Porin kaupungin lastensuojelun asiakasperheistä. (T, yt, sosiaalipolitiikka.)
Elämänkaaripsykologia. Lapsen kasvusta yksilön henkiseen kehitykseen. (OK, yt,
psykologia)
Isänsä menettäneet pojat varusmiehinä. Vertaileva tutkimus hajonneiden ja ehjien
kotien poikien persoonallisuuden kehityksestä ja palveluksessa selviytymisestä. (VK,
yt, psykiatria)
Lapsivuodeajan psyykkisten vaikeuksien ennakointi. Kognitiivinen malli. (VK, yt,
psykologia)
Lohikäärmeen silmiä polttaa. Artikkeleita poikien kasvatuksesta. (YK, ak)
Perheen ihmissuhteista. (YK, yt)
Pojan polku, isän tie. Psykoanalyyttisia tutkielmia pojan kasvusta, isän merkityksestä
ja miehen tavoitteista. (YK, yt)
Vammaisen lapsen kasvatus ja perheen palvelujen tarve. (T, ak, erityispedagogiikka)
Äidin ja lapsen kommunikaatio ja lapsen kielen omaksuminen. (VK, yt, psykologia)
Äiti tuu ikkunaan. Äitiys – elämä vai kohtalo? (YK, ak)
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1992
Hoitoapua halukkaille! Toimintatutkimus Mannerheimin lastensuojeluliiton Varsinais-Suomen piirin perhepalvelukokeilun käyttäjistä, työntekijöistä ja kehittämisestä. (T, yt, sosiaalipolitiikka)
Kotikasvatuksen pedagogisen tukemisen idea lastensuojelussa: sen sosiaalieettiset
lähtökohdat ja asema Suomen lastensuojelun oppihistoriassa. (VK, yt, sosiaalipolitiikka)
Lastenpsykiatria tänään. (OK, ak, lastenpsykiatria; 1. painos 1983)
Perhevalmennuksen opetuskäytäntö. (T, yt, hoitotiede)
Poika, poika! Näkökulmia pojan kasvuun ja kehitykseen. (YK, ak)
Synnyttämisen suuntia. Synnyttävän naisen muuttuva asema diskurssikamppailussa.
(T, yt, sosiologia)
Tyttö, nainen, naisellisuus. (YK, ak)
Vanhemmat kouluun – vanhempainkouluun. (S, ak, eri aloja)
1993
Entä jos äiti ei enää jaksa. Kehitysvammaisen toimintakyky ja palvelut. (T, yt, sosiaalipolitiikka)
Kasvun paikka: lapsuus, vanhemmuus, päivähoito, esi- ja alkuopetus, yhteistyö.
(YK, ak)
Katoaako kasvatus, himmeneekö aikuisuus? Aikuistumisen puhe ja kulttuurimallit.
(VK, yt, sosiologia)
Kehitysvammaisen lapsen perheen saama tuki ja sen vaikutus perheen arkeen. (T,
yt, sosiaalipolitiikka)
Kehitysvammaisen lapsen äidin arki. Tutkimus Helsingin erityishuoltopiirin alueelta.
(T, yt, sosiaalipolitiikka)
Lapsen hyväksi naisten kesken. Tutkimus äitiys- ja lastenneuvolan toimintakäytännöistä. (T, yt, sosiaalityö)
Moninaista. Kasvatustiedettä naisnäkökulmasta. (T, ak, kasvatustiede)
Ottolapsisijoitus arviointi- ja toimenpideprosessina. (VK, yt, psykiatria)
Suojaverkon lapsiperheet. Tutkimus kasvuolopuutteiden takia lastensuojelun asiakkaana olevien perheiden elämänhallinnan ongelmista ja perheiden kanssa tehdystä sosiaalityöstä. (T, yk, sosiaalityö)
Suomalaista varhaiskasvatustutkimusta. Tutkittua ja tärkeäksi havaittua
varhaiskasvatuksessa. (OK, ak, eri aloja)
Tietoa, tukea, varmuutta synnytykseen ja vanhemmuuteen. Pienryhmätyöskentely
Lapinlahden äitiysneuvolassa. (T, yt, hoitotiede)
Tyydytys ja tyytymys. Psykoanalyyttisiä esseitä ideaaleista ja todellisuudesta. (YK, yt)
Varhaiskasvatuksen perusteita ja haasteita. (OK, yt, kasvatustiede, 4. uud. painos;
1. painos. 1985)
”Älä katko kasvavan siipiä!” Auttava, terapeuttinen kasvatus Lauri Rauhalan
eksistentiaalis-fenomenologisesta näkökulmasta tarkasteltuna. (VK, yt, kasvatustiede)
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1994
Erityispedagogiikka 2. Erityiskasvatuksen käytäntö. (OK, ak, erityispedagogiikka)
HMI. Haastatteluopas perhekeskeiseen työhön. (OPK, yt)
Isän viisaus.Tasapainoon ja eheyteen isänä, äitinä, puolisona ja kasvattajana. (YK, yt)
Keski-ikäisten naisten lapsuuskokemukset ja oma vanhemmuus. (T, yt, psykologia)
Lapsiperheiden voimavarat ja niiden vahvistaminen hoitotyön keinoin. (VK, yt,
hoitotiede)
Miehen elämää. (T, ak, elämäkertatutkimus/eri aloja)
Miehen kunnia. Modernin miehen taistelu häpeää vastaan. (T, yt, elämäkertatutkimus/historia)
Mitä perheelle tueksi. Kehitysvammaisten varhaiskasvatustutkimus 1990-1993. (T,
yt, erityispedagogiikka)
Nuoren sairastuminen skitsofreniseen häiriöön. Perheterapeuttinen tarkastelutapa.
(VK, yt, psykologia)
Perheen lapsiluvun suunnitteluun vaikuttavat tekijät. Tutkimus turkulaisista naisista (VK, yt, kansanterveystiede)
Synnytys- ja perhevalmennuksen kehittäminen moniammatillisena yhteistyönä. (S,
ak, eri aloja)
Vanhempien kommunikaation merkitys lapsen ajatushäiriöissä:. Adoptiolapsitutkimus. (VK, yt, psykiatria)
Ydinperheestä yksilöllistyviin perheisiin. (OK, ak, eri aloja)
1995
Johdatus kasvatustieteeseen. (OK, ak, kasvatustiede; 4. uud. painos. 1.p. 1989)
Kasvatuspsykologia. (OK, ak, kasvatustiede; 4 uud. painos, 1 p. 1991)
Lapsen kanssa hyvinä ja pahoina päivinä. (YK, yt)
Miehen terveys. Maskuliinisuuden onni ja kirous. (YK, ak, eri aloja)
Mies elämän myllyssä. (YK, ak)
Näkökulmia kehityspsykologiaan. Kehitys kontekstissaan. (OK, ak, psykologia)
Perheen merkitys vammaisten lasten varhaiskasvatuksessa. (T, ak, kasvatustiede)
Perhekasvatusseminaari. Perheen vuoden päätösseminaari. (S, ak, eri aloja)
Perhevalmennus perheiden tukena. Tutkimus asiakasarvioinneista ja neuvoloiden
työntekijöiden työorientaatiosta. (T, yt, hoitotiede)
1996
Lapsesta aikuiseksi. (OK/T, ak, psykologia)
Lasten- ja nuorisopsykiatria. (OK, ak, lastenpsykiatria)
1997
Minän synty ja kehitys. Ihmisen psyykkinen kehitys yli elämänkaaren. (OK, yt,
psykologia)
1998
Lasten mielenterveystyö. (OK, yt, lastenpsykiatria; 3. uud. painos; 1. painos 1992)
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Liite 3.
Aineistoesimerkkien bibliografiset viitteet tekstianalyyseittain.
ÄIDINHOIVA JA JAETTU VANHEMMUUS
1: Psykologian tutkija isän hoitoroolia koskevassa tutkimuksessa 1986.
Nummenmaa, Anna-Raija (1986) Isän hoitorooli yksi- ja kaksilapsisissa perheissä.
Tampere: Tampereen yliopisto, Psykologian laitoksen tutkimuksia 142.
2: Psykologian tutkijat isiä koskevassa tutkimuksessa 1987.
Koski-Hyvärinen, Pirjo & Puttonen, Tuula (1987) Isät tänään. Helsinki: Mannerheimin lastensuojeluliiton lapsiraportti a:54.
3: Psykoanalyytikko perheen ihmissuhteita käsittelevässä keskustelukirjassa 1991.
Schalin, Lars-Johan (1991) Perheen ihmissuhteista. Helsinki: Yliopistopaino.
4:Sosiologi miehen rooleista miehen terveyttä ja maskuliinisuutta koskevassa
keskustelukirjassa 1995.
Kontula, Osmo (1995) Miehen roolit. Teoksessa Kontula, Osmo et al. (toim.):
Miehen terveys. Maskuliinisuuden onni ja kirous. Helsinki: Kirjayhtymä, 171–184.
5: Pariterapeutti miehestä ja vaimosta miestä käsittelevässä keskustelukirjassa 1995.
Kuhanen, Kari (1995) Mies ja vaimo. Teoksessa Ewalds, Erik & Kuhanen,
Kari(toim.) Mies elämän myllyssä. Helsinki: Uusi tie, 51–61.
6: Lastenpsykiatri lasten mielenterveystyön oppikirjassa 1998.
Taipale, Vappu (1998) Lasten mielenterveystyö. Sairaanhoitajien koulutussäätiön
julkaisuja. Helsinki: WSOY. 3. uusittu painos.
7: Perheterapeutti psykologian väitöskirjassa nuorten sairastumisesta skitsofreeniseen
häiriöön 1994.
Pihlajarinne, Marja-Leena (1994) Nuoren sairastuminen skitsofreeniseen häiriöön:
perheterapeuttinen tarkastelutapa. Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä studies in
education, psychology and social research 105.
8: Tutkija lapsiperhettä ja alkoholia käsittelevässä opaskirjassa 1990.
Saarto, Ari (1990) Lapsiperhe ja alkoholi. Opas vanhemmille ja ammttiauttajille.
Helsinki: Helsingin kaupungin sosiaalivirasto, raittiustoimisto.
9: Psykologian professori lastenkasvatuksesta ja sen tutkimuksesta kehitys psyko logisessa tutkimuksessa 1996.
Pulkkinen, Lea (1996) Sosiaalinen kehitys lapsuudessa ja nuoruudessa. Teoksessa Pulkkinen, Lea (toim.) Lapsesta aikuiseksi. Toimituskunnan muut jäsenet
Ulla Kinnunen, Marja Kokkonen ja Anna Rönkä. Jyväskylä: Atena, 29–44.
10: Tutkija varhaiskasvatuksen oppikirjassa 1993.
Ojala, Mikko (1993) Varhaiskasvatuksen perusteita ja haasteita. Helsinki: Kirjayhtymä. 4. uud. painos.
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11: Terapeutti elämänkaaripsykologian oppikirjassa 1991.
Dunderfelt, Tony (1991) Elämänkaaripsykologia. Lapsen kasvusta yksilön henkiseen kehitykseen. Sairaanhoitajien koulutussäätiön julkaisuja. Helsinki: WSOY.
12: Tutkija kehitysvammaisten lasten vanhemmista vammaisten lasten varhaiskasvatusta käsittelevässä artikkelikokoelmassa 1994.
Tauriainen, Leena (1994): Psyykkisessä kehityksessään viivästyneiden ja kehitysvammaisten lasten vanhempien tuen tarpeet ja elämänhallinta. Teoksessa Määttä,
Paula & Männistö, Eija (toim.) Perheen merkitys vammaisten lasten
varhaiskasvatuksessa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteiden tutkimuslaitoksen julkaisusarja B. Teoriaa ja käytäntöä 89, 57–79.
13: Tutkija rintaruokinnan edistämistä koskevassa lääketieteen väitöskirjassa 1988.
Verronen, Paula (1988) Rintaruokinnan edistäminen synnytyssairaalassa ja
lastenneuvoloissa. Tampere: Acta Universitatis Tamperensis ser A, vol 253.
14: Tutkija psykologian väitöskirjassa lapsivuodeajan psyykkisten ongelmien ennakoinnista 1991.
Karila, Irma (1991) Lapsivuodeajan psyykkisten vaikeuksien ennakointi. Kognitiivinen malli. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä Studies in education,
psychology and social research 83.
15: Tutkija kuusivuotiaiden sopeutumista päiväkotiin koskevassa kasvatustieteen
väitöskirjassa 1990.
Lummelahti, Leena (1990) Kuusivuotiaiden sopeutuminen päiväkotiin:
yksilöllistetty mallioppimisohjelma päiväkotiin heikosti sopeutuvien
kuusivuotiaiden ohjauksessa sekä vanhempien kasvatuskäytännön yhteydet lapsen
sopeutumiseen ja minäkäsitykseen. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä studies
in education, psychology and social research 72.

ÄIDIN VOIMIN YHTEISTOIMINTAAN
VK 1
Yhdeksän kuukauden matka (1985). Vanhempainkoulu 1. Lasta odottaville vanhemmille. Helsinki: Mannerheimin lastensuojeluliitto.
VK 2
Vauvan ensimmäinen vuosi (1985). Vanhempainkoulu 2. 0–1 vuotiaiden lasten
vanhemmille. Helsinki: Mannerheimin lastensuojeluliitto.
VK 3
Lapsen maailma (1985). Vanhempainkoulu 3. 1–4 vuotiaiden lasten vanhemmille.
Helsinki: Mannerheimin lastensuojeluliitto.
VK 7
Elämme yhdessä murrosikää (1985). Vanhempainkoulu 7. Murrosikäisten vanhemmille. Helsinki: Mannerheimin lastensuojeluliitto.
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YHTÄ HYVIN MIES KUIN NAINENKIN
Taipale, Vappu (1998) Lasten mielenterveystyö. Sairaanhoitajien koulutussäätiön
julkaisuja. Helsinki: WSOY. 3. uusittu painos.

KOHTI TASA-ARVON VIISAUTTA
Rönkä, Anne & Rönkä, Toivo (1994) Isän viisaus. Tasapainoon ja eheyteen isänä,
äitinä, puolisona ja kasvattajana. Helsinki: Ajatus.

ÄIDIN HOIVASTA ISÄN TURVAAN
1: Psykoanalyytikko naisen ruumiillisuutta ja seksuaalisuutta käsittelevässä artikkelissa, tyttöä ja naista käsittelevässä keskustelukirjassa 1992.
Torsti, Marita (1992) Naisellinen itseys ja ruumiinkuva. Teoksessa Manninen, Vesa
(toim.) Tyttö, nainen, naisellisuus. Helsinki: Kirjayhtymä, 59-81.
2: Lastenpsykiatri psykodynaamisesta näkökulmasta kehitykseen lasten- ja nuorisopsykiatrian oppikirjassa 1996.
Valkonen, Annikki (1996) Psykodynaaminen näkökulma. Teoksessa Räsänen, Eila
& Moilanen, Irma & Tamminen, Tuula & Almqvist, Fredrik (toim.) Lasten- ja
nuorisopsykiatria. Helsinki: Duodecim, 43-50.
3: Historioitsija miestä käsittelevässä tutkimuksessa 1994.
Siltala, Juha (1994) Miehen kunnia. Modernin miehen taistelu häpeää
vastaan.Helsinki: Otava.
4: Psykoanalyytikko pienten lasten psykoterapiasta lastenpsykiatrian oppi kirjassa
1992.
Lyytikäinen, Kyllikki (1992) Pienten lasten psykoterapia. Teoksessa Arajärvi, Terttu & Varilo, Esko (toim.) Lastenpsykiatria tänään. Espoo: Weilin + Göös, 421–430.
(1. p. 1985.)
5 : Tutkija adoptiolapsia käsittelevässä psykiatrian väitöskirjassa 1991.
Lahti, Ilpo A. (1991) Adoptiolapsi murrosiässä. 90 adoptiolapsen ja heidän perheensä psykiatrinen tutkimus. Turku: Turun yliopiston julk. C 84.
6 ks. 5.
7: Tutkija ja perheterapeutti skitsofreeniseen häiriöön sairastumista käsittelevässä
psykologian väitöskirjassa 1994.
Pihlajarinne, Marja-Leena (1994) Nuoren sairastuminen skitsofreeniseen häiriöön:
perheterapeuttinen tarkastelutapa. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Jyväskylä studies
in education, psychology and social research 105.
8: Psykoanalyytikko tytön kehitystä ja isää käsittelevässä artikkelissa, tyttöä ja naista
käsittelevässä keskustelukirjassa 1992.
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10 ks. 5.
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Schalin, Lars-Johan (1991) Perheen ihmissuhteista. Helsinki: Yliopistopaino.
12 ks. 11.
13: Lastenpsykiatri lapsuusiän depressioista lastenpsykiatrian oppikirjassa 1992.
Arajärvi, Terttu (1992) Lapsuusiän depressiot. Teoksessa Arajärvi, Terttu & Varilo,
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15: Psykoanalyytikko poikaa ja miestä käsittelevässä keskustelukirjassa 1991.
Manninen, Vesa (1991) Pojan polku, isän tie. Psykoanalyyttisia tutkielmia pojan
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Helsinki: Yleisradio, opetusjulkaisut, 13-24.

392

30 ks. 2
31 ks. 11
32: Nuorisopsykiatri psykiatrian väitöskirjassa, joka käsittelee isänsä menettäneitä
poikia varusmiehinä 1991.
Mäkinen, Seppo (1991) Isänsä menettäneet pojat varusmiehinä. Vertaileva tutkimus hajonneiden ja ehjien kotien poikien persoonallisuuden kehityksestä ja palveluksessa selviytymisestä. Helsinki, Suomen Lääkintäupseeriliitto.
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1992.
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naista käsittelevässä keskustelukirjassa 1992.
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Almqvist, Fredrik (1996) Bio-psykososiaalinen viitekehys. Teoksessa Räsänen, Eila
& Moilanen, Irma & Tamminen, Tuula & Almqvist, Fredrik (toim.) Lasten ja
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Liite 4.
Luettelo teoksista, joista tutkimuksen aineisto on valittu.
Aineistoviitteet on merkitty tähdellä.
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perhekasvatuksellinen tutkimus vanhemmuudesta tulkinnallisen sosiologian
viitekehyksessä. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Kasvatustieteen laitos A:11.
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kolmen ja neljän sukupolven välisestä vuorovaikutuksesta sekä sen merkityksestä.
Helsinki: Mannerheimin lastensuojeluliiton lapsiraportti A:49.
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Raitis, Sisko (toim.) (1987) Miten voi yhteiskunnan ydinsolu? Raportti 7.4.1987
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Karila, Irma (1989) Siirtymä vanhemmuuteen. Jyväskylä: Jyväskylän yliopiston
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Kuusisto, Ritva (1989) Imetän ja hoivaan. Helsinki: WSOY.
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Liite 5.
Prosessityypit
M.A.K. Hallidayn systeemis-funktinaalisessa kieliopissa
Materiaaliset prosessit
Ilmaisevat tekijän ulkopuoliseen maailmaan kohdistuvaa tekemistä. Osallistujat ja
tyypillinen muoto: tekijä – prosessi –kohde.
Materiaalisten prosessien alatyypiksi voidaan tulkita prosessit jotka kuvaavat luomista
ja muuttamista, aikaansaamista pikemmin kuin (jonkin) tekemistä (jollekin).
Käyttäytymisen prosessit
Ilmaisevat tietoisuuden ja fysiologisten tilojen purkautumista toiminnaksi.
Osallistujat ja tyypillinen muoto: käyttäytyjä – prosessi.
Mentaaliset prosessit
Ilmaisevat sisäisiä kokemuksia.
Osallistujat ja tyypillinen muoto: kokija/tietäjä– prosessi – ilmiö.
Sanomisen prosessit
Ilmaisevat sanomista ja symboloimista.
Osallistujat ja tyypillinen muoto: sanoja – prosessi –sanottava/vastaanottaja
Suhdeprosessit
Luokittelevat ja identifioivat.
Osallistujat ja tyypillinen muoto: identifioitava osallistuja – prosessi – se mihin
osallistuja identifioidaan
tai
luonnehdittava osallistuja – prosessi – luonnehdinta.
Eksistentiaaliset prosessit
Ilmaisevat olemista ja tapahtumista.
Osallistujat ja tyypillinen muoto: prosessi – se mikä on tai tapahtuu.
(Halliday 1985, 106–175; Heikkinen 1999, 103–117; Karvonen 1995, 11–139;
Purra 1996.)

409

Liite 6. Sosiaalisten toimijoiden esittäminen.
van Leeuwen 1996, 66. Huom. Esineellistämisen eri vaihtoehdot lisätty kaavioon.
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