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Raitala, Leena, Agency and the norm. A linguistic discourse analysis of the cultural
meanings of voluntary childlessness
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Humanities
Acta Univ. Oul. B 204, 2022
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

This study examines how voluntarily childless people speak about their way of life: What does
voluntary childlessness mean for them? What kind of linguistic choices and discourses are used to
build the agency of childless persons? The study analysed focused interviews in which young and
old, single and partnered men and women described their experiences of voluntarily childlessness.

The theoretical basis of the study is the idea of reality as a social construction, in which
meanings are seen as relationships produced by discourses, culturally established manners of
speaking. The research combines the methods of linguistic discourse analysis and cultural
research.

Voluntarily childless people give their way of life meaning that creates a sense of satisfaction
and freedom. They use descriptive complements and particles to indicate their way of life is a self-
evident truth – permanent and certain. The manifestation of voluntary childlessness and the refusal
to have children produce a dynamic agency by using e.g., dynamic modal verb processes.

The research shows that the norm for an adult heterosexual person to have children remains
strong in Finnish culture. The reinforcement of reproductive norms was an unexpected result as it
was not explicated in the interview. Voluntarily childless people tend to create cultural correctness
by commenting on their own culturally incorrect remarks about reproductive and family norms,
revealing the boundaries of culturally correct speech.

Keywords: agency, discourse, discourse analysis, focused interview, reproductive norm,
social constructionism, systemic functional linguistics, voluntarily childlessness
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Tiivistelmä

Tutkimuksen keskiössä ovat vapaaehtoisesti lapsettomien itsensä puhetavat omasta elämänmuo-
dostaan: Mitä vapaaehtoinen lapsettomuus merkitsee? Millaisten kielellisten valintojen ja dis-
kurssien avulla vapaaehtoisesti lapseton rakentaa omaa toimijuuttaan? Aineisto koostuu yksin ja
parisuhteessa elävien nuorten ja vanhojen, miesten ja naisten teemahaastatteluista, joissa he
kuvaavat kokemustaan vapaaehtoisesti lapsettomana.

Tutkimuksen teoreettisena taustana on käsitys todellisuudesta sosiaalisena konstruktiona,
joka näkee merkitykset suhteina, joita kulttuurisesti suhteellisen vakiintuneet puhetavat, diskurs-
sit, tuottavat. Tutkimus yhdistää kielitieteen menetelmiä ja kulttuurintutkimuksen tuottamaa tie-
toa niin, että konstruktiiviseen kieliteoriaan perustuvan lingvistisen diskurssianalyysin keinoin
tulkitaan vapaaehtoisesti lapsettomien tuottamat diskurssit ja toimijuudet.

Vapaaehtoisesti lapsettomat merkityksellistävät elämänmuotonsa niin, että se tuottaa tyyty-
väisyyttä ja kokemuksen vapaudesta. Lapsettomuuden itsestäänselvyyttä he tuottavat suhdelau-
sumien luonnehtivilla ja nimeävillä predikatiiveilla ja sävypartikkeleilla, jolloin asiaintila näyt-
täytyy pysyvänä ja varmana. Lapsettomuuden julistaminen ja lasten hankkimisesta kieltäytymi-
nen tuottavat dynaamista toimijuutta myöntävin ja kieltävin indikatiiviverbimuodoin ja dynaa-
misin modaaliverbiprosessein.

Vapaaehtoisesti lapsettomat luovat retorisesti suhteen lapseen ja perheeseen, jolloin lapsi
näyttäytyy ilona ja taakkana. Lemmikkeihin luodaan lapsen kanssa kilpailevia kiintymyssuhtei-
ta. Referoidulla retoriikalla tuotetussa vuorovaikutuksessa rakentuvat vapaaehtoisesti lapsetto-
mien ja lisääntymismyönteisten konflikti- ja sopudiskurssit, haastamisdiskurssi sekä yhteentör-
mäystilanteita välttävä vaikenemisdiskurssi.

Diskursseissa runsaasti tuotettu lisääntymisnormi on yllättävä tulos, sillä haastattelun tee-
moissa sitä ei eksplikoitu. Useissa diskursseissa tuotetaan kulttuurista korrektiutta kommentoi-
malla omaa epäkorrektiksi tiedettyä puhetta lisääntymisestä ja perhenormista. Näin vapaaehtoi-
sesti lapseton osoittaa kulttuurisesti korrektin puhumisen rajat.

Asiasanat: diskurssi, diskurssianalyysi, lisääntymisnormi, sosiaalinen konstruktionismi,
systeemis-funktionaalinen kieliteoria, teemahaastattelu, toimijuus, vapaaehtoinen
lapsettomuus
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1 Tutkimuksen lähtökohdat ja tavoitteet 

Tässä väitöskirjassa tutkin haastatteluaineiston pohjalta, millaisia merkityksiä 

vapaaehtoisesti lapsettomat itse antavat lapsettomuudelleen. Tutkimuksen kohde 

on, miten haastateltava merkityksellistää oman valintansa suhteessa kulttuuris-

samme vahvana elävään normiin, jonka mukaan aikuisella heteroseksuaalisella 

ihmisellä on lapsia. Teoreettisesti ja metodisesti työ liikkuu lingvistisen diskurssi-

analyysin ja kulttuurintutkimuksen alueella. 

Kiinnostuin lapsettomuudesta ilmiönä 2000-luvun alussa, kun mediassa käsi-

teltiin paljon tahatonta lapsettomuutta, hedelmöityshoitoja ja lapsettomuuden 

aiheuttamaa surua. Muistan ihmetelleeni, miksi tilannetta ei hyväksytä sellaisena 

kuin se on. Eivätkä kaikki ihmiset halua hankkia lapsia. 

1.1 Lapsettomuuskeskustelua 2000-luvulla 

Lapsettomuus lisääntyy Suomessa, ja siitä media julkaisee huolestumisia joka 

kerta, kun Tilastokeskus julkaisee oman väestöbarometrinsa ja Väestöntutkimus-

laitos oman perhebarometrinsa. Tahaton lapsettomuus lisääntyy, vaikka hedelmäl-

lisyyteen etsitään lääketieteessä apua ja lainsäädäntöä kehitetään, jotta lapsia 

haluavat lapsia saisivat. Myös lasten hankkiminen siirtyy yhä myöhempään ikävai-

heeseen. Lapsettomuus lisääntyy huolimatta panostuksesta perhetukiin ja suku-

puolten tasa-arvoisiin mahdollisuuksiin osallistua sekä perheen huoltamiseen että 

työelämään (Jensen 2010: 356). Koska yhä useammat jäävät lapsettomiksi tai 

valitsevat lapsettomuuden ja yksin eläviä naisia ja miehiä on yhä enemmän, on 

odotettavissa, että lapsettomien määrä kasvaa edelleen. 

Puhe maailmanlaajuisesta hallitsemattomasta väestönkasvusta, maapallon 

resurssien riittämättömyydestä ja ilmastonmuutoksesta tukee ajatusta lapsiluvun 

rajoittamisesta. Elämänvalintojen kannalta yhä yksilöllistyvämmässä länsi-

maisessa kulttuurissa lisääntymisnormilla ei enää olekaan niin vahvaa asemaa 

kuten esimerkiksi parisataa vuotta sitten niin maalais- kuin säätyläisperheissäkin 

(Saarimäki 2010: 15; Häggman 1994: 218) eikä lasta pidetä kohtalonomaisesti 

”Herran lahjana” (Saarisalo 2005: 290). Jos lasta halutaan, siitä muodostuu suun-

niteltu projekti, jossa lapsen hyvä on keskipisteessä (Fjell 2010: 233). Myös yksi-

löllisten valintojen tärkeys, parisuhteiden lyhenevä elinkaari ja moninaistuvat 

perhemuodot raivaavat tilaa vapaaehtoiselle lapsettomuudelle. Lisäksi miesten syr-

jäytymisen koulutuksesta ja työelämästä katsotaan omalta osaltaan johtavan lisään-

tyvään lapsettomuuteen; esimerkiksi 1990-luvun lopulla kutsuntojen terveystarkas-
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tuksissa osalla ilmeni sellaista terveyshistoriaa, että koulutuksellisen syrjäytymisen 

mahdollisuus oli nähtävissä (Rintanen 2000: 214). Myöskään suomalaisen yhteis-

kunnan arvostamaan arkeen liittyvät perhe, koti, työ ja muut tavanomaiset asiat 

eivät toteudu kaikkien miesten elämässä silloin, kun koulutuksen puute ja sosiaali-

set ongelmat vievät pohjan tavallisen arjen elämiseltä (Laitinen 2009b: 227). Väes-

töä menettävillä seuduilla miesten mahdollisuudet löytää puoliso vähenevät senkin 

takia, että nuoret naiset muuttavat suhteellisesti enemmän väestökeskuksiin kuin 

nuoret miehet (Kari-Björkbacka 2015: 232). Niissä nuorten naisten suhteellinen 

osuus puolestaan kasvaa, mikä hankaloittaa mahdollisen puolison löytymistä. 

Julkinen valta kantaa huolta pienenevien ikäluokkien kantokyvystä, sosiaali- 

ja terveyskustannusten kasvusta sekä ennakoidusta työvoimapulasta tulevilla 

vuosikymmenillä. Kuitenkin esimerkiksi transihmisiltä edellytetään hedelmättö-

myyttä edelleen vuonna 2019, vaikka Laki transseksuaalin sukupuolen vahvistami-

sesta (536/2002) on annettu jo vuonna 2002 (Finlex 2002). Sosiaaliministeriön työ-

ryhmä laati vuonna 2015 ehdotuksen lisääntymiskyvyttömyys- ja naimattomuus-

vaatimuksien poistamisesta transseksuaalin sukupuolen vahvistamisesta annetusta 

laista (Sukupuolen oikeudellisen vahvistamisen edellytykset 2015: 2). Myös mies-

parien ja yksin elävien miesten mahdollisuudet hankkia lapsia on lainsäädännöllä 

rajoitettu. Tähän näkymään huoli lapsettomuuden, ja ennen kaikkea vapaaehtoisen 

lapsettomuuden lisääntymisestä ja lasten määrän vähenemisestä istuu huonosti. 

Monet tutkimukset osoittavat kuitenkin, että jako kahteen lapsettomuusryhmään on 

useimmille lapsettomille vieras, sillä tahattomuus ja tarkoituksellisuus lasten hank-

kimisessa tai hankkimatta jättämisessä voivat vaihdella hedelmällisen iän aikana. 

Lapsettomuuden merkitykset näyttäytyvätkin yksilötasolla yhtä monenlaisina kuin 

merkitysten kokijoitakin on. 

Lapsettomuutta tekevät paitsi ihmisten teot ja valinnat myös sanat, joilla lap-

settomuutta tuotetaan. Se, millaisin tekstein asiaintiloja konstruoidaan, rakentaa 

kulttuurista kuvaa niistä. Mitä ja miten ihmiset tuottavat vapaaehtoisen lapsetto-

muutensa merkityksiä? Miten lisääntymisnormi ja lapsettomien omat toimijuudet 

rakentuvat haastateltavien tuottamissa teksteissä? Aihe nousi esiin kulttuuri-

antropologian opinnoissani, ja sain ajatuksen yhdistää tämän ilmiön tutkimisen 

aiempaan taustaani suomen kielen ammattilaisena. Kulttuuriantropologian kandi-

daatintyötä varten tekemieni haastattelujen avulla sain esiymmärrystä lapsettomuu-

den monimuotoisuudesta ja siihen liitetyistä merkityksistä. Näin päädyin tutkimaan 

tätä ajankohtaista yhteiskunnallista ja kulttuurista ilmiötä siitä näkökulmasta, mil-

laisia merkityksiä vapaaehtoisen lapsettomuuden diskursseissa tuotetaan. 
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Lapsettomuus on poikkeama perhemuodon vakiintuneesta kulttuurisesta nor-

mista ”heterovanhemmat ja heidän lapsensa”. Poikkeama normista näyttäytyy ano-

maliana, joka rikkoo norminmukaisen kulttuurisen järjestyksen, kun ihmisiä tai 

ihmisryhmiä luonnehditaan siten, että näiden ominaisuuksien nähdään rikkovan tai 

horjuttavan tavanomaisena tai normaalina pidettyä. Anomalia saa tabun, kielletyn 

ja paheksutun, leiman ja näyttäytyy kulttuurissa vaikenemisena ja hiljaisuutena, 

mikä osoittaa kulttuurin järjestystä uhkaavan ilmiön rajat (Douglas 2000 

[1966]:11–12; Juhila 2012: 175). Kielitieteellisesti tarkasteltuna lapsen puutetta 

ilmaisee nomini lapseton karitiivijohtimella -tOn. Valintaan ja jaettuun ideaan siitä 

on englannin kielessä viitattu termeillä voluntary childless ´vapaaehtoisesti lapse-

ton´, childfree ´lapsivapaa´, childfree-by-choice ´lapsivapaa valinnan tuloksena´, 

joiden on ajateltu estävän mielleyhtymät poissa olemiseen ja puutteeseen (Morison, 

Macleod, Lynch, Mijas & Shivakumar 2016: 185). Suomen kielessä on vakiintunut 

termi vapaaehtoisesti lapseton, jota käytetään julkisessa keskustelussa ja uusim-

missa tästä aiheesta julkaistuissa tietokirjoissa. Vapaaehtoisesti lapsettomien 

itsensä kuulee käyttävän nimikettä vela (= vapaaehtoisesti lapseton), jota käyttää 

myös vuonna 2012 perustettu yhdistys verkkosivuillaan (Vapaaehtoisesti lapsetto-

mat ry). 

Moninaistuvat ja moniarvoistuvat perhemuodot, lapsen ja parisuhteen tärkeys-

järjestyksen vähittäinen muuttuminen sekä tutkimus ja viestintävälineet tekevät 

lapsettomuutta yhteiskunnassa yhä näkyvämmäksi. Lisääntymisnormin ja lapsetto-

muuden tabun rajat liikkuvat ja muuttuvat vuorovaikutuksessa kielen avulla, ja 

kokemuksen kielellinen merkityksellistäminen tuo lapsettomuuden merkitykset 

näkyviin, kulttuurisesti jaettaviksi: Mitä lapsettomuus merkitsee? Aiheen tabuisuus 

lientyy sitä mukaa kun lapsettomuus lisääntyy, sitä tutkitaan ja siitä puhutaan. Tilaa 

vapautuu myös vapaaehtoisesti lapsettomien oman äänen kuuntelemiselle. 

Tahattoman lapsettomuuden tabuisuus näkyy hienotunteisena vaikenemisena, 

kun lapsettomuuden ajatellaan olevan lapsettomille itselleen kivulias ja liian hen-

kilökohtainen puheenaihe. Vapaaehtoinen lapsettomuus taas on noussut puheen-

aiheeksi 2000-luvulla, ja se, että ei halua lapsia, on vielä suurempi poikkeama per-

henormista kuin tahaton lapsettomuus. Vaikeneminen onkin pitänyt lapsettomien 

kokemukset marginaalissa eivätkä heidän kokemuksensa ole tulleet tulkituiksi 

osana ihmisenä olemista (Mäkinen 2008: 231). Länsimaissa yksilöllisiä valintoja 

korostava kulttuurinen kehitys suosii vapaaehtoista lapsettomuutta, ja kehittyvien 

maiden runsasväestöisissä kulttuureissa ilmiötä ei esiinny juuri lainkaan – ainakaan 

vapaaehtoiseksi lapsettomuudeksi käsitteellistettynä – etenkin jos uskonto kieltää 
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ilmiön ja estää tai hidastaa sen nousemista julkiseen keskusteluun (Peterson 2010a: 

65). 

Lääketieteellinen lapsettomuustutkimus kohdentuu etupäässä tahattomaan lap-

settomuuteen ja hedelmöityshoitoihin tarkoituksena poistaa niitä lapsen saamisen 

esteitä, joihin lääketieteen keinoin voidaan vaikuttaa. Kulttuurintutkijoiden ja 

sosiologien kiinnostus painottuu nykyään vapaaehtoiseen lapsettomuuteen lisään-

tymisnormin katveessa. Esimerkiksi Tiina Mahlamäki (2008) on tutkinut lisäänty-

misnormin ilmenemistä käsiteltäessä hedelmöityshoitolakiesitystä eduskunnassa 

vuonna 2001 ja Riikka Homanen (2013) heteronormatiivisen perhekäsityksen tuot-

tamista äitiysneuvoloiden käytänteissä. Ruotsissa vuonna 2010 Kristina Engwallin 

ja Helen Petersonin toimittamassa teoksessa Frivillig barnlöshet. Barnfrihet i en 

nordisk kontext kuullaan vapaaehtoisesti lapsettomien ääni näkökulman painottu-

essa lapsettomuuden perusteisiin. Esille nostetaan myös miesten lapsettomuus, 

mikä on siihen asti ollut lähes tutkimaton alue, samoin tarkastellaan, millaiseksi 

mediapuhe rakentaa vapaaehtoisen lapsettomuuden. Yhdysvaltalainen Debre 

Mollen tarkastelee artikkelissaan Voluntarily Childfree Women (2006) vapaaehtoi-

sen lapsettomuuden syitä, samoin Ione DeOllos ja Carolyn A Kapinus (2002) ikään-

tyvien yksineläjien ja parien lapsettomuutta ja sen syitä artikkelissa Aging Childless 

Individuals and Couples. Vastatoimijuutta lisääntymisnormiin nähden tarkastelevat 

Morison, Mcleod, Lynch, Mijas ja Shivakumar tutkimuksessaan Stigma Resistance 

in Online Childfree Communities (2016), joka lähestyy vapaaehtoista lapsetto-

muutta kielteisen leiman kokemisen ja siihen reagoimisen kautta. 

Suomessa on viime vuosien aikana ilmestynyt vapaaehtoisesta lapsettomuu-

desta kolme tietokirjaa, joiden tekijät Nefertiti Malaty (2018), Niku Hooli ja Anna-

Sofia Nieminen (2019) sekä Heidi Maksimainen (2019) ovat osallistuneet yhteis-

kunnalliseen keskusteluun syntyvyyden vähenemisestä ja vapaaehtoisen lapsetto-

muuden lisääntymisestä. Myös Tampereen yliopiston julkaisun Hyvän sään aikana 

(2017) artikkelissa Vapaaehtoisen sukupuuton seura (Suominen & Poser 2017) tar-

kastellaan ilmastonmuutoksen seurauksia muun muassa vapaaehtoisen lapsetto-

muuden kannalta: miten ihmisinä sopeudumme muutoksiin ja miten luomamme 

järjestelmät korjaavat kurssiaan. Suomenkielistä tutkimusta siitä, kuinka lapsetto-

mat itse puhuvat vapaaehtoisesta lapsettomuudestaan, on tehty pro gradujen muo-

dossa lähinnä sosiologian alalla sekä kasvatustieteissä. Aineisto on useimmiten 

hankittu internetkeskusteluista, joskus haastattelemalla, ja opinnäytteiden tekijät 

ovat useimmiten naisia samoin kuin tutkittavat keskustelijat ja haastateltavat. Jos 

menetelmänä on diskurssianalyysi, näkökulma on repertuaarien ja identiteettien 
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tulkitsemisessa (Jouhkimo – Kokko 2000; Heikkinen 2007; Jalagin 2008; Viherä 

2010; Karppinen 2011; Kuivalainen 2014; Kerttula 2017). 

1.2 Tutkimuskysymykset 

Useissa tutkimuksissa vapaaehtoista lapsettomuutta kuvataan prosessina pikem-

minkin kuin päätöksenä: lasten hankintaa viivästetään, eikä ennen pitkää lapsia tule 

vaikka haluttaisiinkin, tai sitten on totuttu lapsettoman elämään eikä enää haluta-

kaan siihen muutoksia (DeOllos & Kapinus 2002: 74; Peterson 2010a: 82). Käsit-

teet tahaton ja vapaaehtoinen lapsettomuus eivät vastakohtaisuudessaan kuvaa-

kaan todellisuutta kovin hyvin, sillä ne voivat toteutua yksilön elämässä limittäin 

tai peräkkäin, elämäntilanteiden mukaan. Käsitepari on kulttuurinen sopimus, 

mutta liian jäykkä jakamaan ihmisiä kategorioihin, vaikka auttaakin ilmiön tarkas-

telussa yleisellä tasolla. Lapsettomuuden jakaminen tahattoman ja vapaaehtoisen 

lapsettomuuden kategorioihin onkin sopimuksenvarainen kulttuurinen kahtiajako, 

kuten minkä tahansa luonnossa ja ihmisissä esiintyvän asteittain määrällisesti, laa-

dullisesti ja ajallisesti vaihtelevan ilmiön luokittelu (Douglas 2000 [1996]: 11). Se, 

millaisena vapaaehtoinen lapsettomuus koetaan 2010-luvulla, on sosiaalinen 

konstruktio, ja tämän tutkimuksen tuloksina näyttäytyvien diskurssien ja toimi-

juuksien varassa sille annetut merkitykset tulevat esille. 

Vapaaehtoiseksi lapsettomuudeksi määrittelen edellä kuvatun tahattoman lap-

settomuuden ulkopuolelle jäävän sekä biologisen että sosiaalisen lapsettomuuden. 

Vapaaehtoisesti lapsettomalla ei ole biologisia eikä adoptiolapsia eikä huollettava-

naan tai samassa taloudessa lapsipuolia tai sijaislapsia. Jotkut haastateltavat esittä-

vät vapaaehtoisen lapsettomuutensa niin, että adoptiolapsen he voisivat ottaa, mutta 

biologisia lapsia eivät halua eivätkä halua tulla geneettisiksi vanhemmiksi. Antro-

pologisen tutkimusotteen mukaisesti henkilöt määrittelevät itse itsensä – tai ovat 

määrittelemättä – ilman, että tutkija tekee luokitteluja ennakolta, ja heidän omat 

määrittelynsä ovat tutkijalle totta (Davies 2002: 51). Tutkimuksen kohteena ovat 

näin rajattujen vapaaehtoisesti lapsettomien tuottamat diskurssit ja niissä rakentu-

vat toimijuudet ja normit, ei vapaaehtoinen lapsettomuus käytäntönä. 

Tämän tutkimuksen teoreettinen lähtökohta on sosiaalisessa konstruktivis-

missa, joka näkee merkitykset suhteina, joita rakennetaan vuorovaikutuksessa toi-

minnalla, ja merkitykset muokkaavat ja ylläpitävät todellisuutta; maailmaa ja meitä 

(Berger & Luckmann 1998 [1966]: 11; Halliday 2004: 19; Pälli 2005: 6). Lähestyn 

tutkimusaihetta kielitieteellisesti painottuneen diskurssintutkimuksen keinoin, jota 

kutsun lingvistiseksi diskurssianalyysiksi tehden eroa yhteiskuntatieteellisesti 
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suuntautuneeseen diskurssianalyysiin, jossa kieltä ei yleensä tarkastella kielitieteel-

listen kategorioitten ja niiden funktioiden avulla. Teen lingvistisen diskurssianalyy-

sin menetelmin näkyväksi, miten haastateltavat – eri-ikäiset parisuhteessa ja yksin 

elävät miehet ja naiset – oman kokemuksensa pohjalta merkityksellistävät lapset-

tomuuttaan ja millaisia toimijuuksia he rakentavat suomalaisessa kulttuurissa, jossa 

ilman lapsia elävien määrä kasvaa. Käsittelen aineistoa representaationa, josta tar-

kastelen niin puhetilanteisesti kuin representaation kohteenakin tuotettuja toimi-

juuksia. Tutkimuksen aineisto on tuotettu haastattelutilanteissa, joissa haastattelijan 

ja haastateltavan kahdenkeskiset kohtaamiset rakentuivat teemallisen haastattelu-

rungon pohjalta (liite 1). Lapsettomien oman äänen kuuleminen ja merkitysten 

esille tuominen omalta osaltaan liikuttanee perhemuotojen normin ja tabun rajaa 

kulttuurissamme. Oma mielenkiintoni kohdistuu vapaaehtoisesti lapsettomien toi-

mijuuteen, koska ilmiönä vapaaehtoista lapsettomuutta tuodaan esille aiempaa 

enemmän ja siitä puhumisen tavat muuttuvat. Siksi on tärkeää hyväksyä lähtö-

olettamuksiksi myös, että sama henkilö voi näyttäytyä samassakin diskurssissa 

monenlaisena ja että hän rakentaa toimijuuttaan uudelleen vuorovaikutuksessa 

koko ajan. 

Kulttuurin- ja kielentutkijoilla on paljon yhteistä ja heidän näkökulmansa voi-

vat täydentää toisiaan monenlaisia ilmiöitä tarkasteltaessa. Kielentutkija avaa muo-

tojen ja rakenteiden kantamia asiaintilojen merkityksiä ja kulttuurintutkija tulkitsee 

ilmiöiden takaa kulttuurisia käytäntöjä, joihin yksilö peilaa omaa toimintaansa. 

Näin ollen voi ajatella lingvistisen diskurssintutkimuksen soveltuvan metodologi-

aksi tarkasteltaessa vapaaehtoisesti lapsettomien haastatteluissaan rakentamien dis-

kurssien tuottamia toimijuuksia. Päämääräni onkin yhdistää kielitieteen menetel-

miä ja kulttuurintutkimuksen tuottamaa tietoa niin, että konstruktiiviseen kieli-

teoriaan perustuvan lingvistisen diskurssianalyysin keinoin näytän ilmiön, vapaa-

ehtoisesti lapsettomien tuottamat diskurssit ja toimijuudet, ja tulkitsen niitä peilaten 

kulttuurintutkijoiden tuottamaan tietoon. Kulttuurintutkimuksella tarkoitan tässä 

yhteydessä tulkintoja empiirisistä, usein etnografisista aineistoista, joita kerätään ja 

analysoidaan etenkin kulttuuriantropologiassa, sosiologiassa ja sukupuolentutki-

muksessa. 

Työssäni tarkastelen, millä tavoin vapaaehtoisesti lapsettomat merkityksellis-

tävät elämäntapaansa sekä suhdettaan lapsiin, perheeseen ja asiasta toisin ajattele-

viin. Keskeisiin työkaluihini kuuluu systeemis-funktionaalisen teorian prosessin 

käsite. Prosessien lisäksi kiinnitän huomiota modaalisuuteen, leksikaalisiin valin-

toihin ja metaforiin. Tavoitteena on eri lähestymistapojen synteesi, joka palvelee 
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lingvistiikan ja kulttuurintutkimuksen yhteisiä tutkimustavoitteita (ks. Hämeenaho, 

Ylipulli & Suopajärvi 2018: 13). Tutkimuskysymykseni kiteytän seuraavasti: 

1. Millaisia merkityksiä vapaaehtoisesti lapseton tuottaa itsestään? 

2. Millaisen suhteen vapaaehtoisesti lapseton rakentaa lapseen ja perheeseen? 

3. Miten vapaaehtoisesti lapseton neuvottelee toimijuudestaan eri tavoin ajattele-

vien kanssa? 

4. Millaisten kielellisten valintojen ja diskurssien avulla vapaaehtoisesti lapseton 

rakentaa omaa toimijuuttaan? 

5. Mitä uutta kielitieteellinen diskurssintutkimuksen metodologia tuo yksilöllis-

ten toimijuuksien ja kulttuuristen normien tutkimiseen? 

Ensin kartoitan, mistä haastateltavat puhuvat ja millaisia merkityksiä he rakentavat, 

kun he puhuvat vapaaehtoisesta lapsettomuudesta. Sitten tarkastelen, millaisena 

vapaaehtoisesti lapseton representoi itsensä, miten hän merkityksellistää elämän-

muotonsa ja miten haastateltavan toimijuus rakentuu suhteessa toisiin. Oletan, että 

toimijuuden ohella myös kulttuurissa vallitseva lisääntymisnormi näyttäytyy haas-

tatteluissa jollakin tavalla. Lopuksi pohdin, miten kielitieteellinen menetelmä ja 

kulttuurintutkimuksen tuottama tieto soveltuvat yhdessä tämänkaltaiseen diskurs-

sintutkimukseen ja mitä uutta se mahdollisesti tuo kielitieteelliseen tutkimukseen 

ja vapaaehtoisen lapsettomuuden ymmärtämiseen ilmiönä. 

Haastateltavien etukäteiskategorisoinnit sukupuoliin, ikäryhmiin ja elämiseen 

yksin tai parisuhteessa ovat minun ennakkokäsityksiäni tutkijana, sillä tähänastinen 

tutkimuskirjallisuus ja kulttuuriantropologian opinnoissa saamani esiymmärrys 

antoivat aihetta olettaa, että eri-ikäiset, eri elämäntilanteissa elävät miehet ja naiset 

rakentaisivat lapsettomuuden merkityksiä jossain määrin eri tavoin. Haastatelta-

vani ovat biologisesti miehiä ja naisia ja määrittelevät itsensä myös kulttuurisesti 

näin. Inter-, trans- tai muunsukupuolisten lapsettomuuskokemuksia en tässä tutki-

muksessa analysoi. Jos olisin etsinyt haastateltavia ilman kategorioita, olisi heidän 

joukkonsa koostunut valtaosaltaan nuorista parisuhteessa elävistä miehistä ja nai-

sista, sillä tälläkin tavalla etsittäessä heitä ilmoittautui haastateltaviksi runsaimmin. 

Käsillä oleva tutkimus todentaa omalta osaltaan, onko näillä kategorioilla merki-

tystä vapaaehtoisen lapsettomuuden kokemuksissa ja siinä, näyttäytyvätkö ne 

enemmän yksilöllisinä vai yhteisinä. Tietysti myös yksilöllisenä esitetty kokemus 

käyttää kulttuuristen käytäntöjen tarjoamia ja rajaamia kielellisen representoimisen 

resursseja. Koska tabuisen ilmiön rajat muuttuvat kulttuurin muuttumisen mukana, 

oletan myös, että eri ikäryhmille lapsettomuudesta puhuminen ja siitä vaikenemi-

nen näyttäytyy erilaisena. 
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Tutkimuskirjallisuuden valossa vapaaehtoinen lapsettomuus on kirjoltaan laaja 

ilmiö, kun siihen luetaan niin lapsettomuudesta päättäneet kuin näkemystään muut-

taneet ja lapsettomuuteen elämäntilanteiden mukana ajautuneetkin. Julkisuudessa 

taas aiheesta keskustelevat useimmiten nuoret parisuhteessa ja yksin elävät naiset. 

Siksi etsin haastateltaviksi yksin ja parisuhteessa eläviä nuoria ja vanhoja miehiä 

ja naisia eri puolelta Suomea ja eri ammattialoilta, yhteensä 17 henkilöä. Koska 

kyseessä on kvalitatiivinen lingvistinen diskurssintutkimus, ei tutkimusjoukko ole 

kovin suuri eikä siitä voi tehdä laajoja yleistyksiä. 

Teoreettisen viitekehyksen taustaksi avaan lisääntymisnormia ja vapaaehtoista 

lapsettomuutta kulttuurisina ilmiöinä, esittelen laadullisen haastatteluaineiston ja 

sen tuottamisen tavat sekä kuvailen haastatteluissa tuotettua tekstiä tutkimuksen 

kohteena. Merkitysten avaamiseksi tarkastelen kokemusten kuvaamista ja puhuttua 

kieltä. Samassa yhteydessä pohdin haastattelututkimuksen eettisiä ulottuvuuksia. 

Teoreettisen ja metodologisen viitekehyksen avaan käsittelemällä todellisuuden 

rakentumista sosiaalisen konstruktionismin näkökulmasta, kulttuuristen merkitys-

ten tuottamista kielen representaation avulla sekä systeemis-funktionaalista kieli-

teoriaa lingvistisen diskurssintutkimuksen teoreettisena taustana. Sen jälkeen mää-

rittelen analyysissa käyttämäni käsitteet diskurssi, toimijuus ja normi. Tässä jak-

sossa rakennan taustateoriasta analyysikehikon (kuvio 3), jonka avulla tutkin teks-

tiaineistoa ja jonka läpi tarkastelen analyysin avulla saamiani tuloksia. Teoreettisen 

ja metodologisen viitekehyksen lopuksi kuvaan menetelmän, jonka avulla tulkitsen 

diskurssit: miten kielenpiirteet rakentavat merkityksiä ja miten ne edelleen raken-

tavat erilaisia diskursseja ja toimijuuksia. Tätä havainnollistan tuonnempana esit-

tämäni ryhmittelykehikon avulla (kuvio 4, s. 91). Tulokset esitän analyysikehikon 

käsitteiden varassa diskursseina, joilla vapaaehtoisesti lapsettomat rakentavat toi-

mijuuttaan lisääntymisnormin katveessa. 



21 

2 Lisääntymisnormi ja vapaaehtoinen 
lapsettomuus kulttuurisina ilmiöinä 

Tarkastelen tässä luvussa lisääntymisnormin taustaa suhteessa uskonnollisiin ja 

muihin auktoriteetteihin, perheeseen, avioliittoon, äitiyteen ja isyyteen. Taustoitan 

näin lisääntymisen ja vapaaehtoisen lapsettomuuden kulttuurisia ehtoja ja sitä muu-

tosta, joka kulttuurissa on tapahtunut ja joka mahdollisesti näyttäytyy tässä tutki-

muksessa haastateltavien puhumisen tapoina. Lisääntymis- ja perhenormit ovat eri 

aikoina kohdistuneet eri tavoin erilaisiin ihmisryhmiin, ja monenlaiset vastatoimi-

juudet ovat vaikuttaneet niiden vähittäiseen haurastumiseen. 

2.1 Lisääntymisnormin taustaa 

Biologiaan on sisäänrakentunut lisääntymisen ja evoluution ajatus, ja kehitys-

psykologian kannalta ihmisyys syntyy toisten ihmisten kanssa ja vanhemmasta kas-

vaa aikuinen vasta lapsen avulla. Lisääntymisnormi on jyrkimmillään sukupuolit-

tuneesti ilmaistuna kaikki naiset haluavat lapsia, jos vain olosuhteet ovat suotuisat 

(Engwall & Peterson 2010: 23). Kristillisen uskon lisääntymisnormi ilmenee Raa-

matun lisääntymiskäskynä ”lisääntykää ja täyttäkää maa” (1 Moos 1:28). Kirkko 

ja maallinen valta ovat vaikuttaneet normatiivisuudessaan kulttuuriseen perhe- ja 

lapsikäsitykseen voimakkaasti, vaikka maallistumisen lisäännyttyä uskonto onkin 

menettänyt auktoriteettiasemaansa ja otettaan ihmisten arkisen elämän valintojen 

ohjenuorana. Kristinuskon Raamatun mukaan lapsia pidettiin Herran lahjana ja lap-

sia saatiin, jos Jumala soi. Kun perheessä oli monta lasta, se nähtiin Jumalan siu-

nauksen merkkinä, lapsettomuutta sitä vastoin pidettiin rangaistuksena. Myös las-

ten sukupuolella oli väliä, koska jollei perheeseen syntynyt poikia, suvun katsottiin 

kuolevan sukupuuttoon, sillä tyttäret siirtyivät avioliitossa miehensä perheeseen 

(Saarisalo 2005: 290). 

Kristityssä Euroopassa keskiajalla syntymän mallikertomus oli Jeesuksen syn-

tymä. Ideaalikuva Neitsyt Mariasta kannusti synnyttämään lapsia, lisääntymistä 

suosittiin ja äidiksi tulemista ja lasta juhlittiin, mutta toisaalta myös – luostari-

laitoksen suoman mahdollisuuden ansiosta – oli arvostettua pysyä neitsyenä. Tämä 

tarjosi toisinaan keskiajan naisille mahdollisuuden valita synnyttämisen ja synnyt-

tämättä jättämisen välillä, ja puolusti neitsyyttä elämäntapana etenkin katolisen kir-

kon piirissä (Hytönen, Saarimäki & Niskanen 2012: 26; Niiranen 2012: 52). Avio-

liiton ensisijainen tehtävä oli keskiajalla katolisissa maissa perillisten aikaansaami-

nen, ja naisen hedelmättömyyttä ja miehen impotenssia pidettiin kehon häiriö-
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tiloina. Lapsettomuuden katsottiin johtuvan pelkästään naisesta, ja se oli taakka, 

jonka vuoksi nainen saattoi menettää avioliiton suoman turvan (Niiranen 2012: 52, 

62). 

Perhe ja lisääntyminen ovat liittyneet toisiinsa eri aikoina monin tavoin, ja per-

heen historia osoittaa käsitteen suhteellisuuden ja kulttuurisidonnaisuuden. Perhe-

rakenteet jakavat historiallisen Euroopan kahteen erilaiseen alueeseen, ja tässä 

jaossa valtaosa Suomesta on kuulunut pohjoisen ja läntisen ydinperherakenteen pii-

riin (Häggman 1994: 21–22). 1800-luvulle asti käsitteitä perhe ja familj ei ollut, 

vaan puhuttiin talosta, ruokakunnasta tai perhekunnasta, jolloin kaikki talossa asu-

vat kuuluivat käsitteen alaan (Häggman 1994: 135). Maaseudun yhteisöille 1800-

luvulla avioliittojen ja perheiden muodostaminen oli välttämätöntä, koska perheet 

muodostivat taloudellisen työyksikön työvoimaa tarvitseviin maatalouselinkeinoi-

hin, joissa miesten ja naisten työt olivat usein erillisiä. Lasten syntymät tuottivat 

lisää työvoimaa. Avioliiton myötä yksilöt myös kietoutuivat yhteisön rakenteeseen 

kiinni, kun sukupuolisuhteet vakiintuivat ja suku jatkui. Lisäksi kulttuuria siirrettiin 

sukupolvelta toiselle, lapsia kasvatettiin ja heidät sosiaalistettiin yhteisön normei-

hin ja arvoihin. Perhe oli perusta lasten huolenpidolle ja tunnesiteiden kehittymi-

selle: avioliitto oli täten taloudellinen ja sosiaalinen turvaverkko. 

Avioton lapsi tuotti yhteisöön disharmoniaa, epäjärjestystä. Hän syntyi suku-

järjestelmän ulkopuoliseksi, vaikka oli konkreettisesti läsnä (Saarimäki 2010: 15–

16). Lapsia tuli maaseutu- ja tehdastyöläisyhteisöissä yleensä avioliiton solmimi-

sen jälkeen, joskus melko lyhyen ajan kuluessa. Myös naimattomia ja lapsettomia 

oli ennen suomalaisessa yhteiskunnassa paljon, eikä lapsettomuutta pidetty ongel-

mana eikä ylpeyden aiheenakaan. Elämä oli kohtalo eikä tutkainta vastaan potkittu; 

oli paljon muutakin tekemistä kuin erilaisten elämänmuotojen ihmettely. Lapsen 

hankkimisen kulttuuriset edellytykset ovat vaihdelleet paljon parin sadan vuoden 

aikana, ja esimerkiksi suhtautuminen aviottomaan äitiin ja lapseen tai lapseen 

lesbo- tai homoperheessä. Vuosikymmenien saatossa parisuhteiden ja elämisen 

tapojen monimuotoistuessa tabusta – avioton lapsi – on tullut pohjoismaissa mää-

rällisesti mitattuna vallitseva asiaintila (Jensen 2010: 368–369). 

Säätyläisten piireissä avioliitosta tuli 1800-luvulla oleellisempi ja tärkeämpi 

yksikkö kuin laajempi perhe- tai sukuyhteys, mikä oli tärkeä nimenomaan naiselle, 

koska se loi itsenäisemmän, turvatumman ja arvostetumman elämän kuin naimat-

tomana eläminen. Miehen päätösvalta oli joka tapauksessa viime kädessä ratkaise-

vaa (Häggman 1994: 218, 220). 1840-luvulta alkaen perheen käsite vähitellen 

supistui ennen kaikkea vanhempien ja lasten muodostamaksi kasvatusyhteisöksi ja 

myöhemmin lasten synnyttämisestä ja kasvattamisesta tuli avioliiton ja perheen on 
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tärkeä tehtävä (Häggman 1994: 177). Oikea vaimo ja emäntä oli luonnollisesti 

myös äiti, sillä jo Vanhaan testamenttiin viitaten lapsettomuus oli naiselle suuri 

häpeä, Jumalan rangaistus (ks. myös VKS s. v. lapseton, lapsettomuus). Äitiys oli 

naiselle ensi sijassa synnyttämistä ja lisääntymistä, ja sukua jatkamalla nainen 

samalla saattoi lunastaa Raamatun Eevan synnit (Häggman 1994: 139). Miehen 

valta naisen yli oli jopa niin olennaista säätyläisten avioliitossa ja parisuhteissa, että 

naisen piti ristiriitatilanteissa seurata miestä eikä lapsia. Miehen auktoriteetti-

aseman lieventyminen on tuottanut muutoksia naisen ja lapsen asemaan, ja nyky-

ään esimerkiksi erotilanteissa viranomaiset useammin myöntävät alaikäisen lapsen 

huoltajuuden äidille kuin isälle. Esimerkiksi vuonna 2019 lapsen huoltosopimuk-

sista sosiaalitoimessa vahvistettiin 93 % yhteishuoltajuudelle, 6 % äidin yksin-

huoltajuudelle ja 1 % isän yksinhuoltajuudelle (THL 2021). 

Enää äitiys ei ole sukupuolen kohtalo eivätkä uskonnolliset perhearvot mer-

kitse naisille enää auktoriteettia, mutta edelleen biologinen ja kulttuurinen äitiys 

lankeavat paljolti yhteen (Shaw 2010: 152; Peterson 2010a: 91). Lisääntymis-

normin ahtautta osoittaa, että vääränlaisen naisen äidiksi tuleminen herättää sosi-

aalista paheksuntaa: liian nuori, liian vanha, yksin elävä, lesbosuhteessa elävä, 

vakavasti sairas, vammainen (Peterson 2010b: 265). Juuri naiset ja vammaiset on 

perinteisesti kytketty vahvasti ruumiiseensa ja heitä on pidetty ikään kuin normista 

poikkeavan ruumiinsa ja biologiansa vankeina. Lasten hankkiminen on yksi kes-

keisimpiä naissukupuoleen liittyviä käytäntöjä, ja juuri niissä vammaiset naiset 

saattavat joutua törmäyskurssille lääkäreiden ja muun hoitohenkilökunnan kanssa. 

Siinä, missä äitiyttä pidetään normina, arvona ja oikeutena vammattomalle hetero-

seksuaaliselle naiselle, vammaiselle naiselle äitiys ei olekaan itsestään selvä repro-

duktiivinen ruumiin oikeus. Halu kieltää tai rajoittaa vammaisen naisen lasten 

hankkimista tuntuu paradoksaaliselta tilanteessa, jossa se samaan aikaan näyttäytyy 

oleellisena osana normatiivista naiseutta (Reinikainen 2004: 176, 186). 

Miehelle ennen ”oikea” tapa hankkia lapsia oli hankkia vakaa toimeentulo per-

heen elättämiseksi, mennä naimisiin ja saada lapsia sen jälkeen (Jensen 2010: 357): 

isyys oli päämäärä ja avioliitto väline sen saavuttamiseen. Miehen lapseen on ennen 

kirjoittunut selvästi myös perimisen ajatus, mikä näkyy esimerkiksi siinä, että 

sanakirja-artikkeleissa käsite perillinen liitetään ainoastaan mieheen. Kulttuuristen 

normien muuttuessakin yksin elävä mies ja miespari jäävät yhä edelleen lapsi-

haaveineen yksin. Yksin elävällä naisella ei ole sosiaalista painetta lapsettomuu-

destaan kuten ei naimisissa olevilla miehilläkään, sillä parisuhteessa naisen on 

todettu tekevän päätöksen lasten hankinnasta ja miehen myötäilevän sitä (Peterson 

2010a: 73). Yksin elävän miehen, homomiehen ja miesparin ei odotetakaan hank-
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kivan lapsia. Näkökanta ”lapsen saa, jos haluaa” tuo esille naisten kasvaneen itse-

näisyyden ja perheen ja lapsen vähitellen muuttuvan keskinäisen tärkeysjärjestyk-

sen: lapsi voidaan hankkia ensin. 

Perhepolitiikan keinoin lapsiperheitä alettiin tukea Suomessa 1930-luvulla, ja 

tarkoitus oli lisätä syntyvyyttä ja väestön määrää. Lapsilisää alettiin maksaa vuonna 

1948, ja syntyvyyden edistäminen ja perheiden tukeminen sodan jälkeen oli sekä 

yhteiskunnallisesti että perheiden kannalta tärkeää. Toisin kuin Keski-Euroopassa, 

Suomessa ja Ruotsissa tuki maksettiin äideille, mikä nähtiin naisliikkeen ansiona 

ja yhtenä askeleena sukupuolten tasa-arvoa kohti. Yhdysvaltalaisessa sosiologi-

sessa perhetutkimuksessa syntyi 1950-luvulla muista sukulaissuhteista erillinen 

universaalin ydinperheen käsite, joka vaikuttaa edelleen länsimaisten perhe-

normien taustalla (Pirskanen & Eerola 2018: 18). Ydinperheessä lisääntymis-

normin löyhemmälle otteelle oli otollisempi kulttuurinen ympäristö kuin edeltä-

vissä useamman sukupolven muodostamissa suurperheissä. Vähitellen 1970-

luvulta lähtien ehkäisyvälineet yleistyivät ja perhesuunnittelu tuli helpommaksi, 

jolloin lasten hankkimisesta tuli aikaisempaa suunnitellumpaa. Samaan aikaan 

syntyvyyden rajoittamista tuki näkymä maailmanlaajuisesta väestönkasvusta ja lii-

kakansoituksesta. 1970-luvulla myös sukupuoliopetus sisällytettiin perhekasvatuk-

seen koulun kansalaistaidon oppiaineessa. Naiset osallistuivat palkkatyöhön entistä 

enemmän, ja siksi yhteiskunta alkoi panostaa kunnalliseen päivähoitoon (Hiilamo 

2002: 336–337). Taloudellisen taantuman aikana 1990-luvun alkupuolella lapsilisiä 

leikattiin, samoin päivähoitomaksuja korotettiin. Vaikka se merkitsi valtiontalou-

dessa säästämisen aikaa, ei perhepolitiikassa kuitenkaan tapahtunut syvää raken-

teellista muutosta eivätkä pelot pohjoismaisen hyvinvointivaltion romahtamisesta 

toteutuneet. Laman leimaamasta vuosikymmenestä ei voi puhua perhepolitiikan 

romahduksen aikakautena, vaan Hiilamon sanoin pikemminkin ”laihdutuskuurina” 

(2002: 343, 349). 

Suomalaisessa ydinperheessä lapsen asema on muuttunut selvästi 1960-luvulta 

2000-luvulle tultaessa: lapsista on tullut vanhemmilleen eri tavalla tärkeitä kuin ne 

olivat aikaisemmin työvoimana ja vanhuudenturvana. Merkityksen muutos näkyy 

syntyvyyden vähentyessä eräänlaisena perheen tunnepitoistumisena, sillä lapsen 

myötä vanhemmat kokevat erilaisia tunnekokemuksia, ja heillä on enemmän aikaa 

olla lasten kanssa (Pirskanen & Eerola 2018: 18). Lapsi takaa myös jatkuvuuden, 

hän tulee olemaan sidoksissa vanhempiin aina, sillä heitä ei voi valita pois. Muun 

muassa ehkäisyvälineiden ansioista 2000-luvulla lapsi on aktiivisen valinnan tulos 

ja syntyy naisen myöhemmässä iässä (Fjell 2010: 233). Äitiyttä ei myöskään enää 

nähdä sukupuolen kohtalona eikä uskonnollisilla käsityksillä perhearvoista, kuten 
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ydinperhe, heterous ja yksiavioisuus, ole enää yhtä vahvaa sijaa kuin aikaisemmin 

(Shaw 2010: 152). 

Normilla nimenomaan äitiydestä, lapsesta, avioliitosta ja perheestä on pitkä 

uskonnollinen ja kulttuurinen laahus. Myös eri aikoina ilmentyneet suomen kielen 

sanakirjat peilaavat oman aikansa kollektiivista tajuntaa, mikä on tulkittavissa nor-

matiiviseksi käsitykseksi asiaintiloista (Grönros 2013: 43; Lehtosalo & Tyysteri 

2013: 18–19). Onkin sanottu, että kun sanakirjan normatiivisuus perustuu laadun 

normiin, deskriptiivisyys perustuu määrän normiin: ilmaus otetaan mukaan, jos sitä 

käyttää tietty määrä ihmisiä. Erityisestä tämä tarkoittaa sitä, että valtakulttuuriin ja 

yhteiskunnassa enemmistöä edustaviin näkökulmiin liittyvät sanaston piirteet val-

litsevat ja korostuvat. Niiden voima on usein vahva, sillä käsityksillä on voinut olla 

pitkät perinteet, ja niistä on tullut yleisiä normeja (Grönros 2013: 49). 

Suomen kielen sanakirjojen sana-artikkelit näyttävät, miten lapsettomuuteen ja 

lapseen liittyvien käsitteiden merkitykset ovat muuttuneet ja minkälaisiin tarkoit-

teisiin artikkeleissa on eri aikoina viitattu. Lapsen syntyminen vanhempien näkö-

kulmasta on ilmaistu sanakirjoissa verbiprosesseina saada lapsi, tehdä lapsi, hank-

kia lapsi (NS, PS, KS s. v. lapsi, saada, tehdä, hankkia). Eri aikakausien kielen-

käyttöä ilmentävien sanakirjojen artikkelit esimerkkiaineistoineen osoittavat kult-

tuurin ja kielen muuttumista niin, että tehdä lapsi on saanut kolmessa uusimmassa 

sanakirjassa merkinnät arkikielisyydestä ja sanaliitto hankkia lapsi on yleistynyt 

kahdessa uusimmassa. 

Vanhan kirjasuomen sanakirja tehdä lapsi 

(1500–1700 -l.) 

Nykysuomen sanakirja (1951–61) tehdä lapsi; saada lapsi 

Perussanakirja (1990–94) tehdä lapsi; saada lapsi; hankkia lapsi 

Kielitoimiston sanakirja (2004– ) tehdä lapsi; saada lapsi; hankkia lapsi 

Lapsen hankkimista tuottavien verbiprosessien materiaalisuuden aste on erilainen; 

jotkin toimintaa kuvaavat verbit saavat alatyylisiä konnotaatioita ja jotkin vaikut-

tavat neutraaleilta, vaikka viitteet tarkoitteisiin vaihtelevatkin. Tehdä lapsi -ilmai-

sun merkityksiksi kolmessa uusimmassa sanakirjassa annetaan sekä ´synnyttää´ 

että ´siittää´, ja kaikkien esimerkkilauseissa tekijä on mies: Teki lapsen naapurin-

tytölle. Nykysuomen sanakirja antaa kaksi esimerkkilausetta naisen tekemästä lap-

sesta: On tehnyt kaksi lasta vieraalle miehelle ja Piika teki isännälle äpärän. Kum-

massakin lauseessa aktivoituu moralismin ja yhteiskunnallisen eriarvoisuuden dis-

kurssi (nainen – vieras mies sekä piika – isäntä, ja jälkimmäisestä tuloksena ei 
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lapsi vaan äpärä; NS s. v. tehdä). Verbit tehdä ja saada lapsi implikoivat yksi-

puolista – ehkä hetkellistäkin – toimintaa, kun taas hankkia lapsi viittaa pitkä-

kestoisempaan suunnitelmalliseen prosessiin. Hankkia lapsia mainitaan kahden 

uusimman sanakirjan artikkeleissa (PS, KS s. v. hankkia) ja yhdessä hankkia 

vaimo: Hankkia vaimo itselleen (NS s. v. hankkia), joista kummankin merki-

tykseksi on tulkittavissa vallankäyttöön perustuva suunnitelmallinen toiminta. 

Tässä tutkimuksessa käytän verbiprosessia hankkia lapsi, koska se rakentaa suun-

nitellun lapsen diskurssia, mihin suuntaan kulttuurinen muutos on vähitellen vie-

nyt. Myös kahdessa uusimmassa sanakirjassa on julkaistu sanakirja-artikkelit 

nimenomaan lapsen hankkimisesta. Aineistossanikin haastateltavat puhuvat 

useammin lasten hankkimisesta kuin niiden saamisesta tai tekemisestä. 

Myös lapsen syntymisestä ja sen suhteesta isään ja äitiin esiintyy sanakirjoissa 

kulttuurin muuttuessa erilaisia variaatioita: elämänalueet näyttävät eriytyvän suku-

puolen mukaan naisen perhe-elämäksi ja miehen omaisuuden ja nimen hallinnaksi 

(nainen saa poikalapsen ja mies perillisen; NS s. v. lapsi). Nykysuomen sana-

kirjassa avioliittoon viittaavat nuoripari, rouva ja vaimo, ja nainen näyttäytyy mie-

hen lapsen saamisen välineenä (vaimo sai miehelleen kolme lasta; NS s. v. saada). 

Viime vuosikymmenten empiiriset perhe- ja läheissuhteita koskevat tutkimuk-

set osoittavat, että eletyn arjen monimuotoisuus ei enää vastaa käsitystä perheestä 

lähtökohtaisesti biologisten vanhempien ja lasten muodostamana saman katon alla 

asuvana yksikkönä (Pirskanen & Eerola 2018: 14, 16). Vaikka syntyvyys alenee, 

erilaiset lisääntymismahdollisuudet kasvavat lainsäädännön muutosten myötä: 

hedelmöityshoitoja annetaan julkisessa terveydenhoidossa muillekin kuin hetero-

pareille (Finlex 2019). Parisuhde ei ole kuitenkaan edellytys lapsen hankkimiseen, 

sillä yksin elävät naiset voivat hankkia lapsia tarkoituksellisesti niin lääketieteelli-

sin (Finlex 2018) kuin ei-lääketieteellisinkin menetelmin; tällainen yksinhuoltaja 

ei ole enää ihmetyksen aihe. Lapsen haluavalle miehelle tilanne on tyystin toinen, 

sillä kuinka varmistua siitä, että lapsen synnyttänyt nainen luopuu lapsesta ja huol-

tajuudesta. Myös juridiikka olisi ratkaistava ottaen huomioon erilaiset mahdolliset 

tilanteet, sillä Suomen lainsäädäntö (vuonna 2021) ei salli sijaissynnytystä. Sijais-

synnytyksiä kuitenkin sovitaan sellaisiin maihin, joissa se on laillista, mutta lapsen 

oikeudellinen asema on näissä tilanteissa haavoittuvainen, etenkin jos kaikki ei suju 

suunnitelmien mukaan. Yksin elävät naiset ja miehet saavat adoptiolapsenkin, jos 

muuten täyttävät vaatimukset (Finlex 2012). 

Heteronormatiivisuuteen liitettyä hyvän elämän fantasiaa ja onnellisuuden 

lupausta vasten esimerkiksi queer-elämä näyttäytyy onnettomana, avioliiton ja las-

ten puutteena (Alasuutari 2018: 188). Nykyperhettä onkin lähes mahdotonta mää-
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ritellä yksiselitteisesti, vaikka Tilastokeskus siihen pyrkiikin: Perheen muodostavat 

yhdessä asuvat avio- tai avoliitossa olevat tai parisuhteensa rekisteröineet henkilöt 

ja heidän lapsensa, jompikumpi vanhemmista lapsineen sekä avio- ja avopuolisot 

sekä parisuhteensa rekisteröineet henkilöt, joilla ei ole lapsia (Terävä & Böök 

2018: 89). Esimerkiksi polyamoriset suhteet ja niihin liittyvä lapsettomuus tai lap-

set eivät ole saaneet vielä tilastojen käsitteistöön omaa kategoriaansa. Moniarvois-

tuva käsitys perhemuodoista vähentää vapaaehtoisen lapsettomuudenkin 

tabuisuutta, ja normin ja tabun rajat ovat jatkuvassa liikkeessä. 

Myös hedelmöityshoitolaista käyty keskustelu eduskunnassa vuonna 2006 

näyttää Hirvosen tekemän analyysin perusteella, että biologisen ja heteroseksuaa-

lisen vanhemmuuden ihannenormi on edelleen lainsäädännön taustaa ohjaava 

arvostus. Traditioilla ja toistomalleilla on moderneissa yhteiskunnissa moraalisesti 

ja emotionaalisesti sitovaa voimaa (Hirvonen 2007: 279, 293). Mahlamäki (2008: 

228) pitää hedelmöityshoitolaista käytyä poliittista keskustelua esimerkkinä tilan-

teesta, jossa uskonto edelleen paikantuu sekulaarin alueelle. Kun eduskunta kes-

kusteli vuonna 2006 hallituksen esityksestä laiksi hedelmöityshoidoista (HE 2006), 

hedelmöitettävät sukusolut eivät enää olleet vain biologisia yksiköitä vaan niistä 

tuli kysymyksiä, jotka koskivat yhteiskunnan perustavina instituutioina nähtyjä 

perhettä ja avioliittoa, äitiyttä ja isyyttä. Nämä instituutiot toimivat ”pyhän järjes-

tyksen” kulmakivinä, joita on suojattava säädöksillä ja rajoituksilla. Ydinperhe, 

joka muodostuu äidistä, isästä ja lapsista – huolimatta keinoista, joilla lapset saavat 

alkunsa – rakennettiin keskusteluissa näyttämään luonnolliselta ja ainoalta oikealta 

tavalta elää ja jatkaa sukua. Säädettävänä olleen hedelmöityshoitolain nähtiin 

uhkaavan ydinperhettä ja sen myötä myös koko yhteiskunnan järjestystä (Mahla-

mäki 2008: 249). Heteroseksuaaliseen parisuhteeseen nähtiin luonnostaan kuulu-

van myös lapset, jolloin – tahallisesti tai tahattomasti – lapsettomat pariskunnat 

näyttäytyivät puutteellisina tai vajaina perheinä. Samaa sukupuolta olevista paris-

kunnista taas ei muodostunut aitoja perheitä edes lapsien myötä. Yksin ja lesbo-

suhteessa elävien naisten toivottiin kanavoivan hoivaamisviettinsä muualle, ystä-

vien tai sukulaisten lapsiin tai adoptoivan jonkun maailman kärsivistä lapsista. 

Yksin elävien naisten tai naisparien lapsettomuutta siis vähäteltiin verrattuna hete-

roseksuaalisen avioparin hedelmättömyydestä aiheutuvaan kärsimykseen ja 

siis ”aitoon” ongelmaan (Mahlamäki 2008: 236–237). 

Kulttuuriset toimijuudet ja normit ovat jatkuvassa liikkeessä, ja teot ja puheet 

muokkaavat niitä alinomaa kulttuurisina käytäntöinä. Perheellä vanhempien ja lap-

sen kehyksenä on ollut tärkeä merkityksensä ja perhenormilla on oma paikkansa 

myös vapaaehtoisen lapsettomuuden kontekstissa. Perhe näyttää kytkeytyvän 
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lisääntymisnormiin yhtä lailla kuin vapaaehtoiseen lapsettomuuteenkin. Lisäänty-

misnormin pitkä historia ja yhä enemmän yleistyvät vastatoimijuudet antavat 

aiheen tutkia niiden suhdetta 2010-luvun Suomessa. 

2.2 Kasvava lapsettomuus 

Lapsettomuutta koskevissa tutkimuksissa käsitellään enimmäkseen hedelmättö-

myyttä, hedelmöityshoitoja ja näiden vaikutusta asianosaisiin, niinpä tahaton lap-

settomuus onkin hallinnut lapsettomuustutkimuksen kenttää. Vanhemmiksi tahto-

vat haluavat lapsia, mutta kun eivät niitä saa, ovat ehkä käyneet läpi hedelmöitys-

hoitoja, adoptoineet lapsen tai antaneet kodin sijaislapselle (Engwall & Peterson 

2010: 26; Fjell 2010: 248). Toinen ilman lapsia elämisen tyyppi on vapaaehtoinen 

lapsettomuus, joka käsitteenä osoittautuu moniulotteiseksi. Tarkkarajaisin biologi-

aan perustuva määritelmä vapaaehtoisesti lapsettomalle on steriloitu henkilö, sillä 

sterilointi tapahtuu asianosaisen omasta tahdosta. Vapaaehtoisesti lapsettomaksi 

määritellään myös hedelmätön henkilö, joka ei halua lapsia (Shaw 2010: 152; 

Engwall & Peterson 2010: 25–26). Suppeimmillaan vapaaehtoisesti lapsettomiksi 

määrittyisivät vain henkilöt, joilla ei ole biologisia eikä fyysisiä esteitä lapsen saan-

nille ja jotka eivät hanki lapsia sekä steriloidut henkilöt (Peterson 2010a: 67–68). 

Jotkut päättävät olla hankkimatta lapsia, ja jotkut valitsevat lapsettomuuden ja las-

ten hankkimisen väliltä lapsettomuuden. Valitsijat eivät ole välttämättä lapsia vas-

taan vaan muiden asioiden puolesta, esimerkiksi uran ja koulutuksen. On myös vii-

västyttäjiä, jotka siirtävät valintaa eteenpäin, ja tuloksena on ennen pitkää lapsetto-

muus. Päätös ja valinta ovat ristiriitaisia termejä, samoin tahaton ja vapaaehtoinen 

lapsettomuus. Petersonin tutkimusten perusteella (2010a: 82) useimmiten olisi 

parasta puhua päätymisestä lapsettomuuteen elämäntilanteiden mukaan. 

Seksuaalielämä ei kuulu enää yksityiseen alueeseen, ja erilaisia perhemuotoja 

ja lisääntymismahdollisuuksia sekä tahatonta ja vapaaehtoista lapsettomuutta käsi-

tellään laajasti mediassa ja koulussakin annetaan seksuaalikasvatusta (Fjell 2010: 

234). Julkisuuden ansiosta aiemmin epätyypillisinä pidetyt perhemuodot vähitellen 

arkipäiväistyvät. Lapsia halutaan aktiivisesti ja ne hankitaan useimmiten suunnitel-

mallisesti. Siten myös tahattomasta lapsettomuudesta on kehkeytynyt suuri 

ongelma, kun yhteinen projekti ei onnistukaan, jos kohta lääketiede on kehittänyt 

monenlaisia hoitoja lapsettomien avuksi. Hedelmöityshoidot ja lapsi vanhempien 

yhteisenä projektina työntää etenkin vapaaehtoisesti lapsettomia naisia yhä enem-

män ydinperheihanteen ulkokehälle ja yhä kauemmas heteronormatiivisuuden 

periferiaan (Fjell 2010: 251). Yksin elävillä miehillä tässä kontekstissa paikkaa ei 
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oikein ole ollutkaan. Suurin odotuksenvastainen poikkeama lisääntymisnormista 

on lapsettomuus parisuhteessa, ja yksin elävän julki tuoma lapsettomuus voidaan 

nähdä jopa provokaationa. Heteroparisuhdenormia tuottavat myös sanakirjat. Myös 

Nykysuomen sanakirja kuvastaa julkaisuajankohtaansa edeltävän ajan kielenkäyt-

töä ja liittää lapsen naiseen ja avioliittodiskurssiin (lapseton nainen, avioliitto, 

perhe, talo; NS s. v. lapseton). Uudempien sanakirjojen lapseton ja lapsettomuus 

aktivoivat parisuhde- ja sairausdiskursseja (lapseton avioliitto; lapsettomuudesta 

kärsivä nainen t. pariskunta; lapsettomuushoito; lapsettomuusklinikka; KS s. v. 

lapseton, lapsettomuus). 

Vapaaehtoinen lapsettomuus näyttää lisääntyvän 2000-luvulla. Kun 2000-

luvun alussa lapsettomaksi aikoi jäädä noin joka kymmenes 20–45-vuotiaista Miet-

tisen referoiman tutkimuksen vastaajista, vuonna 2015 lapsettomaksi aikoi jäädä 

lähes 16 prosenttia. Noin 25 prosenttia lapsettomista 20–34-vuotiaista naisista ja 

runsaat 30 prosenttia miehistä ei aikonut hankkia lainkaan lapsia (Miettinen 2015: 

45, 53–54). Tilastokeskuksen vuoden 2010 väestötilaston (SVT 2011) valossa Suo-

messa asuvista 40-vuotiaista naisista 21 % ei ollut synnyttänyt lasta. Lapsettomien 

osuus kasvaa hitaasti ja vakaasti, sillä vuonna 1990 samanikäisten lapsettomien 

naisten määrä oli ollut 15 %. Vuoden 2018 väestörakennetilaston (SVT 2018a) 

mukaan vuonna 2018 Suomessa asuvista ja kotimaisia kieliä äidinkielenään puhu-

vista 45–49-vuotiaista naisista 18,8 prosenttia oli lapsettomia. Vaikka edellä mai-

nitut aiotun ja toteutuneen lapsettomuuden luvut (haastatteluaineistosta ja tilasto-

aineistosta) eivät ole tuloksia samasta tutkimusjoukosta, lukuja on mahdollista tul-

kita niin, että toteutunut lapsettomuus on suurempaa kuin aiottu lapsettomuus. Pää-

telmiä siitä, koostuuko suurempi toteutunut lapsettomuus tahattomasta vai vapaa-

ehtoisesta lapsettomuudesta, on mahdotonta tehdä. 

Myös koulutuksen suhteen lapsettomuus vaihtelee. Perusasteen koulutuksen 

suorittaneilla naisilla lapsettomien osuus on 22,5 prosenttia, keskiasteen tutkinnon 

suorittaneilla 18,7 prosenttia ja korkea-asteen tutkinnon suorittaneilla 18,3 prosent-

tia. Kymmenessä vuodessa keskiasteen tutkinnon suorittaneilla lapsettomien osuus 

on noussut 3,6 prosenttiyksikköä ja perusasteen tutkinnon suorittaneilla 3,0 pro-

senttiyksikköä. Kotimaisia kieliä puhuvista 45–49-vuotiaista miehistä oli vuoden 

2018 lopussa lapsettomia 26,7 prosenttia. Miehillä erot lapsettomien osuudessa 

ovat koulutusasteen mukaan huomattavasti suuremmat kuin naisilla. Perusasteen 

koulutuksen suorittaneista miehistä lapsettomia oli joka kolmas, keskiasteen kou-

lutuksen suorittaneista 29,4 prosenttia ja korkea-asteen koulutuksen suorittaneista 

20,8 prosenttia (SVT 2018 c). 
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Lasten hankkimista on myös lykätty myöhemmälle iälle: 30-vuotiaina naisista 

oli äitejä 67 % vuonna 1990, ja vuonna 2010 noin 50 % (SVT 2011b). Vuonna 2018 

lapsettomia naisia on 30. ikävuoteen asti suhteellisesti enemmän kuin lapsia hank-

kineita, ja sitä vanhemmissa lapsia hankkineita on enemmän (SVT 2018a). Lapset-

tomien miesten enemmistö jatkuu noin viisi vuotta vanhempaan ikäluokkaan kuin 

lapsettomien naisten, 35-vuotiaisiin asti (SVT 2018b). 

Sosiologi Matilda Hemnellin tutkimuksessa suomalaisista lapsettomista nai-

sista noin 10 %:n oletetaan olevan vapaaehtoisesti lapsettomia. Vuodesta 1990 vuo-

teen 2005 vapaaehtoisesti lapsettomien miesten osuus nousi 13 prosenttiin 

(Hemnell 2010: 167). Myös Yhdysvalloissa 1950-luvulta saakka on niiden naisten 

osuus kasvanut, jotka haluavat jäädä lapsettomiksi (DeOllos & Kapinus 2002: 72). 

Lasten määrä polarisoituu samalla: lasten määrä kasvaa, mutta se kasaantuu yhä 

harvemmille (Mäkinen 2008: 79). Lapsettomien määrä tavallaan kasvaa myös sitä 

kautta, että lasten hankkimista lykätään yhä kauemmas ja lapset siten saadaan yhä 

vanhempina – lapseton aika aikuisten elämässä lisääntyy. Lapsettomuus onkin län-

simaissa yhä useamman kokemus. Kehittyvissä maissa lapsettomuus on harvinaista 

eikä vapaaehtoista lapsettomuutta juurikaan esiinny (Peterson 2010a: 65). Kasva-

vasta lapsettomuudesta huolimatta lapseton saa yhteiskunnassa edelleen erityisen 

leiman ja hänet jätetään lapsikeskustelussa ulkopuoliseksi. Näin lapsettomuus tuo 

hänelle näkymättömyyden kokemuksen ydinperhettä esille nostavassa yhteiskun-

nassa (Mäkinen 2008: 231). Joissakin uskonnollisissa yhteisöissä, kuten esimer-

kiksi vanhoillislestadiolaisissa, arvostetaan suurta lapsilukua, ja niissä lapsetto-

muus on harvinaista. Tutkimusta tarvitaan selvittämään, millainen asema lapsiper-

henormista poikkeavalla näissä yhteisöissä on. 

Väestöliitto normittaa asiantuntijuutensa ja virallisen asemansa perusteella 

syntyvyyttä tasaisin väliajoin. Järjestö on osittain julkista rahoitusta saava sosiaali- 

ja terveysalan toimija, joka edistää hyvinvointia ja ihmisoikeuksia, ja ilmoittaa ole-

vansa koko väestön asialla (Väestöliitto 2020). Vuonna 2020 julkaisemassaan 

raportissa Kestävän väestönkehityksen Suomi liitto kantaa huolta Suomen synty-

vyydestä, joka on Euroopan alhaisin ja koko maailman alhaisimpia: kokonais-

hedelmällisyysluku 1.35 (Sorsa 2000: 17). Vertailemalla keskenään syntyvyyttä eri 

maissa se tuottaa maiden välistä huonommuutta ja paremmuutta rakentavaa kilpai-

ludiskurssia. Suomen sijoittumisen parantamiselle tässä rankingissa liitto asettaa-

kin tavoitteeksi hedelmällisyysluvun nostamisen 1.9:ään. 

Syntyvyys alkoi laskea ja lapsettomuus lisääntyä aikana, jolloin ei ole tapahtu-

nut lapsiperheille epäedullisia muutoksia perhepolitiikassa. Perhepolitiikan vaiku-

tusten arvioinnin tekee hankalaksi se, että ratkaisujen merkitystä on usein vaikeaa 
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erottaa muusta yhteiskunnallisesta kehityksestä. Vaikka esimerkiksi perhe-etuuk-

sien merkittävä korotus voikin edistää parien lastenhankintaa, samaan ajankohtaan 

sijoittuva taloudellinen taantuma ja työttömyyden kasvu saa puolestaan monet epä-

röimään perhekoon kasvattamista. Näyttää siltä, että kielteisesti lapsenhankintaan 

suhtautuvien kannan muuttaminen yhteiskuntapolitiikan keinoin on melko vaikeaa 

(Miettinen 2015: 80, 85). Voikin päätellä, että yhteiskunnallisilla päätöksillä ei ole 

suoraa vaikutusta syntyvyyteen, vaan lapsettomuus pohjautuu muihin sosiaalisiin, 

kulttuurisiin ja yksilöllisiin syihin. 
  



32 

 



33 

3 Haastatteluaineisto 

Käsittelen tässä luvussa haastattelemista kohtaamisena ja laadullisen aineistonhan-

kinnan menetelmänä ja sen jälkeen haastateltavien löytämistä, haastattelujen 

toteuttamista käytännössä, haastattelujen tuloksena syntyneitä tekstejä ja kokemus-

ten kuvaamista puhuttuna kielenä. Pohdin myös haastattelemiseen liittyviä eettisiä 

kysymyksiä 

Haastatteluaineiston olen tuottanut yhdessä haastateltavien kanssa vuosina 

2012–2013, ja se käsittää eri-ikäisten parisuhteessa ja yksin elävien miesten ja nais-

ten puhuttuja tekstejä oman vapaaehtoisen lapsettomuutensa kokemuksista. Val-

mista aineistoa ei ollut, sillä yli 50-vuotiaiden kirjoittamia ja julkisesti saatavilla 

olevia tekstejä vapaaehtoisesta lapsettomuudesta ei juurikaan ollut, mutta nuoret 

aikuiset kyllä kirjoittivat keväällä 2013 vapaaehtoisesta lapsettomuudestaan verk-

kofoorumeilla (Vapaaehtoisesti lapsettomat ry:n verkkosivut, Plaza/Ellit jne.). 

Näillä kanavilla tekstit näyttivät kuitenkin keskittyvän pääosin lapsia hankkineiden 

ja vapaaehtoisesti lapsettomien vastakkainasetteluun, ratkaisujen syihin ja toisten 

tekemien ratkaisujen arvostelemiseen. Itse halusin kuulla ja analysoida nimen-

omaan kokemuksia vapaaehtoisesta lapsettomuudesta. 

Puhuminen ilmentää kokemusta välittömämmin kuin kirjoittaminen, koska kir-

joitettaessa ilmaisua hiotaan, ja sen tuloksena syntyy puhuttua tekstiä ehyempi ja 

kerronnallisempi teksti (Hyvärinen 2010: 113), tosin verkkotekstit etenkin keskus-

telufoorumeilla lähentyvät spontaaniudentunnussaan tässä suhteessa puhuttua 

kieltä. Puhutussa tekstissä toistot, diskurssipartikkelit ja katkokset ilmentävät usein 

kokemista. Kokemuksellisuus vaikuttaakin kerrontaan siten, että kerronta hajoaa 

kielellisesti, viittaussuhteet muuttuvat epäselviksi, pronominit häviävät ja aika-

muodot sekoittuvat – kokemuksen kuvaamisen takia narraatiosta tulee anti-

narratiivista eli kuvattuja kokemuksia (Aaltonen & Leimumäki 2010: 

128). ”Kokemuksellinen kerronta perustelee itse, miksi se kannattaa kertoa” 

(Hyvärinen & Löyttyniemi 2005: 199). Kaiken kaikkiaan nykyhetkessä vuoro-

vaikutuksellisesti syntynyt haastattelu on aineistona erilainen kuin konventionaa-

liseksi viilattu kirjallinen esitys (Hyvärinen 2010: 113). 

Haastatella voidaan fakta- tai näytenäkökulmasta. Faktanäkökulman on tarkoi-

tus tuottaa tietoa, kun taas kielen- ja kulttuurintutkijalle näytenäkökulman mukai-

sesti hankittu aineisto on osa sitä todellisuutta, jota sen käsitteleminen rakentaa: 

olennaista ei ole väitteiden totuudenmukaisuus vaan tapa, miten ne on tuotettu. 

Retoriikka luo maailman, jota sen oletetaan esittävän, eikä representaatiossa ole 

olennaista erottaa totuutta epätodesta (Tiittula 2012: 427; Gubrium & Holstein 
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2003: 9). Tällainen konstruktivistinen käsitys haastattelemisesta antaa mahdolli-

suuden tavoittaa jotakin haastateltavien kokemusmaailmasta, koska sekä haastatte-

lija että haastateltava osallistuvat merkitysten tuottamiseen ja haastattelupuhetta 

tarkastellaan diskurssina. 

Haastatteleminen myös näyttää, millaisessa kulttuurissa elämme ja keitä me 

olemme. Aikaisemmin, kun elettiin lähiyhteisöissä, olisi ollut kummallista lähestyä 

outoa ihmistä ja kysyä häneltä lupaa keskustella henkilökohtaisista asioista. Toisen 

maailmansodan jälkeen standardoitujen kyselytutkimusten myötä totuttiin anta-

maan tietoja ja ilmaisemaan mielipiteitä, jotka eivät koskeneet suoraan omaa elä-

mää tai sosiaalisia suhteita. Vähitellen yksilöt tulivat nähdyiksi väestön tärkeinä 

osina, mikä demokratisoi kokeellisesti saatua tietoa ja heitä arvostettiin oman 

kokemuksensa merkittävinä kommentoijina. Enää ainoastaan yhteisön päällikkö ei 

puhunut kaikkien puolesta, kun tutkittavat tuottivat aineistoksi omia kokemuksiaan 

ilman välittäjähenkilöitä (Gubrium & Holstein 2003: 22). Kulttuurintutkimuksessa 

haastateltavan tuottamaan aineistoon (haastattelut, keskustelut, kysymykset) perus-

tuvaa tutkimista kutsutaan emic-näkökulmaiseksi: hän käyttää oman kulttuurinsa 

käsitteitä ja rakentaa omaa toimintaansa käytännöllisyyden, vuorovaikutuksen ja 

yhteisöllisyyden kannalta, missä usein konteksti ratkaisee. Tutkija taas tekee 

omassa roolissaan havaintoja tutkittavien toiminnasta tai osallistuu toimintaan itse 

ja käyttää tiedeyhteisönsä käsitteitä (etic-näkökulma). Hänen näkökulmansa ovat 

ilmiön yhtenäisyydessä, monimuotoisuudessa ja järjestelmällisyydessä, tieto 

rakentuu kumulatiivisesti, ja sen avulla teoriaa kehitetään (Pike 1967; Borofsky 

1987: 154). 

Tällä tutkimuksella haluan tuoda vapaaehtoisesti lapsettomien oman äänen 

kuuluville. Haastatteluissa tuotettu puhe kertoo asianosaisten henkilöiden senhet-

kisen suhteen puheena olevaan ilmiöön sellaisena kuin he sen kyseisellä hetkellä 

esittävät, ja siksi tein aineiston kokoamiseksi henkilökohtaiset haastattelut kirjoi-

tettujen tekstien keräämisen sijaan. Vapaamuotoiset kuvaukset ja kielellinen luomi-

nen rakentavat haastateltavien jatkuvasti liikkeessä olevia merkityksiä paremmin 

kuin ennalta strukturoituun rakenteeseen kiinnittyvät kuvaukset (Tienari, Vaara & 

Meriläinen 2005: 107). Koska tämän tutkimuksen haastateltavat elävät suomalai-

sessa kulttuurissa, voi olettaa, että ilmi tulevat vapaaehtoisen lapsettomuuden mer-

kitykset ovat paitsi yksilöllisesti koettuja myös kulttuurisesti jaettuja, sillä yksilöt 

peilaavat kokemuksiaan kulttuurisiin normeihin ja muutoksiin ja selittävät itseään 

suhteessa niihin (Davies 2002: 25). 

Konstruktivistinen kielikäsitys on syrjäyttänyt romanttisen käsityksen omalla 

autenttisella äänellään kertovasta yksilöstä (Gubrium & Holstein 2003: 11; 
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Hyvärinen & Löyttyniemi 2005: 219). Konstruktivistien mukaan kaikki puhe liit-

tyy menneisiin, nykyisiin ja tuleviin teksteihin ja kaikki merkitykset syntyvät vasta 

vuorovaikutuksessa; jopa monologi on osa dialogia (Hyvärinen & Löyttyniemi 

2005: 202). Vuorovaikutuksessa toisten kanssa ihminen representoi itseään valitse-

malla kulttuurisesti muovautuneesta ilmaisuvarannosta tilanteeseen sopivimman 

ilmaisun. Kaikki puhe on oman minän esittämistä muille kulttuurin muovaamassa 

kehyksessä, joka antaa viitteet siitä, mistä on sopivaa puhua, millä tavalla on sopi-

vaa puhua ja kenelle on sopivaa puhua. Kokemus syntyykin puheessa aina uudel-

leen, vaikka kaikki sanat ovat niin sanotusti lähtöisin toisten suista (Bahtin 1986: 

92; Solin 2001: 17). Vuorovaikutustilanne on kuitenkin aina ainutkertainen eikä se 

toistu koskaan samanlaisena. Yksilöllisyydessään se heijastaa, muokkaa ja luo kult-

tuurisia merkityksiä kuten kulttuurikin muokkaa vuorovaikutuksessa syntyviä mer-

kityksiä (Lakomäki, Latvala & Laurén 2011: 10). 

Puhutun kielen ja kirjoitetun kielen tuottamisen tilanne poikkeavat toisistaan. 

Vaikka kielenkäyttö on olemukseltaan dialogista, on puhe kirjoitusta dialogisem-

paa, koska useimmiten vuorovaikutuksen toinen osapuoli on välittömästi läsnä ja 

viesti suuntautuu jollekin. Välittömän kokemuksen kuvaamiseen puhuttu kieli 

soveltuu paremmin, sillä kirjoitettaessa tekstiä hiotaan enemmän ja niin ollen muo-

don merkitys korostuu. Omissa teemahaastatteluissani minulle ennestään tuntemat-

tomat haastateltavat aloittivat usein puheensa yleiskielellä, mutta tilanteen edetessä 

ja heidän rentoutuessaan kielenparsi liukui puhekieleen päin. Valmiitten kysymys-

ten varaan rakentuvassa haastattelussa todennäköisesti kielenkäyttö olisi yleiskie-

lisempää kysymysten muotoa mukaillen, kun taas teemallinen haastattelu rakentuu 

haastateltavan vapaammin assosioituvaan puhumiseen, mikä näkyy puhekielenä. 

Tämän tutkimuksen eri-ikäisten parisuhteessa ja yksin elävien naisten ja mies-

ten lapsettomuuspuhe ei tuota syitä vapaaehtoiseen lapsettomuuteen, vaan rakentaa 

erilaisia kokemuksia lapsettomuudesta, diskursseja ja toimijuuksia, mihin teema-

haastattelun kysymyksetkin ohjaavat (Millaista on olla lapseton? Miten lapsetto-

muus näkyy tai tuntuu? Millaisia kokemuksia sisältyy elämiseen ilman lapsia? jne.; 

ks. liitettä 1). Tällä tavoin muotoilluilla kysymyksillä tavoittelin mahdollisimman 

avointa vastaushorisonttia, jossa haastattelutilanteessa tuotetaan vapaaehtoisen lap-

settomuuden merkityksiä, diskursseja ja toimijuuksia ilman tiukkaa strukturointia 

ajan kulun mukaan. 

Haastattelun teemat kehittelin niin, että ne suosisivat tai ainakin antaisivat 

mahdollisuuden kuvata kokemuksia eikä tuottaa ensisijaisesti narraatiota tai elämä-

kerrallista tekstiä. Kokemuksen kuvaamiseen väljä teemahaastattelun runko antaa 

hyvät mahdollisuudet, sillä tällöin puhuja rakentaa mahdollisimman vapaasti mer-



36 

kityksiä ja merkitysten järjestyksiä. Haastateltavan täytyy saada tilaa, jotta hänellä 

on mahdollisuus saada oma äänensä kuuluviin. Haastattelija laatii esiymmärryk-

sensä pohjalta teemallisen rungon, jonka avulla hän varmistaa, että haastattelussa 

keskitytään tiettyyn aihepiiriin. Haastattelu ei etene orjallisesti kysymysrungon 

mukaan, mutta sen avulla haastattelija huolehtii, että läpi käydään kaikki teemat 

(Salasuo 2015: 169). Täysin fenomenologiseen eli ilmiöiden elämyksellisyyteen 

perustuvaan kokemuksen kuvaamiseen ei kuitenkaan ole mahdollista päästä, 

vaikka haastattelija tekisi itsestään kuinka näkymättömän tahansa ja vaikka haasta-

teltavan kokemuksien kuvaaminen olisi kuinka vapaata assosiaatiota tahansa. 

Haastattelijalla on haastattelussa lähtökohtaisesti valta-asema, koska kysyminen 

edellyttää vastaamista, ja hänen läsnäolonsa tuo tilanteisen ja kulttuurisen vuoro-

vaikutuksen näkyville (Tienari, Vaara & Meriläinen 2005: 123). Hiljaa oleminen ei 

olekaan neutraali vaihtoehto, mutta se tuottaa kuitenkin usein enemmän kuin kysy-

mysten laukominen (Hyvärinen 2010: 197). Narratiivisuuteen ja tapahtumien kro-

nologiseen etenemiseen ohjaavissa haastatteluissa kerrotaan ja kuvataan tapahtu-

mia, jotka on todennäköisesti kerrottu useasti aiemminkin. Kuvatut kokemukset 

esimerkiksi sairauksista ovat jo kulttuurissa sekä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa 

muokkautuneita, ennen kuin ne päätyivät nauhalle tallennettaviksi haastattelutilan-

teessa (Taivalantti 2012: 57). Tabuun aiheeseen liittyvien kokemusten käsittelemi-

nen näyttäytyy todennäköisesti tuoreempana, sillä vapaaehtoinen lapsettomuus ei 

puheenaiheena ole ihan yleinen, kuten aineistoni osoittaa. 

3.1 Haastatteleminen kohtaamisena 

Tutkimuksen aineisto on pääosin kyseessä olevaa tutkimusta varten erikseen han-

kittu aineisto, joka koostuu haastattelemalla saaduista kuvatuista vapaaehtoisen 

lapsettomuuden kokemuksista. Neljä haastattelua seitsemästätoista tein vuonna 

2012, ja nuo henkilöt lukeutuvat tämän tutkimuksen vanhoihin haastateltaviin: 

kaksi naista, joista toinen eli yksin ja toinen oli elänyt parisuhteessa sekä kaksi 

miestä, joista toinen eli yksin ja toinen parisuhteessa. Vanhojen haastattelut tein 

ensin, ja myöhemmin nuorten haastattelurunkoon lisäsin kysymyksiä, esimerkiksi 

Missä vaiheessa joko päätit olevasi vapaaehtoisesti lapseton tai huomasit olevasi 

vapaaehtoisesti lapseton? (ks. liitettä 1). Vanhojen ja uusien haastattelujen teemat 

ja tallennustapa olivat keskenään samanlaisia, joten pystyin käyttämään vuoden 

vanhaa aineistoa. Jouduin kuitenkin litteroimaan vanhemmat haastattelut lingvis-

tistä analyysia varten puhutun kielen tauotuksen mukaisiksi asianomaisine merkin-



37 

töineen, ilman kirjoitetun kielen lauseita ja virkkeitä eksplikoivia välimerkkejä 

sekä virkkeenalkuisia ja erisnimiä eksplikoivia kapiteelikirjaimia. 

Koska vuorovaikutteisessa haastattelutilanteessa tuntuu luonnottomalta ja teo-

reettiselta kysyä suoraan lapsettomuuden merkityksiä, pyysinkin haastateltavia 

kuvaamaan lapsettomuuden kokemuksiaan (haastattelun teemat liitteessä 1). En 

korostanut tutkivani kieltä, koska ”kieltä” erikseen ei ole, vaan sisältö ja puhumisen 

tapa kietoutuvat toisiinsa erottamattomasti (Gubrium & Holstein 2003: 9), ja siksi 

kerroin tutkivani kokemuksista esiin nousevia lapsettomuuden merkityksiä. Monet 

haastattelijat ovat sitä paitsi kokeneet, että haastateltavat alkavat tarkkailla ja kont-

rolloida puhettaan tavallista enemmän, jos kielenkäytön tutkimista korostetaan 

(Nuolijärvi 2005: 250). 

Tutkimusjoukko koostuu kahden ikäryhmän teksteistä; yli 50-vuotiaiden ja 23–

37-vuotiaiden puhunnokset. Yli 50-vuotiaiksi vapaaehtoisesti lapsettomiksi mää-

rittelin sellaiset ihmiset, joilla ei ole omia, adoptoituja, sijaislapsia tai lapsipuolia 

samassa taloudessa, tiedossa olevaa sairautta, joka estää lasten hankkimisen eikä 

hedelmöityshoitoja takanaan. He joko eivät ole koskaan halunneet lapsia, ovat päät-

täneet jäädä lapsettomiksi tai valinneet lapsettomuuden, tai sitten he ovat elämän-

tilanteiden seurauksena päätyneet elämään lapsettomina. Tähän ryhmään luen 

myös sellaiset henkilöt, jotka eivät ole tietoisesti päättäneet jäädä lapsettomiksi, 

mutta eivät ole halunneet lasta niin paljon, että olisivat esimerkiksi uhmanneet 

oman aikakautensa kulttuurisia normeja hankkimalla lapsen ilman parisuhdetta. 

Näin rajaten haastateltavien elämässä todentuvat sekä biologinen että sosiaalinen 

lapsettomuus. 23–37-vuotiaat vapaaehtoisesti lapsettomat määrittelen edellä mai-

nitulla tavalla, ja sen lisäksi niin, että he ovat ilmaisseet aikomuksensa jäädä lap-

settomiksi; muutenhan haastattelemisessa lapsettomuuden kokemisesta ei olisi 

mieltä, sillä suuri osa lapsia hankkivista on vielä tuossa vaiheessa lapsettomia. Suo-

messa äidiksi tulemisen ikä on 1970-luvulta lähtien noussut ja vuonna 2017 se oli 

jo lähes 29 vuotta (Rotkirch, Tammisalo, Miettinen & Berg 2017: 18). Vapaaehtoi-

nen lapsettomuus on väljä käsite, jonka sisälle mahtuu monenlaista lapsettomuutta. 

Päästäkseni kiinni ilmiön moninaisuuteen määrittelenkin käsitteen tässä tutkimuk-

sessa edellä mainitulla tavalla väljästi, sillä suppeimmillaan tutkimusjoukko rajau-

tuisi steriloituihin henkilöihin (Engwall & Peterson 2010: 25). 

Haastattelin yhteensä seitsemäätoista henkilöä ja nimesin ryhmät ikävuosien 

perusteella vanhoiksi ja nuoriksi. Kun sukupolven teoreettinen ikä Suomessa on 

jonkin verran yli 25 vuotta, sopii 50 vuotta vanhemman ikäryhmän alarajaksi, sillä 

lapsia hankkineitten perheitten määrä ylittää lapsettomien perheitten määrän naisen 

ollessa 30-vuotias (SVT 2011b). 23–37-vuotiaat rajasin sen perusteella, että suurin 
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osa menee naimisiin tai saa ensimmäisen lapsen tuossa iässä (SVT 2011a). Koska 

yksin elävistä oli hankalaa löytää nuorempaan ryhmään haastateltavia, laajensin 

nuorempien ryhmän alkuperäistä yläikärajaa 30:stä 37:ään vuoteen ja nostin ala-

rajan 20:stä 23:een, koska 23-vuotias oli lopulta nuorin haastateltava. Kummasta-

kin ikäryhmästä etsin kaksi-kolme naimisissa olevaa ja kaksi-kolme parisuhteessa 

elävää naista ja miestä, samoin kaksi-kolme yksin elävää naista ja kaksi–kolme 

miestä. Nuorten yksin elävien miesten ryhmästä haastateltavia löytyi ainoastaan 

yksi. 

Tutkimuskirjallisuuden valossa vanhemmuus ja lapsi näyttäytyvät sukupuolille 

erilaisena, joten todennäköisesti myös lapsettomuus merkityksellistyy heille jos-

sain määrin erilaisena (Shaw 2010: 161; Engwall & Peterson 2010: 23). Määrittelin 

sukupuoleen, ikään ja elämäntilanteeseen liittyvät kategoriat kulttuuriantropolo-

gian opinnoissa saamani alustavan esiymmärryksen perusteella, sillä siinä miehet 

ja naiset merkityksellistivät lapsettomuuttaan jossain määrin eri tavoin, vaikka 

jotakin yhteistä löytyi. Esimerkiksi miehet peilasivat lapsen hankkimista maailman 

huonoon tilaan ja naiset käsittelivät lapsesta ja lapsettomuudesta puhuessaan ihmis-

tenvälisiä tunnesiteitä. Lapsettomuuden tabuisuutta halusin lähestyä kulttuurisen 

muutoksen kautta: onko siitä puhuminen erilaista nuorille ja vanhoille. Lisäänty-

misnormi kohdistuu vahvempana konventionaalisiin parisuhteisiin kuin yksin elä-

viin, joten valitsin elämänmuodon kolmanneksi kategoriaksi, jonka pohjalta aineis-

ton kokosin ja jonka läpi sitä luen. Haastattelutilanteessa kysyin jokaiselta hänen 

senhetkisen ikänsä ja elämäntilanteensa, mutta etnistä taustaa ja sukupuolta en, 

vaan oletin heidät kaikki kantasuomalaisiksi ja sukupuolen etunimen mukaiseksi. 

Myöskään seksuaalista suuntautumistaan en pyytänyt heitä määrittelemään, vaikka 

sillä saattaisi olla merkitystä lisääntymisnormin ja sen mahdollisen vastatoimijuu-

den ilmaisemisen kannalta. Näitä ominaisuuksia ei ole kuitenkaan rajattu pois haas-

tateltavien joukosta, sillä niistä kysymättä jättäminen ei tarkoita, etteikö haastatel-

tavissa olisi erilaisia etnisyyksiä ja etteikö heissä olisi muita kuin heteroseksuaali-

siksi oletettuja henkilöitä. Heille on ollut mahdollista – niin halutes-

saan – eksplikoida diskursseissa omaa identiteettiään. Ennakkokategoriointi, jonka 

avulla ajattelin tavoittavani monenlaisen haastateltavien joukon, on kuitenkin 

rajannut ulos muunsukupuoliset vapaaehtoisesti lapsettomat. 

Koska tutkimuksen aihe, vapaaehtoisen lapsettomuuden merkitykset, on hen-

kilökohtainen ja jossain määrin tabu, haastateltavien löytäminen ei ollut yksinker-

taista. Lähetin keväällä 2013 edellisenä vuonna perustetulle Vapaaehtoisesti lapset-

tomat ry:lle kirjallisen pyynnön etsiä haastateltavia, ja kuvasin siinä tutkimuksen 

tarkoituksen ja aineistonkeruutavan (ks. liite 3). Pyynnössä ryhmittelin haastatelta-
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viksi haluamani henkilöt iän, sukupuolen ja elämäntilanteen mukaan kuvion 

osoittamista ryhmistä. 

 

Kuvio 1. Haastateltaviksi etsittävien vapaaehtoisesti lapsettomien ryhmittely iän, elä-

mänmuodon ja sukupuolen mukaan. 

Yhdistykselle osoittamani tiedustelun tuloksena sain runsaasti 20–30-vuotiaiden 

parisuhteessa elävien suostumuksia haastateltaviksi, mutta vanhempaan ikä-

ryhmään kuuluvia ei sitä kautta löytynyt kuten ei nuoremman ikäryhmän yksin elä-

viä miehiäkään. Yksi haastatteluun lupautunut 20–30-vuotias yksin elävä nainen 

perui haastattelun, koska sen järjestäminen siirtyi monta kertaa hänen vuorotyöstä 

johtuvien aikatauluongelmiensa takia. Yhdistyksen kautta toteutuivat kaikki kuusi 

nuorten parisuhteessa elävien miesten ja naisten haastattelut. Laajensin nuorten 

yksin elävien ikäryhmän yläikärajaa 37 vuoteen, ja näin lisää yksin eläviä nuoria 

haastateltavia löytyi. 

Vanhempaan ikäryhmään etsin haastateltavia tuttavien verkostojen avulla, 

enkä katso sen vääristävän tutkimusasetelmaa, sillä tilanteet olivat yksilöhaastatte-

luja ja kaikki haastateltavat saivat samanlaisen esittelyn tutkimuksesta ja sen tar-

koituksesta. Tuttavieni kanssa en ollut koskaan aiemmin puhunut lapsettomuu-

desta. Joissakin vapaaehtoista lapsettomuutta käsittelevissä tutkimuksissa on 

aiheen arkaluontoisuuden takia haastateltavat hankittu omien verkostojen kautta, ja 

menettely on sitten perusteltu tutkimuksessa (Fjell 2010: 223). Luottamuksellisen 

haastattelun onnistumista auttaa, jos haastateltavaa ja haastattelijaa yhdistää jon-

kinlaisen samuus; ikä, kokemus tms. (Rastas 2005: 87). Ikä on tilannesidonnainen 

kokemus, mikä näkyy mm. siinä, että iälle annetut merkitykset saattavat vaihdella 

samankin haastattelun aikana. Kronologisen iän rinnalle onkin otettu käyttöön eri-

laisia ikäkäsitteitä: biologinen, psykologinen, sosiaalinen, juridinen, subjektiivinen 
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ikä. Sama ihminen voi kokea itsensä erilaisten asioiden suhteen hyvinkin eri-

ikäiseksi (Lumme-Sandt 2005: 125–126). Tässä tapauksessa näin oman ikäni, 59 

vuotta vuonna 2012, etuna nimenomaan vanhempia henkilöitä haastatellessani ja 

myös aineiston luotettavuutta edistävänä eikä vähentävänä tekijänä. Oma lapsetto-

muuteni nousi esille yhden haastattelun jälkeen, kun nuori parisuhteessa elävä mies 

kysyi, onko minulla itselläni lapsia. Elämänmuotoani ei kukaan haastateltavista tie-

dustellut – toki ennestään minulle tutut haastateltavat tiesivät sen ennestään, 

samoin kuin ikäni ja sen, että minulla ei ole lapsia. Tässä kielitieteellisessä tutki-

muksessa ei sosiologisilla taustamuuttujilla ole kovin suurta sijaa, koska en etsi 

lapsettomuuden merkityksille syitä tai vaikuttavia tekijöitä vaan yksilöiden esille 

tuomia kulttuurisia merkityksiä. Siksi yksilöin tekstinäytteiden yhteyteen haasta-

teltavista vain sukupuolen, ikäryhmän ja elämänmuodon (yksin tai parisuhteessa 

elävä). 

Muutamat ennestään tuntemani vanhemman ikäryhmän lapsettomat henkilöt, 

joita kysyin haastateltaviksi, kieltäytyivät kohteliaasti. Syiksi he mainitsivat, että 

puoliso ei ehkä pitäisi asiasta ja että he eivät jaksa sairauksien takia ryhtyä haasta-

teltavaksi. Yksi henkilö lupasi kysyä tuttavaltaan asiasta, mutta tämäkään ei ollut 

halunnut kertoa oman vapaaehtoisen lapsettomuutensa merkityksistä. Kaksi naimi-

sissa olevaa tuttavaäitiä lupasi käydä läpi tuttavaverkostoaan, mutta lopulta heistä 

kumpikaan ei rohjennut kääntyä lapsettomien tuttaviensa puoleen, koska he koki-

vat, että eivät ole tarpeeksi läheisiä ottamaan puheeksi näin henkilökohtaista asiaa. 

Lisää haastateltavia tuttavien verkostojen kautta olisi löytynyt paitsi parisuhteessa 

elävien 20–30-vuotiaiden joukosta myös yksin elävien yli 50-vuotiaitten miesten 

ja naisten joukosta sekä yksin elävistä 20–30-vuotiaista naisista. 

Koska nuoremman ikäryhmän yksin elävistä miehistä olin löytänyt ainoastaan 

yhden haastateltavan, muualla opiskeleva tuttavani kyseli pyynnöstäni opiskelu-

kavereitaan haastateltaviksi. Tiedustelun tuloksena näytti siltä, että useilla nuorilla 

miehillä on mielessä perheen perustaminen tai asiaan ei vielä ole kantaa. Sähkö-

postietsinnän suuntasin sen jälkeen Oulun yliopiston kahden miesvaltaisen oppi-

aineen kiltavastaaville, mutta yhtään haastateltavaa ei sitä kautta löytynyt. Lopulta 

määrittelin edellä kuvaamani haastateltavien etsinnän pohjalta nuoremman ikä-

ryhmän alarajaksi 23-vuotiaat, nuorimman haastateltavan mukaan. 



41 

Taulukko 1. Haastateltavien toteutuneet määrät ikäryhmän, sukupuolen ja elämän-

muodon mukaan. 

Sukupuoli Ikäryhmä Yhteensä 

23–37-v.  yli 50-v. 

Parisuhde Yksin Parisuhde Yksin 

Mies  3 1  2 2 8 

Nainen 3 2 2 2 9 

Yhteensä 6 3 4 4 17 

Seitsemäntoista haastateltavan kokonaisuus rakentui lopulta niin, että henkilöitä on 

eri puolilta Suomea sekä eri alojen koulutuksia hankkineita ja eri toimialoilla työs-

kenteleviä tai työskennelleitä. Kulttuurintutkimuksen aineistona haastateltavien 

määrä saattaa vaikuttaa pieneltä, mutta kielentutkimuksen aineistona sitä voi pitää 

riittävänä, sillä analyysin lingvistiset kohteet ovat taajafrekvenssisempiä kuin sisäl-

lölliseen analyysiin tuotettu aineisto, ja havaintoyksiköiden joukko on suurempi. 

Mikäli tutkimusmenetelmä olisi keskustelunanalyysi, vieläkin pienempi aineisto 

olisi perusteltu, koska analyysi tarkentuu silloin itse vuorovaikutukseen pro-

sodisine piirteineen ja mahdollisesti myös visuaalisen tallennuksen avulla ilmeisiin 

ja eleisiin. Koska kyseessä on kulttuurin jäsenyyteen liittyvä haastattelu, haastatel-

tavat voivat olla keitä tahansa tutkimuksessa määritellyn kulttuurin tai ryhmän 

jäseniä, ja he ovat periaatteessa vaihdettavissa, koska he kaikki edustavat kyseistä 

ryhmää (ks. taulukkoa 2). Toisin on asiantuntijahaastatteluissa, joiden haastatelta-

vat valitaan yksilöllisen asiantuntijuuden mukaan (Alastalo & Åkerman 2010: 

374). 

Haastateltavista kuusi on pitkäaikaista tuttavaani, joista neljää haastattelin jo 

vuonna 2012 silloisia opintojani varten. Kenenkään kanssa en ollut sitä ennen 

puhunut lapsettomuudesta. Minulle ennestään tuntemattomia haastateltavista oli 

kahdeksan: kuusi löytyi Vapaaehtoisesti lapsettomat ry:n verkostojen kautta ja 

kaksi tuttujen verkostoista. Loput kolme henkilöä olin tavannut muutaman kerran, 

mutta en tuntenut heitä henkilökohtaisesti. 

Vapaaehtoisesti lapsettomat ry:n kautta sain haastateltavien sähköposti-

osoitteita ja sovin haastatteluista tarkemmin sähköpostitse, samoin kuin yhden ni-

meltä tuntemani haastateltavan kanssa. Kahteen tuttavien tuttuun olin yhteydessä 

puhelimitse ja pitkäaikaisiin tuttuihin puhelimitse tai kasvokkain. Saatuani alusta-

vat suostumukset haastatteluun ja ottaessani yhteyttä haastatteluista sopimiseksi 

kysyin, millainen paikka haastateltavan omalla paikkakunnalla olisi mieluinen kas-

vokkainhaastattelulle, sillä matkustin itse haastateltavia tapaamaan. Tutkijan tulee 
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pohtia haastattelupaikkaa huolellisesti haastateltavan näkökulmasta. Paikka ei ole 

itsestäänselvyys etenkään, jos aihe on jollain tavalla tabu (Salasuo 2015: 179). Oma 

tavoitteeni oli mahdollisimman neutraali ja haastateltavalle helposti saavutettava 

tila. Ellei haastateltava ehdottanut mitään erityistä, ehdotin itse paikkakunnan kir-

jastoa. Oletin, että jotkut saattaisivat haluta järjestää haastattelun jopa kotonaan. 

Kuusi haastattelua toteutuikin haastateltavan kotona, viisi kirjastossa, kaksi yhteis-

ten tuttavien luona rauhallisessa huoneessa, kaksi minun kotonani, yksi aamulla 

kahvilassa ja yksi haastateltavan työpaikalla työpäivän päätyttyä. Haastattelupaikat 

järjestyivät luontevasti, eikä ulkoisia häiriötekijöitä haastattelujen aikana ilmaan-

tunut äänitallenteen eikä kenttäpäiväkirjanikaan perusteella. 

Ennakkokategorisoinnin ohella pyrin kokoamaan haastateltavien joukon mah-

dollisimman moninaiseksi myös alueellisesti sekä koulutuksen ja ammattialojen 

kannalta. Haastateltavien asuinpaikat jakautuvatkin kaikkiin Manner-Suomen alu-

eellisiin hallintoalueisiin (aikaisemmin: ”lääni”, nykyään ”aluehallintoviras-

to”, ”AVI”): Lappi (1), Pohjois-Suomi (5), Itä-Suomi (2), Länsi- ja Sisä-Suomi (4), 

Lounais-Suomi (2), Etelä-Suomi (3) (SVT 2014a). Maakunnittain ilmaistuna 

haastateltavien nykyiset asuinpaikat sijaitsevat yhdessätoista maakunnassa: Lappi 

(1), Pohjois-Pohjanmaa (4), Keski-Pohjanmaa (2), Pohjanmaa (1), Kainuu (1), 

Pohjois-Karjala (1), Etelä-Karjala (1), Pirkanmaa (1), Varsinais-Suomi (2), 

Uusimaa (3) (MML 2014). Haastateltavista useimmilla oli useita merkittäviä 

asuinpaikkoja, kun taas viisi oli asunut koko ikänsä samalla paikkakunnalla. 

Haastatteluhetkellä yksi asui maaseudulla kuntamuotoisella hallintoalueella ja 

kaikki muut kaupungeissa (vuoden 2013 kuntajaon mukaan). Tuota ajankohtaa 

aikaisemman kuntajaon mukaan maaseudulla asuviksi olisin voinut nimetä kaksi 

lisää. 

Haastateltavien koulutukset edustavat kasvatustieteellistä alaa ja opettajan-

koulutusta (2), humanistista ja taidealaa (3), kaupallista ja yhteiskuntatieteellistä 

alaa (2), tekniikan alaa (2), maa- ja metsätalousalaa (1), terveys- ja sosiaalialaa (4) 

sekä palvelualaa (1) (ks. SVT 2014b). Luonnontieteellinen ala jää vaille edustusta. 

Yksi haastateltavista opiskelee, yhdellä ei ole muodollista koulutusta ja kuudella 

on useampi kuin yksi koulutus. 

Nykyiset työpaikat ja eläkkeelle tai työttömäksi jäämistä edeltäneet työpaikat 

jakautuvat usealle toimialalle: maatalous, metsätalous ja kalatalous (1), kuljetus ja 

varastointi (2), majoitus- ja ravitsemistoiminta (1), informaatio ja viestintä (3), hal-

linto- ja tukipalvelutoiminta (1), julkinen hallinto ja maanpuolustus (1), koulutus 

(2), terveys- ja sosiaalipalvelut (3) sekä taiteet, viihde ja virkistys (2) (SVT 2014c). 

Kolmella haastateltavalla oli opiskelijan status, joista yksi vasta opiskeli ensim-
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mäistä tutkintoa – hänet sijoitin koulutuksen kategoriaan – ja kahdella oli kyseessä 

työn ohella toiseen ammattiin opiskelemisesta, kaksi haastateltavaa oli haastattelu-

hetkellä työttömänä ja neljä joko sairaus- tai vanhuuseläkkeellä. Osalla haastatel-

tavista koulutukset, työpaikat ja -tehtävät sekä asuinpaikat ovat vaihdelleet ja ikää 

on tullut lisää, joten on mahdollista, että tämänkaltainen elämänkulku tuottaa muut-

tuvia yksilöllisiä lapsettomuuksia ja tabuisuuksia. Haastattelukysymyksillä en kui-

tenkaan tietoisesti tehnyt tilaa elämäkerrallisesti jäsentyvälle puheelle vapaaehtoi-

sesta lapsettomuudesta. 

Haastateltavan asenne haastattelua kohtaan tulee esille siinä, sovittautuuko hän 

kiltisti tutkimuksen tulkinnallisiin ennakkoehtoihin ja kuvaako hän kokemuksiaan 

joko tilannetta myötäilevästi vai vastentahtoisesti. Tällöin aineistona syntyy toden-

näköisesti lyhytsanaista ja väritöntä tekstiä. Jos taas haastateltava haluaa ottaa 

oman äänen ja tuoda näkökantansa esille, näkyy se kertomisen muodossa ja tavassa 

(Pöysä 2010: 157). Haastattelut osoittautuivatkin tilanteiksi, joissa henkilöt kuva-

sivat kokemuksiaan ja merkityksiä vapaan ja uutta luovan tuntuisesti. Useimmat 

olivat valmistautuneet etukäteen, mutta puhuminen irtaantui etukäteen mietitystä 

niissäkin tapauksissa, kun entuudestaan vieraalle haastattelijalle puhuminen näytti 

jännittävän aluksi tai muistiinmerkintöjä oli tehty etukäteen. 

Itse pitäydyin haastattelurungon kysymyksissä enkä tehnyt juurikaan tarkenta-

via kysymyksiä, sillä ajattelin vapaan tilan suosivan vapaata merkityksellisten 

kokemusten tuottamista ilman enempää strukturointia. Havaintojeni ja kenttä-

päiväkirjani mukaan haastateltavien tuttuus tai tuntemattomuus ei näkynyt puhun-

noksissa. Jotkut olivat tehneet itselleen etukäteen muistiinpanoja, useimmat olivat 

miettineet aihetta, yksi pyysi haastattelun teemat itselleen ennakolta ja yksi mai-

nitsi, että ei ollut valmistautunut haastatteluun mitenkään. Kenttäpäiväkirjaan 

palasin analyysivaiheessa tarkistaakseni sellaisia vuorovaikutuksen ja haastattelu-

tilanteiden piirteitä, jotka saattaisivat selittää diskursseja ja auttaa niiden tulkin-

nassa. 

Haastattelut loppuivat luontevasti silloin, kun viimeiseen avoimeen kysymyk-

seenkin oli vastattu eikä uutta sanottavaa enää ollut. Joitakin kommentteja sain 

ääninauhan ulkopuolelta. Jotkut kysyivät haastattelun loputtua tutkimuksen valmis-

tumisesta ja siitä tiedon saamisesta, ja niillekin, jotka eivät sitä kysyneet, selitin 

asian ja lupasin ilmoittaa asiasta kaikille henkilökohtaisesti. Yksi henkilö kysyi, 

olenko itse lapseton, ja siinä yhteydessä keskustelimme hetken moninaistuvista 

perhemuodoista. Kaksi haastateltavaa piti erityisen tärkeänä tutkia juuri kyseessä 

olevaa aihetta. Yhdellä haastateltavalla oli takanaan juuri päättynyt ja varhain 

aamulla alkanut kymmenen tunnin työvuoro eivätkä ajatukset hänen mielestään 



44 

oikein luistaneet. Kahden ennestään oudon vanhemman ikäryhmän henkilön 

kanssa jäin keskustelemaan teemasta vielä pitkään haastattelun loputtua, mikä tun-

tui luontevalta siirtymältä näin henkilökohtaisen aiheen käsittelystä takaisin 

meneillään olevaan hetkeen. Yksi haastateltavista totesi haastatteluaineistoni ole-

van mittava hänen itsensä toteuttamiin kyselytutkimuksiin verrattuna ja sanoi 

lopuksi ”luistelleensa” joissakin kohdissa. Tulkitsin tämän tarkoittavan liian henki-

lökohtaisiksi koettujen asioitten tietoista muokkaamista haastattelutilannetta varten 

tai ilmaisematta jättämistä. 

Tutkimuksen teeman tabuisuuden takia etsin haastatelluille peitenimet. Kerroin 

haastateltaville pseudonymisoivani henkilöydet niin, että mahdollisista teksti-

näytteistä ne eivät ilmene. Peitenimeksi valitsin kullekin hänen oletetun syntymä-

vuotensa oletetun sukupuolen mukaisen yleisimmän etunimen, jota Eero Kiviniemi 

(2006: 29) kutsuu vuoden kärkinimeksi. Vuosien ja nimien vastaavuus ei ole kui-

tenkaan aivan tarkka, sillä kysyin kultakin haastatellulta heidän ikänsä haastattelu-

hetkellä, enkä niin ollen tiedä tarkasti syntymäaikaa, joten olen siltä osin olettanut 

heidän keskinäinen ikäjärjestyksensä; toisaalta kahden ennestään tutun henkilön 

syntymäpäivän tiesin ennestään. Jotkut etunimet ovat pysyneet kärkinimenä peräk-

käisinä vuosina ja enimmillään viisi henkilöä on keskenään yhtä vanhoja, joten 

valitsin niissä tapauksissa ajallisesti sekä taakse että eteenpäin seuraavaksi lähim-

mät kärkinimet. Nuorin haastateltava oli 23-vuotias ja iäkkäin 68-vuotias (Ks. tau-

lukkoa 2). 

Litteroin aineistoni karkeistetulla menetelmällä soveltaen Ruusuvuoren ja 

Nikanderin esittelemää litterointitapaa (Ruusuvuori & Nikander 2016: 66). Koska 

tutkimukseni kuuluu diskurssintutkimukseen eikä esimerkiksi murteen tai keskus-

teluntutkimuksen alaan, litteroin tekstin niin kuin olen sen kuullut, mutta en kirjoit-

tanut esimerkiksi lausepainoja enkä sananvälisiä loppukahdennuksia näkyviin. 

Sanatasolla litteroin haastateltavien puheen sellaisena kuin he sen tuottavat, niin 

että kunkin oman puhekielen piirteet ovat näkyvillä. Puhutulle kielelle tyypilliset 

toistot, täytesanat ja katkokset kirjoitin esiin, koska niillä on merkitystä nimen-

omaan kokemuksen kuvaamisessa pohtimisen, ajattelemisen ja epäröinnin osoitti-

mina (Tiittula & Voutilainen 2016: 32). 

Puhunnoksensisäiset lyhyet tauot olen merkinnyt pilkulla (,) ja lausumienväli-

set, kuta kuinkin kirjoitetun kielen virkettä vastaavat tauot pisteenä (.). En myös-

kään käyttänyt isoa alkukirjainta virkkeenomaisesti lausumienvälisenä merkkinä, 

koska virke ei ole puhekielen vaan ortografian käsite (ISK 2010: 827). Pitemmät, 

oletettavasti pohtimista osoittavat tauot merkitsen yksinkertaisiin sulkeisiin (tauko) 

ja pitemmät, epäröimistä tai vaikenemista mahdollisesti implikoivat tauot kaksin-
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kertaisiin sulkeisiin ((tauko)). (Litterointimerkinnät olen koonnut liitteeseen 2.) 

Kesken jääneen sanan puuttuvan osan merkitsin alkuosaan liitetyllä yhdysmerkillä. 

Jos en saanut sanasta selvää, merkitsin sen paikalle (-), ja jos en ole saanut selvää 

pitemmästä jaksosta, merkitsin (--). Tutkimuksen tuloksia esitellessäni saman haas-

tateltavan tekstinäytteiden välistä pois jätetyn osan merkitsen (---). 

Keskustelunanalyysin mukaisia merkitsemistapoja en ole käyttänyt, sillä niin 

hienopiirteisillä vivahteilla ei ole mielestäni merkitystä, koska vuorovaikutus 

sinänsä ei ole tutkimuksen kohteena. Haastateltavien ilmaisusta jää edellä maini-

tulla tavalla litteroitaessa pois ei-kielellinen sisältö ja sitä kautta mahdollisesti 

tavoitettavat painotukset ja vivahteet. Sulkeisiin olen merkinnyt kylläkin naurah-

dukset ja itkemisen, joita käsittelen tulosten yhteydessä. Ilmeet, eleet ja äänen-

painot edellyttäisivät haastatteluiden kuvallista tallentamista, jota en harkinnut 

vapaaehtoisen lapsettomuuden henkilökohtaisuuden ja olettamani tabuisuuden 

takia. Ei-kielellisen aineiston tutkiminen toisi mukaan myös erilaisen metodolo-

gian, enkä siksi tarkastele prosodiikkaa enkä sovella keskusteluntutkimuksen 

menetelmiä (ks. keskustelunanalyysistä tarkemmin Kurhila 2000: 360–364). Mah-

dollisesti myös haastateltavien tutkimukseen mukaan saaminen olisi vaikeutunut 

videoinnin takia. 

Äänitettyjä haastatteluja kertyi siis 17 kappaletta, yhteensä 7 tuntia 52 minuut-

tia 33 sekuntia. Kestojen vaihteluväli on 14:00–59:28 ja keston keskiarvomitta 

haastattelua kohti on 27 minuuttia 51 sekuntia. Vanhemmassa ikäryhmässä haastat-

telut ovat keskimäärin pitkäkestoisempia kuin nuoremmassa, ja vanhemman ikä-

ryhmän naisten haastattelut ovat keskimäärin pitempiä kuin miehillä. Nuorem-

massa ikäryhmässä ei sukupuolien välillä ole selvää eroa haastattelujen kestoissa. 

Parisuhteen tai yksin elämisen suhteen olennaisia eroja haastattelujen kestoissa ei 

ilmennyt. 

Aineisto koostuu yhteensä 52 955 saneesta. Saneiden diversiteettiin en kiinnit-

tänyt huomiota, koska se ei ole tutkimuksen kohteena. Sanemäärien vaihteluväli on 

1 124–5 475 ja keskiarvo on 3 115 sanetta haastattelua kohti. Käyttämäni tekstin-

käsittelyohjelmaa laski saneiksi myös haastattelijan ja haastateltavan vuoronvaih-

don tunnisteet ”L:” ja esim. ”M:” ja haastattelijan esittämät kysymykset, jotka kaut-

taaltaan jäävät melko lyhyiksi, teemahaastattelun rungon mukaisiksi. Samoin las-

kentaan tulevat mukaan tauon merkintä ”((tauko))”, kesken jääneet sanat ”sem-” ja 

haastattelijan muutamat lisämerkinnät ”(nauraa)” ja ”(haastattelija yskii)”. 

Taulukkoon 1 olen koonnut haastateltavien pseudonyymit ikäryhmittäin, suku-

puolittain ja elämänmuodon mukaan yhdessä aikana ja saneina ilmaistun aineiston 

laajuuden kanssa. Myöhemmin tekstinäytteiden yhteydessä pseudonyymi osoittaa 
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haastateltavan sukupuolen, ja hänen ikäänsä ja elämäntilanteeseensa viittaan lyhen-

teillä: 

np = nuori parisuhteessa 

vp = vanha parisuhteessa 

ny = nuori yksin elävä 

vy = vanha yksin elävä. 

Taulukko 2.  Aineiston koostumus haastattelujen ajallisina kestoina ja litteroituina 

sanemäärinä ikäryhmittäin, sukupuolittain ja elämänmuodoittain ryhmiteltynä. 

Haastateltava Suku- 

puoli 

Ikä ja 

elämäntilanne 

Haastattelun 

kesto 

Sane- 

määrä 

23–37-vuotiaat yksin elävät     

Antti m ny  19:36 2 222 

Katja n ny  18:41 2 295 

Laura n ny  22:00 2 423 

23–37-vuotiaat parisuhteessa elävät     

Jani m np  14:00 1 542 

Mikko m np  31:37 3 501 

Ville m np  24:02 3 399 

Heidi n np  16:16 1 702 

Jenni n np  20:12 2 889 

Sanna n np  24:52 3 188 

Yli 50-vuotiaat yksin elävät      

Kari m vy  22:33 2 417 

Markku m vy  38:40 4 453 

Pirjo n vy  44:03 4 242 

Ritva n vy  42:13 4 965 

Yli 50-vuotiaat parisuhteessa elävät/eläneet      

Jari m vp  22:02 2 440 

Matti m vp   14:01 1 124 

Sirpa n vp  59:28 5 475 

Tuula n vp  38:17 4 678 

Yhteensä    7:52:33 52 955 

3.2 Kokemuksen kuvaaminen, merkitys ja puhuttu kieli 

Tutkijalle mieli on aistihavainnon tavoittamattomissa, ja mieltä voidaan tutkia vain, 

jos tutkittava kertoo tai muulla tavoin ilmaisee kokemuksiaan esimerkiksi tekstein, 

piirroksin, valokuvin, liikkein, elein, ilmein (Perttula 2005: 140). Tutkijat näkevät 

kokemuksen ja elämyksen lähtökohtana merkityksen. Kokemukset muodostuvat 
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siten merkityksistä, joita ilmiöt saavat ihmisen tajunnassa, ja jokainen merkitys-

suhde on alkuvaiheessa psykologisesti tiedostamaton. Kokemuksen on kuitenkin 

oltava tiedostettu, jotta se voidaan ilmaista kielellis-käsitteellisesti (Perttula 2005: 

117–118). Kokemiseen sisältyvä merkityksellistäminen kumpuaa yksilöhistoriasta, 

sosiaalisesta kognitiosta, kulttuurisista arvoista ja tilanteesta, ja kokemukset tulevat 

jaetuksi vain tulkintojen kautta. Kokemus on sen kertojalle tulkintaa, ja tutkijan 

tekemät tulkinnat ovat tulkinnan tulkintaa (Iranto 2011: 137; Suopajärvi 2009: 81). 

Kulttuurintutkimus, psykologia ja kielentutkimus rekonstruktiivisina tieteen-

aloina tutkivat symbolisesti rakentunutta merkitystodellisuutta, ilmauksen tietoista 

merkityssisältöä eivätkä tiedostamatonta alitajuista, johon on mahdollista päästä 

käsiksi vain psykoanalyysin menetelmin. Kokemuksia tarkasteltaessa ei siis tutkita 

ihmistä eikä todellisuutta vaan todellisuuden kokemista, ja teksteistä – puhutusta 

tai kirjoitetusta – etsitään pikemminkin ihmisten käsityksiä ja oletuksia asioiden 

tilasta sekä heidän arvojaan ja asenteitaan; niitä sosiaalisesti konstruoituja todelli-

suuksia, joissa ihmiset elävät. Tämä näkökulma myötäilee 1900-luvun loppupuolen 

filosofiassa ja kulttuurintutkimuksessa voimakkaasti jalansijaa saanutta lingvististä 

käännettä, jonka mukaisesti niin suullisen kuin kirjoitetunkaan kielen ei ymmärretä 

välittävän todellisuutta sellaisenaan vaan sitä aktiivisesti luovana ja muovaavana 

(Lakomäki, Latvala & Laurén 2011: 10). 

Kulttuurin- ja kielentutkimuksessa ei ole – kuten psykologiassa – haastatelta-

van itseymmärrystä lisäävää eikä parantavaa ulottuvuutta eikä myöskään välttä-

mättä vuorovaikutusta haastattelijan kanssa haastattelutilanteen jälkeen, paitsi 

soveltavan antropologian tutkimuksissa silloin, kun tavoitteena on ratkaista ongel-

mia antropologisen tutkimuksen tulosten avulla. Kulttuurintutkimuksessa kokemus 

ja elämys ymmärretään joskus samaa tarkoittaviksi eikä niiden merkitysten välille 

tehdä juurikaan eroa. Kokemuksissa tulevat esiin eletyn kokemuksen tiedolliset 

ominaisuudet ja elämyksissä taas henkilökohtaiset tunteet korostuvat. Tunteet koe-

taan fyysisinä tuntemuksina, aistimuksina ja elämyksinä ja ne voivat hallita mieltä 

pitkiäkin aikoja, vaikka tapahtumana elämyksen luonne on hetkelllinen. Kokemuk-

siin ja elämyksiin sisältyy sekä pysyviä että muuntuvia, sosiaalisesti ja kulttuuri-

sesti määrittyneitä aineksia, joissa yksilöllinen sulautuu sosiaaliseen (Laurén 2006: 

81–82). 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen vapaaehtoisen lapsettomuuden merkitysten 

ilmenemistä kuvattuina kokemuksina tilanteisissa diskursseissa, esimerkiksi kuvat-

tuna kokemuksena aiheesta millaista on olla vapaaehtoisesti lapseton. Siksi kysyn-

kin tässä tutkimuksessa kahteen eri ikäluokkaan kuuluvilta haastateltavilta koke-

muksia lapsettomuudesta haastattelun hetkellä, juuri siinä elämänvaiheessa, enkä 
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ole laatinut kysymysten teemoja niin, että haastateltavat tuottaisivat lapsettomuus- 

tai identiteettielämäkertaa. Kokemusta kuvatessaan henkilö ei tuota ensisijaisesti 

narratiivia eikä ilmaise sisäistä intentiotaan, vaan konstruoi todellisuutta tuotta-

malla puhetta esityksenä, joka ei lähtökohtaisesti ole ristiriidaton. Tästä syystä tul-

kitsen vapaaehtoista lapsettomuutta rakentavia diskursseja leksikon ja kieliopin 

kielenpiirteiden tasolla enkä tarkastele niiden tekstuaalisia rakenteita. Narraatiosta 

saattaa muodostua jälkeenpäin nähty ja luotu tarina, sillä ihmisellä on pyrkimys 

luoda kokemuksilleen eheä ja jäsentynyt muoto (Perttula 2005: 140–142). 

Psykologian tutkijalle fenomenologinen tutkimusote tarkoittaa tutkittavan 

tekstin selventämistä, jäsentämistä ja tiivistämistä psykologista käsitteistöä käyttä-

mällä (Latomaa 2005: 37, 59), kun taas kielentutkijalle aineistoa on tutkittavan 

teksti juuri sellaisena kuin hän on sen ilmaissut; sitä analysoidaan, kuvataan ja tul-

kitaan. Tästä syystä psykologiassa puhutaan tutkittavasta ja tutkijasta, kun taas 

kulttuurintutkija puhuu haastateltavasta ja haastattelijasta. Kielentutkijalle haasta-

teltava on usein pikemminkin informantin roolissa, jolloin vuorovaikutus on vähäi-

sempää ja kielellinen tuotos pääosassa. Lingvistisessä diskurssintutkimuksessa tut-

kittavana on merkityksen rakentuminen kielessä siten, miten haastateltava sen 

ilmaisee. Diskurssintutkija näkee, että kielenkäyttäjän representaation tilanteiset 

leksikaaliset, kieliopilliset ja tekstuaalisten rakenteiden valinnat paitsi tuottavat 

puhujan tietynlaisena, esittävät puheen osallistujien suhteet tietynlaisina ja kuvaa-

vat maailman tietynlaisina. Tässä tutkimuksessa tarkoitan tekstillä sekä kirjoittaen 

että puhuen tuotettua kieltä, jota tutkitaan. 

Kokemuksen kuvaamista suosii mahdollisimman neutraali tutkimustilanne, 

jossa tutkija on läsnä toisen kokemuksista kiinnostuen ja tutkittava ilmaisee koke-

muksiaan tutkijalle ikään kuin yksinpuheluna (Perttula 2005: 140–141; ks. myös 

kielen dialogisuudesta Vološinov 1990: 87 ja valtapositiosta haastattelemisessa 

Tienari, Vaara & Meriläinen 2005: 123). Parhaiten kokemuksen merkityssisältöön 

pääsee käsiksi, jos tutkija on oma itsensä ja opettelee olemaan läsnä niin, että hänen 

osuutensa tutkittavan kokemuksen kuvauksiin pysyisi vähäisenä. Siksi haastattelut 

on hyvä pitää avoimina, väljien tutkimustehtävästä johdettujen teemojen ohjaamina 

(Lehtomaa 2005: 163). Jotta haastateltavan kokemukselle olisi tullut vuorovaiku-

tuksessa tilaa, annoin heille sitä pitäytymällä pienessä roolissa ja huolehtimalla 

vain, että kaikki teemat tulivat haastattelun aikana esille. Lopulta haastateltava itse 

valitsee, mikä puheena olevasta aiheesta on haastattelutilanteessa ja -kontekstissa 

hänelle merkityksellistä sanottavaksi. Teemojen kiinnittämisen meneillään olevaan 

hetkeen ajattelin johdattavan puhujaa kokemusten kuvaamiseen tilanteisesti. Näin 
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tapahtuikin, sillä ajan kulun mukaisesti rakentuvaa narratiivia tuotti 17 haastatelta-

vasta vain neljä. 

Puhe ja keskustelu ovat olleet kulttuurien tutkijoille ensisijaisia kielen tutkimi-

sen kohteita, koska tutkimus on alun perin suuntautunut yhteisöihin, joilla ei ole 

ollut kirjoitettua kieltä. Kirjoitettu kieli on yhteisöissä kehittynyt puheen pohjalta. 

Puhutun kielen kulttuureissa kieli on ollut ensisijaisesti välittömän vuorovaikutuk-

sen ja rituaalien väline. Toiminta on näin ollen ollut vahvasti kontekstualisoitua: 

keskustelijoiden jaettu kulttuurinen ja henkilökohtainen tausta määrittelee, ohjaa ja 

kahlitsee toiminnan muotoa ja seurauksia, ja toiminta on vahvasti tilanteista. Sosi-

aaliset normit ja odotukset hallitsevat vuorovaikutusta, jos puhujien asemat ovat 

selvät ja tunnetut. Pienissä yhteisöissä puhujan status vaikuttaa merkittävästi puhu-

tun tulkintaan, ja korkean statuksen omaavalla on enemmän kielellistä valtaa kuin 

muilla (Enfield & Sidnell 2017: 3, 54). Ajan myötä tutkimuskohteet ovat laajentu-

neet myös lähemmäs tutkijoiden omaa kulttuuripiiriä. 

Lingvististä diskurssintutkimusta on aiemmin sovellettu pääosin kirjoitettuihin 

teksteihin, mutta yhä enenevässä määrin myös puhuttuun kieleen (ks. Lehto 2018), 

joten on mielenkiintoista, miten se soveltuu tässä tutkimuksessa kohteena oleviin 

osittain fragmentaarisiin kokemuksen kuvauksiin vapaaehtoisesta lapsettomuu-

desta. Todennäköisesti tutkimus tuo valoa myös siihen, mistä ei puhuta: mistä vaie-

taan ja mikä jätetään keskustelun ulkopuolelle. Kun puhuttua kieltä tutkitaan litte-

raationa lingvistisen diskurssintutkimuksen menetelmin, antaa se omat reuna-

ehtonsa analysoimiselle; esimerkiksi kielenkäytön prosodiset piirteet, ilmeet ja 

eleet jäävät huomiotta. 

Puhutulla kielellä tarkoitetaan kaikkea suullista kielenkäyttöä: paikallis-

murteita, slangia, kaupunkipuhekieltä, sosiaalisia murteita ja myös kirjakielen kal-

taista puhuttua kieltä (Tiittula & Nuolijärvi 2016: 11). Se on hetkessä elävä eri 

rekistereissä ilmenevä sosiaalinen ja samalla yksilöllinen kielenparsi, jolla paitsi 

osoitetaan kuuluvuutta ryhmään myös erottaudutaan yksilölliseksi puhujaksi. 

Puhunnos on haastatteluaineiston jakso ja lausuma sen prosessia ilmaiseva osa. 

Puheen lausumia ei voi tarkastella pelkästään lauseen käsitteen valossa, vaan hyvin 

monentyyppiset ja -rakenteiset ilmaukset ovat esiintymisyhteydessään lausumina 

toimivia (ISK 2010: 827). Käytän termiä puhunnos aineiston kuvaamisessa ja ter-

miä lausuma esitellessäni menetelmää ja analysoidessani haastatteluaineistoa. 

Käsitepari puhuttu kieli – kirjoitettu kieli kuvaa kielenkäytön kanavaa ja käsitepari 

puhekieli – kirjakieli kielenkäytössä vakiintuneita yleisluonteisia rekisteri- ja tyy-

likategorioita; puhekieltä ja kirjakieltä voi esiintyä niin puhuttuna kuin kirjoitet-
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tunakin (Tiittula & Voutilainen 2016: 44). Tässä tutkimuksessa käytän puhutun kie-

len käsitteitä mutta en keskusteluntutkimuksen tarkkuustasolla. 

3.3 Eettiset kysymykset 

Eettinen tutkija kantaa huolta siitä, minkälaisia seurauksia tutkimustulosten julkai-

seminen voi aiheuttaa sen kohteille, mutta myös itse haastattelutilanne saa pohti-

maan hyvin henkilökohtaisten teemojen käsittelyn vaikutuksia haastateltavaan 

(Kainulainen 2015: 69). Voiko esimerkiksi haastattelu vapaaehtoisesta lapsetto-

muudesta nostaa esiin sellaisia kokemuksia, joiden käsittely vaatisi psykologian 

asiantuntijuutta? Oletan, että haastattelut eivät ole aiheuttaneet em. ongelmia, sillä 

kysyin kaikilta suostumuksen haastateltavaksi sen jälkeen, kun he olivat saaneet 

tiedon haastattelun aiheesta. Mainitsin haastateltaville tapaamisemme alussa myös, 

että heillä on koska tahansa mahdollisuus keskeyttää haastattelu ja että jo puhuttu 

voidaan mitätöidä. Myös aineiston tallennus- ja arkistointiluvat kysyin samassa 

yhteydessä. 

Pyrin saamaan haastateltaviksi moninaisen joukon, jossa olisi yksin ja parisuh-

teessa eläviä nuoria ja vanhoja miehiä ja naisia. Yhdessä haastattelutilanteessa kävi 

joka tapauksessa ilmi, että todennäköisesti kaksi Vapaaehtoisesti lapsettomat ry:n 

kautta löytämääni haastateltavaa tuntevat toisensa. Jotta asuinpaikkaa, toimialaa, 

ikää, elämänmuotoa ja sukupuolta ei voisi yhdistää toisiinsa, päätin olla kokoa-

matta näitä taustatietoja samaan taulukkoon tunnistamisen ehkäisemiseksi. Myös 

kielenkäyttö alueellisine murrepiirteineen voi tulla liitetyksi johonkin alueeseen ja 

henkilöön, ja siksi onkin tärkeää huomata, että murrepiirteet eivät välttämättä kum-

pua tämänhetkisen asuinpaikan puheenparresta vaan voivat liittyä myös johonkin 

aikaisempaan pitkäaikaiseen asuinpaikkaan. Aineistossa esiintyvät paikkojen, hen-

kilöiden tai tapahtumien nimet korvasin litteraatiossa kohteenmukaisilla yleis-

nimillä merkitsemällä sulkeisiin, mistä kuvitteellisia esimerkkejä ovat: Jyväskylä > 

(kaupunki), Samuli > (mies), Flow-festivaali > (festivaali). Pseudonymisoitu 

aineisto on tallennettu Oulun yliopistossa kielten ja kirjallisuuden tutkimusyksikön 

suomen kielen oppiaineen yhteydessä sijaitsevaan Oulun nauhoitearkistoon 

(ONA). 
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4 Teoreettinen ja metodologinen viitekehys 

Tässä luvussa käsittelen konstruktiivista teoriaa todellisuuden sosiaalisesta raken-

tumisesta, kieltä kulttuurin representaationa, merkitysten rakentumista funktionaa-

lisen kielikäsityksen mukaan ja lingvistisen diskurssintutkimuksen taustaa. Määrit-

telen myös tässä tutkimuksessa käyttämäni käsitteet ja esittelen diskurssien ja toi-

mijuuksien tulkitsemisen menetelmän. Näin kielenkäyttö ja sen funktiot tulevat 

taustoitetuiksi ja keskeiset analyysissa käytettävät käsitteet saavat teoreettisen poh-

jansa. 

4.1 Sosiaalinen konstruktionismi, representaatio ja kieli 

Tutkittaessa inhimillisen ajattelun ja toiminnan suhdetta yhteiskunnalliseen taus-

taansa tulkitaan usein, että todellisuus on sosiaalisesti rakentunutta, sillä vaikka 

ihmisillä on taipumus pitää jokapäiväistä elämismaailmaansa itsestäänselvänä, me 

myös tuotamme sitä ajattelullamme ja toiminnallamme. Ajattelun ja kokemusten 

tyypittelyt jäsentävät vuorovaikutustamme ja muovaavat siten yksilöllisestä ajatte-

lusta persoonattomampaa ja suorasta kokemuksesta epäsuoraa, yleistettävissä ole-

vaa. Jokapäiväisen elämän perustan sosiaalisessa rakentumisessa ratkaisevan tär-

keää on merkkien tuottaminen, ja kun merkkijärjestelmät irtautuvat välittömästä 

vuorovaikutuksesta, ne alkavat representoida merkityksiä. Tyypitellessään koke-

muksia kieli tekee niistä myös yksilöimättömiä: niistä tulee jaettuja. Asiaintilojen 

merkityksellistäminen ja jakaminen edellyttää kielen symboliikkaa (Berger & 

Luckmann 1998 [1966]: 30, 42–56). Tutkimukseni haastatteluaineistoa käsittelen 

representaationa, jossa se, mitä sanotaan, merkityksellistetään. Toimijuutta käsitte-

len niin puhetilanteisena vuorovaikutuksena kuin representaation kohteenakin. 

Representaation käytännöt ja jaetut merkitykset tuottavat kulttuuria. Kieli 

kykenee luomaan kulttuuria, koska se toimii representatiivisena systeeminä käyttä-

mällä merkkejä ja symboleita vuorovaikutuksessa. Kulttuuri- ja sosiaali-

tieteissä ”kulttuuri” viittaa mihin tahansa ihmisiä, yhteisöjä, kansoja tai sosiaalisia 

ryhmiä erottelevaan tai yhdistävään. Kulttuuri tehdään, se on prosessi, kokoelma 

käytäntöjä, merkitysten tuottamista ja vaihtamista yhteisön jäsenten kesken, mikä 

mahdollistaa toisten ”ymmärtämisen”, merkitysten tulkinnan laajasti samalla 

tavalla. Merkitys tuotetaan jokaisessa sosiaalisessa vuorovaikutuksessa ilmaistes-

samme itseämme. Merkitykset myös säätelevät käyttäytymistämme; asettavat sään-

töjä, normeja ja tottumuksia, joilla sosiaalista elämää järjestetään ja hallitaan. Koo-

disto representaation tulkitsemiseen asioiden, käsitysten ja kielen välillä opitaan 
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kulttuurin jäsenenä (Hall 1997b: 1–4, 61). Myös diskurssianalyysin teoriatausta 

perustuu Bergerin ja Luckmannin konstruktionismina tunnettuun teoriaan todelli-

suuden sosiaalisesta rakentumisesta, jossa kieli representoi jaettuja merkityksiä 

(Pälli & Lillqvist 2020: 382). 

Kieli ja kulttuuriset käytänteet kietoutuvat yhteen ja vaikuttavat toisiinsa, 

mutta lingvistiikassa niitä on pitkään tutkittu erikseen omina järjestelminään. 

Strukturalistit ja formalistit käsittivät kielen järjestelmänä, generativistit syntakti-

siksi rakenteiksi ja kognitivistit ajattelivat, että kieli heijastaa yksilön kognitiivista 

toimintaa. Semantiikassa kyllä ymmärrettiin hyvin, että sanoja selitettäessä on jär-

kevää tai jopa pakollista ottaa huomioon sanojen esiintymisympäristö, mikä tar-

koitti sanojen merkitysten selvittelyä niiden kulttuurisen, sosiaalisen ja historialli-

sen kontekstin kautta (Pälli 2005: 4–5). Funktionaalinen kielitiede loi yhteyden 

kulttuurintutkimukseen, sillä sen juuret ovat sosiologiassa ja antropologiassa, 

yhteisön kielenkäytössä, johon yksilöt sosiaalistuvat osallistumalla yhteisön vies-

tintätilanteisiin. Funktionalistit näkevät kielen riippuvaisena kulttuurista, tilan-

teesta ja kielenkäyttäjistä. Kulttuurin- ja kielentutkijat nostavat esiin myös kielen 

kulttuuria muokkaavan vaikutuksen, sillä kieli ei heijasta, vaan sekä ylläpitää että 

muokkaa merkityksiä ja suhteita ja konstruoi kuvaa maailmasta. Tunnetuimman 

funktionalistin M. A. K. Hallidayn systeemis-funktionaalisen kieliteorian mukaan 

kieli rakentaa merkityksiä ja sen ensisijainen tehtävä yhteisössä on sosiaalinen 

(Halliday 2004: 24; Luukka 2000: 137–138). Toisin kuin esimerkiksi Saussure ja 

Chomsky, Halliday näkee kielitieteen läheisimpänä tieteenalana sosiologian eikä 

psykologiaa, koska kieli on osa sosiaalista systeemiä ja sillä luodaan sosiaalisia 

suhteita (Halliday 1978: 39). 

4.2 Systeemis-funktionaalinen kieliteoria 

Lingvistinen diskurssintutkimus pohjautuu funktionaaliseen käsitykseen kielestä ja 

kielen tehtävistä sosiaalisessa vuorovaikutuksessa. Tulkinnan kannalta tämä tar-

koittaa sitä, että funktionaalisuus yhdistää kielellisen tulkinnan kulttuuriseen tul-

kintaan: funktionaalisuus – kielen ja kielellisen merkityksen tarkastelu käyttönä – 

johtaa siihen, että merkityksen tulkinta ulottuu kielellisen rakenteen yli yhteis-

kuntaan, sosiaaliseen toimintaan ja kulttuuriin, ja kiinnostus kohdistuu siihen, mitä 

kielellä tehdään ja miten se tuottaa erilaisia asiaintiloja (Pälli 2005: 6–7). Tämän-

kaltaiseen moninäkökulmaiseen tavoitteeseen tähtään tällä tutkimuksella: millaisia 

merkityksiä vapaaehtoiselle lapsettomuudelle erilaisin diskurssein annetaan, mil-

laisia toimijuuksia niissä rakentuu ja mitä se kertoo kulttuurista ja kielenkäytöstä. 
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Mikään merkki ei ole funktionaalisen kielikäsityksen mukaan vain heijastus, 

todellisuuden varjo, vaan myös itse tämän todellisuuden materiaalinen osa. Mer-

keistä sana on sinänsä neutraali ja voi toimia missä tahansa ideologisessa tehtä-

vässä. Vološinov viittaa saussurelaisen teorian mukaiseen kieleen (langue) formaa-

lisena kielijärjestelmänä ja monimuotoiseen ja epäyhtenäiseen kieleen kokonaisuu-

tena (langage), jolla luodaan kielellisen vuorovaikutuksen sosiaalisia tapahtumia. 

Sanan sanakirjamerkitykset ovat siis teoreettisia merkityksiä (meaning), joista kul-

loisessakin kielenkäyttötilanteessa, kontekstissa, aktivoituu yksi merkitys (sense) 

(Vološinov 1990: 26–27, 30, 116). Sanojen teoreettisen merkityksen voi sitoa kult-

tuurintutkimuksen etic-näkökulmaan, joka viittaa käsitejärjestelmään, esimerkiksi 

haastateltavan henkilön ulkopuolelta, kulttuurintutkimuksen teorioista, tulevaan 

merkityksenantoon, kun taas tilanteisen merkityksen yksilö tuottaa emic-näkökul-

masta omana kokemuksenaan. Ilmausten merkityksen syntyminen ei ala lingvisti-

siin vihjeisiin perustuen kirjaimellisen merkityksen analyysista, joka sitten suhteu-

tetaan kontekstiin, ja siten saadaan lopullinen merkitys, sillä kieli ei jäsenny kie-

liopin normien mukaisesti, vaan siihen vaikuttavat myös sosiaaliset normit, arvot 

ja säännöt (Paso 2007: 29; Lahti 2019: 38). 

Merkityksen ymmärtäminen alkaa kontekstin tulkinnalla, sillä normaalisti 

viestintätilanteessa ilmauksia ei tulkita irrallisina, itsenäisinä merkitysyksikköinä 

(Luukka 2000: 153). Kielenkäytössä merkitykset eivät asu sanojen semanttisissa 

pää- ja sivumerkityksissä eivätkä tekstin ”sisällössä”, vaan rakentuvat kussakin 

tilanteessa ja kontekstissa uudelleen vuorovaikutuksessa, kaikkien kielellisten 

valintojen seurauksena, ja ilmenevät tekstin pintarakenteessa. Erillistä sisältöä 

onkin mahdotonta erottaa kielestä, koska se, mistä puhutaan ja miten puhutaan, 

kietoutuu yhteen kiinteästi (Nuolijärvi 2005: 242). Näin syntyvät merkitykset luo-

vat todellisuutta, joka on kaiken aikaa liikkeessä vuorovaikutuksen ansiosta. Kon-

teksti auttaa myös päättelemään, onko aktivoituva merkitys kenties tarkoitukselli-

sesti tai tahattomasti epämääräinen tai monimerkityksinen (Paso 2007: 37). Sekä 

kulttuurin- että kielentutkimuksen keskeisiä lähtökohtia on tiedon määritteleminen 

kulttuurisidonnaisena ja luonteeltaan konstruktiivisena (Hämeenaho, Ylipulli & 

Suopajärvi 2018: 8). 

Funktionaalisen kielikäsityksen pohjalta kehitetyn konstruktionismin mukaan 

kieli muodostaa sanoineen, muotoineen ja rakenteineen rajoittamattoman merkitys-

potentiaalin, josta kielenkäyttäjä valitsee sopivimmiksi katsomansa ilmaisut kulloi-

sessakin tilanteessa. Kaikki sanojen, muotojen ja rakenteiden valinnat paljastavat, 

millaisena puhuja esittää itsensä ja toiset, millaisen maailman hän sanoillaan luo ja 

millaisia suhteita näiden välille valintojen seurauksena syntyy (Pietikäinen & 
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Mäntynen 2009: 18). Ilmaisun mahdollisuuksien joukosta hän voi ratkaista myös 

tiedostamattaan, millaisista näkökulmista hän tapahtumista tarkastelee, millaisia 

toimijuuksia rakentaa, kuinka todennäköisenä, mahdollisena tai pakollisena hän 

toimintaa pitää, mistä hän vaikenee ja mitä peittää jne., sillä tiedostamaton valinta 

on tulkittavissa usein diskurssien aikaansaamaksi asiaintilojen luonnollistamiseksi, 

joka tuottaa ideologiaa. Täsmällisemmin voidaan puhua ideologisten merkitysten 

tiedostamattomasta luonnollistumisesta ja tietoisesta luonollistamisesta 

(Pietikäinen & Mäntynen 2009: 56; Paso 2007: 35; Heikkinen 2012b: 117). Ilmai-

suvaranto on rajaton kuitenkin vain teoreettisesti, sillä kulttuuriset käytänteet aset-

tavat ehtoja sille, mitä on mahdollista minäkin aikana ja missäkin tilanteessa sanoa. 

Kielen rajoittamattomista yhdistämismahdollisuuksista tavanomaisuus ja toistei-

suus vievät voiton, koska ne säilyvät sosiaalisissa yhteyksissä vuorovaikutuksen ja 

luonnollistumisen ansiosta: kaikkea ei koskaan sanota (Bahtin 1986: 92; Solin 

2001: 12–41). Esimerkiksi puhumalla tabuista tai normatiivisista aiheista voidaan 

tuottaa kulttuurista korrektiutta tai rikkoa sitä. 

Merkitykset rakentuvat vuorovaikutuksessa aina kussakin kielenkäyttö-

tilanteessa uudestaan siihen osallistuvien aikaisempien kokemuksien varassa, 

vaikka ei olekaan helppoa sanoa jotain uutta. Samaankin aikaan aktivoituva merki-

tys on erilainen kaikille läsnä oleville, koska heidän kokemus- ja odotuskonteks-

tinsa on erilainen, vaikka tilanne- ja kulttuurikonteksti näyttäisikin jaetulta. Puhuja 

yleensä olettaa, että kuulijassa aktivoituu sama merkitys kuin puhujassa, vaikka se 

on kielen kontekstisidonnaisuuden takia mahdottomuus. Ilmaus on väistämättä aina 

myös dialoginen, koska puhuja ja kirjoittaja käyvät keskustelua aiempien tekstien 

kanssa ja ilmauksen merkitys määrittyy vasta suhteessa muihin ilmauksiin. Jopa 

monologin takana on muita jo aiemmin lausuttuja monologeja, ja se on kommentti 

siihen, mitä kyseisestä aiheesta on aikaisemmin sanottu. Jo ajatuksemme itsessään 

ovat syntyneet ja muotoutuneet vuorovaikutuksessa (Shore 2020: 274; Bahtin 

(1986): 92; 127). Jo kuulluksi tuleminen on vuorovaikutussuhde ja vuorovaikutuk-

seen osallistuvien läsnäolo vaikuttaa syntyviin merkityksiin. Haastateltavan näen-

näisessä yksinpuhunnassakin dialogi on läsnä, sillä toinen henkilö läsnäolollaan 

vaikuttaa siihen, mitä haastateltava valitsee puhuttavakseen. Myös haastatteluti-

lanne itsessään voi synnyttää uusia ajatuksia. Dialoginen käsitys ilmauksesta hei-

kentääkin yksilön asemaa ainutkertaisen merkityksen luojana (Tienari, Vaara & 

Meriläinen 2005: 123; Solin 2001: 17). Dialogisen käsityksen mukaan kieli ei voi 

olla järjestelmä, koska elävän ja jatkuvasti vaihtelevan kielenkäytön alta ei löydy 

yhtä yksiselitteistä sääntöjoukkoa, ja siksi kieli tuottuu käytänteinä tai tilanteisina 

resursseina. Sanat kuljettavat mukanaan kulttuurista kontekstia ja ideologisia 
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valintoja, ja ilmausten dialogiset sävyt tarjoavat siten noviiseillekin mahdollisuu-

den osallistua keskusteluun ja ottaa haltuun käsitteitä ja puhetapoja (Foucault 2005: 

63; Dufva 2004). 

Sosiolingvistiikka tutkii jaettuja kielenkäytön tapoja ja kielen variaatiota. 

1960-luvulta saakka kiinnostuksen kohteena on ollut enemmän se, mitä kieli tekee 

kuin se, mihin se viittaa, ja tämä on vahvistanut kiinnostusta puhetilanteiden sosi-

aaliseen ja kulttuuriseen organisoitumiseen. Sosiolingvistit suosivat haastattelume-

netelmin koottuja aineistoja, kun taas esimerkiksi lingvistiset antropologit pyrkivät 

tallentamaan verbaalista vuorovaikutusta monenlaisissa tilanteissa (Duranti 2009: 

32). Näitä painotuksia voisi rinnastaa keskustelunanalyysin ja haastatteluaineiston 

analyysin menetelmiin niin, että keskustelun-analyysin kohteena ovat aidot vuoro-

vaikutustilanteet, jotka olisivat voineet toteutua ilman tutkimustarkoitustakin ja joi-

den tavoitteena on paljastaa vuorovaikutuksen rakenteita. Keskusteluissa tutkimuk-

sen kohteena tutkija korkeintaan tukee osallistujien välistä vuorovaikutusta (Lehto 

2018: 38; Tainio 2009: 159; Kurhila 2000: 360). Tässä tutkimuksessa kyseessä on 

teemahaastattelu ja haastattelun osapuolten välillä on lähtökohtaisesti valta-asema: 

tutkija hallitsee vuorovaikutusta, on aloitteellinen ja esittelemällä haastattelun tee-

mat ikään kuin antaa puheenvuoron haastateltavalle, joka taas kuvaa kokemuksiaan 

haastattelijan tuottamien teemojen mukaan. Haastattelutilanteessa tuotetun aineis-

ton tulkitsemisessa merkityksellistetään kokemuksia haastattelun teemasta. Haas-

tattelijan ja haastateltavan positiot on annettu lähtökohtaisesti valmiiksi, vaikka 

voivatkin muuttua tilanteen mukaan, ja siten haastattelun teemalla on suurempi 

merkitys kuin itse vuorovaikutuksella. Tämän aineiston vapaaehtoisen lapsetto-

muuden merkitykset rakentuvat kulttuurisessa kontekstissa teemallisen dialogin 

tuloksena. 

Kielitieteilijä M. A. K. Hallidayn kehittämässä systeemis-funktionaalisessa 

kieliteoriassa esitetään kieli ja kielellinen merkitys sosiaalisena, kulttuurisena ja 

toiminnallisena merkkijärjestelmänä (Halliday 2004: xiii). Järjestelmä ei ole sään-

töjen sarja vaan merkityspotentiaali ja melkein rajaton valinnanmahdollisuuksien 

resurssi, joka muokkautuu koko ajan sosiaalisissa suhteissa. Valitsemalla tästä 

resurssista puhuja tuottaa tilanteisia merkityksiä (Lahti 2019: 38). Diskursseja tut-

kittaessa kieli käsitetään merkityssysteemien kirjoksi, sillä sosiaalinen todellisuus 

hahmottuu useiden rinnakkaisten ja kilpailevien systeemien kenttänä, jotka merki-

tyksellistävät maailmaa, sen prosesseja ja suhteita eri tavoin. Valinnanvara ei ole 

kuitenkaan suuri, sillä ymmärretyksi tuleminen edellyttää yleensä pitäytymistä 

totunnaisissa konstruoinnin ja esittämisen tavoissa. Nämä jossain määrin vakiintu-

neet puhumisen tavat ovat diskursseja, tutkijan tulkinnan tuloksia, eivät analyysin 
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raakamateriaalia, jota luonnehditaan useimmiten tekstiksi (Jokinen, Juhila & 

Suoninen 2016: 32, 35). Systeemis-funktionaalinen kieliteoria on diskurssintutki-

muksen pohjana, mutta suoraa ohjetta kulttuuristen tulkintojen tekemiseen kielen-

käytöstä ei systeemis-funktionaalinen kielioppi kuitenkaan tarjoa. 

Kielellä on samanaikaisesti monenlaisia tehtäviä, ja sen diskursiivinen merki-

tyspotentiaali jäsentyy Hallidayn mukaan ilmaisemaan, miten maailmaa ja ihmisiä 

konstruoidaan kielellä, ketkä ovat aktiivisia toimijoita ja ketkä kohteita. Kieli myös 

luo suhteita ihmisten ja ryhmien välille, esittää vuorovaikutusta modaalisuuden 

avulla: asenteita ja arvioita, odotuksia ja vaatimuksia (Paso 2007: 29). Systeemis-

funktionaalisen kieliopin perustana ovat kielen metafunktiot, joiden avulla voi 

lähestyä kulttuuristenkin tulkintojen tekemistä kielenkäytöstä. Hallidayn (2004: 

29) näkemyksen mukaan kieli palvelee yksilön ilmaisua konstruoimalla hänen 

kokemus- ja mielikuvitusmaailmaansa, mitä hän kutsuu ideationaaliseksi meta-

funktioksi. Susanna Shore (2012: 161) käyttää kielen tästä tehtävästä termiä repre-

sentatiivinen metafunktio. Kielellä myös luodaan vuorovaikutusta ja ylläpidetään 

sosiaalisia suhteita, osoitetaan suhtautumista omiin ja toisten sanomisiin ja näyte-

tään, millaista kuvaa keskustelun osapuolet rakentavat toisistaan (Hallidaylla inter-

persoonainen ja Shorella intersubjektiivinen metafunktio). Kielen tekstuaalisen 

funktion tehtävä on ja pitää teksti koossa järjestämällä se kielellisesti toimivaan 

muotoon (Halliday 2004: 29–31; Pietikäinen & Mäntynen 2009: 52; Shore 2012: 

161). 

Kulttuurin ja kielenkäytön tutkimuksen näkökulmasta on aina kyse puhujan tai 

kirjoittajan representoimasta vuorovaikutuksesta. Kielenkäytön valta tuotetaan 

näissä metafunktioissa: millainen maailma sanoilla luodaan, kenellä on valta sanoa, 

millaisia asenteita ja suhtautumisia tuotetaan ja miten tämä tarjoillaan kuulijalle tai 

lukijalle. Kulttuurintutkimuksessa ihmisen toiminta nähdään tilanteisesti ja sosiaa-

lisesti tuotettuna, kun hän esittää – representoi – itsensä, maailman ja suhteensa toi-

siin jonkinlaisina. Vapaaehtoisesti lapsettoman representaatio näyttäytyy niin, että 

haastateltava kuvaa itseään vapaaehtoisesti lapsettomana ja omia kokemuksiaan 

vapaaehtoisesta lapsettomuudesta. Samalla kun hän esittää itsensä tietynlaisena, 

hän kuitenkin esittää myös toiset tietynlaisina yhteisönsä kulttuurisissa käytän-

nöissä ja tuottaa suhteita itsensä ja toisten välille. Diskurssianalyysia tehtäessä 

onkin vaikeaa tehdä eroa kielen representaviivisen ja interpersoonaisen funktion 

välillä, koska – kliseenomaisesti ilmaistuna – kaikki kielenkäyttö on lopulta dialo-

gista, sillä kirjoittaja käy keskustelua aiempien tekstien kanssa (Shore 2020: 274). 

Eksplisiittisimmin vuorovaikutusta toisten kanssa puhuja esittää tässä aineistossa 

referoimalla kohtaamisiaan heidän kanssaan. Kielen tekstuaalinen funktio ei ole 
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tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena, sillä haastateltavien tuottamien tekstien 

rakenteella ja koheesiolla ei ole tässä tutkimusasetelmassa keskeistä merkitystä, 

sillä tekstien kokonaisrakenne muodostuu haastattelijan luoman teemoituksen poh-

jalta. 

Tarkastelen tutkimuksessa tilaa ja tapahtumia implikoivilla prosesseilla tuotet-

tuja toimijuuksia siltä kannalta, millaisissa representatiivisissa rooleissa vapaa-

ehtoisesti lapsettomat esittävät itsensä. Perustan tulkintani Hallidayn (2004: 175) 

kehittämään kielen transitiivisuussysteemiin. Hän konkretisoi diskurssien analy-

soinnin avuksi kolme verbiprosessien päätyyppiä: materiaalinen, jossa osallistuja 

on tavallisimmin toimija, hyötyjä tai kohde, mentaalinen, jossa osallistuja on puo-

lestaan kokija, ja relationaalinen suhdeprosessi, jossa suhteen toista osallistujaa 

identifioidaan, luokitellaan tai kuvaillaan. Suhdeprosesseja rakentavat esimerkiksi 

olla tai jokin muu suhdetta konstruoiva verbi, jolloin kyseessä on luonnehtiva tai 

identifioiva verbiprosessi; olosuhteiden ollessa puheena tuloksena on olosuhde-

prosessi (hän on pihalla) (Halliday 2004: 179, 197, 211; Shore 2012: 164–165). 

Systeemis-funktionaalisessa kieliteoriassa korostetaan modaalisuuden inter-

persoonaisuutta, sillä modaalista arviota ei esitetä tyhjiössä, vaan luodaan suhde 

vastaanottajaan ja avataan tila neuvottelulle implikoimalla, että muutkin tulkinnat 

ovat mahdollisia. Modaalisuus on hankala kieliopin alue, sillä siinä käsitellään vai-

keasti määriteltävissä olevia, limittäisiä merkityksiä, joiden tulkintaan konteksti 

vaikuttaa. Velvoittavuus (vaadittu – sallittu) ja dynaamisuus (halukkuus ja kyky) 

ovat tässä tutkimuksessa kiinnostavimpia modaalisuuden lajeja, koska ne tuottavat 

vapaaehtoisesti lapsettomiin kohdennettuja normeja ja toisaalta heidän omaa 

kyvykkyyttään toimijoina. Dynaaminen modaalisuushan implikoi, että prosessin 

toteutuminen riippuu toimijan sisäisistä voimavaroista tai ulkoisista tekijöistä 

(Shore 2020: 276). 

Kielen semanttinen ja kieliopillinen funktio toimivat yhtä aikaa eikä niitä voi 

erottaa toisistaan täysin. Useimmiten ilmaisun ydin löytyy prosessista (toiminta, 

tapahtuminen olotila, suhde), jos verbi ilmaisussa on (Västi 2012: 13), näihin 

tapahtumiin liittyvistä osanottajista (ihminen, elollinen tai eloton olio, instituutio, 

abstraktio) sekä olosuhteista (paikka, aika, tila, syy, tapa jne.). Tekstin konstruoima 

maailma näkyy tekstissä tuotetuissa ulkomaailmaa ja ihmisen mielikuvitus-

maailmaa konstruoivissa lausetyypeissä, joita voi niiden ajallisen ulottuvuuden 

takia kutsua prosesseiksi. Diskurssintutkimuksen kannalta lauseen predikaatti ja 

siihen kuuluvat lauseenjäsenet erilaisine modaalisuuksineen ovat kielenkäytön voi-

manpesiä, joita lisäjäsenet täydentävät (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 52). Tarkas-

telen tässä tutkimuksessa puhujien toimijuuksia prosessien läpi, sillä niiden eri-
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asteinen dynaamisuus rakentuu verbien varassa. Kokevan ja elämäntilannettaan 

merkityksellistävän minän voisi näin ollen ajatella tässä tutkimuksessa, jossa tar-

kastellaan vapaaehtoisesta lapsettomuudesta tuotettuja diskursseja, asuvan ainakin 

mentaalisissa tuntemista, ajattelemista, tietämistä ja aistimista ilmaisevissa proses-

seissa sekä minää identifioivissa, luokittelevissa ja kuvailevissa suhdeprosesseissa. 

4.3 Diskurssi 

Diskurssi on keskeinen teoreettinen käsite sekä sosiaali- että kielitieteissä. Kieli-

tieteessä diskurssien tutkimisen kohteeksi on asettunut kokonaisuus, joka on 

fonologiaa, morfologiaa, leksikologiaa ja syntaksia laajempi kokonaisuus, sillä 

nämä yksin eivät mahdollista lausetta laajempien yksiköiden mielekästä kuvaa-

mista (Pälli & Lillqvist 2020: 375). ”Diskurssi ei ole sanoja paperilla eikä ääni-

aaltoja ilmassa vaan sosiaalisen toiminnan muoto tietyssä yhteisössä tietyssä tilan-

teessa”, toteaa Luukka (2000: 143, 151). Diskursiivinen toiminta tulee sosiaalisesti 

todeksi, kun sillä on sosiaalisia seurauksia, sillä kieli luo todellisuutta. Tutkimuksen 

tuloksina tunnistetut diskurssit ovat historiallisesti suhteellisen sitkeitä, vuoro-

vaikutustilanteesta toiseen käytettyjä ja tunnistettavissa olevia tapoja merkityksel-

listää ja kuvata asioita, ilmiöitä ja tapahtumia tietystä näkökulmasta ja tietyllä 

tapaa. Ne palvelevat sosiaalisen elämän järjestämisessä (Pietikäinen & Mäntynen 

2015: 17, 27; Wodak & Meyer 2016: 6). 

Yhteisön jäsenet tietävät, miten, mistä asioista ja millä tavalla on sopivaa kes-

kustella ja mistä taas ei, ja siihen vaikuttavat muuttuvat kulttuuriset normit ja käy-

tänteet. Relevantit osallistujien ominaisuudet muodostavat kontekstuaaliset ehdot 

diskurssin ominaisuuksille, sillä ihmiset sovittavat sanottavansa – myös tavan 

sanoa ja kuinka he tulkitsevat toisten sanoman – omaan rooliinsa tai identiteet-

tiinsä, ja toisten rooleihin. Näiden ehtojen sisällä diskurssiksi muodostuu vakiintu-

nut kielenkäyttötapa, mutta myös vaikeneminen tabulla ladatuista aiheista 

(Pietikäinen & Mäntynen 2009: 25; van Dijk 1997: 12). Diskursseja voidaan pitää 

myös eri elämänalueiden tyypillisinä sisältöinä ja niiden tuottamistapoina, kieli-

systeemin tietyllä tavalla luonnollistuneina osina (Heikkinen 2012a: 97–98). Yhtä 

lailla puhuttu kuin kirjoitettukin kieli tuottavat diskursseja sosiaalisena käytäntönä. 

Wodakin ja Meyerin mukaan (2016: 5, 7) sekä puhe että kirjoitus muodostavat dia-

lektisen suhteen tietyn diskursiivisen tilanteen ja instituutioiden tai sosiaalisten 

rakenteiden välillä ja kehystävät sitä: ne luovat diskurssin mutta diskurssi myös 

muokkaa niitä. 
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Filosofi Michel Foucaultin mukaan diskurssi ei ole muodostelma, joka on ole-

massa ilman kokonaisuutta, jonka osa se on. Foucault kutsuu tätä ilmiötä diskursii-

visten suhteiden järjestelmäksi, joka todentuu käytäntönä ja jota diskurssin täytyy 

pitää yllä voidakseen puhua tietynlaisista kohteista ja voidakseen käsitellä, nimetä, 

analysoida, luokitella ja selittää niitä (Foucault 2005: 63–65). Diskurssisäännöt 

ohjaavat, mitkä resurssit ovat kielenkäyttäjän käytössä tiettynä aikana tietyssä 

sosiaalisessa yhteisössä, ja lopulta ilmauksen merkitys voidaan määrittää vasta kun 

se on suhteessa muihin ilmauksiin. Kontekstiin kuuluu kaikki, mikä on relevanttia 

diskurssin tulkinnan kannalta (Solin 2001: 12, 17; van Dijk 1997: 11). 

Kielenkäytön tavat ovat liikkeessä kaiken aikaa ja muokkautuvat vuoro-

vaikutuksessa, mikä tuottaa kielenkäytön moniäänisyyttä, sillä ilmaisuilla ei ole 

merkitystä sinällään, vaan ainoastaan suhteessa toisiin ilmaisuihin. Sanan teksti 

(englanniksi text) etymologiakin korostaa moniaineksisuutta (kudos, kudottu kan-

gas; Solin 2001: 16). Intertekstuaalisuus näyttäytyy diskursseissa vuoro-

vaikutusketjun osasina, kun yksittäiset tekstit vastaavat aikaisempiin teksteihin ja 

ennakoivat tulevia tekstejä. Kaikki viestit keskustelevat muiden tekstien, puheiden 

ja kuvien kanssa ja kommentoivat niitä jollain tasolla, ja myös tekstin muoto 

rakentuu kulttuurisille konventioille esimerkiksi erilaisina genreinä. Tyypillisim-

mät intertekstuaalisuuden resurssit ovat genret ja diskurssit, mutta myös tyylit ja 

rekisterit voivat olla käytössä (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 123; Solin 2001: 11, 

17, 21). Intertekstuaalinen näkökulma korostaa vuorovaikutusta silloinkin, kun tar-

kastelemme yksittäistä tekstiä – se nähdään osana dialogia sekä konventioiden että 

konkreettisten toisten tekstien kanssa (Bahtin 1986 [1956]: 92; Solin 2006: 73). 

Tässä tutkimuksessa on nähtävissä intertekstuaalisuutta esimerkiksi uskonnollisena 

kielenkäyttönä kristinuskon Raamattua lainaavassa normipuheessa ja työelämän 

projektien maailmasta kulkeutuvassa tavassa kuvata suunniteltua, työlästä ja 

resursseja vaativaa hanketta – tässä tapauksessa lapsen hankkimista ja kasvatta-

mista. 

Intertekstuaalisuuden ohella puhutaan myös moniäänisyydestä, jolla tarkoite-

taan useamman kuin yhden äänen (tai kontekstin) samanaikaista läsnäoloa tekstissä 

tai puheessa. Tekstien moniäänisyyden tutkimuksella selvitetään, miten erityyppi-

sissä teksteissä tuodaan kirjoittajan tai puhujan rinnalle muita näkökulmia ja asete-

taan ne vuorovaikutukseen. Myös presuppositio, kielto ja ironia ovat esimerkkejä 

moniäänisyydestä. Eri äänet eivät välttämättä erotu toisistaan selvästi, mutta ling-

vistisellä analyysillä ne saadaan näkyviin. Moniäänisyyden käsite soveltuu parhai-

ten tekstien vuorovaikutuksellisuuden tutkimiseen (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 

122–123; Virtanen 2015: 43; Virtanen & Hiidenmaa 2020: 851). 
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Diskurssintutkimuksen kannalta moniäänisyys on myös representaation keino, 

kun esimerkiksi kielen mikrotasolla esiintyvä referointi voidaankin nähdä konteks-

tuaalisella tasolla puheen, tekstin tai diskurssin representointina. Analyysissa käsit-

telen aineistoa vapaaehtoisesti lapsettoman omaa ja myös esitettyjä muita ääniä 

representaationa. Ääneen pääseminen tarkoittaa myös toimijuutta, sillä oma ääni ja 

sen kuuluvaksi tekeminen on merkki siitä, että kielenkäyttäjä on onnistunut suun-

taamaan resurssejaan tiettyä tilannetta ja funktiota varten. Näin oma ääni on oman 

toimijuuden lähde ja väline (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 127–128). 

Kielenkäytön seurauksia tuottava luonne aiheuttaa paitsi toimijan itsensä tar-

koittamia, myös tahattomia seurauksia. Se mitä eri tilanteissa tullaan tehneeksi, 

voidaan ottaa tarkastelun kohteeksi riippumatta siitä, onko kyseessä tarkoitukselli-

nen toiminta vai ei (Jokinen, Juhila & Suoninen 2016: 48). Tästä saattaa koitua 

ideologisia seurauksia, jos esimerkiksi tahattomat kielelliset teot tuottavat piiloisia 

seurauksia, jotka johtuvat luonnollistuneiden puhumisen tapojen käyttämisestä ja 

jotka liittyvät tavalla tai toisella valtaan. Diskurssien aikaansaama asiaintilojen 

luonnollistaminen tuottaa ideologioita, yhtenäisiä ja suhteellisen vakiintuneita 

uskomuksien ja arvojen kokoelmia. Täsmällisemmin voidaan puhua ideologisten 

merkitysten tiedostamattomasta luonnollistumisesta ja tietoisesta luonnollistami-

sesta (Heikkinen 2012b: 117). Hallitsevat ideologiat näyttäytyvät yleisyytensä takia 

usein neutraaleina, koska niiden oletetaan pysyvän pitkälti muuttumattomina. Sil-

loin kun useimmat ihmiset ajattelevat tietyistä asiaintiloista samalla tavalla tai jopa 

unohtavat, että vallitsevalle ajattelutavalle on vaihtoehtoja, on käsitteellisesti kysy-

mys hegemoniasta (Wodak & Meyer 2016: 8–9). 

Systeemis-funktionaaliseen kieliteoriaan nojaava diskurssintutkimus on aina 

suhteista: se ei keskity materiaan eikä henkilöihin vaan sosiaalisiin suhteisiin. Laa-

jemmin myös fyysinen maailma, henkilöt, valtasuhteet ja instituutiot ovat koske-

tuksissa sosiaalisissa käytänteissä. Diskurssi ei siitä syystä ole ilmiö, jonka voi 

määritellä riippumattomasti, sillä sen voi tavoittaa vain suhteina. Näihin suhteisiin 

diskurssi tuo merkityksen ja merkityksenannon, jotka rakentavat sosiaalisia suh-

teita, ja näin tunnustetaan, että on olemassa reaalimaailma ja sosiaalinen maailma, 

joista jälkimmäinen on sosiaalisesti konstruoitu (Fairclough 2010: 3–4). 

Kielitieteilijä käyttää diskurssin tunnistamiseen kielen kaikkia tasoja, vaikka 

usein jo pelkkä leksikkokin riittää aktivoimaan sen. Diskurssisääntöjen analysointi 

on tulkintaa tiettyyn rajaan saakka; sillä on tärkeä rooli tunnistettaessa keskeisiä 

elementtejä analyysia varten. Solin peräänkuuluttaa diskursseja tutkittaessa kuvai-

levaa analyysia pelkän tulkinnan lisäksi (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 67; Solin 

2001: 14, 31). Tällainen analyysimenetelmä tarkoittaa eritasoisten kielen piirteiden 
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analysointia, kuvaamista ja tulkintaa. Norman Fairclough yhtenä kriittisen diskurs-

sintutkimuksen uranuurtajana on kehittänyt diskursiivista merkitystä tuottavien 

kielenpiirteiden työkaluja niin sanaston kuin kieliopinkin tasolla. Hänen tutkimuk-

sissaan keskeisimmiksi diskurssia rakentaviksi sanaston piirteiksi ovat osoittautu-

neet luokitteleminen, ideologisesti latautuneet ilmaukset ja ideologisesti tärkeät 

merkityssuhteet, uudelleensanoitus ja ylisanat. Suhteita ilmaisevasta sanastosta dis-

kursiivista voimaa on erityisesti eufemistisissa ilmauksissa, korostetun muodolli-

sissa ja epämuodollisissa ilmauksissa, poikkeuksellisen ilmaisuvoimaisissa 

sanoissa ja metaforissa. Kieliopillisten kielenpiirteiden diskursiivinen voima raken-

tuu prosessityypeissä ja niiden osallistujissa, selkeässä tai epäselvässä toimijuu-

dessa, nominaalistuksissa, joilla toimijuus voidaan peittää, aktiivi- tai passiivi-

lauseissa, myöntö- tai kieltolauseissa. Suhteita ilmaisevan kieliopin tasolla diskurs-

seja voivat tuottaa modukset, relationaalinen modaalisuus, pronominit minä ja sinä. 

Tekstuaalisissa rakenteissa lauseiden liittäminen toisiinsa voidaan tehdä diskursii-

vista merkitystä tuottavalla tavalla esimerkiksi loogisilla konnektoreilla, rinnasta-

malla tai alistamalla ja tarkoitteilla, jotka viittaavat sisäänpäin tai ulospäin. Jotta 

teksti tulisi läpivalaistuksi, analyysin on oltava systemaattista ja tartuttava eritasoi-

siin kielen piirteisiin, joita puhujat ilmauksikseen kulloinkin valitsevat. Tasot on 

valittava tutkimuskysymysten kannalta relevanteiksi, sillä kaikkea ei voi analy-

soida (Fairclough 1989: 110–111). 

Jos halutaan ymmärtää kielenkäyttö kulttuurisena ilmiönä laajemmassa kon-

tekstissa, tarvitaan lingvistiikan lisäksi vielä uusi kulttuurisen tulkinnan taso. 

Solinin mukaan diskurssilla on kolme merkitystä: 

1. lausetta laajempi teksti, jossa muodolliset piirteet tai muut rakenteelliset piir-

teet luovat koheesiota 

2. kielenkäyttö kontekstissaan; miten yksilöt käyttävät kieltä tiettyihin tehtäviin 

tietyissä sosiaalisissa tilanteissa ja 

3. kieli sosiaalisena käytäntönä. Esimerkkeinä erilaisista diskurssien jäsentämis-

tavoista hän esittää tutkimuksessaan Tracing Texts (2001: 32): 

– institutionaalinen alkuperä (poliittinen ja mediadiskurssi) 

– topiikki (Alzheimer–diskurssi, geenimuunnellun ruoan diskurssi) 

– tilannekonteksti (monikulttuurisen kohtaamisen diskurssi, yritysten 

kokousten diskurssi) 

– tarkoitus (mainosdiskurssi, opetusdiskurssi) 

– ideologia (rasismidiskurssi, thatcherismidiskurssi) 
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Kun tarkastellaan kielen funktionaalisuutta ja sosiaalista merkittävyyttä, tutkitaan 

diskurssia. Sovellan diskurssia kielellisten rakenneyksiköiden yhdistelmänä, sidos-

teisena jaksona kohesiivisessa lausumaketjussa, toiminnallisessa kokonaisuudessa, 

jota käytetään merkityksellistämiseen. Koska käsittelen koko aineistoani represen-

taationa, käytän diskurssin käsitettä myös siitä, miten haastateltava tuottaa retori-

sessa strategiassaan suhteensa tiettyihin diskursseihin, esimerkiksi puhumisen 

tapoihin lapsesta ja perheestä. Toimijuudet diskursseissa tunnistan puhujien tuotta-

mista prosesseista, mutta diskurssin tulkinnan voi laukaista mikä tahansa mikro-

tason kielellinen valinta, kun se nähdään suhteessa laajempaan kokonaisuuteen. 

Tietty diskurssi ei kuitenkaan tiivisty esimerkiksi sanaan, mutta jo yksi sana voi 

aktivoida diskurssin (Pälli & Lillqvist 2020: 377; Pietikäinen & Mäntynen 2009: 

67; Paso 2007: 35). 

Diskurssit tarjoavat erilaisia subjektipositioita, esimerkiksi luomalla erilaisia 

suhteita tiedon tuottajien ja sen kuluttajien välille: lääkärit tehdään eksperteiksi, 

joilla on määrättyä valtaa siihen, mikä sairaus potilaalla on, ja potilas tehdään sub-

jektiksi oman ruumiinsa tuntemisessa (Solin 2001: 33; Paso 2007: 36). Potilaan 

subjektius omassa asiassaan voidaan myös sivuuttaa ja alistaa potilas yksipuolisen 

diagnosoinnin kohteeksi. Koska käsittelen aineistoani representaationa, luon toimi-

juuksien tulkinnassa siltaa subjektiposition ja toimijuuden välille ja merkityksellis-

tän toimijuuden sekä puhetilanteisena vuorovaikutuksena että representaation koh-

teena. 

Erilaiset diskurssit luovat kohteita, tekijöitä ja suhteita, emmekä tekstejä luke-

matta voi tietää, mitä tarkoituksia ne palvelevat. Kun poliittisessa ja rasismi-

diskurssissa voimme odottaa valtasuhteiden painottamista, monikulttuuristen koh-

taamisten diskurssi voi tuottaa mitä tahansa tarkoituksia (Solin 2001: 32). Vapaa-

ehtoisesti lapsettomien haastateltavien tuottamat diskurssit voivat olla monentyyp-

pisiä ja rakentua esimerkiksi ideologian, tilannekontekstin tai topiikin varaan: per-

heidyllidiskurssi, toimijuuden riistämisen diskurssi tai lapsidiskurssi. 

Diskurssintutkimusta luonnehtii yleinen kiinnostus purkaa ideologioita ja val-

taa semioottisen aineiston (kirjoitettu tai puhuttu kieli, kuvat, merkit) systemaatti-

sella tutkimisella. Yhtä lailla puhe kuin kirjoituskin antautuvat analyysin kohteiksi, 

kun sovelletaan menetelmiä systemaattisesti, vaikka lingvististä diskurssintutki-

musta onkin aikanaan ensin sovellettu kirjoitettuihin teksteihin (Wodak & Meyer 

2016: 4). Metodologiana diskurssintutkimus ei ole ennalta määritelty metodien 

valikoima soveltamisineen kuten tekstianalyysissa, vaan teorialähtöinen prosessi 

tavoitteena löytää tutkimuskohteet, joita on mahdollista tutkia. Kohteet määritel-

lään monitieteisestä näkökulmasta lähtökohtana eri tieteiden omat teoriat 



63 

(Fairclough 2010: 5). Muun muassa kognitiivisen kielentutkimuksen sisällä tehtä-

vää tutkimusta yhdistää funktionaalinen lähestymistapa kieleen ja kiinnostus kyt-

keä lingvistiikan tutkimustuloksia muuhun ihmisen kognitiota ja psykologista pro-

sessointia kuvaavaan tutkimustietoon (Jaakola 2012: 537). Avoin lähtökohta sopii 

toimijuuden avulla vapaaehtoisen lapsettomuuden merkityksiä tarkastelevaan tut-

kimukseen, koska diskurssintutkimus on monitieteinen tutkimusmetodologia, joka 

ylittää eri tieteenalat kuten kielitieteen, kulttuurintutkimuksen, politiikan ja sosio-

logian. 

Kriittinen diskurssintutkimus on ongelmaorientoitunut tieteidenvälinen lähes-

tymistapa kielenkäyttöön, jota tutkitaan sosiaalisessa, kulttuurisessa, tilanteisessa 

ja kognitiivisessa kontekstissa. Siitä kiinnostuneet lingvistit analysoivat aineistois-

taan kieleen manifestoituneita piiloisia, sameita ja näkyviä hallinnan, syrjimisen, 

vallan ja kontrollin rakenteita ja pyrkivät tutkimaan kriittisesti sosiaalista epätasa-

arvoa siinä, miten ne on ilmaistu, rakennettu ja laillistettu kielenkäytöllä. Siksi 

kriittinen diskurssintutkimus ei ole kiinnostunut kielen yksiköistä itsessään, vaan 

sen menetelmin pyritään analysoimaan, ymmärtämään ja selittämään sosiaalisia 

ilmiöitä, jotka ovat kompleksisia ja siksi edellyttävät monitieteistä ja monimenetel-

mäistä lähestymistapaa (Wodak & Meyer 2016: 2–3). Määrite kriittinen kytkee kie-

litieteellisen tarkastelun yhteiskunnalliseen kontekstiin, sillä kriittinen lingvistiikka 

suuntautuu usein jotakin ryhmää koskeviin epäkohtiin. Se ei ole vain kuvailevaa, 

vaan myös normatiivista osoittaessaan diskurssien näkökulmasta sosiaalisia epäoi-

keudenmukaisuuksia ja mahdollisia teitä niiden korjaamiseen tai lievittämiseen 

(Fairclough 2010: 9–10; Pälli 2003: 17). 

Huolimatta määritteestä kriittinen diskurssintutkimuksen kohteiden ei tarvitse 

olla negatiivissävyisiä tai erityisen syrjiviä sosiaalisia tai poliittisia kokemuksia tai 

tapahtumia, sillä mikä tahansa ilmiö voi antautua kriittiseen tutkimukseen, koska 

kriittisyys on tutkijalle kuuluva suhtautumistapa ja asenne. Diskurssintutkimusta 

voi nimittää kriittiseksi, vaikka tutkija ei arvota tutkimaansa tekstiä tai ryhdy 

ohjelmallisesti muuttamaan maailmaa (Wodak & Meyer 2016: 12; Saviniemi 2015: 

89). Vaikka diskurssintutkimuksen juuret ovatkin kriittisessä traditiossa, on fennis-

tinen tutkimus väljentynyt esimerkiksi Fairclough´n yhteiskuntakriittisestä paino-

tuksesta: ilmiöitä lähestytään ilman ennakko-odotuksia, ja voidaan sen takia ja siitä 

huolimatta löytää ja osoittaa niiden kompleksisuus tutkimalla kielenkäyttöä kielen-

tutkimuksen menetelmin. Näenkin oman tutkimusaiheeni tässä valossa, ja tutki-

muksellani osoitan ne mahdolliset kompleksisuudet ja ongelmat, joita haastatelta-

vat tuottavat. Siksi käytän termejä diskurssintutkimus ja lingvistinen diskurssintut-

kimus kriittisen diskurssintutkimuksen sijasta. 
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4.3.1 Toimijuus kulttuurina ja kielenä 

Käsittelen toimijuutta konstruktionistisen kulttuurin- ja kielentutkimuksen näkö-

kulmasta: millaisin kielellisin valinnoin oma toimijuus rakentuu haastateltavan 

tuottamissa diskursseissa vapaaehtoisesta lapsettomuudestaan. Kokemuksen 

kuvaaminen haastattelutilanteessa näyttäytyy representaationa, jossa avautuu 

monenlaisia modaalisuuksia mahdollisen ja rajoitetun toiminnan maastossa, kun 

toimijuuden taustalla vaikuttaa kulttuurinen normi lasten hankkimisesta. Suhteessa 

lisääntymisnormiin vapaaehtoinen lapsettomuus näyttäytyy vastatoimijuutena, 

mutta sen representaatiot varioivat, koska vapaaehtoista lapsettomuutta tuotetaan 

niin päätöksenä ja valintana kuin päätymisenä elämänmuotoon, jossa lasten hank-

kiminen ei näyttäydy vaihtoehtona. 

Lähtökohtaisesti toimijuus on yksi puoli subjektiviteettia, joka rakentuu mate-

riaalisessa ja fyysisessä ympäristössä ja toimintakulttuurissa toimimalla, tietyssä 

ajan määrittämässä tilanteessa. Siinä ei ole kuitenkaan kysymys yksilön toiminnal-

lisesta ominaisuudesta, vaan sosiaaliseen kategoriaan liittyvistä odotuksista, mah-

dollisuuksista ja rajoituksista tietyissä tilanteissa. Toimijuus ei olekaan yksilön 

ominaisuus, vaan se on aina vuorovaikutuksellista ja muodostuu sosiaalisissa suh-

teissa (Hynninen, Lindfors & Opas 2015: 174; Ronkainen 1999: 23; Ojala, Palmu 

& Saarinen 2009: 22). Toimijuuden nähdäänkin olevan kokemusta ja tuntemusta 

omista toiminnan mahdollisuuksista ja sen sisältämistä rajoituksista, ja se rakentuu 

kulttuurisesti yhteisiin diskursseihin osallistumisessa, mihin tarvitaan toisia ihmi-

siä. Toiminta, sanat ja teot liittävät toimijan inhimilliseen maailmaan, ja liittyminen 

siihen on toimijaksi tulemista (Honkasalo 2008: 81; Ronkainen 1999: 32). Monissa 

yhteyksissä toimijuus paikannetaan rakenteiden, instituutioiden ja yhteisöjen, nii-

hin kiinnittyvien järjestysten, normien, sääntöjen, odotusten ja käytäntöjen sekä tie-

tyllä tavalla resursoidun yksilön väliseen suhteeseen. Toimijuus voidaan määritellä 

toisaalta kyvyksi tunnistaa sääntöjä sekä toisaalta vastustaa, heikentää tai haastaa 

eri tavoin niitä muovaavia diskursseja (Ojala, Palmu & Saarinen 2009: 14; 

Ruonavaara 2004: 164; Saarinen 2009: 214). 

Toimintaan liittyy usein mielikuva aktiivisuudesta ja intentionaalisuudesta, 

mikä merkityksellistää teon toiminnaksi. Silloin ihmisellä on valta käyttää mahdol-

lisuuksiaan, tehdä valintoja, toimia ja irrottautua rajoitteista eri tilanteissa eri 

tavoin, jopa täysin toisin kuin olisi odotettavissa (Ronkainen 1999: 51). Toimintaan 

liitetään usein jotain näkyvää kuten tulos, liike tai muutos. Virallisessa puheessa ja 

tilastoissa aktiivisuus liitetään usein formaaliin työhön, jolloin kaikki sen ulkopuo-

lelle jäävä toiminta kiinnittyy ajatukseen passiivisuudesta, ja siksi ulkoisesti pas-
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siiviselta vaikuttavaa toimintaa ei aina pystytä määrittämään toiminnaksi (Pietilä-

Litendahl 2014: 26). Passiivisena oleminen voi kuitenkin olla jopa toimijuuden 

rakentamista aktiivisimmillaan, jos yksilö ei esimerkiksi hyväksy ennalta määrät-

tyä toiminnan kenttää omakseen. Näennäisen heikko toimijuus, hiljaa oleminen ja 

vaikeneminen saattaakin olla harhaanjohtavaa, sillä silloin ihminen voi intentionaa-

lisestikin miettiä, ajatella ja suunnitella (Gordon 2005: 124, 126; Pietilä-Litendahl 

2014: 26). 

Lääketieteellistä antropologiaa tutkineen Marja-Liisa Honkasalon mukaan 

(2008: 78) yhteiskuntatieteellisessä toimijuuskeskustelussa Weber ja Parson ovat 

esittäneet määreitä toiminnasta mentaalisten operaatioiden sarjana: rationaalinen 

keino, päätöksenteko ja valinta, joiden seurauksena tapahtuu yhteiskunnallinen 

muutos. Aktiivisuuden ja passiivisuuden dikotomia on ollut tärkeä yhteiskunta-

tieteelliselle toiminnan käsitteelle. Honkasalo itse laajentaa toiminnan käsitettä 

aktiivisuudesta hiljaisempaan ja näkymättömämpään toimintaan. Hänen kärsimistä 

ja sairastamista koskevassa aineistossaan rakentuu sellainen toiminnan ulottuvuus, 

joka jää hänen soveltamassaan käsitteistössä passiivisen alueelle. Hän kutsuu sitä 

pieneksi toimijuudeksi ja kysyy, voisiko yhteisöllisyys toimia ikään kuin kolman-

tena terminä, joiden kautta aktiivisuus ja passiivisuus saadaan suhteeseen keske-

nään (Honkasalo 2008: 246). Toiminnan vastaanottava, passiivinen dimensio on 

oikeastaan kokemuksen aluetta, jossa kokemuksen ja toiminnan voi ajatella virtaa-

van toisikseen ja jossa pieni toimijuus rakentuu. Toiminta on ikään kuin sykettä, 

jossa on aktiivinen ja passiivinen puolensa; vastavuoroisuus toimii syklisenä kuin 

hengitys. Toiminta ei koske yhtä ihmistä vaan on riippuvainen yhteisöllisen tilan 

toimijoiden moneudesta ja heidän liikkeistään. Esimerkiksi kun ei mahda mitään, 

voi kuitenkin pysyä. Se, että pysyy ja on alttiina ottamaan vastaan, on toimintaa 

juuri siinä kontekstissa (Honkasalo 2008: 247, 249). 

Aktiivisuuden ohella toiminnan suunta vaihtelee. Itse asiassa suuri osa arjen 

piirissä tapahtuvasta toiminnasta on moniselitteistä, samanaikaisesti passiivista ja 

aktiivista. Esimerkkinä tällaisesta pienestä toimijuudesta voi käyttää hiljaa ole-

mista, normien mukaista tekemistä, sietämistä ja jäämistä, jossa mikään ei varsi-

naisesti muutu eikä mitään näyttäisi tapahtuvan (Honkasalo, Ketokivi & Lappo 

2014: 369). Toimijuuden voikin ajatella vaihtelevan normin kieltämisestä ja vasta-

toimijuudesta erilaisin kielenpiirtein rakentuviin normin myötäilemiseen tai hyväk-

symiseen ja vaikenemiseen. Hiljaa olemisen ja vaikenemisen merkitykset ovat 

moniselitteisiä, ja niitä voi tulkita parhaiten toimija itse, mutta tutkija voi yrittää 

tulkita sitä kontekstin ja haastateltavan tunneilmaisuiden varassa. Se, miten tunnis-

taa ja tulkita tunteita erilaisista aineistoista on haastavaa juuri sen vuoksi, että nii-



66 

den ilmaukset tai vaikutukset ovat joko vaiettuja tai ilmaistu kiertäen. Tämän 

vuoksi analyysi vaatiikin usein tulkinnan rajojen venyttämistä (Rinne & Kajander 

& Haanpää 2020: 28). 

Konstruktionismin näkökulmasta ilmiöt ja asiaintilat ymmärretään tuotettuina 

ja jatkuvasti ylläpidettyinä mieluummin kuin pysyvän olemuksen tai ytimen omaa-

vina (Ronkainen 1999: 13). Niinpä toimijuuskin varioi, ja samassa ihmisessä voi 

olla erilaisia toimijuuksia, ja myös vaihtelevat yhteiskunnalliset ja elämäntilanteet 

luovat erilaisia toimijuuksia. Haastatteluaineistoon perustuvissa tutkimuksissa 

haastateltavan tilanne ja kokemuksen kuvaamisen hetki muovaavat kuvattujen 

kokemusten sävyä, ja joissain toisissa tilanteissa kokemukset voitaisiin kuvata toi-

sin. Toimijuuden kokemukset suuntaavat toimijuutta, ja niiden kautta yksilö myös 

oppii, millainen hän on, mitä hän osaa ja mihin hän pystyy (Saarinen 2009: 213; 

Honkasalo 2008: 78, 222; Ojala, Palmu & Saarinen 2009: 27). Kulttuurisesti toi-

mijuutta on mahdotonta nimetä tai kuvata jonkinlaisena, koska se näyttäytyy 

monenlaisena eri konteksteissa. Sosiaalisesti konstruoituvana se muuttuu ja on liik-

keessä koko ajan. Aktiivisuus ja näennäinen passiivisuus vaihtelevat, kokemus ja 

toimijuus virtaavat toisiinsa, ja vaikeneminen voidaan katsoa monitulkintaiseksi 

toimijuudeksi. 

Toimijuus kielenä 

Toimijuus soveltuu käsitteenä tällaiseen lingvistisen diskurssintutkimuksen mene-

telmin toteutettavaan tutkimukseen, jossa aiheena on osittain tabuinen aihe. Evi-

denssiä aineistossa näkyy olevan: perheellistymiseen ja lasten hankkimiseen koh-

distuvat kulttuuriset normit, mallit, odotukset ja niiden lomassa luoviminen sekä 

vastatoimijuus erilaisin ilmenemismuodoin tulevat haastatteluaineistossa ilmi. 

Teksteissä tuottuu myös kokemus vapaaehtoisesta lapsettomuudesta ilman ekspli-

siittistä kytkentää lisääntymisnormiin tai siihen liitettävään vastatoimijuuteen. 

Kielen transitiivisuussysteemissä toimijuus rakentuu verbiprosessin kolmena 

päätyyppinä: materiaalisena, mentaalisena ja relationaalisena, ja diskursseissa 

materiaaliset verbiprosessit näyttäytyvät eksplisiittisimpänä toimintana. Materiaa-

lisessa prosessityypissä verbit ilmaisevat toimintaa selvimmin, vaikka toimijat 

vaihtuvat, ja siinä puhuja on tavallisimmin toimija, hyötyjä tai kohde. Kohteen ase-

maan vapaaehtoisesti lapseton joutuu silloin, kun muut riistävät hänen toimijuu-

tensa tai syntyy toimijuuden menettämisen uhka, mutta silloinkin hänellä säilyy 

mahdollisuus valita toimintansa tapa, mitä mahdollisuutta kulttuuriset käytännöt 

kaventavat. Tässä aineistossa todennäköisesti on vain vähän tyypillisimpiä materi-
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aalisia verbejä, jotka ilmaisevat konkreettista tekoa, tapahtumaa tai liikettä, koska 

aineisto koostuu kuvatuista kokemuksista (ks. Pajunen 2001: 54–57). 

Mentaalisessa prosessissa puhuja näyttäytyy kokijana. Myös pohtiminen ja 

ajatteleminen ovat toimintaa, joka vaikuttaa henkilöön diskursiivisessa aikaan ja 

paikkaan kiinnittyvässä tilanteessa. Anneli Pajusen mukaan (2001: 53) primaariset 

mentaaliset verbit kielentävät asiaintilan itsensä lisäksi myös puhujan suhteen tai 

asenteen ko. asiaintilaa kohtaan. Mentaaliverbeihin kuuluvat kognitioverbit leksi-

kalisoivat mm. propositionaalisia asenteita, päättelyä, aikomuksia tms., välillistä 

kokemusta ja edustavat suoraa tai epäsuoraa kokijatietoa (Pajunen 2001: 313). 

Myös puheaktiverbit voidaan lukea mentaaliverbeihin, koska niillä ilmaistaan 

ihmisille tyypillistä kykyä, jonka avulla voidaan antaa tietoa mm. siitä, missä psy-

kologisessa tilassa yksilö on. Ne järjestyvät ainoastaan inhimilliseen viittaavan sub-

jektiargumentin kanssa (Pajunen 2001: 339). Shore (2020: 310) kutsuu tällaisia lau-

seita kommunikaatiolauseiksi, koska niillä voidaan projisoida ja referoida, jolloin 

vuorovaikutus tulee näkyväksi. Juuri projektio yhdistää kommunikaatiolauseet 

mentaalisiin lauseisiin. Myös kielellisesti representoitu kerrottu vaikeneminen 

näyttää sisältyvän muutaman haastateltavan omaan vapaaehtoisesta lapsettomuu-

desta puhumisen strategiaan. Aineisto kuvaa haastateltavien kokemuksia vapaa-

ehtoisesta lapsettomuudesta, joten oletettavaa on, että funktionaalisissa proses-

seissa esiintyy paljon mentaalisia lausumia ja toimija näyttäytyy kokijana. Kiinnos-

tavaa on myös, miten mentaaliverbien semanttinen modaalisuus näkyy teksteissä, 

Pajunenhan toteaa (2001: 433), että mentaaliverbit ovat ns. semanttisesti modaali-

verbejä. 

Mentaaliverbeistä emootioverbit leksikalisoivat tunnetiloja ja -tapahtumia, 

välitöntä kokemusta eikä ero kognitioverbeihin ole aina selvä, koska esim. pelkää-

minen ilmaisee sekä tunnetilaa että asennetta (Pajunen 2001: 297). Pajusen mukaan 

ihmisen neurofysiologiaan rakentuvia perustunteita katsotaan olevan kuusi: viha, 

pelko, hämmästys tai yllättyneisyys, suru, ilo, inho (Pajunen 2001: 310). Kokija-

objektillisia emootioverbejä ovat esimerkiksi ilahduttaa, kaduttaa, miellyttää, 

nolottaa, pelottaa, risoa, surettaa, suututtaa, viehättää (Pajunen 2001: 304; 

Siiroinen 2001: 87; Tuovila 2005: 148). Yhteiskuntatieteellisessä tutkimuksessa 

useimpia tunteiden määritelmiä yhdistää ajatus, että tunteilla on kehollinen perusta 

ja vastine. Samalla tunteet kuitenkin heijastavat ja muokkaavat yksilölle merkityk-

sellisiä asioita, tapahtumia tai muutoksia: ne muokkautuvat sosiaalisesti ja ne opi-

taan kulttuurissa. Yksioikoinen kahtiajako tunteisiin ja järkeen ei siten ole perus-

teltu (Pirskanen & Eerola 2018: 9–10). 
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Relationaalisissa suhdeprosesseissa identifioidaan, luokitellaan tai kuvaillaan. 

Toimintaa on näin ollen myös esimerkiksi toteaminen, nimeäminen ja määrittele-

minen, ja niin toimimalla ei välttämättä muuteta asiaintiloja vaan osallistutaan dis-

kurssiin ja vaikutetaan kulttuuriin asiaintiloja ylläpitäen (Halliday 2004: 29–30; 

Paso 2007: 29). Toimija voidaan myös tietoisesti kätkeä: kun toimija häivytetään 

verbiprosessista nominaalistuksin tai muin kieliopillisin metaforin, asiateksteissä 

asiaintilat tulevat usein esitellyiksi kiistämättöminä tosina, joiden totuus ei ole suh-

teessa siihen, kuka ne sanoo (Solin 2001: 74). 

Subjektiposition käsite sopii erityisesti tilanteisiin, joissa analysoidaan toimin-

nan rajoituksia ja joissa toimijan asema voi vaihdella. Positiot eivät ole ennalta ole-

massa olevia paikkoja, vaan ne tuotetaan aina sosiaalisissa käytännöissä. Itsensä 

rakentamisella on kuitenkin omat kulttuuriset rajansa eivätkä kaikki positiot ole 

tilanteisesti yhtä mahdollisia (Jokinen, Juhila & Suoninen 2016: 45–46). Toimijuus 

voidaan ymmärtää myös subjektiuden tilanteisena asemana. Subjektiaseman saa-

minen tai ottaminen merkitsee toimivaksi subjektiksi tulemista, jolloin voi toimia 

toisin. Kulttuurisista käytänteistä kumpuavat rajoitukset saattavat kuitenkin kaven-

taa subjektin toimintaa ja mahdollisuudet taas avata väyliä uudenlaiseen toimintaan 

(Hynninen, Lindfors & Opas 2015: 174; Gordon 2005: 115). Kielitieteessä subjek-

tille on ominaista tekijän eli agentin rooli. Etenkin prototyyppisen tekemisverbin 

subjektilla on kaikki agentin semanttiset ominaisuudet. Mentaalisten verbien sub-

jektiin taas liittyy tajunnallisuus ja aistimiskyky eli kokijan ominaisuudet. Täysin 

epäagentiivinen subjekti esiintyy predikatiivillisissa suhdelauseissa (ISK 2010: 

870). Helasvuo ja Huumo (2010: 165, 169) pitäytyvät tutkimuksissaan suomen kie-

len subjektin subjektiudesta perussubjektin merkityksessä. Heidän mielestään sub-

jektin luonne on agentiivinen ja elollinen, eikä näin ollen eksistentiaalilauseen 

nominilauseke täytä subjektin kriteeriä, esimerkiksi Suomessa on paljon puhetta 

epäkohdista. 

Toimijuus on aktiivisimmillaan silloin, kun dynaaminen modaalisuus ilmaisee 

toimijan kyvyistä ja ominaisuuksista riippuvaa toiminnan mahdollisuutta ja väistä-

mättömyyttä, ja siihen kuuluvat pystyminen ja pakollisuus (en halua lapsia). 

Modaali-ilmaisimet asettavat vastakkain toimijan ominaisuudet ja olosuhteiden 

pakon. Dynaamisuuden lähteinä voivat olla vallitsevat olot, joissa toiminta tapah-

tuu, agentin fyysiset kyvyt ja ominaisuudet sekä psyykkiset ja sosiaaliset ominai-

suudet (Kangasniemi 1987: 109–110). Episteeminen modaalisuus taas ilmaisee 

puhujan asennetta asian toteutumisen mahdollisuuteen tai varmuuteen, ja todennä-

köisyys asian toteutumisesta asettuu näiden välimaastoon (saatan jäädä lapsetto-

maksi; luultavasti en hanki lapsia; Kangasniemi 1987: 3). Modaaliadverbeillä on 
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usein sama funktio kuin kognitioverbeillä, sillä ne ilmaisevat puhujan käsityksiä 

lausuman proposition varmuusasteesta: usein eriasteista episteemistä todennäköi-

syyttä (mahdollisesti, ehkä, kai, ilmeisesti, varmaan; varmaan jään lapsettomaksi; 

uskon, että jään lapsettomaksi; ISK 2010: 1519). Ne ovat leksikaalinen keino 

ilmaista asiaintiloihin kohdistuvia propositionaalisia asenteita ja tiedon laatua 

kuten kognitioverbit luulla, uskoa, tietää, arvella, muistaa, kuvitella, epäillä, joi-

den välillä proposition totuusarvo vaihtelee tms. (Pajunen 2001: 297), ja siksi ne 

ovat tärkeitä tässä tutkimuksessa. 

Kielitieteessä toimijuutta eri näkökulmista ovat käsitelleet viime aikoina Mia 

Scotson (2018), Aija Virtanen (2017) sekä Anne-Maria Karjalainen, Tuulikki 

Ukkonen-Mikkola, Milla Luodonpää-Manni & Ilkka Pietilä (2021). Menetelmänä 

on käytetty kriittistä diskurssianalyysia, mutta toimijuutta ei niissä ole tutkittu suh-

teessa normiin, vaan ensisijaisesti aktiivisena toimintana ja toimijan rooleina ja 

positioina prosesseissa. Nykyään kielitieteessä sovelletaan usein sosiokulttuurista 

toimijuuden käsitettä, jolloin määrittelyyn vaikuttaa, mistä näkökulmasta toimi-

juutta tarkastellaan ja kuinka paljon yksilön autonomisuutta painotetaan. Toimijuus 

nähdään tilanteisena ajassa ja paikassa muuttuvana ja vuorovaikutuksessa neuvo-

teltuna ilmiönä, mutta muuttuvuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei toimijuudessa 

olisi jatkuvuutta. Toimijuus ja oppiminen ovat myös kietoutuneita otettuihin ja 

annettuihin positioihin (Scotson 2018b: 208–209; Virtanen, A 2017: 38, 41; 

Scotson 2018a: 44). Aktiiviseksi ja passiiviseksi luonnehditut toimijuudet asettuvat 

usein vastakohdikseen, jolloin yksilön aktiivisuus merkitsee mahdollisuutta vaikut-

taa ja saada aikaan muutoksia. Osallisuudeksi kutsuttu toimijuuden dimensio toteu-

tuu puolestaan sosiaalisissa suhteissa (Karjalainen, Ukkonen-Mikkola, Luodonpää-

Manni & Pietilä 2021: 4, 7). 

Koska tarkastelen toimijuutta kielenä erilaisissa vapaaehtoisen lapsettomuuden 

puhunnoksissa kulttuurintutkimuksen kontekstissa, pidän kaikkia kielen prosesseja 

ja vaikenemista toimintana, koska ne tuottavat haastateltavan toimintaa kokemuk-

sina, rakentavat maailman ja vuorovaikutuksen toisten kanssa sellaisena kuin se 

aineistossa representoidaan. Tutkin toimijuutta lingvistisesti sen kannalta, millai-

sissa representatiivisissa positioissa vapaaehtoisesti lapsettomat esittävät itsensä: 

onko kyse esimerkiksi itsensä kuvaamisesta agentiivisessa toimijapositiossa, toi-

minnan tai teon kohteen tai passiivisen läpikävijän positiossa. Hynninen, Lindfors 

ja Opas esittävät (2015: 182), että toimijuutta tutkittaessa ei tulisikaan ennalta olet-

taa, mitä toimijuus kulloinkin tarkoittaa. Ei tulisi pyrkiä löytämään tahdon, tarkoi-

tuksellisuuden ja vapaan valinnan ilmentymiä tutkittavasta ilmiöstä, vaan olla avoi-

mia mahdollisille erilaisille käsityksille toimijuudesta. Viimeaikainen tutkimus 
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onkin kyseenalaistanut aiemmin ehkä jopa liian päämäärähakuisena, rationaalisena 

ja individualistisena määriteltyjä käsityksiä toimijuudesta. Esimerkiksi Honkasalo 

ja Gordon ovat jo aiemmin tuoneet esiin ajatukset pienestä, hauraasta, arkisesta ja 

totunnaistuneesta toimijuudesta (Honkasalo 2008: 249; Gordon 2005: 124). 

Yhteisön jäsenenä oleminen ja kaikki ihmisenä elämiseen liittyvä on diskurs-

seihin osallistumisen kautta toimijuutta, mikä vaikuttaa kulttuuriin ylläpitäen ja 

muokaten sitä eri tavoin. Konkreettinen ruumiilla tekeminen ja tuottaminen ja men-

taaliset ajattelu- ja valintaprosessit sekä myös rutinoitunut ja olemiselta näyttävä 

toiminta, joka ei oleta ehdokseen pitkällistä ajattelutoimintaa (Ojala, Palmu & 

Saarinen 2009: 21; Honkasalo 2008: 81). Verbiprosessien modaalisuus rakentaa 

puhujan asennetta ja suhtautumista propositioon samoin kuin asiaintilan välttämät-

tömyyttä, luvallisuutta ja mahdollisuutta. Myös vaikenemista pidän toimintana, 

sillä se voi kätkeä monenlaista pidäkkeistä toimintaa, joka ei eksplikoidu kielenä 

tai käyttäytymisenä. Vapaaehtoisesti lapsettomalla on lähtökohtaisesti hallussaan 

vaihtoehtoja valita toimintansa tapa, mutta nämä normitetut ja kulttuuriset vaihto-

ehdot rajaavat tapoja toimia. Aineistossa haastateltavat kuvaavat senhetkistä koke-

mustaan vapaaehtoisesta lapsettomuudesta, ja siinä kontekstissa vapaaehtoisesti 

lapsettomien tavat rakentaa vapaaehtoista lapsettomuutta omalla toimijuudellaan 

varioivat laajasti. Koska aineisto on puhuttua kieltä, tarkastelen sitä prosessilähtöi-

sesti ja käytän analyysissa funktionaalisia käsitteitä lausuma ja lausumaketju. 

4.3.2 Normi kulttuurina ja kielenä 

Normit perustuvat kulttuurisesti tuotettuihin luokitteluihin, sillä luonnostaan ilmiöt 

eivät jakaudu selkeisiin kategorioihin, ja niiden ensisijainen merkitys onkin inhi-

millisen tiedon käsittelyssä. Normit ovat kuitenkin yhteisön säilymisen kannalta 

olennainen kulttuurinen järjestys: ne osoittavat yhteisön jäsenille, mikä on sallittua 

ja kiellettyä tai hyväksyttävää ja paheksuttavaa käyttäytymistä. Normin rikkomi-

sesta seuraa rangaistus, jonka kärsiminen korjaa rikkomuksen eikä yhteisö hajoa 

poikkeamien hallitsemattomuuden takia. Antropologi Mary Douglasin mukaan 

kulttuuri perustuu luokitteluihin, koska ihmiset yrittävät järjestää kokemuksiaan 

ja ”luonnostaan” sotkuisia asioita. Näin asioille annetaan merkityksiä jakaen niitä 

kategorioihin luokittelujärjestelmien sisällä (Douglas 2000 [1996]: 12, 46). Poik-

keama – Mary Douglasin sanoin anomalia – asemoituu järjestyksen reuna-

alueelle, marginaaliin, outona, monimuotoisena ja levottomuutta herättävänä. Poik-

keamasta saattaa tulla tabu, paheksuttu ja pelkoa herättävä, josta ei puhuta. Mikä 

tahansa luokitusjärjestelmä luo anomalioita (Douglas 2000 [1996]: 11, 16). Kate-
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gorisointia voi soveltaa myös lasten hankkimiseen ja tahattomaan lapsettomuuteen, 

joiden yhteydessä vapaaehtoinen lapsettomuus on näyttäytynyt poikkeamana 

lisääntymisnormista, anomaliana, kunnes se ajan kuluessa todennäköisesti muuttuu 

osaksi moninaistuvaa järjestystä ja normaaliutta. 

Ihmisten kokemuksissa keskeiseksi kysymykseksi nousee sellainen sosiaalinen 

järjestys, jossa henkilö poikkeaa normaalin tai terveen määrittelystä ja josta poik-

keaminen aiheuttaa sosiaalisen haitan. Yhteisön yhteenkuuluvuuden lujittaminen ja 

sosiaalisen järjestyksen ylläpito on normaaliksi määrittelyn keskeinen tehtävä, 

siksi normin noudattamiseen ohjataan eri tavoin, ja sitä edistetään sekä hegemonis-

ten diskurssien kautta että käytännön toimin. Esimerkiksi lasten hankkimisen kon-

tekstissa äitiysneuvolat tuottavat käytänteillään normaalin perheen ihannetta. Nii-

den tuottamissa normeissa ja diskursseissa rakentuvat heteronormatiivinen perhe-

käsitys ja nainen ensisijaisena lapsen vanhempana. Naiset kurjissa elämäntilan-

teissa joutuvat etuoikeutettuja naisia helpommin intervention ja paternalistisen 

kohtelun kohteeksi, vaikka nykyään periaatteessa ketä tahansa, joka astuu neuvo-

laan, tulisi kohdella tasavertaisesti. Neuvolan ideaaliperheenä näyttäisi olevan 

sitoutunut kahden heteroseksuaalisen vanhemman perhe sukupuolitettuine työn-

jakoineen ja tehtävineen: naisille osoitetaan ruumiillinen hoiva ja välittäjäpositio 

syntymättömän ja mieskumppanin välillä. (Homanen 2013: 16.) 

Kielletyiksi tai vältettäviksi mielletyt asiaintilat osoittavat normipoikkeaman 

ja tuovat näkyviin normin, josta poikkeaminen voi tuottaa välttelemistä ja vaikene-

mista: tabun. Tabut eivät ole vain historiaa, vaan niiden avulla luodaan edelleenkin 

yhteiskunnallista järjestystä ja normaliteettia; edelleenkin tabut liittyvät sanoihin, 

asioihin tai ihmisiin ja heidän toimintaansa. Kulttuuriset käytännöt muokkautuvat 

teoissa ja diskursseissa, normi taas näkyy sääntönä tai ennakkokäsityksenä siitä, 

mikä on oikea tapa toimia (Helne 2009: 19; Ruonavaara 2005: 164). Kun asiain-

tiloja kategorisoidaan poikkeamiksi normista, luonnehditaan ihmisten tai ihmisryh-

mien ominaisuuksia niin, että niiden nähdään rikkovan tai horjuttavan tavanomai-

sena tai normaalina pidettyä. Koska kategorisaatio on toimintaa ja kieli luo katego-

rioita alituisesti uudestaan, näyttäytyvät valmiit poikkeavuuden luokitukset kyseen-

alaisilta. Seurausten tuottaminen tietyillä kategoriavalinnoilla on konkreettinen 

osoitus siitä, että kategoriat ovat tekemistä. Niiden tunnistaminen voi johtaa niistä 

neuvottelemiseen ja siten myös niiden kiistämiseen (Juhila 2012: 175, 197; Juhila, 

Jokinen & Suoninen 2012: 53). Etenkin vastakkainasettelut, jotka voivat olla luon-

teeltaan ideologisia, uskonnollisia, moraalisia, taloudellisia, etnisiä tai poliittisia, 

tulevat usein näkyviksi tabuissa. Ne luovat jakoja yleisesti arvostettuihin ja hyljek-



72 

sittyihin, kunnioitettuihin ja torjuttuihin sekä samankaltaisiin ja erilaisiin (Laitinen 

2009a: 8). 

Poikkeaviksi tulkittuihin asiaintiloihin liittyy korostunut selontekovelvolli-

suus, ja arkielämässä voimme selittää toisille tavanomaisesta poikkeavaa toimin-

taamme. Tabulla ladattujen asiaintilojen laita on toisin, sillä niistä ei keskustella 

arkipuheessa, vaan niitä kartetaan ja niistä vaietaan. Suomalaisessa kulttuurissa 

puheenaiheena kartettavia tabuja ovat olleet muun muassa seksi, jotkin sairaudet ja 

muut arkaluontoiset aiheet. Niitä on käsitelty usein keventävin tai hämärtävin kier-

toilmauksin, jotta kiusallisuuden kokemukset on saatu hallituksi. Sairaudesta on 

vaiettu tai siitä on puhuttu erilaisin kiertoilmauksin erityisesti, jos siihen on liittynyt 

toinen tabu, esimerkiksi aids, syöpä tai sukupuolitauti (Solin 2001: 42; Varis 1998: 

117, 175). Julkisessa työkyvyttömyysdiskurssissa päihdeongelma on näyttäytynyt 

tabuna: sitä ei lehtiteksteissä mainita lainkaan, vaikka osan suomalaisten työkyvyt-

tömyydestä on todettu aiheutuvan pitkällisestä päihdeongelmasta (Paso 2007: 200). 

Vapaaehtoinen lapsettomuus tabuna vaihtelee sukupuolen, siviilisäädyn ja iän suh-

teen, sillä sen sosiaalinen hyväksyntä kohdistuu erilaisena miehiin ja naisiin, pari-

suhteessa oleviin tai yksin eläviin nuoriin ja vanhoihin. 

Koska tämän tutkimuksen tavoite on tarkastella, millaisin kielenkäytön keinoin 

vapaaehtoisesti lapsettomat esittävät toimijuutensa, keskeisiksi normituksen koh-

teiksi noussevat lasten hankkiminen, perhe ja naisen ruumis. Uskonnollinen val-

lankäyttö ja yhteiskuntapoliittinen sääntely tuottavat ihanneperheen mallin, ja tois-

taiseksi raskaus ja lapsi – ja näin ollen myös lapsettomuus – ovat leimautuneet 

enemmän naisen kuin miehen asiaksi. Myös isyyden katsotaan olevan tärkeä osa 

miehen sosiaalista aikuistumista, sillä isyydestä kieltäytyvä mies ei ole toisten mie-

lestä samalla tavoin mies kuin isä on (Lausas 1996: 134). Etenkin naisen ruumiil-

lisuutta on normitettu sosiaalisesti kautta aikojen, missä voi nähdä sekä maallista 

että hengellistä vallankäyttöä. Painopisteen muutos antiikin vapaasta ruumiista var-

haiskristillisyyden lihaan toi mukanaan tiukemman sukupuolijaon: nainen merkitsi 

miehelle ainaista viettelystä, synnillisyyden uhkaa (Eerikäinen 2006: 20). Yhteisön 

hallitsevat arvot, normit ja käytännöt määrittävät hyväksyttyjä ja ei-hyväksyttyjä 

ruumiita. Esimerkiksi lihavuuden tai yleensä ruumiin tarkasteleminen stigman 

käsitteen avulla paljastaa, kuinka yhteisö pyrkii kontrolloimaan jäseniään ja kuinka 

normaali ja epänormaali, hyväksytty ja ei-hyväksytty ruumiillisuus rakennetaan 

sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (Harjunen 2008a: 258–259). Ruumiin muodon ja 

koon kontrolli ja säätely on toistaiseksi kohdistunut vahvemmin naisruumiiseen, 

kuten lapsen hankkimisen odotukset on kohdennettu ja kohdennetaan edelleen 



73 

ensisijaisesti naiseen, mikä tuottaa pitkälti feminisoituneita eli naisia koskevia dis-

kursseja (Harjunen 2008b: 72). 

Lapsiperhekontekstissa avioton lapsi on ollut pitkään normipoikkeamana tabu, 

paheksuttu ja julkisesti vaiettu asia, mutta nykyään Pohjoismaissa syntyy vähem-

män lapsia avioliitossa kuin sen ulkopuolella, ja yhä useammat miehet ja naiset 

jäävät ilman lapsia (Jensen 2010: 359). Tilastot osoittavat omalta osaltaan lapsen 

hankkimisen normin, heterovanhemmuuden ja avioliiton yhteyden haurastumista 

suomalaisessa yhteiskunnassa, sillä enemmistö ensimmäisistä lapsista syntyy avio-

liiton ulkopuolella. Suomessa pitkälle 1900-lukua väestö lisääntyi pääasiassa avio-

liitoissa, mutta viime vuosikymmeninä yhteys avioliiton ja lasten saamisen välillä 

on vähitellen hapertunut. Avioliitto tuottaa sellaista norminmukaisuutta, jota insti-

tuutiot määrittävät. Parisuhde ilman muodollista vahvistusta lähenee kuitenkin 

lainsäädännöllisesti avioliittoa silloin, kun suhde laajenee kahden aikuisen suh-

teesta lapsiperheeksi. Avioliiton ulkopuolella syntyneitten lasten määrän kasvu 

ilmentää myös lapsen muuttunutta merkitystä. Ruotsissa vuonna 1990 avioliiton 

ulkopuolella syntyneitten lasten määrä ylitti avioliitossa syntyneitten määrän, Nor-

jassa raja ylittyi vuosituhannen vaihteessa, Tanskassa luku on vähän alle 50 %. Nor-

jassa ensisynnyttäjistä vuonna 2008 ei ollut avioliitossa 70 %. Tällä hetkellä 58 

prosenttia ensimmäisistä lapsista syntyy Suomessa äidille, joka ei ole lapsen syn-

tymän aikaan avioliitossa, ja vuonna 2015 kaikista lapsista 45 prosenttia syntyi 

avioliiton ulkopuolella (Castrén, Tuomaala & Neuvonen 2017: 20–21). Avioliiton 

ulkopuolella syntyneistä suurin osa syntyy parisuhteessa ja pieni osa yksinhuolta-

jalle. Vuonna 2018 alle 18-vuotiaista lapsista vajaa 20 % asui yksinhuoltaja-

perheessä: äidin kanssa 17 % ja isän kanssa 2,5 % (SVT 2018b). Yksihuoltaja-

perheisiin syntyneiden osuutta nämä luvut eivät kuvaa. 

Perhemuotojen normistossa lapsettomuus on kahdella tapaa tabu, sillä vain 

hedelmättömyys ja lapsettomuus eivät ole tabuja, vaan vielä vaietumpaa on se, että 

ei halua lapsia. Asiasta kysyvät pahoittelevat tahatonta lapsettomuutta, mutta 

vapaaehtoista lapsettomuutta ei uskota, sitä epäillään tai paheksutaan (Fjell 2010: 

248). Hedelmättömyyttä ja tahatonta lapsettomuutta myös varotaan puheenaiheena 

hienotunteisesti, jotta ei loukattaisi toisia niin henkilökohtaisessa asiassa. Jos taas 

kertoo suoraan, että ei halua lapsia, se joko vaientaa puheen äkkinäisesti tai herättää 

avointa paheksuntaa, koska sitä pidetään provokatiivisena (Peterson 2010b: 284). 

Vaikeneminen, kieltäminen ja paheksuminen osoittavat kulttuurin perhejärjestystä 

uhkaavan ilmiön rajat. Esimerkiksi 1960-luvulla Norjassa ei lapsettomuudesta 

kysytty eikä sitä kommentoitu, vaan normaaliin sivistyneeseen kasvatukseen kuu-

lui hienotunteisuus ja talonpoikaisjärki. Lasten hankkimisen katsottiin liittyvän 
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yksityiselämään ja seksuaalisuuteen, eivätkä siihen ulkopuoliset puuttuneet (Fjell 

2010: 224). Tahaton lapsettomuus on ollut ennen yleistä, eikä senkään takia lapset-

tomuudesta ollut soveliasta kysellä (Engwall & Peterson 2010: 396). Toisaalta 

myös kysymystä Miksi sinulla on lapsia? pidetään loukkaavana ja epäsopivana, 

sillä tavallisesti vain normista poikkeaminen nähdään valintana ja norminmukai-

suutta pidetään itsestään selvänä (Niemi 2008: 18). 

Vapaaehtoisen lapsettomuuden tabulla yhteisö osoittaa hyväksyttävän ja 

paheksuttavan rajan, ja yhteiskunta varjelee instituutiollaan omaa jatkuvuuttaan. 

Jos ajatellaan lapsettomuutta vaikenemisen asteen mukaan, se on ja ei ole tabu. 

Nykypäivän Suomessa vapaaehtoisen lapsettomuuden tabuisuus hälvenee sitä 

mukaa, mitä enemmän siitä puhutaan. Vanhemmalle sukupolvelle se voi olla jos-

sain määrin ei-hyväksytty tai paheksuttu asia, poikkeama normista, ja ainakin sosi-

aalisesti melko vaiettu asia. Toiset vuorovaikutukseen osallistuvat voivat myös riis-

tää tai sallia puhujan toimijuuden tai sosiaalisen normin tuottama tabuisuus voi 

saada hänet vaikenemaan tai välttämään aiheen käsittelemistä. Aineistossani on 

viitteitä siitä, että lapsettomuus on puheenaiheena joskus tabu, ja haastateltavat voi-

vat rakentaa strategian lapsettomuudesta puhumiseen tai siitä vaikenemiseen. 

Miten siis puhutaan siitä, mistä ei yleensä puhuta? Hiljaisuus ei ole vain sano-

jen puuttumista, vaan sillä on monenlaisia funktioita suhteessa normiin ja sitä osal-

taan ilmentävään tabuun. Winterin mukaan (2010: 4) hiljaisuus on sosiaalisesti 

rakentunut tila, jossa ei puhuta jokapäiväisillä sanoilla, ja hiljaisuus koskettaa täl-

löin menetystä tai surua. Lapsettomuuteen liittyvä hiljaisuus voisi tämän ajattelu-

tavan mukaan koskea lasta kuviteltuna menetyksenä, jona joskus myös vapaaehtoi-

sesti lapsettomien odotetaan lapsettomuutensa tuntevan (Fjell 2010: 248). Hiljai-

suus voi tarkoittaa myös, että jostain asiasta ei vain olla erityisen kiinnostuneita. 

Tätä sosiologi Jan Löfström kutsuu syväksi hiljaisuudeksi, ja vaikenemisella hän 

puolestaan tarkoittaa tabuisen aiheen tietoista välttelyä ja salailua. Hiljaisuuden 

todentaminen on hankalaa: on vaikea todistaa, että jotain ei ole olemassa. Käytän-

nössä on siksi pyrittävä osoittamaan, että aineiston hiljaisuus on paikoissa, joista 

olisi perusteltua odottaa löytävänsä tietyn asian (Löfström 2015: 128, 134). Lääke-

tieteellistä antropologiaa tutkinut Marja-Liisa Honkasalo puolestaan lähestyy hil-

jaisuutta non-kommunikaation käsitteen kautta (vapaasti selitettynä: ´ilmiö, jota on 

mahdotonta käsitteellistää´). Hiljaisuutta ei tulkittaisikaan aroissa haastattelutilan-

teissa merkityksellisenä viestinä tai narratiivin nyrjähdyksenä vaan ”suojaavana 

tekona”. Asiat, joita suojataan, olisivat aidosti kielen tuolla puolen transsendentteja, 

sellaisia, jotka ovat ruumiillisena kokemuksena hämäriä, joita ei ole mahdollista 

ilmaista eikä tuoda kielen tai käsitteiden pariin (Honkasalo 2004: 313). Hiljaisuus 
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tällaisessa non-kommunikaation merkityksessä ei olisikaan kommentti normiin 

vaan oma tekonsa. 

Julkinen keskustelu kuitenkin vähentää ilmiöiden tabuleimaa; suhtautuminen 

niihin muuttuu myönteisemmäksi, kuten on käynyt homoseksuaalisuudellekin 

(Peterson 2010b: 287). Etenkin tutkimus ja tulosten popularisointi vaikuttavat 

samaan suuntaan kuten kaikenlainen julkinen puhe ja ilmiön näkyväksi tekeminen. 

Vuosina 2018–19 aiheesta ilmestyi kolme suomalaista tietokirjaa (Malatay 2018; 

Hooli & Nieminen 2019; Maksimainen 2019), joissa haastateltavat avaavat polku-

jaan vapaaehtoiseen lapsettomuuteen ja elämäänsä vapaaehtoisesti lapsettomina. 

Tekstien rakenteesta ja yleiskielisyydestä päätellen teosten kirjoittajat ovat editoi-

neet haastatteluaineistonsa, koska haastateltavien puheenvuoroja ei osoiteta suo-

riksi lainauksiksi. 

Normi kielenä 

Vapaaehtoisen lapsettomuuden kokemuksiin kirjoittuva lisääntymisnormi näkyy 

kielessä pakkoa, välttämättömyyttä ja mahdollisuuksia ilmaisevin kielenpiirtein. 

Useimmiten normi eksplikoituu verbiprosessissa, mutta sitä voivat ilmentää myös 

viittaukset normia tukevien henkilöiden runsauteen tai ajattelutavan yleisyyteen ja 

vallitsevuuteen määrittein tai adverbein. Vallitsevaa ajattelu- tai toimintatapaa 

edustavan auktoriteetin eksplikoiminen nimeämällä tai luonnehtimalla voi rakentaa 

normia, samoin kuin passiivimuotoiset verbit, jotka viittaavat implisiittisesti 

moneen toimijaan (ISK 2010: 1263). Eksplisiittisimmin normi kirjoittuu omana 

sosiaalisena genrenään, ohjeina ja määräyksinä. Formaalisissa direktiiveissä, esi-

merkiksi lakikielessä, säännöissä ja ohjeissa, käsky tai määräys voidaan ilmaista 

kuvaamalla toivottu toiminta indikatiivisella väitelauseelle, sillä konteksti ohjaa 

tulkitsemaan ilmaisun direktiiviksi. Tällöin direktiivin antajaksi hahmottuu ei-

persoonainen kollektiivinen auktoriteetti eivätkä lukemattomat persoonaiset toimi-

jat sen takana (Kangasniemi 1987: 60). Verbien moduksista imperatiivi sekä muut 

direktiivit ja modaaliverbein tuotettu deonttinen modaalisuus rakentavat pakkoa ja 

luvallisuutta. Käskylauseet ovat osa direktiivejä, ilmauksia, joiden avulla puhuja 

pyrkii saamaan puhutellun toimimaan tai olemaan toimimatta jollakin tavoin. 

Direktiivit voivat olla käskyjä, kehotuksia, pyyntöjä, neuvoja tai luvan antamista, 

ja niiden rakenne vaihtelee lausemuodosta sellaisiin ilmauksiin, joilla ei ole lause-

muotoa lainkaan (top; paikka; hei) (Lauranto 2014: 12; Honkanen 2012: 26). 

Imperatiivilauseen perusmerkitys on ´minä puhujana haluan, että sinä puhutelta-

vana teet tai olet tekemättä jotakin´, mikä luo interpersoonaisen vuorovaikutuksen 
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normin edustajan ja puhujan välille. Imperatiivin perusmerkitys on kuin sateen-

varjo, joka peittää alleen lukemattomia tilanteisia käyttömerkityksiä: pyyntö, kan-

nustus, ehdotus, ohje, vetoomus tai kutsu. Imperatiivimuodon funktiona on tehdä 

lauseesta käsky, joka edustaa deonttista modaalisuutta ja samalla se on yksi ikkuna 

interpersoonaiseen kielenkäyttöön, jonka avulla kielenkäyttäjät ohjailevat toisiaan 

ja samalla rakentavat ja pitävät yllä keskinäisiä suhteitaan (Halliday 2004: 30; 

Lauranto 2014: 11–12; Honkanen 2012: 27; Shore 2020: 251). 

Prosesseissa modaalisuudella tarkoitetaan puhujan keinoja ilmaista suhtautu-

mistaan propositioon: varma, välttämätön, todennäköinen, mahdollinen, epävarma 

tai mahdoton, pakollinen tai luvallinen, toivottava tai epätoivottava, tai ulkoisista 

tai sisäisistä edellytyksistä riippuvainen. Modaalisuus voi liittyä verbeihin (pystyä), 

verbiketjuihin (täytyy tehdä), muihin verbirakenteisiin (on pakko tehdä), modaali-

siin adjektiiveihin ja adverbeihin ja partikkeleihin (välttämätön, todennäköisesti, 

ehkä) ja moduksiin (potentiaali, konditionaali) (ISK 2010: 1477–1479; Shore 2020: 

279). Deonttinen modaalisuus ilmaisee normiin kuuluvaa luvallisuutta ja pitämistä 

sekä kieltoa ja määräysten mitätöintiä. Luvallisuus ilmaisee, että jonkin normi-

järjestelmän mukaan toimittaessa jokin asiaintila on mahdollinen, ja pitäminen, että 

se on normin mukaan välttämätön (Kangasniemi 1987: 2–3). Deonttisella agentilla 

on mahdollisuus valita, tekeekö hän normatiivisesti arvotetun teon vai jättääkö 

tekemättä. Kielitieteessä deonttisia lauseita nimitetään normeiksi, ja deonttisia 

käsitteitä onkin nimitetty normimodaliteeteiksi (Kangasniemi 1987: 60, 70). 

Deonttinen modaliteetti voi saada monenlaisia kielellisiä ilmiasuja, jotka lopulta 

tulevat tulkituiksi direktiiveiksi vasta kontekstissaan. 

4.4 Menetelmä 

Vapaaehtoisesta lapsettomuudesta puhumisen ja vaikenemisen tavat näyttävät maa-

ilman sellaisena kuin puhujat sen esittävät, ja samalla heidän kielelliset valintansa 

muokkaavat maailmaa osana yhteistä dialogia. Tässä tutkimuksessa aktivoituvat 

toimijuudet tulkitsen sen mukaan, millaisia diskursseja mahdollisuuksineen ja 

rajoituksineen haastateltavat tuottavat kielellisinä tekoina. 

Kielellisten valintojen merkityksen tulkinta vaatii niiden huomaamista, huo-

maaminen vaatii kielellisen systeemin tajua, ja kielentutkijan analyysien ensisijai-

nen tarkoitus onkin tuottaa tietoa kielen toiminnasta. Systeemin taju kaikilla kie-

lenkäyttäjillä on, lingvistiikka vain eksplikoi tuota tajua. Tästä syystä lingvistiikan 

vahvin anti kaikelle merkityksen tutkimukselle on kielellisen rakenteen tuntemus, 

jota käyttäen merkitystulkintoja voidaan tehdä ja perustella. Tulkinnan tekeminen 



77 

voi perustua lingvistisen rakenteen kautta todisteluun. Esimerkiksi sitä, millaisia 

merkityksiä ja merkityssuhteita tiedämme kieliopin kategorioiden edustavan, voi-

daan käyttää perustelemaan kulttuurista tulkintaa. Toisaalta merkityksen tutkimuk-

sen tehtävänä on osoittaa ja löytää kulttuurisia syitä siihen, miksi tekstin kielellinen 

rakenne on sellainen kuin on (Pälli 2005: 9, 11, 13). Näiden näkökulmien yhdistä-

minen on yksi tämän tutkimuksen tavoitteista. 

4.4.1 Aineiston esiseulonta 

Koko aineistoon tutustumiseksi ja sen haltuunottamiseksi selvitin ensin, mistä 

puhutaan, kun puhutaan vapaaehtoisesta lapsettomuudesta. Aikaisemmin esittele-

mistäni Solinin diskurssiesimerkeistä esiseulontaan sopi topiikkilähtöisyys, sillä 

oletettavasti merkityksiä jäsentyy jollain tasolla merkityksellisten puheenaiheiden 

ympärille. Seuraavassa vaiheessa analysoin ja tulkitsin niitä puhumisen tapoja, 

joilla haastateltavat nämä topiikit ja muut diskursseja rakentavat merkitykset tuot-

tavat. 

Haastateltavien tuottaman aineiston esiseuloin niin, että otin käsittelyyn aineis-

tosta osat, joissa käsitellään haastattelurungon teemoja (ks. liite 1). Tarkastelun 

ulkopuolelle jäävät siten aineiston taustatiedot: henkilötiedot, lupa aineiston käyt-

tämiseen tieteellisiin tarkoituksiin, johdanto nauhoittamiseen (päivämäärä, kellon-

aika ja paikkakunta) sekä haastattelun lopettamiseen liittyvät tiedot (kellonaika, 

kiitokset). Analysoitaviksi otin teoriaosan linjauksen mukaisesti kuvatut kokemuk-

set, jolloin itse haastatteluteksteistä tarkemman käsittelyn ulkopuolelle jäi yksi pit-

kähkö narratiivinen jakso. Siinä vanha yksin elävä ennestään tuntemani mieshaas-

tateltava kertoo työurastaan ilman eksplisiittistä yhteyttä lapsettomuuteen tai lap-

siin. Tulkitsin jakson työstä ja ammatista luopumisen kontekstissa eräänlaiseksi 

surutyöksi. 

Analyysia varten seuloin ensin kunkin haastateltavan tuottaman tekstin leksik-

kolähtöisesti topiikkipohjaisiksi jaksoiksi koheesion perusteella. Topiikeista syntyy 

eräänlainen ensimmäisen tason merkityssuhteiden verkosto, sillä jos puhuja on 

haastattelemista kohtaan myötämielinen, hän tuottaa itselleen merkityksellisiä asi-

aintiloja (Lehtomaa 2005: 180; Pöysä 2010: 157). Merkitykset eivät kuitenkaan 

kerro hänestä vapaaehtoisesti lapsettomana siinäkään tapauksessa enempää kuin 

mitä hän haluaa puhujana itsestään representaationa esittää. Seuraavaksi yhdistin 

jaksot koko analysoitavasta aineistosta topiikkien mukaan, jotta sain otteen siitä, 

mistä puhutaan, kun puhutaan vapaaehtoisesta lapsettomuudesta. Topiikkeja pidän 

leksikon tasolla toteutuvana merkityksenantona. Solinin analyysi tutkimuksessa 
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Tracing texts osoittaa leksikon olevan hyödyllinen ja keskeinen piirre myös dis-

kurssin tunnistamisessa; jopa yksittäinen sana – esimerkiksi metafora liittämässä 

kahta merkityskenttää toisiinsa – voi laukaista diskurssin (Solin 2001: 155). 

Topiikkipohjaisen esiseulonnan tulos vastaa samalla ensimmäiseen tutkimus-

kysymykseeni Mitä kokemus vapaaehtoisesta lapsettomuudesta haastateltaville 

merkitsee? 

Vapaaehtoista lapsettomuutta kuvatessaan haastateltavat nostivat esille monen-

laisia topiikkeja, jotka nimesin tekstijaksoina. Useimmin haastateltavat lähestyivät 

haastattelujen aihetta tuottamalla vapaaehtoisen lapsettomuuden ja lapsen tai esit-

tämällä kokemuksensa perheenjäsenten roolien tai suvun jatkumisen näkökulmista 

sekä pohtimalla vapaaehtoista lapsettomuutta puheenaiheena. Sen jälkeen kun olin 

jaotellut haastattelujen tekstit topiikkeihin, etenin aineiston analyysissa diskurssien 

ja toimijuuksien tulkitsemiseen. 

Kuviossa 2 esitän vapaaehtoisesti lapsettomien haastateltavien tuottamat topii-

kit. Puhujien lukumäärät esitän lukuina topiikin jälkeen sulkeissa. Puheenaiheiden 

suhteelliset määrät antavat kuvan aineiston koostumuksesta, vaikka lukumäärät 

eivät olekaan laadullisessa tutkimuksessa tärkeitä, kun tarkastellaan kielellisten 

piirteitä ja niiden tapoja tuottaa merkityksiä. 

Topiikkien tasolla tekstien merkitykset ryhmittyvät vapaaehtoisesti lapsetto-

man representaatiota, suhdetta toisiin ja vuorovaikutusta ilmentäviksi puheen-

aiheiksi. Pyrin näin jäsentämään aineistoa kielen tehtävien pohjalta, vaikka kaikki 

puhe pohjautuu sosiaalisiin suhteisiin ja kulttuurisiin konventioihin ja ne toteutuvat 

toisiinsa kietoutuneina (Vološinov 1990: 79). Haastateltavat representoivat vapaa-

ehtoisen lapsettomuuden ja lapsen erilaisia merkityksiä ja tuottavat muita 

topiikkeja (ruumiillisuus, uskonto, maailman tila, työ ja koulutus sekä koti) sekä 

eksplisiittisesti yhteisöön kiinnittyviä topiikkeja kuten perhe, vanhemmuus, 

isovanhemmuus ja suku. Haastattelun teemoista Millainen vapaaehtoinen lapsetto-

muus on puheenaiheena? kutsuu toisia puhekumppaneiksi niin, että puhuja raken-

taa vuorovaikutussuhteita muiden ihmisten kanssa. 

Topiikeissa yli puolet haastateltavista toi esille vapaaehtoisen lapsettomuuden 

vapautena ja asiaankuuluvana asiana elämässään. Useat haastateltavat toivat esille 

vapaaehtoisen lapsettomuuden prosessina, itsekkyytenä ja epäitsekkyytenä, ja vain 

muutama puhui lapsettomuudesta hedonismina, kaipuuna, vastuullisuutena tai 

valintana. Kaipuun näkökulma selittynee sillä, että tässä tutkimuksessa määrittelin 

vapaaehtoisen lapsettomuuden mahdollisimman väljästi, jotta sen erilaisten ilme-

nemismuotojen on mahdollista tulla esiin. Määritelmän ulkopuolelle jäivät ainoas-

taan tahattomasti lapsettomat, terveydellisistä syistä lapsettomat sekä steriloidut 
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henkilöt. Mukaan tulivat otetuiksi väljän rajauksen ansiosta siis myös henkilöt, 

jotka eivät ole halunneet lasta niin paljon, että olisivat rikkoneet oman aikansa nor-

meja – esimerkiksi yksinhuoltajana – saadakseen lapsen ja myös sellaiset henkilöt, 

joiden mielessä ajatukset lapsen hankkimisesta ja lapsettomuudesta olivat vaihdel-

leet. 

 

Kuvio 2. Aineiston esiseulonta topiikkien mukaan. Sulkeissa niiden haastateltavien 

lukumäärät, jotka rakentavat kyseistä topiikkia kaikkiaan 17 haastateltavasta. 

Esille nousivat myös topiikit lapsesta ilona, epäkiinnostavana, taakkana, puut-

tuvana kokemuksena ja pätemisen keinona sekä lemmikistä lapsen sijalla. Melkein 

kaikki toivat esille lapsen ilon aiheena ja useat näistä myös arvolataukseltaan vas-



80 

takkaisesti taakkana. Lemmikkipuhetta tuotti kuusi haastateltavaa seitsemästä-

toista, samoin pohdintaa mahdollisesta lapsesta. 

Vapaaehtoinen lapsettomuus puheenaiheena oli yksi haastateltavien vuorovai-

kutusta ilmentävistä topiikeista. Siitä erottuivat konflikti- ja sopupuhe sekä vaike-

neminen ja oman puhumisen strategian luominen. Vapaaehtoisesti lapseton yksilö 

ja lisääntymismyönteinen yhteisö törmäsivät myös lisääntymisnormia eksplikoi-

vissa topiikeissa. Normitettuun perhekäsitykseen kiinnittyviksi topiikeiksi teks-

teissä nousivat vanhemmuus eri sukupolvissa, perhe, parisuhde ja suku. Muita 

topiikkeja olivat ruumiillisuus, maailman tila, uskonto, työ ja koulutus sekä koti. 

Ruumiillisuudeksi tulkitsin puheen ruumiista biologisena tosiasiana, mikä näke-

mys edustaa materialistis-naturalistista ruumiskäsitystä (Julkunen 2004: 20). 

Topiikkien valossa vapaaehtoisen lapsettomuuden merkitys rakentuu vapaa-

ehtoisen lapsettomuuden ja lapsen merkityksen pohdinnassa. Merkitys tuottuu niin 

ikään perherooleina, lapsettomuudesta puhumisena sekä normien ja normipoik-

keamien pohdintana ja näkyy ruumiillisuuden, uskonnon, maailman tilan sekä työn 

ja koulutuksen esille tuomisena. Topiikeissa rakentuvista merkityksistä tulkitsen 

analyysivaiheessa erilaisia diskursseja sen mukaan, millaisia puhumisen tapoja 

puhujat rakentavat, millaisissa rooleissa he itsensä esittävät ja millaisia toimijuuk-

sia he niistä tuottavat. Näin edeten topiikkien merkitys vähenee, kun analyysin koh-

teeksi nousevat diskurssit. Niiden avulla näytän tarkemmin, minkälaista vapaa-

ehtoisesti lapsettomien maailmaa kyseisin diskurssein luodaan ja millaiseksi puhu-

jat oman toimijuutensa representoivat. 

4.4.2 Diskurssien ja toimijuuksien tulkitseminen 

Lingvistinen diskurssintutkimus menetelmänä edellyttää tutkimuskysymysten 

suunnassa tavoitteellista ja systemaattista aineiston analysointia. Se kattaa kielen-

käytön kaikki tasot, koska mikä tahansa kielenpiirre voi tilanteisessa kontekstissaan 

laukaista diskurssin (Pietikäinen & Mäntynen 2009: 67; Solin 2001: 155). Kun 

tämän tutkimuksen teema on vapaaehtoinen lapsettomuus ja sitä tuottavat kulttuu-

riset puhumisen tavat, diskurssien tulkitsemiseksi antautuva kielenpiirteiden 

joukko näyttää melkeinpä rajattomalta. Analyysin tuloksena esittelen sellaisia kie-

lenpiirteitä, jotka käyttöyhteydessään tuottavat haastateltavien joukossa sosiaali-

sesti jaettuja kielenkäytön tapoja vapaaehtoisesta lapsettomuudesta. Tutkimus-

asetelman lähtökohtana on kahdenlaisen merkityksen analysoiminen: diskursseja 

tuottavat ja toimijuuksia rakentavat kielenpiirteet, jotka kietoutuvat yhteen ja limit-

tyvät toisiinsa. 
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Diskursseissa vapaaehtoisesti lapseton merkityksellistää itsensä jonkinlaisena 

ja luo retorisesti suhteen lapseen, perheeseen ja toisiin ihmisiin jonkinlaisena. Kie-

lenkäyttö, jolla minä ja suhde toisiin luodaan, merkityksellistää sen, millaiseksi 

vapaaehtoinen lapsettomuus aineistossa tehdään. Siksi jäsennän analyysin tulokset 

näiden näkökulmien varaan, vaikka diskurssien päällekkäisyyksiä ja limittäisyyk-

siä tulee väistämättä esiintymään. Merkityksissä on eroa esimerkiksi silloin, kun 

kieltäydytään lapsista (en halua lapsia) ja äitiydestä (en halua olla äiti). 

Tulkitsen diskursseja leksikon ja kieliopin tuottamien kielenpiirteiden varassa; 

verbiprosessit lausumien voimanpesinä ovat toimijuuksien analysoimisessa keskei-

siä. Modaalisuus näyttää suhtautumista asiaintilan mahdollisuuteen ja välttämättö-

myyteen, samoin modaaliset adverbit ja monet kieliopilliset ainekset (johtimet, liit-

teet yms.). Mutta jo sananvalinnoilla otetaan jotain mukaan ja jätetään jotain pois, 

ja esimerkiksi metaforat tuottavat voimakasta merkityksenantoa rinnastamalla toi-

siinsa asiaintiloja eri merkitysjärjestelmistä. Etenkin kognitiivinen metafora voi 

olla merkitystulkinta, joka laukaisee diskurssin, koska siinä yhdistyy kaksi eri maa-

ilmaa, jotka yhdistyvät toisiinsa symbolisella tasolla, ja ilmaisuun kiinnittyy siten 

voimakas merkityslataus. Esimerkiksi elämä tienä ja matkana on konventionaalis-

tunut, länsimaisessa kulttuurissa yleisesti hyväksytty ja laajasti käytetty metafora: 

inhimillinen todellisuus samoin kuin historian kulku ja yhteiskunnan kehitys kuva-

taan dynaamisena prosessina, liikkeenä jostakin johonkin (Lehikoinen 2004: 1, 9–

10). 

Kuviossa 3 kytken tutkimuksen pääkäsitteet toisiinsa kuvattujen kokemusten 

tuottamissa diskursseissa kielenpiirteinä rakentuvina toimijuuksina. Havainnollis-

tan niitä pelkistetyn esimerkkilausuman avulla, sillä haastattelussa tuotetut lausu-

mat ovat polveilevia lausumaketjuja ja niiden ryppäitä, ja harvoin esimerkissä 

esitettävän yksittäisen lausuman kaltaisia. Käytän käsitteitä analyysin työkaluina, 

tulkitsen tuloksia käsitteistä muodostamani analyysikehikon läpi ja esitän tulokset 

luvuissa 5–7.  

Analyysin kohteiksi määrittelin oheista pelkistettyä esimerkkiä pitemmät 

haastateltavien tuottamat lausumien ketjut. Näin teen oikeutta heidän tavalleen 

tuottaa merkityksiä sitoen niitä toisiinsa. Diskurssien tulkitsemisen yksiköiksi 

antautuivat siis lausumaketjut, jotka tunnistin laskevasta lauseintonaatiosta sekä 

siitä, että puhujan hengittämisen takia pitämä pieni tauko erottaa niitä toisistaan. 

Niiden rajat olen merkinnyt litteraatioon pisteellä. Lausumaketju muodostuu 

lausumista, jotka voivat olla pääväittämiä ja niille alisteisia tai rinnasteisia 

lausumia. Lausumien kytkenöissä jää tilaa kuulijan tai keskustelukumppanin 

tulkinnalle, koska usein ne ovat taukoja ja hiljaisuuksia ja koska lausumat 
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näyttäytyvät usein myös elliptisinä ja fragmentaarisina. Tutkimuksen fokus on 

lähtökohtaisesti prosessien rakentamissa toimijuuksissa, enkä siitä syystä ottanut 

tarkasteltavaksi lauseyhdistelmiä enkä puhejaksojen kytkentöjä. Lausumaketjut ja 

esimerkeissä niiden ryppäät palvelevat tässä tutkimuksessa aineiston kontekstin 

ymmärtämistä maailmassa, jossa vapaaehtoisesta lapsettomuudesta ja lapsista 

puhumiselle on kulttuurisesti hyväksytyt rajat. Niitä rajoja monet haastateltavat 

myös tekevät diskursseillaan näkyviksi. 

 

Kuvio 3. Verbiprosessien analyysikehikko. 

Koska aineistoni on puhuttua kieltä, käytän sitä tutkimuskohteena käsitellessäni 

käsitettä lausuma siitä huolimatta, että termiä voikin pitää keskusteluntutkimuksen 

terminologiaan kuuluvana. Valintaani vahvistaa, että Susanna Shore pitää 

lausumaa diskurssintutkimuksen käsitteenä, joka kattaa interaktiivisina merkitys-

kokonaisuuksina toimivia sanoja, lausekkeita, lauseita ja niiden muodostamia 

komplekseja (Shore 2020: 273). Diskurssien tulkinnassa olennaista on eritellä lau-

sumaketjun pääväittämä ja sitä täydentävät lausumat, sillä yksittäiset lausumat 

rakentavat keskenään erilaisia diskursseja. Kriteerinä diskurssin lausumaketjukoh-

taiseen nimeämiseen pidän toimijuutta tuottavaa verbiprosessia. Seuraavan Tuulan 

kuudesta lausumasta muodostuvan lausumaketjun tulkitsen kieltäytymisdiskurs-

siksi, koska ajattelin ihan sitä että, että mä en halua itse sitä tehdä näyttäytyy 

lausumaketjun pääväittämänä ja muut lausumat kehystävät ja selittävät sitä. Tulkit-

sen mentaaliset verbiprosessit ajatella, uskoa, luulla jne. Pällin tavoin toimintaan 

liittyvinä enkä staattisina tietorakenteina (Pälli 2003: 50). 
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ja, itse asiassa, jossain vaiheessa kyllä ajattelin ihan sitä että, 

että mä en halua itse sitä tehdä fyysisesti 

koska, maailmassa on niin paljon lapsettomia, lapsia, 

jotka tarvitsisivat 

vaan ku että, jos mää olisin halunnut hankkia lapsia 

niin sitte mää oisin adoptoinut sen. (Tuula, vp) 

Lausumaketjut muodostavat myös laajempia kokonaisuuksia, joissa lisäykset ja 

kommentit laajentavat samaa teemaa rakentavaa tekstikokonaisuutta ja joita erottaa 

toisistaan pitempi tauko ja puhujan siirtyminen uuteen näkökulmaan. Kutsun näitä 

kokonaisuuksia lausumaketjujen ryppäiksi (Shorella: kompleksi; 2020: 273), ja 

näytän seuraavissa analyysiluvuissa esimerkit tällaisina ryppäinä, jotta lausumien 

konteksti valottuu paremmin. 

Yksilön toiminta perustuu kulttuuristen käytäntöjen tarjoamiin resursseihin; 

niihin yksilö myös peilaa omaa toimintaansa. Kielenkäyttäjä ei valitse sanotta-

vaansa kielen rajattomasta ilmaisupotentiaalista vaan kulttuurisesti muovautuneista 

kielenkäytön tavoista (Solin 2001: 12). Siksi käytän tutkimuksessa kielenpiirteiden 

tuottamasta diskurssien tekemisestä ja syntymisestä transitiivisia ja intransitiivisia 

verbimuotoja tuottaa ja tuottuu, rakentaa ja rakentuu ja niin edelleen, koska kie-

lenkäytön prosesseissa yksilöllinen ja kulttuurinen käytäntö yhdistyvät. 

Analysoitavasta tekstistä en tarkastele puheen tekstuaalisia rakenteita, sillä 

puhutun kielen spontaanius, hetkellisyys ja tilannesidonnaisuus tuottavat huokoista 

ilmaisua, joka haastattelutilanteessa rakentuu tekstuaalisesti pitkälti haastattelijan 

tuottamien teemojen mukaan. En myöskään tutki puheen prosodisia ominaisuuksia, 

vuoroja ja sekvenssejä, koska kyseessä ei ole vuorovaikutuksen tutkiminen sinänsä. 

Keskusteluntutkimuksen tuottamat havainnot osoittavat joka tapauksessa, että toi-

mijuus näkyy esim. pronominin käytössä, vuoronotossa, päällepuhumisessa ja ker-

tomuksen rakenteessa (Raevaara & Sorjonen 2012: 524–525; Ahearn 2001: 9). 

Diskursseja tulkitessani jaottelen ne karkeasti sen mukaan, käyttääkö haasta-

teltava kieltä konstruoimaan kokemus- ja mielikuvitusmaailmaansa vai kutsuuko 

hän näyttämölle myös muita vuorovaikutuksen osapuolia referoiden heidän toimin-

taansa. Sovellan Susanna Shoren Hallidayn ajatusten pohjalta kehittelemiä kielen 

tehtäviä kuvaavia käsitteitä representatiivisuus ja interpersoonaisuus, sillä nimen-

omaan verbiprosesseilla luodaan niin puhujan omaa maailmaa kuin vuorovaiku-

tusta toisten kanssa. Jako auttaa analyysin tulosten jäsentelyssä, vaikka onkin teo-

reettinen, sillä kaikki kielen metafunktiot kietoutuvat toisiinsa ja ilmentävät vuoro-

vaikutusta puhuttiinpa itsestä, maailmasta, toisista tai toisten kanssa: representatii-
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viselta näyttävät lausumat voivat olla neuvottelua omien aikaisempien ajatusten, 

toisten kuviteltujen ajatusten tai vallitsevien näkemysten kanssa (Shore 2020: 250, 

274, 300). 

Diskursseissa rakentuvia toimijuuksia tarkastelen toimija-kokija-subjektin ja 

verbiprosessiin kirjoittuvan modaalisuuden lävitse. Modaalisista ilmauksista kes-

kityn tässä tutkimuksessa niihin rajoittaviin ilmaisuihin, jotka viittaavat ulkoisiin, 

vapaaehtoista lapsettomuutta koskeviin sosiaalisiin normeihin ja niitä mahdollista-

via ilmaisuja, jotka näyttävät minä-toimijan valtaa ja mahdollisuuksia vaikuttaa 

vallitseviin asiaintiloihin. Kiinnostavaa on, missä määrin ja miten vapaaehtoisesti 

lapsettomat haastateltavat eksplikoivat ja implikoivat toimijuutensa dynaamisuutta, 

mahdollisuuksia ja rajoituksia. Toiminnan mahdollisuuksia rajoittaviin kielellisiin 

valintoihin kietoutuu myös lisääntymisnormi, jota vapaaehtoinen lapsettomuus sen 

poikkeamana haastaa. 

Haastateltavien kuvaamissa kokemuksissa monenlaiset materiaaliset ja men-

taaliset lausumat rakentavat erilaisia pysyviä tai muuttuvia toimijuuksia. Represen-

taatiota ilmentäviä diskursseja rakentavia toimijuuksia tuottavat kielenpiirteet, joi-

den varassa erottuu dynaamista, haastateltavan suvereenia toimijuutta sekä suhde-

lausumia. Niiden avulla luonnehtiminen, nimeäminen ja luokitteleminen saavat asi-

aintilat näyttämään olemassa olevilta, varmoilta ja pysyviltä, samoin myös indika-

tiiviset väitelauseet ja -kiellot. Mentaaliset prosessit ja modaalimuodoilla ilmaistut 

mahdollisuudet ja epävarmuudet tuottavat diskurssiin interpersoonaisen vuoro-

vaikutuksen implisiittisen tason, kun mahdollisuuksiksi avautuu muitakin kuin 

puhujan varmana pitämiä vaihtoehtoja (Shore 2020: 279). Kun vapaaehtoisesti lap-

seton pohtii, kuinka oma toiminta on kytköksissä muuttuviin elämäntilanteisiin ja 

miten erilaiset valinnat syntyvät neuvottelun tuloksena, näen sen kategorisointia 

laveampana konstruktiivisena toimijuutena. 

Vapaaehtoinen lapsettomuus puheenaiheena toimi haastattelun avaavana kysy-

myksenä (Millainen lapsettomuus on puheenaiheena?), josta oli ilmeisen helppoa 

jatkaa eteenpäin teemoihin kokemuksista vapaaehtoisesti lapsettomana. Eksplisiit-

tisesti ilmaistu lapsettomien ja lapsia hankkineiden erilaisuus rakentaa usein kuilun 

vapaaehtoisesti lapsettoman ja muiden välille, mikä avaa konfliktin mahdollisuu-

den ja saa aikaan toimijuuden menettämisen uhkaa. Sosiaalinen kategorisaa-

tio – tässä tapauksessa lapsettomiin ja lisääntymisnormia edustaviin – ei ole pel-

kästään kuvaamista ja viittaamista, vaan ryhmäksi rakentamista kielen keinoin: jär-

jestää ja luoda tarkoitteita erilaisina yhteenliittyminä ja erottautumisina. Ryhmät 

ovat diskurssin tuotteita, eivätkä ole välttämättä olemassa sosiaalisessa maailmassa 

eivätkä kognitiossa (Pälli 2003: 18, 34). Haastateltavat näyttävät rakentavan lap-
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settomien ryhmän (Pällin käyttämin termein sisäryhmän), johon itse samastuvat ja 

myös lisääntymisnormia edustavien ryhmän (ulkoryhmän), johon eivät kuulu joko 

faktisesti tai eivät katso kuuluvansa (Pälli 2003: 41). 

Laadin tässä aineistossa diskursseja tuottavien, tutkimuskysymysten valossa 

keskeisimpien, kielenpiirteiden tunnistamiseksi työkalun, ryhmittelykehikon, 

johon kokosin aineistosta erilaisia toimijapositioita, leksikaalisia piirteitä ja verbi-

prosesseja. Kielenpiirteiden tunnistamisen lähtökohtana olivat Fairclough´n tutki-

mustulokset keskeisimmistä diskurssia rakentavista sanaston ja kieliopin piirteistä 

(Fairclough 1989: 110–111). Analyysin työvaiheet ja kategorioiden luominen muo-

toutuivat aineiston luennan edetessä: lukemalla ja uudelleen läpikäymällä testasin 

ryhmittelyjä ja palasin täsmentämään ja muokkaamaan niitä (ks. myös Lahti 2019: 

55). Esiluennan perusteella kuvioon 4 kokoamani kielenpiirteet näyttävät kes-

keisiltä. 

Ryhmittely on karkea ja toimii analyysin työkaluna, koska aukotonta luetteloa 

ei voi tehdä, sillä varausten ja vahvistusilmauksien takia verbiprosessien kirjo ja 

tulkinta muuttuvat hienosyisemmiksi. Tämän työkalun avulla etenin diskurssien 

tutkimisessa kohti kontekstista lähtevää tulkintaa. 

Tulkitsemieni diskurssien suhteellisia osuuksia toisiinsa nähden kuvaan erilli-

sessä taulukossa liitteessä 4 (Lausumaketjujen määrät diskursseissa), jossa edellä 

esittelemäni lausumaketju on laskennan yksikkö. Koska tulkinta näyttää diskurssit 

perheyhtäläisyyden yhteen liittäminä luokkina eikä matemaattisesti absoluuttisina 

toisensa pois sulkevina joukkoina, on lukumäärillä tässä suuntaa antava tehtävä: 

mitkä diskurssit näyttäytyvät yleisinä ja mitkä taas harvinaisempina. Analyysin 

tuloksia esitellessäni kiinnitän huomiota toistuviin, aineistolle tyypillisiin kielelli-

siin keinoihin enkä esittele koko aineistoa systemaattisesti (ks. Lahti 2019: 47). 

Vahvimman toimijuuden tuottavat lähtökohtaisesti prosessien minä-ilmaukset; 

millaisen verbin kanssa ne esiintyvät ja paljonko niitä on (Gordon 2005: 121). 

Kokemusten kuvaaja voi viitata itseensä myös erilaisilla passiiveilla (t-passiivilla, 

geneerisellä yksikön 3. eli nollapersoonalla, sinä-passiivilla) tai nimeämällä toimi-

jaksi monikollisen me-persoonan tai ryhmän, johon sisällyttää itsensä. Minä esiin-

tyy todennäköisesti subjektiasemassa, mutta voi olla myös muussa positiossa. Ole-

tus persoonaisen subjektin todennäköisyydestä on perusteltu, kun pitäydytään sup-

peaan subjektimääritelmään ja rajataan subjektit niin, että ne laukaisevat kong-

ruenssin. Tällöin subjektia voidaan kieliopillisten kriteerien lisäksi luonnehtia 

melko tarkasti myös semanttisesti ja diskurssiominaisuuksien puolesta. Esimer-

kiksi agentiivisuus ja elollisuus ovat tyypillisiä piirteitä perussubjektille mutta epä-
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tyypillisiä esimerkiksi eksistentiaalilausekkeelle (Helasvuo & Huumo 2010: 169, 

189). 

 

Kuvio 4. Aineiston diskursseja ja toimijuuksia tuottavia kielenpiirteitä ryhmittely-

kehikkona. 

Luokittelevalla ja tyypittelevällä nimeämisellä luodaan luokittelujärjestelmä, jolla 

saadaan suhdelausumissa jonkin ryhmän jäsenet näyttämään keskenään saman-

laisilta (lapset ovat hauskoja hahmoja) tai henkilöön liitetyt vaatimukset ehdotto-

milta (en ole hoivaihminen, ´ollakseen äiti täytyy tuntea hoivaaminen omakseen´). 
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Luonnehtiva suhdelause kuvaa laadun kategorioita ([lapsettoman elämä] on 

vapaampaa rennompaa laiskempaa), mikä ei tuota kuitenkaan yhtä jyrkkiä kate-

gorioita kuin nimeäminen. Kategorioiden valinnalla on seurauksia, mikä on sidok-

sissa niiden tunnistamiseen, ja se taas voi johtaa niistä neuvottelemiseen ja niiden 

kiistämiseen. Kategorioiden tuottaminen on konkreettinen osoitus siitä, että kate-

goriat ovat tekemistä (Juhila, Jokinen & Suoninen 2012: 53). Suhdelausumina 

pidän myös olla-verbillisiä omistuslauseita, koska ne rakentavat olemassa olevan 

suhteen omistajan ja kohteen välille. Paitsi attribuutiota ja identifikaatiota suhde-

lauseet ilmaisevat myös olotilaa, omistamista, inkluusiota, lokaatiota ja eksistens-

siä (Pajunen 2001: 99). Erityisesti metaforat tuottavat vahvaa merkityksenantoa 

yhdistäessään symbolisesti kaksi eri merkitysmaailmaa. Modaaliset adjektiivit, 

adverbit ja partikkelit rakentavat sinänsä varmuutta implikoiviin verbiprosesseihin 

tilaa niiden tulkinnalle episteemisiksi prosesseiksi. Myös sävypartikkeleilla haas-

tateltavat voivat korostaa asiaintilan tunnettuutta tai yleisyyttä, mikä on mahdollista 

tulkita implikoiduksi normiksi. Modaalisuuden ohella myös muut kielenpiirteet 

rakentavat diskurssia ja tuottavat toimijuutta, kuten asiaintilojen itsestäänselvyyttä 

implikoivat sävypartikkelit -hAn ja puhutussa kielessä määritteenä taajaan käytet-

tävät demonstratiivipronominit se ja ne. 

Ennakolta kiinnostaviksi kielenpiirteiksi vapaaehtoisesti lapsettomien koke-

muksia ilmentävien haastattelujen kontekstissa näyttäytyvät sellaiset modaalisuutta 

kantavat prosessit, joilla puhuja esittää oman toimintansa varmana, pakollisena tai 

vapaaehtoisena, mahdollisena tai epätodennäköisenä, ovathan tutkimuksen keski-

össä diskursseissa rakentuvat toimijuudet. Ryhmittelyyn jaottelin modaalisuuksista 

erilaiset mahdollisuuksia eksplikoimat verbiprosessit (leksikko ja episteemiset 

modaali-ilmaukset) sekä pakkoa ja välttämättömyyttä osoittavan deonttisen 

modaalisuuden ilmaukset ja dynaamisen modaalisuuden. 

Lausumien prosessien tarkastelun avulla pääsen kiinni erilaisiin haastatelta-

vien tuottamiin toimijuuksiin ja vapaaehtoisen lapsettomuuden diskursseihin 

todennäköisesti kietoutuvaan lisääntymisnormiin. Jäsentelin verbiprosessit karke-

asti varmuutta ja mahdollisuuksia implikoiviksi ryhmiksi. Toki muukin modaalinen 

sanasto kuin verbit tuottavat eriasteisia varmuuksia ja mahdollisuuksia, mutta pel-

kistin verbiprosessien variaation yllä esittelemääni asetelmaan. Toimijaan ulkopuo-

lelta kohdistuvia rajoituksia implikoivat prosessit tuottuvat tässä jaottelussa var-

muutta rakentavina deonttisina lausumina. Nimesin verbiprosessit kielenpiirteiden 

ryhmittelykehikkoon (kuvio 4) esimerkiksi: luonnehtiva suhdelause, nimeävä 

suhdelause; kognitioverbiprosessi; deonttinen modaaliverbiprosessi jne. Kussakin 

ryhmässä tarkastelin kieltolausumia omana ryhmänään, sillä kielloilla ja niiden 
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implikaatioilla on merkitystä diskurssien tunnistamisen kannalta, koska kielto 

usein paitsi kieltää kohteensa myös näyttää implikaationsa; tässä aineistossa 

useimmiten lisääntymisnormin. Lopuksi ryhmittelin aineiston verbiprosessit 

modaalisuuden perusteella, ja käytän sitä työkaluna diskurssien tulkitsemisessa 

yhdessä muiden kielenpiirteiden kanssa. Verbiprosessit antautuivat näin vähitellen 

erilaisia vapaaehtoisen lapsettomuuden diskursseja ja toimijuuksia rakentaviksi 

tunnuspiirteiksi. Diskurssien tulkitsemisen edetessä aineiston esiseulonnassa esiin 

nousseet topiikit melkein hävisivät ja merkitykset heikkenivät, kun tekstistä nousi 

esille niitä verbiprosessien kielenpiirtein yhdistäviä diskursseja. Tulkitsemiani dis-

kursseja ei voi kuitenkaan kahlita jäännöksettömiksi selvärajaisiksi ryhmiksi vaan 

lähellä toisiaan oleviksi joukoiksi, mutta tällä menetelmällä haastatteluaineiston 

diskurssien valtavirran ja myös harvinaisuuksien oli mahdollista käydä ilmi. 

Tässä aineistossa myös intertekstuaalisuus tuottaa diskursseja ja rakentaa 

lisääntymisnormia, kun Raamatun ja muun hengellisen kirjallisuuden sanontoja 

tuodaan keskusteluun vapaaehtoisesta lapsettomuudesta näyttämään, millaista aja-

tusmaailmaa vastaan lapsettoman on toimittava. Lisäksi moniäänisyyttä tuottavat 

huumori, ironia ja liioittelu aktivoivat diskursseja; ne voivat esimerkiksi vahvistaa 

joidenkin haastateltavien representoimia lapsettomuuspäätöksiä ja tuottaa kuilun 

perheellisten ja lapsettomien välille. 

Seuraavissa analyysiluvuissa 5–7 esittelen tulkitsemani diskurssit ja toimijuu-

det niin, että ensin luonnehdin diskurssia, nimeän sen ja perustelen nimeämisen. 

Itse analyyseissa näytän ensin esimerkit lausumaryppäinä ja sitten tulkitsen dis-

kurssia tuottavat kielenpiirteet. Kunkin luvun lopussa kokoan keskeiset diskurssia 

rakentavat kielenpiirteet, tulkitsen toimijuudet ja kontekstoin tulkintani kulttuuriin: 

millaisena vapaaehtoisesti lapsettoman maailma näyttäytyy, miten siinä toimitaan 

ja millaisia suhteita toisiin luodaan. 
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5 Vapaaehtoisesti lapsettoman representaatiot 

Sovellan diskurssin käsitettä tässä luvussa analysoimalla, millä tavalla vapaaehtoi-

sesti lapseton representoi itseään ja millaisena hän tuottaa oman toimijuutensa suh-

teessa lisääntymisnormiin. Tällaiset diskurssit tulkitsen vapaaehtoisesti lapsetto-

man representaatiota ilmentäviksi. Niitä aineistossa on saman verran kuin hänen 

suhdettaan lapseen ja perheeseen tuottavia ja perheellisten ja lapsettomien välistä 

kuilua konstruoivia diskursseja (537/539 lausumaketjua). 

Kunkin diskurssin kielenpiirteiden variaation näyttämiseksi esitän 1–3 esi-

merkkiä lihavoiden ne kohdat, joita erittelen ja tulkitsen, ja selitän diskurssin lau-

kaisevia kielenpiirteitä esimerkkien jälkeen. Kunkin esimerkin perään liitän haas-

tateltavan pseudonyymin sekä ikäryhmää ja elämänmuotoa osoittavan koodin. Näi-

hin analyysin tuloksia valottaviin lukuihin valitsen esimerkit niin, että kunkin dis-

kurssin keskeiset tunnuspiirteet käyvät ilmi. Esimerkit kirjoitan lausumaketjuittain, 

eli pienin mitta on yksi lausumaketju kahden lyhyen tauon välillä, jotka merkitsen 

litteraatioon pisteellä (.). Jotta lausumaketjut asettuvat kontekstiinsa, esitän esimer-

kit keskenään kohesiivisten lausumaketjujen ryppäinä. Näin yhteen esimerkkiin voi 

sisältyä enemmän kuin yhden diskurssin tunnuspiirteitä. 

5.1 Vapaus antaa mahdollisuuden nauttia monista asioista 

Vapaus- ja hedonismidiskurssia on aineistossa lausumaketjujen määränä ilmaistuna 

eniten vapaaehtoisesti lapsetonta representoivista diskursseista (129 lausuma-

ketjua). Yksi haastattelun teemoista oli Millaista on olla lapseton?, johon 14 haas-

tateltavaa 17:stä vastaa muiden muassa vapausdiskurssilla. Seitsemän haastatelta-

vaa tuottaa vapauden mahdollisuutena nauttia erilaisista asioista ilman lapsia, mitä 

kutsun hedonismidiskurssiksi ja jonka esittelen tämän luvun lopussa. 

Vapautta luonnehditaan vallitsevana myönteisenä olotilana: 

1 no mä koen ite henkilökohtasesti että se on, se [vapaaehtoinen lapsettomuus] 
on semmosta niin kun, miten mä sanosin, vapauttavaa. (Katja, ny) 

2 ja sit ku mä tuun kotiin, ja mä oon vapaal, niin sit mä haluan olla vapaalla. 
et mä en sit haluis enää niinku kymmenen tunnin työpäivän jälkeen 
laitoksessa, ja sen mitä mä teen sit viel tässä, niin, mä en enää jaksais sitä 
souvii, et tääl on joku, alta kouluikänen, jota pitää sit vielä vahtia ja hoitaa. 
et sit ku mä oon kotona ja vapaalla niin sit mä olen oikeesti, kotona ja 
vapaalla. (Sanna, np) 
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Substantiivi vapaus ja adjektiivi vapaa rakentavat vapausdiskurssia asiaintilojen 

pysyvyyttä nimeävien tai luonnehtivien suhdelausumien avulla. Esimerkissä 1 

Katja johdattelee vapautta implikoivaan suhdelausumaan mentaalisella kehys-

lausumalla mä koen. Se rajaa lausuman merkityksen puhujan henkilökohtaiseksi 

näkemykseksi, eikä hän esitä vapauttavuutta yleisenä asiaintilana. Sannan näke-

mystä vapaaehtoisen lapsettomuuden luomasta vapaudesta tähdentää tyylillinen 

toisto esimerkissä 2 (kotona ja vapaalla). Se rakentaa puhumisen tapaa, jolla suh-

delausumat luovat vakiintuneen tavan olla ja jota puhuja vielä dynaamisella 

modaaliverbillä korostaa omana toimintanaan (mä haluan olla vapaalla). Shoren 

tavoin (2020: 333, 344) pidän suhdelauseina myös sijainti- ja omistuslauseita, 

koska ne ilmaisevat pysyväisluonteista suhdetta lausuman subjektin ja siihen olla-

kopulalla liitetyn paikan tai omistettavan välillä. Sannan käyttämä metafora souvi 

näyttää lapsettomuuden suoman vapauden vastakohdan, tekee lapsiperheen elä-

mästä sirkusmaisen vauhdikasta ja näyttää, mitä riesaa ja performatiivista sählää-

mistä lapsista aiheutuisi (mä en enää jaksais sitä souvii). 

Vapaus merkitsee paljon niin materiaalisesti kuin henkisestikin: 

3 tää mun elämänmuotoni ja tämmönen niinku, tapa ja tämmönen että tota, 
se niinku suo lapsettomuus tämmösen, vallattoman liikkuvaisen elämän. 
(Markku, vy) 

4 no, sehän [vapaaehtoinen lapsettomuus] on, vapaata, mutta tota, siihen 
liittyy myöskin paljo sitä että pitää, aika ajoin joutuu selittelemään itteensä, 
sitä valintaansa. (Heidi, np) 

Suhdelausumien ohella myös leksikaalisesti näytetään oman vapaaehtoisen lapset-

tomuuden vapautta. Markku tuottaa sitä esimerkissä 3 suhdelausumaan upottamal-

laan vakiintuneisuutta ja muuttumattomuutta implikoivalla nominaalistuksella elä-

mänmuoto (´olen tottunut elämään näin´). Vapaus antaa mahdollisuuden valita val-

laton liikkuvainen elämä muiden mahdollisten elämänmuotojen joukosta. 

Heidi kuvaa kokemaansa pysyväisluonteista kiistatonta vapautta suhdelausu-

malla, jossa sävypartikkeli -hAn luo merkityksen, että asiaintila voidaan olettaa 

puhujille yhteisesti tunnetuksi (sehän on, vapaata). Väitelauseessa -hAn implikoi 

väitteen tunnetuksi, itsestäänselväksi tosiasiaksi (ISK 2010: 797). Yleisimmin 

-hAn-partikkelin sisältävää väitelausetta käytetään tekstissä muistutuksena, kun 

puhuja vetoaa kuulijajoukon tietomäärään. Mitä erilaisimpia asioita voidaan olettaa 

tunnetuksi, ja puhuja voi täten sijoittaa ne -hAn-lauseeseen sillä tarkoituksella, että 

hän olettaa asian kuulijalle tutuksi, mutta että tämä ei mahdollisesti saa sitä juuri 
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tarvittavalla hetkellä palautettua mieleensä, vaikka puhuja niin toivoisikin 

(Hakulinen 2001: 61–62). Heidi näyttää esimerkissä 4 myös asiaintilan toisen puo-

len; miten lisääntymisnormi vaikuttaa hänen elämäänsä vapaaehtoisesti lapsetto-

mana ja rajoittaa sitä. Muiden ihmisten taholta tulee paine ja pakko selitellä itseään 

ja omaa valintaansa (pitää --- aika ajoin joutuu selittelemään itteensä, sitä valin-

taansa). Verbistä selittää Heidi käyttää -ele-frekventatiivijohtimellista muotoa, 

jolla viestitään sävyltään kielteisissä yhteyksissä esimerkiksi keskittymättömyy-

destä ja epävarmuudesta, ja ilmauksissa voi tapauksittain nähdä myös vähättelyn ja 

ironian sävyjä (ISK 2010: 351; Heikkinen 1999: 270). Normin paino on Heidin 

esimerkissä raskas, sillä se ei pane selittelemään ainoastaan valintaa lapsen hank-

kimisen ja lapsettomuuden välillä, vaan myös omaa itseä ihmisenä. 

Lapset sitovat vanhemman itseensä ja estävät tämän vapauden: 

5 joo, sillon nuorempana, sanotaanko nuorena aikuisena sillon kun opiskelin, 
ja vaihdoin alaa, tai niinku opiskelin ja vaihdoin työpaikkoja niin mulle se 
oli semmosta tietynlaista vapautta, tää. 
ja sitte mä olen miettiny sitä sillon ku mä mietin että mä en uskalla, 
sitoutua, lapsiin, koska ne sitoo ja mä haluaisin niinkun, liikkua ja olla ja, 
itsenäinen. (Tuula, vp) 

6 no hyvin vaikee sanoa [kokemuksista] mutta kyllä mulla on ussein se 
kokemus siitä semmonen enempi helpotus että onneks nyt ei tässä oo 
kettään niinku än äs riippakivenä. (Jenni, np) 

Esimerkissä 5 Tuula rakentaa molemminpuolista vapautta kahlitsevaa vaikutusta, 

kun hän itse ei uskalla sitoutua ja lapsi sitoo (mä en uskalla, sitoutua, lapsiin, 

koska ne sitoo). Hänen vapautensa kirjoittuu mahdollisuuksina liikkumiseen ja 

itsenäisyyteen. Useammin tässä aineistossa puhuja kuitenkin tuo esille sen, että 

nimenomaan lapsi sitoo ja hän itse menettäisi sen myötä vapautensa. Myös muin 

metaforin luodaan kokemusta lapsesta, joka on rasittavuuteen asti kiinni vanhem-

massaan (riippakivi) ja kahlitsee tämän itseensä, kuten Jennin esimerkissä 6 (riipan 

kivi s.v. riippakivi KS ´rasite, haitta´). Metaforassa kaikuu myös raamatullinen 

interteksti myllynkivestä, joka sidotaan uhrin kaulaan ja hänet upotetaan meren 

syvyyteen (Matteus 18: 6). Vapaus merkityksellistyy helpotuksena, vapautena lap-

sesta. 

7 no meillä on hyvin paljo miehen kans sitä että voi luojan kiitos mietippä 
tähän nyt joku lapsi. 
me ollaan kyllä tosi lapsirakkaita et kummilapsia on ja tykätään lapsista ja 
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nehän on tosi hauskoja tyyppejä mutta sitten niin ussein mietittän että ei 
tämäkään onnistuis jos meillä ois lapsia. 
niinku, esimerkiks, jos siis hyvin ekstemporee lähtee jonnekki, niinkun 
esimerkiks no eilen eilen käytiin kavereitten kanssa (kaupungissa) 
shoppailemassa niin eihän se ois mahollista jos, tota ois lapsi siinä. 
(Jenni, np) 

Useimmat haastateltavat rakentavat kokemaansa vapautta kuvatessaan ehdollisen 

tilanteen, joka on mieluinen lapsettomuuden suoman vapauden ansiosta. Konditio-

naaleilla rakennetaan spekulatiivinen näky epäonnistumisesta, mikäli lisääntymis-

normia noudatettaisiin. ´Se ei olisi mahdollista´ ja ´se ei onnistuisi´ ovat rakenteita, 

joiden mukaisia konditionaaliverbiprosesseja vapausdiskurssissa on paljon. Kondi-

tionaalilla on monta tehtävää kielessä, joista intentiotulkintaisena se näyttäytyy sil-

loin, kun sillä tuotetaan agentin halun ilmaus. Jennin esimerkki 7 ilmaisee olete-

tusta asiaintilasta johtuvan ennusteen (ei tämäkään onnistuis jos meillä ois lapsia; 

eihän se ois mahollista jos, tota ois lapsi siinä), jota Kauppinen (1998: 194) kutsuu 

prediktiotulkintaiseksi konditionaaliksi. Verbiprosessin rakenteen avulla esitetään, 

mitä kaikkea lapsi estäisi vapaaehtoisesti lapsetonta tekemästä. Kun Jenni nostaa 

esille, että monet asiat olisivat mahdottomia tehdä lapsen kanssa, tähdentää hän sitä 

mahdottomuutta eksklusiivisella liitepartikkelilla -kaan (ei tämäkään onnistuis), 

jolla rajataan substantiivin yhteydessä asioita käsittelyn ulkopuolelle. Samalla 

puhuja vetoaa henkilöiden samanmielisyyteen (ISK 2010: 807). -hAn-sävypartik-

keli korostaa shoppailun mahdottomuutta lapsen kanssa (eihän se ois mahollista 

jos, tota ois lapsi siinä). Lapsien luonnehtiminen tyypittelemällä hauskoiksi tyy-

peiksi tekee lapsista keskenään samanlaisten joukon ja sivuuttaa yksilöllisen lap-

seuden (nehän on tosi hauskoja tyyppejä). Samalla Jenni vahvistaa intensiteetti-

määritteellä tosi lasten positiivisia ominaisuuksia ja omaa ja puolison yhteistä lap-

sirakkautta lapsia kohtaan yleisesti (me ollaan kyllä tosi lapsirakkaita). 

Lapsettomuus suo mahdollisuuden toimia: 

8 no, [saan lapsettomuudesta] sellasen vapauden. 
ja aikataulut saa aikalailla vapaasti tehä että. (Antti, ny) 

9 ((tauko)) ehkä mää taas jossain vaiheessa palaan siihen, oman elämän 
vapauteen, että, siin, saa niinku it- ittelleen vähä sellasen vapaamman, 
elämäntilanteen. 
jonku mielestä toi kuulostaa ihan jumalattoman itsekkäältä jos, vetoaa, tai 
sanoo sitä että niinkun on, on vapaa ja saa tehä niinkun haluaa, että eiks 
toi oo kauheen itsekästä. (Ville, np) 
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Verbiprosessit saada jotakin itselleen ja saada tehdä tuottavat saadun tai annetun 

mahdollisuuden tehdä asioita ja valintoja. Tulkitsen tässä kontekstissa modaali-

apuverbin saada episteemiseksi, mahdollisuuksia implikoivaksi prosessiksi ja että 

mahdollisuudet ovat muotoutuneet ulkoisissa olosuhteissa. Tällöin puhuja asettuu 

ikään kuin toiminnan – luvan antamisen – kohteeksi. Saada- ja voida modaaliver-

bien välillä on semanttinen ero esimerkiksi lauseissa ´minä olen saanut valita´ ja 

´minä olen voinut valita´. Saada voi tuottaa luvanvaraista toimintaa ulkopuolelta 

annetuissa puitteissa, ja voida rakentaa kuvaa puhujan omakohtaisemmasta toimi-

juudesta (Kangasniemi 1987: 219). Vapaus- ja hedonismidiskursseille ominaisesti 

Ville kytkee esimerkissä 9 vapauden ja itsekkyyden toisiinsa, ja näyttäytyy itse kon-

struktiivisena toimijana tarkastellessaan itsekkyyttä kahdesta näkökulmasta. 

Lapseton voi tehdä erilaisia asioita: 

10 nyt sitten sä voit tehdä oikeastaan mitä vaan. 
no, teoriassa, mitä vaan, niin, kun ei oo, elikkä sähän oikeestaan vastaat 
itestäs, ja se tavallaan sitten niin se loppujen lopuksi, on semmonen tunne 
että, et koska kaikkea voi tehdä niin, tavallaan ei teekkään mitään. 
näin hullulta kuin se kuulostaakin niin. (Kari, vy) 

11 no [saavutan lapsettomana] vapauden esimerkiks, eli että, voi, vapaasti, 
tehdä. 
no lähinnä tietysti niinkun, matkustella ja ja, olla kulttuuririennoissa ja 
harrastaa ja, ja voi olla, et ku mä sen verran tunnen itseäni että jos mulla 
ois laps niin mä en, ehkä osais ottaa sitä aikaa, siihen kaikkeen, mitä mä itse 
tarvitsen. 
mä oon huomannu sen muissa tilanteissa että ei osaa ajatella niin paljon 
itseään että. 
ja sit se voi olla et ei, ei halua olla sillä tavalla itsekäs, kuitenkaan. 
että, et kyllä mä sitte koen että lapsettomana voin toteuttaa sitten kaikkea 
semmosta, mitä ehkä en vois sillon kun olis lapsia. (Ritva, vy) 

Modaalisilla verbiprosesseilla arvioidaan asiaintilan toteutumista tai välttämättö-

myyttä. Vapaaehtoisesti lapsettoman vapautta ja mahdollisuuksia puhujat rakenta-

vat usein modaaliverbillä voida. Se kantaa leimallisesti episteemisen mahdollisuu-

den merkitystä, mutta kontekstissaan tulkittuna sen dynaaminen luonne vahvistuu 

ja se on tulkittavissa esimerkiksi pystymiseksi, jolloin toimimiseen vaikuttaa minän 

oma pystyminen ja kykenevyys, esimerkiksi voi harrastaa mitä haluaa. Voida-

modaaliverbiprosessi tuo toimijuuteen enemmän dynaamisuutta kuin saada, koska 

sillä viitataan aineistossa useimmiten puhujaan itseensä ja itsestä johtuviin mahdol-
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lisuuksiin. Karin esimerkkiin 10 sisältyy vapauden paradoksi ´voi tehdä mitä 

vaan – ei tee mitään´, minkä hän toteaa itsekin (näin hullulta kuin se kuulostaakin). 

Vapauden kokemukseen riittää tietoisuus vapaudesta, vaikka sitä vapautta ei käyt-

täisikään. Kari tekee vapaudesta haastattelutilanteessa ikään kuin osapuolten yhtei-

sen asian valitessaan verbiprosessiin sinä-passiivin. Toisen persoonan muoto aset-

taa puhekumppanin lausuman näyttämölle objektiivisemmin havainnoitavaksi hen-

kilöksi kuin nollaviittaus tekisi. Nollaa selvemmin 2. persoona ainakin kutsuu kuu-

lijaa tunnistamaan itsensä geneerisen lausuman subjektista (Laitinen 1995: 347). 

Ritvan esimerkissä 11 minä-toimija esiintyy sekä nollapersoonana että yksikön 1. 

persoonana (voi, vapaasti, tehdä; voin toteuttaa sitten kaikkea). Myös Ritvan 

vapausdiskurssissa vapaus ja ajatus itsekkyydestä liittyvät toisiinsa. 

Perheellisen ja pariskunnan vapaus kaventuu deonttisin verbiprosessein: 

12 no, se [vapaaehtoinen lapsettomuus] näkyy, näkyy tota, meillä se nyt näkyy 
lähinnä mikä meillä on siinä olennaisin on ehkä se oma vapaus siinä, et 
miten se, miten se niinku vaikuttaa omaan elämään. 
että ei niinku tarvi suunnitella kaikkee, ku mun mielestä niinku 
lapsiperheessä joutuu ottaa kuitenki sen lapsen niin monella tavalla 
huomioon, ihan kaikista peruslähtökohdista, elämän lähtökohdista lähtien. 
se on vähän vapaampaa, siinä mielessä mun mielestä, et se on ehkä se 
suurin mikä siinä mun mielestä näkyy erona lapsi-, lapsiperheen elämään. 
(Ville, np) 

13 eikä oo sit taas la-, lasten kanssa [sidottu aikatauluihin], ja se on niinku sen, 
mitä mää haluan. 
et mun ei tarvii sumplii, sitten kun on vapaata, niin mun ei tarvi sit enää 
tämmösii asioit sumplii. 
et koen olevani, miljoona kertaa vapaampi, ku sellanen pariskunta kenel on 
vaikka kaks viisvuotiasta. (Sanna, np) 

Yksi vapausdiskurssin verbiprosessin rakenteista on ´minun/meidän ei tarvitse´ (ei 

tarvi huomioia niinku muita; ei tarvi huolehtia ja kasvattaa; mun ei tarvi tehdä 

lasta). Sillä tuotetaan ne taakat, joiden tuottamista velvollisuuksista lapsettomuus 

vapauttaa. Ville kuvaa esimerkissä 12 kokemustaan lapsiperheelle kollektiivisesti 

asetettuja vaatimuksia implikoivalla modaaliverbiprosessilla (lapsiperheessä jou-

tuu ottaa kuitenki sen lapsen niin monella tavalla huomioon). Lasten hankkimisen 

itsestäänselvyyttä tuotetaan myös, kuten Ville edellä, määritteenä käytettävällä 

demonstratiivipronominilla se, ne. Demonstratiivipronomini määritteenä näyttää 

lapset asiaankuuluvina, itsestäänselvinä, sillä määritteenä oleva pronomini se voi 
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implikoida, että tarkoite on kyseisessä kielenkäyttötilanteessa riittävän tunnettu 

(Etelämäki 2006: 116). Tunnettuus voi rakentua joko edeltävästä puheesta tai 

entuudestaan, ja yksi artikkelimainen se-pronominin käyttötapa on jaettua tietoa 

ilmaiseva se (Lehto 2018: 130). Tässä tutkimuksessa haastattelun teema on vapaa-

ehtoinen lapsettomuus, jolloin on perusteita tulkita pronominimääritteet se lapsi, ne 

lapset viittauksiksi yleisesti tunnettuun norminmukaiseen käsitykseen asiaan-

kuuluvista lapsista. Ensimmäisessä lausumassaan Ville tuottaa oman lapsettoman 

vapautensa itsestäänselvänä se-demonstratiivipronominin avulla (olennaisin on 

ehkä se oma vapaus). Liisa-Maria Lehto on löytänyt se-pronominille myös etään-

nyttäviä käyttöyhteyksiä, kun hänen Japanissa asuvat informanttinsa viittaavat ajal-

lisesti ja paikallisesti etäiseen ilmiöön, Suomessa puhuttuun suomen kieleen (se 

suomen kieli; Lehto 2018: 133). 

Ville tarkastelee lasten aiheuttamia, vapauksia vähentäviä, vaatimuksia holis-

tisesti (suunnitella), ja Sannan arvottava ilmaisu sumplia tuottaa mielikuvan 

monenmoisesta tilanteisesta järjestelemisestä asioiden sujumiseksi (ei niinku tarvi 

suunnitella kaikkee; mun ei tarvii sumplii). Esimerkissä 13 Sanna etäännyttää 

vapauden kokemuksensa mentaaliverbillä kokea erotuksena suhdelausumasta ́ olen 

vapaampi´ (koen olevani, miljoona kertaa vapaampi). Määrän liioittelemisella 

(miljoona kertaa vapaampi) hän korostaa vapauden kokemustaan ja tuo ilmauk-

seen puhekielelle luonteenomaista huumoria. 

Dynaamiset verbiprosessit tuottavat vapautta: 

14 no [saan vapaaehtoisesta lapsettomuudesta] siis sen mitä mää haluan 
elämältä. 
et sit ku mää haluan lähtee, ekstemporee, lomamatkalle jonnekki tois puol 
maapalloo, niin mä voin tehdä sen aika helpostikki. (Sanna, np) 

15 no sitte tämmönen helppo taikka reissu- taikka tämmönen irtonainen elämä 
niin, sitten että pystyn harrastamaan ja, se on ollu varmastikki niinku 
vastapaino että sitä on tämmöstä kaikennäköstä vähän, menevämpää tähän 
oheen että. (Markku, vy) 

Dynaaminen modaaliverbiprosessi on vapausdiskurssissa harvinainen, kun useim-

miten kuvataan vallitsevaa, pysyväisluonteista elämäntilannetta tai kuvataan 

modaaliverbiprosessein niitä ulkoapäin saatuja tai itsestä riippuvia mahdollisuuk-

sia, joita vapaus itselle suo tai niitä mahdottomuuksia, joita lapsi omassa elämässä 

aiheuttaisi. Sanna tuottaa esimerkissä 14 dynaamista toimijuutta todetessaan, että 

halutessaan hän voi tehdä asioita (sit ku mää haluan lähtee, ekstemporee, loma-
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matkalle jonnekki tois puol maapalloo, niin mä voin tehdä sen). Markulle lapset-

tomuuden suoma vapaus tuottaa niin ikään itsestä riippuvaa dynaamista kykene-

mistä (pystyn harrastamaan) esimerkissä 15. 

Vapauteen liittyy myös konstruktiivista toimijuutta: 

16 että se antaa niinku sitä vapautta elämään mutta sitten toisaalta siinä on 
tiettyä yksinäisyyttä koska sulla ei sitten oo niitä perillisiä eikä mittään 
tämmöstä. 
et siinä on sitte kaks puolta ja kuitenki mulle tuntuu että se oma, et 
semmone oma vapaus on paljo tärkeempi sitte että, vielä kestää sitte sen 
kaiken muun. 
et se on sitte mulle, niissä lapsissa ei sitte oo sitä merkitystä mikä ehkä 
joillekki muille että mun ois pakko saada lapsia. (Laura, ny) 

17 tää [syytös vastuun pakoilemisesta] on mun mielestä hirveen 
mielenkiintonen, koska tota, siinä mun mielestä tavallaan oletetaan että 
kaikilla on sama vastuu lähtökohtasesti, kun taas ite mä nään sen asian niin 
että siinä tehän se valinta että otetaanko se vastuu vai ei. 
niin se on must ihan mielenkiintonen. (Heidi, np) 

Laura vapaaehtoisesti lapsettomana tuottaa sekä vapauden että yksinäisyyden, mikä 

tässä resonoi suvunjatkumisdiskurssin kanssa itsestäänselvinä perillisinä (sulla ei 

sitten oo niitä perillisiä), jonka esittelen luvussa 6.2.3 Geneettinen jatkuvuus ja 

sosiaalinen sidos. Konstruktiivinen toimija tarkastelee asiaintiloja monelta puo-

lelta, vaikka olisikin päätynyt omakohtaiseen ratkaisuun eri näkökantojen välillä 

(se oma, et semmone oma vapaus on paljo tärkeempi). Laura implikoi esimerkissä 

16 lisääntymisnormin ja sen edustajien taholta tulevan paineen kuvatessaan koke-

mustaan: että, vielä kestää sitte sen kaiken muun. Demonstratiivipronominilla se 

hän korostaa yleistä tietoutta paineista lasten hankkimiseen. Vapauden vasta-

painoksi haastateltavien puheessa asettuu usein vastuu, tunnetaanhan yleisestikin 

kollokaatio ´vapaus ja vastuu´. Heidi tavallaan mitätöi lisääntymisnormin voiman 

esimerkissä 17 ja katsoo lisääntymisratkaisuaan tekevää ihmistä vapaana normin 

painosta, aidon valintatilanteen äärellä. Aineistossa esiintyy enemmän vankkumat-

tomia näkemyksiä vapaaehtoisen lapsettomuuden puolesta kuin konstruktiivista 

pohdintaa eri vaihtoehdoista. 

Vapaaehtoisesti lapsettoman vapaus näyttäytyy tämän tutkimuksen aineistossa 

itseisarvona, vallitsevana olotilana, jossa suhdelausumilla muodostuu pysyväis-

luonteinen suhde puhujan lapsettomuuden ja siitä koituvan vapauden kokemuksen 

välille. Suhdelausumin luonnehdittu vapaaehtoinen lapsettomuus rakentuu 
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vapaaksi, huolettomaksi ja helpoksi monenlaisin vivahtein ja leksikaalisin valin-

noin. Vapauden itsestäänselvyyttä korostetaan sävy- ja eksklusiivisilla partikke-

leilla -hAn ja -kAAn, samoin kuin määritteenä käytetyillä demonstratiivipronomi-

neillakin (se; ne; se vastuu, sen lapsen). Lapsi näyttäytyy vapautta rajoittavana ja 

vanhempaansa sitovana. Vapaaehtoisesti lapsettoman toimijuus rakentuu mahdol-

lisuuksista, joita olosuhteet tai hänen oma kykenevyytensä antavat (saada, voida). 

Erilaisin kieltolausumin tuotetaan lapsen aiheuttamia mahdottomuuksia (´se ei olisi 

mahdollista´, ´se ei onnistuisi´), samoin vapautta lasten aiheuttamista pakoista (´ei 

tarvitse´). Dynaamisen luonteiset materiaaliset verbit ja dynaamiset modaaliverbi-

prosessit ovat vapausdiskurssissa harvinaisia (haluan, pystyn), sillä vapaaehtoisesti 

lapsettoman toiminta tuotetaan useimmiten toteavasti suhdelausumilla. Vapaus ja 

itsekkyys vertautuvat monen puhujan teksteissä toisiinsa, mutta he itse sanoutuvat 

irti vapauden tulkinnasta itsekkyydeksi. 

Vapaus on vapautta johonkin ja jostakin: elämä ilman lasta antaa mahdolli-

suuksia tehdä valintoja, matkustaa, käydä kulttuuririennoissa, harrastaa tai olla har-

rastamatta, toteuttaa itseä, liikkua ja olla itsenäinen. Vapausdiskurssissa rakentuu 

maailma, jossa lapsi estäisi huolettomuutta, helpotuksen tunteen, tekemästä asioita 

kuten mahdollisuuden opiskella, tehdä työtä ja viettää vapaa-aikaa. Vapaus-

diskurssi ei tuota ainoastaan joko – tai-puhetta, vaan luo myös dilemmoja: lapset-

tomana on vapaa lapsesta johtuvasta vastuusta ja tämän tuomasta ilosta, ja vastuun 

ohella vapaus tuottaa myös yksinäisyyttä. Tällaisten lausumien myötä puhujasta 

rakentuu konstruktiivinen toimija, joka tarkastelee vapaaehtoista lapsettomuutta eri 

näkökulmista ja voi ottaa huomioon mahdollisuuden muuttaa toimintaansa olosuh-

teiden tai elämäntilanteiden muuttuessa. 

Vuorovaikutussuhteita ajatellen vapausdiskurssi suo päätäntävallan henkilölle 

itselleen yksin, ei kumppanille eikä lapselle, eikä puhujan tarvitse taipua kompro-

misseihin. Tässä näkyy yksi tämän aineiston esille tuoma perhenormi, sillä usein 

parisuhde tai avioliitto rakentuu aineistossa taustaoletukseksi lapsen hankkimiselle. 

Vapaus näyttäytyy samantyyppisenä kuin Mollenin (2006: 275–276) vähän ja kor-

keasti koulutettujen valkoisten naisten tutkimusjoukossa: se tarkoittaa mahdolli-

suutta matkustamiseen, arkielämään ja luovaan työhän paneutumiseen, aikaa 

kumppanille ja itsensä kehittämiseen. 

Hedonismidiskurssi nostaa etualalle vapaaehtoisesti lapsettoman itsensä 

toimijana, ja hän näyttäytyy viihtymässä ja nauttimassa omasta ainutkertaisesta 

elämästään. 
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Lapsettoman elämä näyttäytyy viihtymisenä: 

18 no sitä on hyvin vaikee muuten ajatella kun verrata lapsellisiin ystäviin, niin 
hyvin paljon vapaampaa rennompaa laiskempaa. 
rahat saa käyttää itseensä. 
kyllä viihdyn viihdyn lapsettomana voin sanoa. 
no siis mitä mulla se isoin merkitys se että minä en oo sidottu mihinkään 
muuhun ku itseeni. 
eikä tartte elämää suunnitella kenenkään muun ku omien menojen 
mukkaan. 
se on se suurin (Jenni, np) 

19 ja sitte se että ei siis oo sillai oiken tullu koskaan mieleenkään että, mää 
tykkään mun elämästä aika lailla suht paljo näin semmosena ko se on nyt 
että. 
mää joutusin aika monesta asiasta tässä luopumaan jos, nyt lapsi tulis ja, en 
ehkä ainakkaan tällä hetkellä vielä oo valmis siihen. (Antti, ny) 

Jennin esimerkissä 18 risteilee sekä vapaus- että hedonismidiskurssin tunnuspiir-

teitä: vapautta tuottaa kieltolausuman sitomisen metafora (minä en oo sidottu 

mihinkään muuhun ku itseeni, mutta enemmän hän tuo esille viihtymistä, omaa 

päätäntävaltaa ja riippumattomuutta kaikista muista (eikä tartte elämää suunnitella 

kenenkään muun ku omien menojen mukkaan). Komparatiivimuotoisten adjektii-

vien varassa vapaaehtoisesti lapsettomalle rakentuu lapsiperheitä nautinnollisempi 

elämä (vapaampaa rennompaa laiskempaa). Vapaaehtoinen lapsettomuus hedonis-

mina rakentuu minä-toimijan nauttimisen, tykkäämisen, viihtymisen ja tyytyväisyy-

den prosesseissa, esimerkiksi mää tykkään mun elämästä aika lailla suht paljo 

näin; mie nautin hirveesti; mää oon tosi tyytyväinen ollu. Verbeihin liittyy hedo-

nismiksi tulkitsemissani diskursseissa usein intensiteettimääritteitä (aika lailla suht 

paljo; hirveesti), sanoin kuin suhdelausuman predikatiivi-ilmaisuihin (tosi tyyty-

väinen). Esimerkissä 19 lapsi pakottaisi Antin tällä hetkellä luopumaan tärkeistä 

asioista, harrastuksista (mää joutusin aika monesta asiasta tässä luopumaan). 

Hänen puheensa rakentaa kuitenkin konstruktiivista toimijuutta, kun hän esittää 

oman toimintansa kytköksissä mahdollisiin muuttuviin elämäntilanteisiin eikä ole 

naulannut vapaaehtoista lapsettomuuttaan kiinni. Antin mainitsema hetkellisyys 

(semmosena ko se on nyt) rakentuu joidenkin haastateltavien hedonismidiskurs-

sissa myös ainutkertaisena elämänä. 

 



99 

Dynaaminen toimijuus tuottaa nauttimista: 

20 se on ehkä vaan se että haluu ite nauttii tästä elämästä ilman, minusta se on 
niinku ehkä raju sana mutta ilman kahleita. 
[saan lapsettomuudesta] täydellisen vapauden ja sen, et ei oo vastuussa 
kenellekään muulle ku itelle ja näille lähimmille ihmisille. (Jani, np) 

21 ja sehän [vapaaehtoisen lapsettomuus] ei tällä hetkellä se ei oo mikään 
ongelma. 
et miun opiskelut ja työt ja kaverit ja koti ja harrastukset ja eläimet ja siis 
kaikki tämmöset on niin jotenki niin et mie haluan pystyä nauttimaan 
niistä. 
mut jossain vaiheessa se varmasti tulee esille että riittääkö ne. 
että miten, miten pitkään mie voin jostakin ruuanlaitosta saaha nautintoa, 
niinku elämääni tai tyydytystä. 
kyllä se jossain vaiheessa varmasti alkaa tympiä. (Jenni, np) 

Hedonismidiskurssi tuottaa selkeämmin puhujan omaa aktiivista toimijuutta kuin 

edellä esittelemäni vapausdiskurssi, jossa toiminta näyttäytyy toteavina suhde-

lausumina. Jani korostaa esimerkissä 20 hedonismiaan dynaamisella modaali-

verbillä ja nimeämällä minän itseksi (haluu ite nauttii). Minää korostaa myös mui-

den jyrkkä rajaaminen ulkopuolelle (ei oo vastuussa kenellekään muulle ku itelle). 

Lapsen Jani kuvaa sitomista ja vankeutta implikoivan ja epäkorrektiksi tietämänsä 

kahleen metaforalla, jota ilmausta hän pehmentää kommentoiden sananvalintaansa 

kulttuurisesti korrektisti (minusta se on niinku ehkä raju sana) ja näyttää näin lap-

sesta puhumisen kulttuuriset rajat. Jenni korostaa omaa toimijuuttaan jopa kahdella 

dynaamisella modaaliverbillä (mie haluan pystyä nauttimaan). Esimerkissä 21 

lisääntymisnormi tulee näkyviin kieltolausumassa (ja sehän [vapaaehtoisen lapset-

tomuus] ei tällä hetkellä se ei oo mikään ongelma), joka näyttää implikaationsa 

´lapsettomuus on ongelma´. Myös Jenni näyttää konstruktiivisen toimijuutensa, 

mahdollisuuden elämäntilanteiden vaikutukselle ratkaisuihinsa (miten pitkään mie 

voin jostakin ruuanlaitosta saaha nautintoa). 

Hedonismiin kietoutuu ajatus itsekkyydestä, josta haastateltavat sanoutuvat irti: 

22 siihen [haluun olla lapseton] ei oo yksittäistä syytä. 
ehkä itsekkyys on väärä sana mutta se että, näkemys siitä että täällä eletään 
vain yhen kerran (Jani, np) 

23 no, mä koen sillä tavalla että, mulla on mahollisuus niinkun elää sitä omaa 
elämää itelleni, ja, mä en, missään nimessä en tarkota olla, se kuulostaa 
itsekkäälle, tuntuu itestä niinkö toisaalta pahalta sanoa ääneen että jos mä 
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sanon että mä saan elää sitä elämää itelleni. 
että en, en tosiaankaan halua, halua olla itsekäs ihminen enkä vaikuttaa 
itsekkäälle mutta, mut mä niinku koen, koen näin että se, et mulla on niiku 
mahollisuus toteuttaa niinku niitä omia haaveita, haaveita tämän oman 
niinku valinnan kautta. (Katja, ny) 

Viittaukset hetkellisyyttä implikoivaan ainutkertaiseen elämään (täällä eletään 

vain yhen kerran) aktivoivat oman nautinnon ja hedonismin diskurssin. Jani tuot-

taa esimerkissä 22 myös kulttuurista korrektiutta kommentoimalla ja arvostele-

malla itsekkyyden eksplikoimista omassa puheessaan (ehkä itsekkyys on väärä 

sana). Esimerkissä 23 Katjakin puhuu oman elämän elämisestä ja oman, itse teke-

mänsä vapaaehtoisen lapsettomuuden valinnan tuottamista mahdollisuuksista. Hän 

johdattaa lapsettomuuden suomaan mahdollisuuteen elää omaa elämää itselle 

kehyslausumin mä koen. Katja kytkee toisiinsa vapauden ja itsekkyyden, ja tuottaa 

kulttuurista korrektiutta Janin kanssa samantyyppisesti kieltäen tässä tapauksessa 

itsekkäältä kuulostamisen (mä en, missään nimessä en tarkota olla, se kuulostaa 

itsekkäälle, tuntuu itestä niinkö toisaalta pahalta sanoa ääneen). Lasten hankki-

misen ja hankkimatta jättämisen itsekkyydestä kamppailtaessa arvotetaan sitä, tar-

koittaako lapsi vanhuuden turvaa ja lapsettomuus vapautta. Hemnellin aineistossa 

suomalaisten vapaaehtoisesti lapsettomien naisten suhteesta naiseuteen ja äitiyteen 

(2010: 195) itsekkyyttä ei ilmennyt, itsenäisyyttä kylläkin siinä merkityksessä, että 

silloin saa päättää omasta elämästään. 

Aineistossa lisääntymisnormin mitätöiminen tuottaa elämästä nauttimista ja 

hedonismin ideologiaa. Kieltäytyminen jostakin on herättänyt länsimaisessa kult-

tuurihistoriassa ajatuksia niukasta, ilottomasta ja kurinalaisesta elämästä. Kieltäy-

tyjän oma näkökulma saattaa kuitenkin olla toinen, esimerkiksi uskonnosta kieltäy-

tyminen voidaan nähdä myös porttina olemassaolon tarkoitukseen: nautintoon 

(Niemi 2008: 12). Hedonismidiskurssin kielelliset valinnat tuottavat nauttimista, 

joka rakentaa vapaaehtoisesti lapsettomasta monia asioita omien halujensa mukaan 

tekevän toimijan ilman että lapsi tai mikään muukaan häntä estää. Tällainen oma-

ehtoinen dynaaminen toimijuus ei eksplikoi lisääntymisnormia vaan mitätöi sen. 

Dynaaminen toimijuus rakentaa aktiivista vapaudesta nauttimista, jolloin erilaiset 

tärkeät asiat täyttävät elämän. Hedonismidiskurssi merkityksellistää vapaaehtoisen 

lapsettomuuden luonnollisena elämänmuotona, sillä useimmat lausumat eivät 

kytke toimijuutta lisääntymisnormiin. 

Hedonismidiskurssissa käyvät vuoropuhelua minän varaukseton toiminta sekä 

nauttiminen ja sen terän taittaminen kulttuurista korrektiutta ilmaisevilla kommen-
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teilla omaan puhumiseen. Diskurssien joukossa hedonismidiskurssi tuottaa varauk-

settomia verbiprosesseja, mikä poikkeaa yleisestä tavasta puhua poleemisista 

aiheista varovasti ja kulttuurisesti korrektilla tavalla. Minän varaukseton toimijuus 

ja vahvistusilmaukset tekevät hedonismidiskurssista selkeästi tunnistettavan dis-

kurssin. Hedonismidiskurssin tunnuspiirteitä on myös rajojen asettaminen: joko 

sisälle rajataan ainoastaan minä ja puoliso tai kaikki muut rajataan ulkopuolelle. 

Pronominit minä ja itse sekä minä-viitteinen adjektiivi oma kuuluvat yhden hedo-

nismidiskurssia tuottavan haastateltavan sanavarastoon. 

Hedonismidiskurssia rakentavat nuoret miehet ja naiset, mikä saattaa kertoa 

vapaaehtoisen lapsettomuuden tabun leiman heikentymisestä ja kulttuurin muuttu-

misesta moniarvoisempaan suuntaan. Normi ja toimijuus käännetään totutusta 

päinvastaisiin positioihin: vapaaehtoinen lapsettomuus hyväksyttäväksi ja nautitta-

vaksi ja lasten hankkiminen kahlitsevaksi vankeudeksi (Morison ym. 2016: 191). 

5.2 Lapsettomuus tuottaa tyytyväisyyttä 

Lapsettomuuden itsestäänselvyyttä tuottavassa diskurssissa vapaaehtoinen lapset-

tomuus rakentuu tyytyväisyytenä omaan elämäntilanteeseen. Omaa kokemustaan 

vapaaehtoisesta lapsettomuudesta haastateltavat kuvaavat monin myönteisin ilmai-

suin lapsettomuus- ja minälähtöisesti, ja sitä on aineistossa hieman vähemmän kuin 

vapausdiskurssia. Tulkitsen tyytyväisyysdiskurssiksi puheen, jossa lapsettomuus 

näyttäytyy haastateltavien elämässä luonnollisena asiaintilana (Morison ym. 2016: 

184). 

Lapsettomuus näyttäytyy luonnollisena olotilana: 

24 mut siis en oo koskaan halunnu mul ei oo ikinä ollu mitään 
vauvakuumetta tai mä en oo ikinä yrittäny saada lasta et se ollu vaan 
jotenki, kauheen itsestään selvää et mää en osaa nyt sanoo sul mitään vaik 
kakskymppisenä tai jotain mut et se on ollu ihan, päivänselvää. (Sanna, np) 

25 ja se [että jotkut katuvat lasten hankkimista] jotenki anto mulle semmosta 
että niinku että ku mulla on niin vahvasti semmonen olo että mää oon 
onnellinen ilman lapsia niin nyt pitää vaan uskaltaa luottaa sit siihen se on 
paikkansa pitävä. 
et vaikka niitä on elämässä varmasti semmosia. 
ja esimerkiks sitte vanhempana, mitäs sitte. (Jenni, np) 
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Lapsettomuuden yksilöllisyys ja itsestäänselvyys lapsettomalle itselleen rakentuu 

asiaintilojen pysyvyyttä tuottavin suhdelausumin ja luoden positiivisen suhteen 

haastateltavan ja vapaaehtoisen lapsettomuuden välillä: oon tyytyväinen; se on 

itsestään selvää; päivänselvää sekä Sanna että Jennin esimerkeissä 24 ja 25. Sanna 

määrittää verbiprosessien predikatiiveja intensiteettiadverbein (se ollu vaan 

jotenki, kauheen itsestään selvää; se on ollu ihan, päivänselvää). Adjektiivi päi-

vänselvä sinänsä ilmaisee vahvaa merkitystä ´selkeä kuin kirkas päivä´. Sanna 

perustelee lapsettomuutensa itsestäänselvyyttä ruumiillisuutta tuottavalla puheella 

kieltäen omalta osaltaan lisääntymisnormia implikoivan vauvakuumeen ja tuottaa 

toimijana myös kieltäytymisdiskurssia (en oo koskaan halunnu mul; mä en oo ikinä 

yrittäny saada lasta). Hän vahvistaa verbiprosessien toimijuutta kontrastiivisilla 

ilmaisuilla (koskaan; mitään; ikinä). Metafora vauvakuume on tulkittavissa sairau-

den kaltaisena haluna saada lapsi. Se on tässä aineistossa naisten kieltä, kun taas 

miehet esittävät naisten lastenhankkimisvietin ´biologisena kellona, joka tikittää´. 

Tällaisia metaforia analysoin tarkemmin ruumiillisuusdiskurssin yhteydessä, koska 

siinä diskurssissa ne ovat keskeisiä. Sannan esimerkissä myönteinen kokemus 

vapaaehtoisesta lapsettomuudesta ei rakennu valinnan tai mahdollisuuksien varaan 

vaan tuottuu henkilön todellisena luonteena ja biologisena tilana (itsestään selvää; 

päivänselvää), jolloin lapsen hankkiminen rakentuu ei-kysymykseksi. Sanna luon-

nollistaa lapsettomuuden kuten lisääntymisnormia edustavat lasten hankkimisen. 

Tällaista luontaista lapsettomuutta ilmaistaan usein ominaisuutena (olla lapseton) 

kun taas valintamalli näyttäytyy toimijuutena ja normin kieltämisenä (ei haluta lap-

sia vrt. ´haluta lapsia´) (Morison ym. 2016: 193). 

Jennin mentaaliverbiprosessi esimerkissä 25 rakentaa lapsettomuuden tilan-

teista ja henkilökohtaista itsestäänselvyyttä omistusverbillisellä kehyslauseella 

(mulla on niin vahvasti semmonen olo että mää oon onnellinen ilman lapsia). 

Tuntemusta representoiva verbiprosessi on --- olo kuvaa kokemustietoa. Lapsetto-

muuden stigma näyttäytyy karitiivi-ilmauksen implikaatiossa onnellinen ilman 

lapsia ´onneton ilman lapsia´. Tietoista päättämistä ja toimijuutta puolestaan tuot-

taa tulevaisuuteen viittaava dynaaminen kehotus itselle lapsettomana pysymisestä 

(pitää vaan uskaltaa luottaa sit siihen). Konstruktiiviseksi toimijaksi Jenni kirjoit-

tuu jättäessään avoimeksi toimintansa vanhempana; näkemykset voivat muuttua 

elämäntilanteiden muuttuessa. 

Lapsettomuus tuottuu valintana ja tyytyväisyytenä siihen: 

26 tuota noin niin, no mä niinku jotenki koen että se on mulle itelle niinkö 
semmonen luonnollinen, luonnollinen asia ja luonnollinen valinta että, et 
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mä, niinkun, mitä tästä tosiaan aikasemmin sanoin että mää niinku koen 
jotenki että mää oon niinku sinut sen asian kanssa että, mää en niinku koe 
sitä asiaa sillä tavalla että, mää olisin nyt menettänyt niinkun jotakin. --- 
oikeestaan mää en, mun täytyy sanoa tietkö (sinä) että mää en osaa tuohon 
oikeestaan muuta sanoo ku että mä vaan koen että, se on se mun valinta 
että, mää en, [halua lapsia] 
et mää niinko koen että se on tavallaan, tämä vaihtoehto, tai tämä minun 
oma valinta että se on niinkun, hansikas joka sopii käteen että se on vaan 
mulle niin istuva, että tuota. 
mää en oiken osaa tuohon sanoa muuta (nauraa). (Katja, ny) 

Suhdelausumin eksplikoitu valitseminen rakentaa Katjan esimerkissä 26 tietoista 

päätöksentekoa ja lapsettomuuden itsestäänselvyyttä, mitä määritteet tähdentävät 

(luonnollinen valinta; oma valinta). Idiomin ´olla sinut jonkin asian kanssa´ voi 

tulkita kuvaavan akkusatiivimuodolla sinut kokonaisvaltaista tyytyväisyyttä omaan 

elämänmuotoon. Metaforalla ´käteen istuva hansikas´ Katja taas korostaa lapsetto-

muuden sopivuutta juuri hänelle. Henkilökohtaista kokemustaan Katja rakentaa 

mentaalisin, kognitiota eksplikoivin kehyslausumin mä koen että. Tyytyväisyys-

diskurssissa esiintyvät myös sanaliitot vapaaehtoinen valinta; omaehtoinen 

valinta. Kognitiota kuvaavissa lausumissa vapaaehtoisen lapsettomuuden kokemus 

tuottuu tilanteisempana kuin suhdelausumissa, pysyvyys on riippuvainen puhujan 

asenteesta tai tuntemuksesta ja kestää tämän kognition osoittaman ajan. Kognitio-

verbit ovat leksikaalinen keino ilmaista asiaintiloihin kohdistuvia propositionaali-

sia asenteita ja tiedon laatua: luulla, uskoa, tietää, arvella, muistaa, kuvitella, 

epäillä tms. On tavallista, että kokijan asennetta ilmaistaan verbaalisesti, puhujan 

asennetta taas vastaavilla modaaliadverbeillä (Pajunen 2001: 313). Katjan esimer-

kissä valinta rakentaa myös maailmaa, jossa lapsettomuus on vaihtoehto lapsen 

hankkimiselle. Toinen hahmottamisen tapa on pitää sitä ei-kysymyksenä ja kieltää 

valintamalli, jolloin muunlaista toimintaa ei pidetä vaihtoehtona ja vapaaehtoinen 

lapsettomuus nähdään henkilön todellisena luonteena ja biologisena tilana 

(Morison ym. 2016: 185), minkä seuraavat esimerkit näyttävät. 

Lapsettomuus rakentuu asiaintilan merkityksettömyyden kautta tavallisena elä-

mänä: 

27 et mä en oo niinko ite, en oo niinko kipuillu tämän asian kanssa tai, tai 
joutunu mitään semmosia niinkun, että, et tää ois mulle niinku semmonen 
hyvin jotenkin, iso päätös tai ratkaseva päätös tai semmonen elämää 
mullistava, niinkun, asia. 
että, et semmonen se ei oo, ei oo ollu niinkö mulle ollenkaan. (Katja, ny) 
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28 ei se mua oo haitannu ollenkaan, et en mä oo sitä silleen ajatellu, et se 
elämä ilman lasta, olis jotenki, erilaista tai muuta että. 
ja mää en kyl katso että mää oisin itsekäskään myös että, ei, etten mää siltä 
kannalta sitä oo ottanu että mä oisin itsekäs kun mulla ei oo lapsia. 
et mää oon niinku, tietyllä tavalla eläny, eläny itseni kanssa mutta. 
ei siihen, lapsia oo tarvittu. (Ritva, vy) 

29 no en oo koskaan aatellukkaan että mulla pitäis niitä [lapsia] olla sillai 
että. 
en mää oo sillai, tai ei oo ikinä tullu ees mieleen että ois tarvinnu hankkia 
lasta tai ois pitänyt nyt päästä suhteeseen ja saaha lapsi tai jottain että. 
tietenkihän sitä on vielä aika nuori että voi mieliki muuttua mutta sillai tällä 
hetkellä ei mitenkään tunnu sille että, ainakaan tähän elämäntilanteeseen, 
tarvis perheenlisäystä saaha. (Antti, ny) 

Kieltäessään lapsettomuuspäätöksen merkityksen Katja tuottaa suhteensa lapseen 

ei-kysymyksenä. Lapsettomuuden stigma implikoituu hänen esimerkissään 27 

kipuilun kieltämisenä (en oo niinko kipuillu tämän asian kanssa; kiellon presup-

positio ´lapseton kipuilee´) ja Ritvan esimerkissä 28 (ei se mua oo haitannu ollen-

kaan; ´lapsettomuus haittaa´). Ritva neuvottelee tyytyväisyys-, vapaus- ja hedonis-

midiskursseille tyypillisesti lapsettomuuden ja itsekkyyden kanssa, mikä tekee lap-

settomuuden stigman näkyväksi liittämällä siihen negatiivissävyisen ominaisuu-

den. Itsen kanssa eläminen sellaisenaan, ilman lapsia, tuottuu Ritvan puheessa vai-

keasti ilmaistavana, kun elämänmuoto ei ole suoraviivaisesti ilmaistavissa vakiin-

tuneiden kulttuuristen kategorioiden avulla (mää oon niinku, tietyllä tavalla eläny, 

eläny itseni kanssa). Lisääntymisnormin Ritva haastaa deonttisen pakon kieltävällä 

lausumalla ei siihen, lapsia oo tarvittu, joka implikoi lisääntymisnormia ´onnelli-

seen elämään tarvitaan lapsia´. 

Nuorena haastateltavana Antti rakentaa esimerkissä 29 oman lapsettomuutensa 

itsestäänselvyyttä kieltämällä deonttisten verbiprosessien avulla lisääntymisnormia 

implikoivat velvoitteen ja tarpeen (pitäis niitä [lapsia] olla; ois tarvinnu hankkia 

lasta; ois pitänyt nyt päästä suhteeseen ja saaha lapsi). Lisääntymisnormista koi-

tuvat velvoitteet hän kieltää kognitioverbiprosessein, joita vahvistaa kaikkia ajan-

kohtia koskevin, ehdottomuutta rakentavien adverbein (en oo koskaan aatelluk-

kaan; ei oo ikinä tullu ees mieleen). Asiaintilan pysyvyyttä korostaa eksklusiivinen 

fokuspartikkeli ei ---ees ´ei edes´. Antin lapsettomuuden itsestäänselvyys peilautuu 

näiden kielenpiirteiden varassa menneisyyteen ja tilanteisuuteen. Tulevaisuuden 

tullessa kysymykseen hän näyttäytyy kuitenkin konstruktiivisena toimijana, jonka 

mieli voi muuttua. 
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Tyytyväisyyttä lapsettomuuteen tuotetaan melko vähän ilman lisääntymisnormia ja 

lapsettomuuden stigmaa: 

30 että, et, et mä oon jotenki vaan niin kokenu että mulla on se, se, oma 
niinku, tavallaan se työura ja se, se kouluttautuminen et mä saan niinku 
siitä, siitä sen, sen, miten mä nyt sanosin sen, panoksen tähän elämään 
että. (Katja, ny) 

31 mut sillon kun on ollu työelämässä niin, nää asiat [lapsettomuus] ei oo 
ollenkaan ollu mielessä. 
et se työ on tavallaan ollu sitte se, mä en haluu puhuu sisällöstä koska se 
ei oo mulle elämän sisältö vaan että se on, se on se mi-, se että mä oon, mä 
oon vaan halunnu tehdä niitä töitä. (Ritva, vy) 

Haastatteluissa tuotettuja itselle tärkeitä asioita ovat karkeistaen ilmaistuna naisille 

työ ja koulutus ja miehille eläimet. Katja nimeää esimerkissä 31 omiksi panoksik-

seen elämään työuran ja kouluttautumisen ja Ritva esimerkissä 32 halun tehdä omia 

töitään. Enemmän tällaista puhetta olisin kuullut, jos olisin kysynyt haastateltavilta 

suoraan itselle tärkeistä asioista enkä olisi sisällytänyt kysymyksiin lapsiviitteisiä 

ilmaisuja (Millaista on olla lapseton? Mitä lapsettomuus merkitsee? jne.). 

Tyytyväisyys lapsettomuuteen näyttäytyy elämänmuotona: 

32 nää voi olla tämmösiä tempperamenttikysymyksiä ja tämmösiä että mikä, 
miten niinku suhtautuu ja, ja sitten tota kun ei oo kokemusta oikeestaan 
muusta että kun ei ole, sitä aina ajattelee että näinhän tämä jatkuukin että. 
se ei ole semmonen että heti aamulla ensimmäiseks mielessä eikä myöskään 
iltarukouksessa että. 
enemmän tapa. 
ei yhtäkkiä nyt kyllä tuu mieleen että ois mitään. 
tää ei oo semmonen niinku, mitään näin niinku tää elämäntapa taikka 
tämmönen, sitä ei niinku murehtinut sitä kuinka elämä menee eikä sitä ei 
oo voivotellu tommosta että että ei. (Markku, vy) 

33 mun mielestä se merkit-, merkitsee, omalla lailla, jos sanoo et ensimmäinen 
ajatus oli että elämäntyyliä, mut ehkä seki on, vähä eri lailla, eri laillaki 
vois muotoilla mutta. 
se siitä pääasias tulee et se on niinku vaan semmonen, oma, tai, ei se nyt 
välttämättä niinkään elämäntyyli oo vaan mun mielestä se on ehkä 
enemmänki identiteetin osa että, kuitenki että se on vähä samalla lailla 
niinku monille vanhemmuus on tärkeä osa omaa identiteettiä. 
mun mielest, mulla ainaki, niin myös se, niinku vanhemmattomuus, niin 
seki on yhtä lailla, osa itteä. (Ville, np) 
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Suhdelausumien ohella näytetään myös oman lapsettomuuden itsestäänselvyyttä 

tapana elää. Markku tuottaa sitä suhdelausumaan upottamallaan vakiintuneisuutta 

ja muuttumattomuutta implikoivalla nominaalistuksella elämänmuoto (´olen tottu-

nut elämään näin´). Elämänmuoto terminä kuvaa elämisen tavan vakiintuneisuutta, 

ja sitä implikoivat nimeämiset elämäntyyli, elämäntapa, identiteetti rakentavat 

itsestäänselvyyttä vapaaehtoisen lapsettomuuden kontekstissa. Markku luonnehtii 

esimerkissä 32 elämäänsä lapsettomana episteemisellä modaaliverbiprosessilla ja 

pysyväisluonteisella persoonallisuudenpiirteeseen viittaavalla termillä (nää voi 

olla tämmösiä tempperamenttikysymyksiä). Elämänmuodon vakiintuneisuutta 

rakentaa myös hänen tulevaisuuteen viittaava mentaaliverbein kehystetty verbi-

prosessinsa (sitä aina ajattelee että näinhän tämä jatkuukin). Lapsettomuuden 

stigma näyttäytyy emootioverbillisten kieltolauseiden implikaatioissa (sitä ei 

niinku murehtinut ´lapsettomuutta murehtii´; sitä ei oo voivotellu ´lapsettomuutta 

voivottelee´). Ville nimeää esimerkissä 33 lapsettomuuden elämäntyyliksi, identi-

teetin osaksi ja osaksi itteä, jotka kaikki tuottavat vakiintuneen elämänmuodon 

itsestäänselvyyttä. Tyytyväisyysdiskurssia tuottaessaan Ville tekee itsestään kon-

struktiivisen toimijan, koska hän pohtii elämänmuotokysymystä niin vanhempien 

kuin lapsettomienkin kannalta. 

Lapsettomuuden itsestäänselvyys ja tyytyväisyys siihen näyttäytyy suhdelau-

sumina (se on ollu ihan, --- päivänselvää; mä oon tyytyväinen; on kyllä puolimu-

kava, näin), nimeämisenä (tää on niinku se mun juttu; mää oon niinku sinut sen 

asian kanssa) ja luonnehtivana nimeämisenä (luonnollinen asia; luonnollinen 

valinta; oma valinta). Lisääntymisnormi kielentyy tässä diskurssissa muun muassa 

intertekstuaalisesti deonttisena ilmaisuna pitäs täyttää maa, metaforana vauva-

kuume sekä perheen perustaminen päämääränä ja unelmana. Lisääntymisnormi ja 

lapsettomuuden stigma kutoutuvat haastateltavien puheessa oman toimijuuden 

rakentamiseen monin tavoin, mutta useimmiten kieltolausumina, joiden implikaa-

tiot näyttävät joko normin tai stigman ´lapsettomuus on kielteinen asiaintila´, joka 

tyytyväisyysdiskurssissa rakentuu selvästi. Kieltolausumien implikaatioista on tul-

kittavissa, että koska lapseton ei toimi lisääntymisnormin mukaisesti, lopputulok-

sena on onneton lapseton ihminen. Suhdelausumat tuottavat vallitsevaa olotilaa (en 

ole onneton ´lapseton on onneton´; yksinäisyys ei ole mikään ongelma ´yksinäisyys 

on ongelma´; ei puutu mitään tärkeää ´lapsettomalta puuttuu jotain tärkeää´) ja 

mentaalilausumat kuvaavat verbiprosessien perfekti- ja preesens-aikamuodoilla 

sisäisiä pysyväisenluonteisia kokemuksia ja tunnetiloja (en ole kipuillut ´lapseton 

kipuilee´; ei ole harmittanut ´lapsetonta harmittaa´; ei murehdi ´lapseton mureh-

tii´). Tyytyväisyysdiskurssia tuottaa myös puhe vailla näitä kumpaakaan, kun haas-
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tateltavat kuvaavat elämäänsä ”sellaisenaan”. Kun on tutkittu vapaaehtoisesti lap-

settomien käyttäytymisen ja siitä viestimisen retorisia strategioita, on huomattu 

nimenomaan naisten vapaaehtoinen lapsettomuuden leimautuvan normin-

vastaiseksi sosiaaliseksi identiteetiksi. Silloin viestinnän tavoitteena on hallita 

identiteettiä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Naiset sanoutuvat irti tai välttävät 

kielteistä identiteettiä ja haluavat säilyttää ”hyvän minän” identiteetin (Morison 

ym. 2016: 184). Tällainen identiteetin hallitsemista rakentaa vahvimmin kieltäyty-

minen toisten antamasta ”lapsien vihaajan” roolista ja myös konstruktiivinen toi-

mijuus, kun lapseton näkee oman valintansa ohella myös muita mahdollisia tapoja 

toimina. 

Toimijuudet rakentuvat pysyvinä tunneverbiprosessien aikamuodoissa ja suh-

delausumissa. Luonnehdinnat ja nimeämiset määritteinä ja predikatiiveina ovat 

yleisiä ryhmien diskursiivisen muodostamisen ja eronteon keinoja. Sosiaalinen 

ryhmä nähdään kielitieteessä ja kulttuurintutkimuksessa nimenomaan kielellisen 

konstruoinnin tuloksena, ei puhujien kognition tai sosiaalisen todellisuuden omi-

naisuutena, jota kieli vain heijastaisi. Tämä tarkoittaa sitä, että ryhmiä ja ryhmän 

erilaisia merkitysulottuvuuksia muotoillaan kielenkäyttötilanteissa ja erilaisiin 

käyttötarkoituksiin. Kun substantiivipredikatiivia käytetään määritelmissä ja sekä 

adjektiivi- että substantiivipredikatiivilla esitetään arvioita ja kannanottoja, kyse on 

essentialisoinnista ja stereotyypeistä: ominaisuudet yhdistetään koko ryhmään. Pre-

dikatiivilauseilla essentialisoidaan jokin asia ihmisryhmien ominaisuudeksi (Juhila 

2012: 175; Lahti 2019: 107). 

Lapsi sanallistetaan myös ei-kysymyksenä kieltämällä sen merkitys ja kuvaa-

malla elämää sellaisena kuin lapseton sitä elää omine tärkeine asioineen, joiksi 

tässä aineistossa kirjoittuvat naisten työ ja koulutus. Kokemus rakentuu myös men-

taaliverbiprosessin tuottamilla johtolausumilla kokea ja ajatella, jotka näyttävät 

näkemyksen henkilökohtaisena eikä kaikkitietävänä. Lapsettomuus elämänmuo-

tona tuottaa suhdelausumilla itsestäänselvyyttä. Vapaaehtoisen lapsettomuuden 

kiinnittäminen itsestäänselvältä näyttävästi omaan elämänmuotoon myötäilee tut-

kimustuloksena DeOllosin ja Kapinuksen (2002: 73) havaintoa siitä, että lapsia ei 

hankita siksi, että ne estäisivät senhetkisen elämäntyylin jatkamisen. 

Elämänmuotoanalyysissa ihmisten arkielämä ymmärretään eri osa-alueiden 

muodostamana kokonaisuutena, ja niitä kokonaisuuksia voi pitää eräänlaisina toi-

minta- ja ajattelumalleina. Elämänmuodoilla on sekä materiaalinen että ideologi-

nen puolensa: materiaalinen puoli viittaa tietynlaiseen elämisen malliin tai käytän-

töön, jossa työ, perhe-elämä ja vapaa-aika asettavat raamit toisilleen. Ideologia tar-

koittaa sitä, että kullakin elämänmuodolla on oma käsitemaailmansa ja maailman-
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kuvansa, joihin kuuluvat mm. arvot ja normit (Högbacka 2003: 26–27). Parisuh-

teessa ja yksin elävien vapaaehtoisesti lapsettomien elämänmuoto on näin ollen 

tulkittavissa perhemuodon valinnaksi tai valitsematta jättämiseksi ja arvoiksi, joi-

den perusteella haluaa elää vapaasti ilman vastuuta ainakin lapsista, olla hyväksy-

mättä lisääntymisnormin vaikutusta omassa elämässään ja olla hankkimatta lapsia. 

5.3 Julistaminen ja kieltäytyminen dynaamisena toimijuutena 

Julistamisdiskurssiksi tulkitsen sellaiset lausumaketjut, joissa vapaaehtoinen lap-

settomuus rakentuu epäröimättömänä sanomisena ja julki tuomisena ja jossa haas-

tateltava representoi lapsettomuuskokemustaan aktiivisena toimijana. Tuottaessaan 

julistamisdiskurssia haastateltavat puhuvat lapsettomuudesta avoimesti eikä tabulle 

ja vaikenemiselle jää tilaa. Julistamiselle rakentuu haastateltavien puheessa kolme 

näyttämöä: puhe itsestä vapaaehtoisesti lapsettomana, puhe vapaaehtoisesti lapset-

tomien joukosta, johon itse lukeutuu, sekä oma julistaminen referoidussa vuoro-

vaikutustilanteessa ilman nimettyjä keskustelukumppaneita. Tietysti yksilölliseltä 

näyttävään puheeseen vaikuttavat kaiken aikaa myös puhumisen tapaa muokkaavat 

kulttuuriset käytänteet ja kaikkien toisten puhe, mutta vuorovaikutus on tässä kui-

tenkin vähemmän ilmeistä kuin myöhemmin esiteltävissä vuorovaikutusta ekspli-

koivissa diskursseissa, kuten esimerkiksi konflikti- ja sopudiskursseissa. 

Julistaminen näyttäytyy eksplisiittisesti suoraan sanomisena ja toteamisena: 

34 no yleensä mää oon sen verran selkeesananen että oon vaan sanonu että 
en halua lapsia. 
että se useimmiten riittää. --- 
suoraan tästä ei oo keskusteltu mutta asia on tullu silleen selekeeks, et mie 
oon sanonu että, ilmotan jos lasten aika tulee ja todennäköisesti ei tule. --- 
se on toisille hirveen vaikeeta. 
itelle se ei oo koska mie pystyn sanomaan sen asian niinku, se on. (Jani, 
np) 

35 no sit mä toteen että tää on mun oma elämä ja mä oon tehny tämmösen 
valinnan ja, mul on suunnitelmis jossain kohtaa, en nyt välttämät, adoptoi, 
mut mä voisin ruveta sellaseks tukiperheeks että vaikka joku lastenkodin 
lapsi kenellä ei oo ketään, lomapaikkaa niin sanotusti niin sellaseks 
tukiperheeks että joku nuori tulis mun luokse aina kerran kuukaudes, 
viikonloppuu viettämään. (Sanna, np) 

36 ja sitte itse asiassa tuossa feisbuukissa ihan siis kyllähän se näkyy kaikille 
mun kavereilleni niin ihan sillä lailla julkisesti että puolijulkisesti on ollu 
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puhetta, tais olla juuri silloin kun julkasin jonku artikkelin liittyen 
velauteen ja sitten siihen synty keskustelua niin siinä sitten ihan suoraan 
senkin totesin että mä oon ite harkinnu tätä että sen takia nää asiat on 
mielessä. (Heidi, np) 

Jani kirjoittuu sanojaksi ja ilmoittajaksi sekä Sanna toteajaksi esimerkeissä 34 ja 

35. Molempien toimijuudet rakentuvat dynaamisiksi indikatiivisilla verbeillä. 

Koska tarkastelen vapaaehtoista lapsettomuutta tuottavia kielenpiirteitä, käytän 

modaaliverbien ryhmittelystä tuttua käsitettä dynaamisuus, (dynaaminen toimi-

juus), kun taas kulttuurintutkimuksessa puhutaan aktiivisesta toiminnasta ja toimi-

juudesta (Kangasniemi 1987: 110; Honkasalo 2008: 78). Puheaktiverbit leksikali-

soivat kielellistä toimintaa, ja niistä nimenomaan affirmatiiviset eksplikoivat julis-

tamista, varmuutta (Pajunen 2001: 297). Niitä voisi verrata propositionaalista asen-

netta ilmaisevista verbeistä faktiivisiin verbeihin (tietää, päättää), joiden lause-

täydennys esitetään totena (ISK 2010: 1487). Affirmatiivisilla puheaktiverbeillä 

rakennetaan julistamisdiskurssia silloin, kun verbiprosessiin ei liity varauksia. 

Puhutussa kielessä etenkin varauksettomat verbiprosessit nousevat esille harvinai-

suutensa takia, sillä puhutulle kielelle ovat tyypillisiä diskurssipartikkelit, pronomi-

nien ja partikkelien taajuus, täytelisäkkeet, pehmentimet ja emfaattiset ilmaukset 

(Tiittula 1992: 69). Niiden avulla puhuja saa aikaa sanomisensa muodostamiseen 

tässä ja nyt, eikä vahvojen näkemysten esittäminen kasvokkainkontaktissa ole suo-

malaisessa puhekulttuurissa yleistä, sillä suomalaiset haluavat pitää välimatkaa toi-

siinsa (Poutiainen 2007: 19), toisin kuin 2010-luvulla anonymiteetin suojassa esi-

merkiksi sosiaalisen median kanavilla. Jani korostaa omaa kykenevyyttään dynaa-

misella modaaliverbiprosessilla pystyn sanomaan, jonka voi tulkita tabuisen aiheen 

kyseessä ollen rohkeudeksi. Sannan oman alueen rajaaminen persoonapronominin 

genetiivillä ja määritteellä oma (mun oma elämä) kaiuttaa myös Hemnellin tutki-

muksessa esiin tulevaa naisen itsenäisyyttä lapsen hankkimisessa. 

Myös oman näkemyksen julkistamisen tiedotusvälineitten tai sosiaalisen 

median kanavilla tulkitsen tässä kontekstissa julistamisdiskurssiksi, koska se vaatii 

norminvastaisesti toimivalta rohkeutta ilmaista oma valtavirrasta poikkeava näke-

myksensä (tuossa feisbuukissa --- julkasin jonku artikkelin liittyen velauteen). 

Sosiaalinen media voi tuottaa aiottua laajempaa julkisuutta ja altistaa monenlaisille 

kommenteille, koska julkaisuja voidaan jakaa edelleen alkuperäistä laajemmalle 

vastaanottajajoukolle. Esimerkissä 36 Heidi referoi julkistaneensa vapaaehtoiseen 

lapsettomuuteen liittyvän artikkelin ja implikoi siinä ´sisäpiiriläisyyttä´ käyttäes-

sään vapaaehtoisten itsensä käyttämää termiä velaus (vela = vapaaehtoisesti lapse-
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ton). Heidin julistamisdiskurssissa rakentuu myös suoraan sanominen (suoraan 

totesin), kuten edellä Janin esimerkissä 34. 

Vapaaehtoisen lapsettomuuden nimeäminen perustuu tehtyyn aborttiin: 

37 mutta tota ((tauko)) niin, mitä mä nyt tästä voisin sit sanoa. 
kyllä sitä aina ajattelee että jos [olisin pitänyt lapsen], niin mitä sitten. 
mut mä kuitenki oisin halunnu niinkun, paremmat olosuhteet, lapselle sillon, 
kun mitä ne oli. 
et sitähän mä en tiiä et miten siinä ois käyny, mutta, kuitenki että. 
tää on myöskin nyt sitten, vapaaehtonen, lapsettomuus (naurahtaa), tietyllä 
tavalla sitte myöskin. (Ritva, vy) 

Ritva yhtenä harvoista haastateltavista nimeää – teettämäänsä aborttiin viitaten – 

elämäntilanteensa vapaaehtoiseksi lapsettomuudeksi (tää on myöskin nyt sitten, 

vapaaehtonen, lapsettomuus). Abortin tabu näkyy haastattelutilanteessa tunteen-

ilmauksiksi tulkittavina pitkänä taukona ja naurahtamisena. Suorien tunteiden 

ilmaisujen lisäksi tutkimusaineistoissa saattaa olla myös epäsuoria affektiivisuuden 

ilmauksia, esimerkiksi henkäyksiä, huokauksia ja naurahduksia. Se, miten affekteja 

ja tunteita tunnistetaan ja tulkitaan erilaisista aineistoista, on haastavaa juuri sen 

vuoksi, että niiden ilmaukset tai vaikutukset ovat joko vaiettuja tai ilmaistu kiertäen 

(Rinne & Kajander & Haanpää 2020: 27–28). Tässä tapauksessa tulkitsen myös 

pitkän tauon tunteen ilmaisemiseksi, kun kyseessä on tabu puheenaihe. 

Vapaaehtoinen lapsettomuus merkityksellistetään kollektiivisesti kunnioitettavana 

ja yksilöllisenä ylpeyden aiheena: 

38 jos tämmösellä pienemmällä inhimillisellä tavalla ajatellaan niin kyl mää 
niinkun kunnioitan vahvasti ihmistä joka tekee semmosen valinnan. 
toisille se voi olla vaikeempi valinta toisille se voi olla helpompi valinta 
mutta yhtä kaikki se että, jos uskaltaa elää juuri niin kuin haluaa elää niin 
se on mun mielestä kunnioitettavaa. --- 
kyllähän siis niinku jos tuohon nyt jotenkin haluaa haluaa vetää niinkun 
yksittäiseen johtopäätökseen niin noin niinkun maailmankuvallisesti 
ajatellen kyllä vapaaehtoisesti lapsettomat tekee suuren palveluksen 
monelle ihmiselle esimerkiks tässäkin maassa, sillä että helpotetaan monien 
ihmisten taakkaa. (Mikko, np) 

39 et mä tuon sen kyl aika hyvin myöskin, julki et se ei oo mul mikään 
simmonen asia et, en haluais puhuu. 
vaik sen tietää et aika usein keskustelu nousee, mut et, enemmänki mä oon 
niinku ylpee, ylpee siit et uskaltaa puhuu siit asiasta, ja uskaltaa ehkä, 
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ottaa vastaanki sen välil sen negatiivisenki palauttee. 
niin sit se jotenki viel, silleen varmistaa sitä et, et hyvä et mä oon täst 
puhunu kun kaikki nyt on eri mieltä siitä suurin piirtein. 
niin mun mielest se on semmonen ylpee-, ylpeyden aihekki niin sanotusti. 
ja uska-, uskallan kyl seistä niinku sanojeni takana et mä oon nyt tätä 
mieltä ja tästä syystä. (Sanna, np) 

Mikon julistamisdiskurssissa esimerkissä 38 rakentuvat sekä yksilöllinen että kol-

lektiivinen näkökulma. Julistaminen ilmenee myös vapaaehtoisesti lapsettomista ja 

heidän puolestaan puhumisena, kun Mikko eksplikoi kunnioittavansa yleisesti 

vapaaehtoisen lapsettomuuden valinneita yksilötasolla ensimmäisessä persoonassa 

(jos tämmösellä pienemmällä inhimillisellä tavalla ajatellaan --- kunnioitan vah-

vasti ihmistä joka tekee semmosen valinnan). Kunnioitettava toimiminen vastoin 

normia ilmenee uskaltamista vaativana rohkeuspuheena (jos uskaltaa elää juuri 

niin). Vapaaehtoisen lapsettomuuden arvostettavuutta Mikko julistaa kollektiivi-

sella tasolla leksikaalistaen ajattelunsa näkökulman laajuuden ja rakentaen lapset-

tomista ryhmän (maailmankuvallisesti ajatellen kyllä vapaaehtoisesti lapsettomat 

tekee suuren palveluksen monelle ihmiselle). Myös ehkäisy ja ennen kaikkea ste-

rilisaatio liittyvät likeisesti keskusteluun vapaaehtoisesta lapsettomuudesta. 

Sanna rakentaa esimerkissä 39 kaikista haastateltavista selvimmin poik-

keavuuden korostamisen strategiaa puhuessaan vapaaehtoisesta lapsettomuudesta 

puheenaiheena, vaikka siinä on toimijuuden menettämisen uhka olemassa. Hänen 

strategiansa on asiaintilan ylpeä julkituominen, mikä tuottaa hänen toimijuuteensa 

lisäksi rohkeuden ja uskaltamisen sävyjä (tuon sen --- julki; uskaltaa puhua; uskal-

lan --- seistä --- sanojeni takana). Morisonin tutkimusryhmän tuottamista leiman 

hallinnan strategioista Sanna toteuttaa poikkeavan leiman käänteistä korostamista 

vaihtamalla vanhemmuuden positiivisen ja lapsettomuuden negatiivisen arvon kes-

kenään, kun hän ilmoittaa olevansa ylpeä vapaaehtoisesta lapsettomuudestaan ja 

siitä, että hän puhuu siitä mielellään (Morison ym. 2016: 186). Voimakkaan lisään-

tymisnormin paineessa leiman haastaminen on harvinaista, ja sitä voi siksi pitää 

jopa vallankumouksellisena toimijuutena. Sanna tuottaa julistamisdiskurssillaan 

vapaaehtoisesti lapsettoman rohkeuspuhetta ja dynaamista minä-toimijuutta 

(uska-, uskallan kyl seistä niinku sanojeni takana). Puhumisen uskaltamisen ja 

ylpeyden korostaminen implikoi vastatoimijuutta suhteessa lisääntymisnormiin 

(uskaltaa ehkä, ottaa vastaanki sen välil sen negatiivisenki palauttee) samoin oman 

asenteen luonnehtiminen (mä oon niinku ylpee, ylpee siit et uskaltaa puhuu siit 

asiasta; se on semmonen ylpee-, ylpeyden aihekki) ja oman uskaltamisen vahvista-

minen kommentoimalla (hyvä et mä oon täst puhunu). 
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Haastateltavat käyttävät itsestään puhuessaan harvoin termiä vapaaehtoisesti 

lapseton, sillä nimeämisestä ei haastattelussa kysytty. Halusin tavoittaa haastatel-

tavien kirjon määrittelemällä vapaaehtoisen lapsettomuuden väljästi sisällyttäen 

käsitteeseen niin lapsettomuudesta päättäjät kuin elämäntilanteiden myötä lapset-

tomuuteen päätyjätkin ja muut lapsettomat, jotka eivät ole käyneet hedelmöitys-

hoidoissa. Termi sinänsä ei haastattelujen aikaan 2012–13 ollut vielä kovinkaan 

vakiintunut, ja yhdistys Vapaaehtoisesti lapsettomat ry perustettiin vuonna 2012. 

Jotkut nuoret haastateltavat tosin käyttivät jo tuolloin vapaaehtoisesti lapsettomasta 

nimitystä vela. 

Varmuus omasta toimijuudesta ja rohkeus sen ilmaisemiseen kirjoittuu julista-

misdiskurssiksi, kun lausumat rakennetaan affirmatiivisin verbiprosessein eikä nii-

hin liity varauksia. Vastatoimijuus lisääntymisnormiin nähden nostetaan näin kun-

nioitettavaksi ja vähemmistön kokemus käännetäänkin arvostettavaksi, ja arvos-

tettu ja vieroksuttu kanta norminvastaiseen toimintaan ikään kuin vaihtavat paik-

kaa. Lapsettomuuden kielteiseen leimaan, puutteellisuuteen, haavoittumiseen, 

poikkeamaan ja itsekkyyteen, voidaan vastata haastamalla ”toiseuden” malli. Nor-

mista poikkeamista korostetaan, statuksen haluttavuutta ja tavoiteltavuutta tähden-

netään ja ilmaistaan normista poikkeamisen erinomaisuutta vaihtamalla vanhem-

muuden positiivinen ja lapsettomuuden negatiivinen arvo (Morison ym. 2016: 

186). 

Julistamisdiskurssi tuottaa varmaksi ja pelottomaksi rakentuvaa toimijuutta, 

kuten myöhemmin esiteltävät kieltäytymis- ja ruumiillisuusdiskurssitkin. Var-

muutta ja rohkeutta eksplikoi myöhemmin myös vuorovaikutusta ilmentävä haas-

tamisdiskurssi, jossa puhuja asettuu vastapositioon lisääntymismyönteisten keskus-

telukumppaneiden kanssa. Aineisto on koottu vuosina 2012–13, jolloin ei ollut 

yleistä, että etenkään vanhat haastateltavat julistaisivat vapaaehtoista lapsetto-

muutta. Ilmiön yleistyessä julistaminen on vahvimmillaan, ja sen saavutettua suh-

teellisen hyväksytyn aseman äänenpainot todennäköisesti tasaantuvat. Tästä anta-

vat viitettä interpersoonaista metafunktiota ilmentävissä diskursseissa myöhemmin 

esiteltävät sopu- ja konfliktidiskurssit. 

Kieltäytymisdiskurssi näyttäytyy avoimena lisääntymisnormin haastamisena, 

kun kieltolausuma jo sinänsä sisältää presuppositionsa: en halua lapsia (presuppo-

sitio ´haluan lapsia´). Sisällytän kieltäytymisdiskurssiin sekä dynaamista toimi-

juutta tuottavan lisääntymisnormista ja lasten hankkimisesta kieltäytymisen että 

lisääntymisnormin kieltämisen. Refleksiivisellä muuttumisjohdoksella -UtU- ver-

bistä kieltää muodostettu kieltäytyä liittää toimijan ja toiminnan kohteen yhteen ja 

nostaa minän toiminnan dynaamisesti esille. Kieltäytymisdiskurssiksi tulkitsen lau-
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sumaketjujen ryppäät, jotka tuottavat vapaaehtoisen lapsettomuuden, lasten hank-

kimisesta kieltäytymisen ja lisääntymisnormin ilman muita diskursseja luovia mer-

kityskenttiä. 

Kieltäytyminen tuottaa dynaamista toimijuutta: 

40 mut myöski se että, et en haluu lapsia tällaseen maailmaan. 
varsinki sillon ku oli näitä tämmösiä, kriisi, kriisi tota, tilanteita. 
sillon ajattelin että, et en haluu lapsia synnyttää tämmöseen maailmaan. 
(Ritva, vy) 

41 olin jotain kolkytvuotias sillon ehkä (muutama vuosi) sitte, niin mie aattelin 
että mie en haluu vanhana lapsia. 
minusta kolmekymmentä vuotta oli riittävä ikä siihen. 
ja, sellasissa parisuhteissa oon ollu missä toinen osapuoli ei oo halunnu 
lasta kans. 
se ei, se vaan tuli se ajatus että en halua ja mä en oo ikinä 
aikasemminkaan halunnu silleen lapsia, tota. (Jani, np) 

Kieltäytymisessä dynaaminen modaalisuus (en haluu jatkaa; en --- halua kasvat-

taa; en halua --- viedä eteenpäin) tuottaa varmuuden puheena olevasta asiaintilasta. 

Funktionaaliselta kannalta ilmipantu minä nostaa puhujan esille yksilönä, perustel-

len ja todentaen tämän esittämää argumentaatiota (Pälli 2003:66), ja modaali-

apuverbit haluta, pystyä rakentavat toimijan omiin fyysisiin ja psyykkisiin kykyi-

hin ja ominaisuuksiin perustuvaa dynaamista toimijuutta (Kangasniemi 1987: 110). 

Ritva kieltäytyy esimerkissä 40 hankkimasta lapsia varauksettomasti (en haluu lap-

sia) ja mentaalisella prosessilla kehystettynä (ajattelin että, et en haluu lapsia syn-

nyttää). Myös Janin kieltäytyminen esimerkissä 41 kehystyy ajatella-kognitio-

verbillä, joka representoi ihmisen sisäistä kokemusmaailmaa ja tietoisuutta (ajat-

telu, tunne, aistihavainnot) ja etäännyttää ei-haluamisen pysyväisen luonteisesta 

haluttomuudesta tilanteisemmaksi. 

Kieltäytyminen tuottaa kommentin lisääntymisvelvollisuuteen: 

42 mä niinko ajattelen myös niin että, ku joskus ehkä aika ajoin saattaa 
törmätä niinkun, semmoseen niinkun ajatusmalliin ihmisten kanssa tai, 
tai ajatukseen että, et heiän täytyy täyttää niinku semmonen tietynlainen 
velvollisuus tässä yhteiskunnassa tai tässä elämässä, että, että, että on, on 
hankittava niinko tavallaan se, puoliso itelle ja, mahollisesti vaikka 
mentävä naimisiin, ja sitte hankittava vaikka yks taikka kaks lasta, mutta 
tuota. 
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et, et sitte on niinkun tietynlainen velvollisuus täytetty tässä elämässä. 
ja, mä en, mä en, tää ei niinku jotenki istu niinku siihen minun omaan 
jotenki niinku ajatusmaailmaan, että mää ajattelen että mä, mä oon 
työssäkäyvä ihminen mä haluan kouluttaa itteäni maksan veroja, 
mahollisesti teen vaikka hyvän-, tai tämmöstä niiku, vapaaehtostyötä että, 
mä koen että mää voin niinku, niinku toisella tavalla saavuttaa niinko niitä 
tavotteita tai, tai odotuksia ehkä mitä tää yhteiskunta asettaa että. 
et, et tää ei niinku oo se minun, minun tapa toteuttaa sitte sitä, sitä asiaa. 
(Katja, ny) 

43 ehkä se sisältyy siihen että ei oo kristillistä kasvatusta tai en oo siis 
uskovainen, et niinku pitäis täyttää maa. 
musta tää on täynnä jo valamiiksi. (Jani, np) 

Lisääntymisnormi rakentuu Katjan esimerkissä 42 leksikaalistettuna, vahvana, suo-

rastaan ihmisen velvollisuutena, joka nojaa normitettuun käsitykseen perheestä 

puolisoineen, naimisiinmenoineen ja lapsineen. Lisääntymisnormi näyttäytyy vel-

vollisuutena noudattaa yhteiskunnassa vallitsevia kulttuurisia odotuksia, jotka 

näkyvät niin leksikossa kuin kieliopissakin deonttisena modaalisuutena (vastuu; 

täyttää velvollisuus, on -ttAvA). Deonttisesti modaaliset kielenpiirteet ilmaisevat 

erilaisia normeja, luvallisuutta ja pitämistä, ja pitäminen puolestaan osoittaa, että 

asiaintila on normin puolesta välttämätön (Kangasniemi 1987: 3). Velvollisuutta 

Katja ei tunnusta omakseen ja kieltää sen omakohtaisesti pysyvyyttä rakentavilla 

suhdelausumilla, tosin vahvoin epävarmuuden ilmauksin niinku jotenki, niinku, 

niinku jotenki (tää ei niinku oo se minun, minun tapa toteuttaa sitte sitä [yhteis-

kunnan asettamia tavoitteita ja odotuksia]; mä en, mä en, tää ei niinku jotenki istu 

niinku siihen minun omaan jotenki niinku ajatusmaailmaan). Tässä aineistossa 

lisääntyminen rakentuu paitsi velvollisuutena myös ihmiselle luonnollisena biolo-

gisena toimintana, auktoriteetteihin vetoamalla sekä ikään, sukupuoleen ja suku-

polveen kiinnitettynä tehtävänä. Jani lainaa esimerkissä 43 kristinuskon Raamatun 

lisääntymiskäskyä, intertekstiä ´lisääntykää ja täyttäkää maa´, mutta rakentaa kom-

mentissaan vastatoimijuuden esittämällä edellä mainitulle direktiiville vastakkai-

sen kokemuksensa asiaintilasta kieltämättä sitä eksplisiittisesti. 

Omat kokemukset perhesuhteista saavat kieltäytymään saman kulttuurisen mallin 

jatkamisesta: 

44 mutta sen jälkeen niin, ku meijän perhetilanne oli tietynlainen, et tota, ja se, 
miten meitä kasvatettiin tai mua kasvatettiin, niin mä koin sen, äidin taholta 
kyllä enemmänkin, et niinku täs tää äiti-tytärsuhde ei ollu mun mielestä 
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semmonen niinku pitäs ja, ja tota, se tuli jo siinä vaiheessa oikeestaan ehkä, 
ku mä olin vielä koululainen, että mä, en haluu jatkaa tätä. 
no ehkä myöhemmin niinku analyyttisemmin. 
en haluu jatkaa tätä, tätä kasvatus, menetelmää koska mä, tiesin, että, se on 
niin helposti, tulee tänne selkäytimeen se tulee niin se samanlainen malli 
sieltä, ja mä en ainakaan halua kasvattaa lapsia siihen malliin, mitä mut 
on kasvatettu. 
mä oon sen myöhemmin sitte myöski todennu, monta kertaa, että nyt mä 
käyttäydyn niinku mun äiti käyttäytyy. 
ja en halua, sellast viedä niinku eteenpäin, omille lapsille. (Ritva, vy) 

45 ja ehkä siinä taustalla oli semmostakin koska olen tytöistä vanhin, meillä on 
neljä sisarusta niin tuota, mä jouduin niinko tavallaan aina niinkun, 
huolehtimaan pikkusiskoista, tai huolehtimaan, tai -- niinku olemaan 
heidän kanssaan ja, jos mää oisin halunnut joskus mennä vaikka ikäisteni 
kaverien kanssa, jonnekkin, niin mun piti aina ottaa joku pikkusiskoista 
mukaan. 
ja se mua niinku jo sieltä asti mä että sillon kun minä pääsen omalle 
(nauraa) pöydän ääreen niin minä en hommaa ketään lapsia. (Tuula, vp) 

Kieltäytyminen lasten hankkimisesta rakentuu aineistossa myös kieltäytymisenä 

kulttuurisen mallin välittämisestä seuraavalle sukupolvelle, ja lapsen kasvattami-

nen vertautuu lapsen synnyttämiseen. Useille haastateltaville niin lasten hankkimi-

nen kuin vanhemmuuskin näyttävät etäännyttäviltä. Malli voi olla esimerkiksi Rit-

van esimerkin 44 kannustamaton ja etäinen äiti, jonka kasvatusmallin uusintami-

sesta hän sanoutuu irti dynaamisin modaaliverbiprosessein (mä, en haluu jatkaa 

tätä; en haluu jatkaa tätä, tätä kasvatus, menetelmää; en halua, sellast viedä 

niinku eteenpäin, omille lapsille). Ritva ilmoittautuu vastatoimijaksi äitinsä anta-

malle mallille, jonka voima kielentyy kielikuvassa tulla selkäytimeen, joka tekee 

mallista olennaisen ja tärkeän: ydinasian. Näin Ritva rakentaa myös determinismi-

diskurssia, kun hän tekee kasvatuksen mallin väistämättömäksi, sellaiseksi, jota ei 

voi muuttaa omalla toiminnalla, vaan voi välttää ainoastaan kieltäytymällä hankki-

masta lapsia (se on niin helposti, tulee tänne selkäytimeen se tulee niin se saman-

lainen malli sieltä). Tuulan päätös olla hankkimatta lapsia pohjaa esimerkissä 45 

niin ikään lapsuuden kokemuksiin, ja hän haluaa jättää saamansa roolin lapsuuteen 

eikä kokea sitä itse uudestaan. Hänen päätöksessään kaikuu personoimaton hoivaa-

misen pakko deonttisina modaaliverbiprosesseina (mä jouduin --- huolehtimaan 

pikkusiskoista; mun piti aina ottaa joku pikkusiskoista mukaan). Aikuistuminen ja 

itsenäistyminen tuovat valinnan vapauden, joka todentuu kieltäytymisenä lasten 
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hankkimisesta (kun minä pääsen omalle (nauraa) pöydän ääreen niin minä en hom-

maa ketään lapsia). 

Geenien ja sairauksien siirtämisestä kieltäydytään: 

46 ja hän [naisystävä] ei ollu siihen [adoptioon] suostuvainen mikä mun 
mielestä niinkun vähän tyrmistytti senkin takia että en mää niinku nähny 
eroa sille että miks lapsen pitäs olla biologinen lapsi, että se vois olla yhtä 
rakas, jollon mää rupesin ajattelemaan sitä, kuinka, kuinka itsekästä 
loppujen lopuks lasten tekeminen voi olla, ja siihenkään mää en halunnu 
lähteä. 
et monien asioiden summasta se on oikeestaan rakentunnu että mää oon 
havainnu että en mää halua lähtee siihen tilanteeseen että mä haluaisin 
omaa lasta kasvattaa tai. (Mikko, np) 

47 no vähitellen se on nyt sitte vahvistunnu, vaikka usein sitte just nää 
terveydelliset seikat tuntuu että ne painaa eniten että, kun ite tietää miten 
tympeetä se on kaiken maa ilman sairaudet ja tämmöset niin, ei sitä halua 
millekkään omalle lapselle siirtää. 
jotenki mää ajattelen sen sillä tavalla, niinku käytännöllisesti että ei 
huonoja geenejä kannata siirtää vaikka, en sitte halua kyllä tuomita ihan 
nyt silläkään että kukkaan sairas ei saa hankkia lapsia, mutta ite oon vaan 
sitte tullu semmoseen johtopäätökseen. (Laura, ny) 

Mikko ei esimerkissä 46 kieltäydy lapsista yleensä vaan biologisesta omasta lap-

sesta, jonka hän nimeää itsekkyyden osoitukseksi. Diskursseissa tuotetaan itsek-

kyys sekä biologisen lapsen että valitun vapaaehtoisen lapsettomuuden yhteydessä. 

Mikko johdattaa kieltäytymiseensä kognitioverbiprosesseilla mää rupesin ajattele-

maan ja mää oon havainnu, jotka tekevät kieltäytymisestä henkilökohtaista ja pro-

sessimaisesti etenevää toimintaa (siihenkään mää en halunnu lähteä; en mää halua 

lähtee siihen). 

Laura esittää esimerkissä 47 ruumiillisuuden sairauksina, terveydellisinä 

ongelmina ja huonoina geeneinä. Geenit näyttäytyvät vääjäämättöminä: niitä siir-

retään ja ne siirtyvät, mitä materiaalinen verbiprosessi siirtää huonoja geenejä 

korostaa. Tässä kaikuu myös determinismidiskurssi. Nollapersoonaiset verbi-

prosessit ei halua siirtää ja ei kannata siirtää esiintyvät modaaliverbeinä, joilla 

Laura tuottaa vapaaehtoisesti lapsettoman vastatoimijuutta ja etäisyyttä omaan hen-

kilökohtaiseen toimijuuteensa minänä. Samoin vaikuttavat kognitioverbiprosessit 

tuntuu ja mää ajattelen verrattuna ilmauksiin ilman mentaalisia kehyslausumia 

(just nää terveydelliset seikat tuntuu että ne painaa eniten vrt. ́ terveydelliset seikat 
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painaa eniten´; mää ajattelen sen sillä tavalla vrt. ´ei huonoja geenejä kannata siir-

tää´). Etäisyyttä lapseen ilmaisevat puolestaan omaan lapseen liittyvä kvanttori-

pronominimäärite millekään omalle lapselle sekä sairauksia määrittävä vähättelyä 

implikoiva sanaliitto kaiken maailman sairaudet. Laura tasapainottaa omaa lisään-

tymisnorminvastaista kulttuurisesti epäkorrektia näkemystään toteamalla sopu-

diskurssia tuottaen, että en halua tuomita toisella tavalla ajattelevia. (Sopudiskurs-

sia käsittelen myöhemmin luvussa 7.1). 

Omaa toimijuutta kieltäytymisdiskurssissa tuottavat jotkin suhdelauseet ja 

monet dynaamiset modaaliverbit, joita kehystetään mentaaliverbeillä. Vasta-

toimijuutta aiheuttaviksi asiaintiloiksi haastateltavat nimeävät yhteiskunnan ja 

uskonnollisten auktoriteettien asettamat odotukset ja velvollisuudet sekä lapsuu-

denkodissa saadut kulttuuriset mallit. 

Kieltäytymisdiskurssi näyttäytyy sekä lisääntymisnormin kieltämisenä että 

kieltäytymisenä hankkimasta lapsia. Kun tutkimuksen aihe on vapaaehtoinen lap-

settomuus, voisi kuvitella, että diskursseissa kieltäminen ja kieltäytyminen lisään-

tymisnormin voimasta rakentuisi laajasti. Ne kietoutuvat kuitenkin moniin muihin 

diskursseihin, mm. lapsi- ja perhediskursseihin. Naiset kieltäytyvät lasten hankki-

misesta varauksettomilla kieltolausumilla miehiä useammin. Kieltäytyminen näh-

dään valintana sellaisissa tilanteissa, kun enemmistöön kuulumista pidetään itses-

tään selvänä. Se näyttäytyy tietoisesti tehtynä poikkeuksena: jotakin jätetään valit-

sematta tai tekemättä, ja näin myös perusteluvastuu jää marginaalissa liikkuvalle 

poikkeuksen tekijälle (Niemi 2008: 18). Lapsiperhekontekstissa normista poikkea-

valta kysytään joskus, miksi tällä ei ole lapsia, ja poikkeaja asetetaan ulkopuolelta 

selittäjän paikalle. Todella epätavallista on puolestaan kysyä henkilöltä, miksi tällä 

on lapsia – sitä on vaikea kuvitella edes tapahtuvan, koska lapsia hankkinut toimii 

normiodotusten mukaan (Fjell 2010: 229). 

Kieltäytymisdiskurssi tuottaa vahvaa dynaamista vastatoimijuutta lisääntymis-

normiin nähden samoin kuin julistamis- ja ruumiillisuusdiskurssit. Useimmat lau-

sumat ilmentävät naisten kokemuksia, mikä näyttää lisääntymisen naisen asiana ja 

lisääntymisnormin voiman edelleen 2010-luvulla. He hallitsevat kielteistä stigmaa 

dynaamisella vastatoimijuudella. Vapaaehtoinen lapsettomuus rakentuu kieltäyty-

misdiskurssissa varmana ja toimijuus dynaamisena, ja se vaikuttaa pikemminkin 

elämänmuodolta kuin valinnalta, koska episteemisyyttä ei implikoida juuri lain-

kaan. 
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5.4 Ruumiillisuus rakentaa naisen toimijuutta 

Ruumiillisuudiskurssiksi tulkitsen puheen ruumiista biologisena vartalona, johon 

sen omistajalle rakentuu suhde, johon hän voi itse vaikuttaa. Mukailen Julkusen 

(2004: 20) materialistista käsitystä ruumiista biologisena tosiasiana, joka tarvitsee 

ravintoa ja suojaa, kykenee nautintoihin, kärsii kipua, tarvitsee apua ja huolenpitoa, 

ikääntyy ja kuolee pois; iho on ruumiin raja. Ruumiin muoto sekä sitä koskevat 

käsitykset ja normit ovat kulttuurisidonnaisia, ja ruumis tarjoaa informaatiota sekä 

yksilöstä että kulttuurista (Kinnunen 2001: 16). Ruumiillisuudiskurssia aktivoi-

viksi tulkitsen muun muassa leksikaaliset viittaukset ruumiiseen ja ihmisen biolo-

giaan (esimerkiksi geeni, tarve, vietti) sekä metaforisesti käytetyt ruumiiseen viit-

taavat ilmaukset (esimerkiksi vauvakuume, lapsentekokone). 

Biologinen ruumis näkyy aineistossa erilaisina metaforina: 

48 naisillahan monesti tulee semmonen alkaa biologinen kello kilkattaa ja 
tämmösiä että on pakkomielle jopa, ja kenties on enemmän semmonen 
hoiva, tarve. (Kari, vy) 

49 mun mielestä semmonen ajattelu siitä että halutaan niinku löytää 
biologinen vanhemmuus, kun jollain tapaa biologinen kello tikittää 
halutaan löytää se äitiyden ja isyyden riemu niin siinä vaiheessa voi sillon 
alkaa vertaamaan itseään eläimeen. 
me ei olla täällä niinkun juoksussa niinku mitkään koirat meillä on 
oikeesti mahollisuus miettiä ja valita. (Mikko, np) 

Metaforinen lisääntymispainetta implikoiva biologinen kello kirjoittuu aineistossa 

etupäässä naisten asiaksi, mitä korostaa Karin esimerkissä 48 itsestäänselvyyttä ja 

asiaintilan yleistä tunnettuutta implikoiva -hAn-sävypartikkeli (naisillahan 

monesti tulee semmonen alkaa biologinen kello kilkattaa). Kari nimeää tällaisen 

naisten asiaksi implikoimansa biologiaan perustuvan asiaintilan pakkomielteeksi ja 

hoivaamisen tarpeeksi, ja näyttää näin, että nimenomaan naiset haluavat lapsia. 

Mikon esimerkissä 49 lisääntymisnormi rakentuu biologisen kellon tikittämisenä, 

johon idiomiin liittyy uhkaava sävy, esimerkiksi ´pommi tikittää´ ja ´kello tikittää 

painostavasti, kun on ehdittävä johonkin, ja aika on loppumassa´. Biologia raken-

tuu vahvana myös lisääntymisviettiä kuvaavassa metaforassa olla juoksussa (me ei 

olla täällä niinkun juoksussa), jolla Mikko ironisoi ihmistä vertaamalla sitä eläi-

meen. Myös idiomi äitiyden ja isyyden riemu ironisoivat ihannemaailmasta tuttua 

rikkumatonta iloa vanhemmuudesta tuottamalla vastakohtansa. Mikko paitsi viittaa 

miehiin ja naisiin isyytenä ja äitiytenä myös sisällyttää itsensä koko ihmiskuntaan 
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me-pronominilla eikä tuota lapsettomuudesta puhuessaan sisä- ja ulkoryhmiä (Pälli 

2003: 41), jotka koko aineistossa tuottuvat usein vapaaehtoisesti lapsettomien ja 

lisääntymismyönteisten ihmisten vastakkainasetteluna. Mikko representoituu 

aineiston ainoana miehenä, joka näyttää miehenkin biologisena ruumiina, muutoin 

miehet kuvaavat vapaaehtoista lapsettomuuttaan – silloin kun kuvaa-

vat – mentaalisena toimijuutena. Mikko rakentuu esimerkissään toteavana toimi-

jana, ja hänen ruumiillisuusdiskurssiinsa yhdistyy myös kieltäytyminen lisäänty-

misnormista. 

Lisääntyminen sanallistuu tarpeena ja viettinä: 

50 en tiedä mistä tää niinku näin voimakas tunne [minä en halua lapsia] tuli 
mutta, mulla ei ole koskaan ollut sitten semmosta, tunnetta, että mä tartten 
että olis tullut joku, jonkunlainen tämmönen niinkun, vauvakuume tai 
joku, niinku sanotaan että biologiset kellot alkaa soittaa. 
ei koskaan häirinnyt, ainakaan siinä ferttiili-iässä. (Tuula, vp) 

51 mutta sitte, se on tietysti eri asia ku se on oma, että mää oon vähä niinko 
vieras vauvojen kanssa, että ennemmin sitte ko, joo et mulla on vähä jotenki 
niinku, en mää nyt pelekää mutta että, et mulla ei oo semmosta luontaista 
hoivaviettiä semmoseen vauvan niinku. 
onhan ne ihania mutta, ei mulle tuu semmonen sylihoito niinku tarve 
vauvan kanssa. 
että, sitte ko ne lapset on isompia semmosia, kaks ja kolome ja siitä 
eteenpäin niin sit mää oon niinku, niitten kans ko kotonani että. (Pirjo, vy) 

Lastenhankkimistarpeen ruumiillisuutta rakentaa toinenkin metafora, vauvakuume, 

joka osoittautuu aineistossa ainoastaan naisten kieleksi. Tuulan esimerkissä 50 nai-

sen tarve saada lapsi kielennetään sairaudenkaltaiseksi tilaksi, kuumeeksi, jota ei 

voi vastustaa ja joka pitää parantaa hankkimalla lapsi (mulla ei ole koskaan ollut 

sitten semmosta, tunnetta, että mä tartten että olis tullut joku, jonkunlainen tämmö-

nen niinkun, vauvakuume). Tuula kieltää niin vauvakuumeen tunteen kuin sen tar-

peenkin omalta kohdaltaan. Pirjo kiinnittää hoivavietin ja hoivatarpeen nimen-

omaan vauvaan esimerkissä 51, ja pienet lapset näyttäytyvät hänelle outoina, joihin 

hän ei ole tottunut, minkä hän toimijana toteaa. Tottumattomuutta toimia pienten 

lasten kanssa pidetään yhtenä perusteena valita lapsettomuus, vaikkakin Mollenin 

(2006: 274) tutkimusjoukossa varhaiset lastenhoitokokemukset hajosivat niin, että 

niistä ei voinut löytää yhteyttä lapsettomuuspäätökseen. 

Hoivavietin ja hoivatarpeen yleistä tunnettuutta implikoi Pirjon määrite sem-

monen, jolla hän tuottaa vauvan ja sylihoitotarpeen yleisyyttä (mulla ei oo sem-
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mosta luontaista hoivaviettiä semmoseen vauvan niinku; ei mulle tuu semmonen 

sylihoito niinku tarve vauvan kanssa). Proadjektiivi substantiivin tarkenteena on 

yksi keino osoittaa definiittisyyttä ja asiaintilan tuttuutta puhekumppaneille (ISK 

2010: 714, 1354). Tällaisilla määreillä pääsanaan merkityskenttään kiinnitetty 

lisääntymisnormi implikoituu näkyväksi. Lisääntymisnormi näyttäytyy Pirjon esi-

merkissä vielä kahdella muullakin tavalla: leksikaalistettuina luonnehdintana ja 

nimeämisinä (luontaista hoivaviettiä; sylihoito --- tarve) sekä kieltolausumien 

implikaatioina (ei oo ---hoivaviettiä ´on hoivavietti´; ei tuu --- sylihoito --- tarve 

´tulee sylihoitotarve´). Biologia ikään kuin velvoittaa lisääntymiseen, ja velvoite 

kohdentuu ensisijaisesti naisen ruumiiseen, johon kohdistuu muutakin kontrollia 

kuin velvollisuus synnyttää: muun muassa ruumiin muodon ja koon kontrolli ja 

säätely (Harjunen 2008b: 72). 

Tässä aineistossa samoin kuin puheessa vapaaehtoisesta lapsettomuudesta 

yleisemminkin lapsi rakentuu vauvana tai pienenä lapsena, vaikka pikkulapsiaika 

vanhempien tavanomaisesta koko elämänkaaren ajasta muodostaa vain lyhyehkön 

osan. Useimmiten vanhemmilla on lapsiinsa pitempi aikuis- kuin lapsuussuhde 

(Engwall 2010: 317–318). 

Myös puhe ulkonäöstä tuottaa ruumiillisuusidiskurssia: 

52 ja sit jossain vaiheessa sitten aikuisempana niin kyl mul oli vähä tämmönen, 
ajatuski että, että lapsi pilaa vartalon. 
mut se oli semmonen, häivähdys tämmöstä, varmaan, senhetkistä, niinku 
tämmöstä maailmaa että. 
mut sen mä niinku koen, niinku aika, pinnallisena kuitenkin, mutta, 
myönnettävä on että semmonenki ajatus on joskus, joskus tullu. (Ritva, vy) 

Ritva tuottaa esimerkissä 52 ruumiillisuusdiskurssia myös puheella ulkonäöstä ja 

kielentää sen lapsi pilaa vartalon. Ilmaisunsa epäkorrektiuden hän näyttää pehmen-

täessään omaa puhettaan kommentoimalla sitä (pinnallinen; myönnettävä on) ja 

tuottaen näin kulttuurista korrektiutta. Ritva kiinnittää ulkonäköpuheensa senhet-

kisten näkemysten yleisyyteen, joista kaikuvana häivähdyksenä hänen puheensa on 

tulkittavissa. Hänen kommenttinsa näyttää ulkonäön merkitystä vähättelevän 

puhumisen tavan kulttuurisesti hyväksyttävänä. 

Ruumiillisuuteen kietoutuu feminismiä rakentavia lausumaketjuja, kun naiset 

puhuvat päätösvallastaan omaan ruumiiseensa: 
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53 se oli aika, aika mielenkiintonen tää tapaus että hän [silloinen miesystävä] 
sit vaan jälkeen päin sano että, sano että tota, hän ajatteli, et sitte tehdään 
lapsi. 
niin sillon siin vaiheessa mä ajattelin et no, ei, ei näin että, en mä oo 
kenenkään niin sanottu lapsentekokone että, et kyllä sitä täytyy itse. 
mut ei me siit oltu keskusteltu ollenkaan eikä sen jälkeen tietysti koska mä 
lopetin sen suhteen. (Ritva, vy) 

54 (mitä vapaaehtoinen lapsettomuus merkitsee sinulle?) 
se itse asiassa merkitsee mul sitä, että mää saan itse naisena, päättää, 
omast, kehosta. 
et jos, syystä tai toisesta mä olen sitä mieltä että mä en omii lapsii, halua, 
niin mä en sillon niit myöskään hanki, vaikka se ulkopuolisten painostus 
nyt saattaaki olla välil suurta. (Sanna, np) 

Ritvan esimerkissä 53 ruumiillisuus rakentuu kahta kautta. Miehen ehdotus teh-

dään lapsi implikoi materiaalisella verbiprosessilla ruumiillisuutta vahvemmin 

kuin nykyään yleistynein verbiprosessi hankkia lapsi, sillä sanakirja-artikkelien 

mukaan ja tässäkin aineistossa tehdä lapsi ja saada lapsi ovat väistymässä sen 

tieltä. Materiaalinen verbiprosessi tehdä lapsi tuottaa ruumiillisuutta toisin kuin 

toinen vähemmän käytetty saada lapsi, joka tekee toimijasta kohteen ja tuottaa ver-

biprosessiin deterministisen sävyn vailla omaa dynaamista toimijuutta. Myös 

metafora lapsentekokone tuottaa ruumiillisuusdiskurssia, kun naisen ruumista ver-

rataan ulkoa ohjattavaan tuotteita valmistavaan mekaaniseen laitteeseen, jolloin 

puhuja itse ilmenee kohteena ja menettää oman toimijuutensa, mutta asettuu sitten 

vastapositioon (en mä oo kenenkään niin sanottu lapsentekokone että, et kyllä sitä 

täytyy itse). Kontekstista voi tulkita, että kontrastiivinen ilmaus en kenenkään tar-

koittaa tässä nimenomaan miestä, mikä liittää ruumiillisuudiskurssiin myös femi-

nismiä tuottavia kielenpiirteitä, kun nainen näytetään miehen ohjaamana apparaat-

tina. Ritva kieltäytyy olemasta kenenkään yksipuolisen toiminnan kohde ja tekee 

itsestään dynaamisen toimijan ilmaisemalla itse itselleen asettamansa päätösvallan 

tarpeen (kyllä sitä täytyy itse). 

Vastatessaan haastattelun kysymykseen Mitä vapaaehtoinen lapsettomuus 

merkitsee sinulle? Sanna julistaa esimerkissä 54 minä-toimijana feminismiä saavu-

tettuna päämääränä, yhteiskunnan säätämän tilan haltuunsa ottajana (mää saan itse 

naisena, päättää, omast, kehosta). Hän korostaa omaa toimijuuttaan ja sukupuol-

taan kontrastoivalla pronominilla itse naisena ja määritteellä omasta kehosta. Pää-

tösvalta omasta kehosta on keskeisimpiä feminismin vaatimuksia, mikä selkeim-

min käy ilmi abortista keskusteltaessa. Implisiittistä valtaa aborttitilanteissa käyt-
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tävät lääkärit, joiden luokse aborttia haluavat naiset menevät keskustelemaan. 

Koska lääkäri on tieteenalansa asiantuntijuuden nojalla valtapositiossa potilaa-

seensa nähden, saattaa mukautumisesta lääkärin ehdotuksiin tulla tärkeämpää kuin 

rehellisestä kanssakäymisestä (Tuomaala 2008: 55). Sanna esittää päättäväisyy-

tensä toimijana myös toisin sanoin, korostaen lapsettomuuttaan kaikissa tilanteissa 

seurausrakenteella jos --- niin (jos, syystä tai toisesta mä olen sitä mieltä että mä 

en omii lapsii, halua, niin mä en sillon niit myöskään hanki). Hänen dynaaminen 

toimijuutensa rakentuu toisaalla aineistossa samoin kielen keinoin ehdollisessa 

tilanteessa, jos hän kokisi haluavansa lapsia: jos mää haluaisin lapsen ja kokisin, 

sitä hoivaviettii niin kyllä mä sellasen sit, vauvan hankkisin. Ehdot on asetettu 

itse ja ne rakentavat dynaamista toimijuutta, jossa ehtojen sisällä puhuja kontrolloi 

omaa toimintaansa. 

Lisääntymisnormi rakentuu Sannan esimerkissä 54 ulkoryhmän pakottavana 

toimintana (ulkopuolisten painostus nyt saattaaki olla välil suurta). Hän yhdistää 

ruumiillisuusdiskurssiin feminismiä ja kieltäytymisdiskurssia, jotka yhdistyvät 

luontaisesti toisiinsa silloin, kun naisena tuotetaan oman ruumiin hallinta ja selke-

ästi eksplikoitu kieltäytyminen lisääntymästä. Ulkopuoliset rakentuvat aineistossa 

lisääntymisnormin edustajiksi määrään, useuteen ja laajuuteen viittaavien kvantto-

ripronominien varassa. Muuallakin aineistossa suhteen lisääntymisnormin ja lap-

settomuuden välille luovat ilmaisut sosiaalinen paine ja yhteiskunnan paine sekä 

ulkopuolisten painostus, jotka asettavat vapaaehtoisesti lapsettoman kohteen ase-

maan. Nimetyt normin edustajat asemoituvat useammin puhujan ulkopuolelle ja 

kirjoittuvat ulkopuolisina, vieraampina ja vanhempina ihmisinä, uskonnollisina 

ihmisinä ja keski-ikäisinä naisina. Ne asemoituvat auktoriteettiasemaan, puhujasta 

ulkopuolisiksi ja erilaisiksi kuin puhujat itse. Lisääntymisnormin yleisyyteen viit-

taavat kielen piirteet rakentavat enemmistö-vähemmistödikotomiaa, jossa vapaa-

ehtoisesti lapsettomat ovat ikään kuin vähemmistönä altavastaajan asemassa. Ryh-

mien konstruointi on eksplisiittinen tapa tuottaa vastapositioita, jotka yleisimmin 

ovat meidän edustama oikea ajattelutapa ja toisten väärä ajattelutapa (Pälli 2003: 

128, 131). 

Konkreettisimmillaan ruumiillisuus rakentuu puhuttaessa ehkäisystä, sterilisaa-

tiosta ja abortista: 

55 no itse asiassa just varmaan ne ehkäsypillerit et, et toi, ku tietty niin nyt on 
miljoona eri ehkäsymenetelmää, mut mul ei ne tavalliset eepillerit, ei, ei 
sovi. 
et ku on migreenii taustalla ja sit on vähä tämmönen, paksumpi ihminen ja 
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muuta niin siin on niin hirveet riskit sit kaiken maailman veritulppia ja 
muuta ja se nyt sinänsä sulkee niit niinku pois tai ainaki niit on inhottava 
riskin kans, syödä. --- 
 
ja miks, mä, vaikka ne eepillerit sopis, niin niistähän nyt puhutaan niin 
paljon et ne aiheuttaa sitä ja tätä, niin miks mä söisin, hormooni, 
valmisteita mitkä nyt jotain aiheuttaa, ku mä tiedän et mä en niitä lapsii 
haluu, ja mä voin vaan mennä siihen sterilisaatioon, jolloin ei tarvii syödä 
mitään mömmöi, loppuikää. (Sanna, np) 

Ehkäisypillerit hormonivalmisteina luovat Sannan esimerkissä 55 ruumiillisuuden 

alueen, johon kiinnittyvät hankaluudet ja vaivat (migreeni; veritulppa; hirveet ris-

kit) vaativat helpotuksen, jonka sterilisaatio suo. Vaivojen nimeäminen ja kuvaile-

minen tekevät ruumiin näkyväksi ja tuottavat samalla tarinallisuutta, jossa kuvatta-

viin ongelmiin osoitetaan ratkaisu, jonka saavuttaminen näytetään dynaamisena 

materiaalisena toimintana (mä voin vaan mennä siihen sterilisaatioon). Sterilisaa-

tio näyttäytyy tämän varmuuden läpi tulkittuna riippuvaisena Sannan kykenevyy-

destä eikä ulkoa annetusta mahdollisuudesta. Mennä sterilisaatioon rakentaa pää-

määrätietoisempaa dynaamista toimintaa kuin esimerkiksi hetkellisempää toimin-

taa implikoiva ´käydä sterilisaatiossa´ (mennä = johonkin päämäärään kohdistu-

vasta liikkumisesta; vrt. (käydä = paikasta toiseen siirtymisestä; KS s.v. mennä; 

käydä). Sterilisaatioratkaisu tuottuu henkilökohtaisena Sannan perustellessa sitä 

varmuutta eksplikoivalla kognitioverbiprosessilla (mä tiedän et mä en niitä lapsii 

haluu). Kognitioverbit edustavat suoraa tai epäsuoraa kokijatietoa, joka on ensi 

sijassa ei-visuaalista ja ei-perkeptiivistä; ne edustavat ns. episteemi-

sen – tietopohjaisen – modaalisuuden ydintä (Pajunen 2001: 313). Aineistossa kog-

nitioverbit tuottavat semantiikallaan monenasteista toimintaa varmuuden ja epävar-

muuden välillä, esimerkiksi faktiivisin verbein tietää, päättää ja ei-faktiivisin ver-

bein luulla, uskoa. Kognitiiviset toiminnot kuten ajattelu ja havainnointi eivät ole 

ihmisen päänsisäisiä staattisia tietorakenteita, vaan sidoksissa toimintaan, ja toi-

minta puolestaan on sidoksissa ympäristöön (Pälli 2003: 50). 

56 et tota, mä en tiiä otanks mä tässä nyt esiin, mul on kyl yks asia joka kyllä, 
mut se on, se on todella kyllä ((tauko)) 
se vois liittyy tähän mut se on, se on, se on niin henkilökohtanen kyllä. 
ja siitä mä en oo puhunu oikeestaan, kellekkään, mutta, on mulle tehty yks 
abortti. --- 
 
tää abortti tapahtu sillon kun mä olin, kolmis- kolmissakymmenissä. 
joo, mä olin just valmistunu. (Ritva, vy) 
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Ritvan esimerkissä 56 abortti kielentyy kahdella tavalla, joissa toimijat jäävät eks-

plikoimatta (on mulle tehty yks abortti; abortti tapahtu). On tavanomaista, että 

arkaluonteinen asia ilmaistaan sumeasti, ilman eksplisiittiä toimijoita. Arkaluontoi-

suus tuottuu tässä niin, että haastateltava epäröi aiheen esille ottamista pitkällä tau-

olla ((tauko)). On mahdotonta tulkita, vaikuttaako epäröimiseen se, että minä haas-

tattelijana olen Ritvalle ennestään tuttu. Ritva mainitsee haastattelun yhteydessä, 

että ei ole puhunut abortista juuri kenellekään, mutta koska se liittyy niin likeisesti 

haastattelun teemaan, hän ajattelee tuovansa sen nyt esiin sen vuoksi, että aihe tulee 

käsitellyksi tutkimuksellisena ja pseudonymisoituna. Yleensäkin ruumiillisuuteen 

liittyvät aiheet, esimerkiksi seksi ja sairaudet, ovat suomalaisessa kulttuurissa olleet 

puheenaiheina kartettavia tabuja, joita on käsitelty joko keventävin tai kiertoil-

mauksin (Varis 1998: 117). Aineistossa sterilisaatiosta puhuu kolme nuorta naista 

ja abortista kaksi vanhaa haastateltavaa. Ritvan ohella Jari (vp) rakentaa puhetta 

aborteista, mutta ei tuota siitä ruumiillisuusdiskurssia siinä mielessä kuin alussa 

kuvasin omaa tulkintaani siitä. Hän ei nimeä tekoa ja rakentaa omaa suhtautumis-

taan naisten toimintaan heidän kauttaan (jos ois tietysti nainen, vaimo, tyttöystävä 

pitäny sen, niin oisin tietysti vastuun kantannu; tietysti nainen, se naisystävät, 

päätti tietysti että he ei pidä lasta). Jarin puheen aborteista tulkitsen determinismi-

diskurssiksi, jota esittelen myöhemmin. 

Ruumiillisuus näyttäytyy aineistossa itsemääräämisen kohteena sekä materia-

listisena raskauden tai abortin paikkana, ja myös ehkäisypillerien syömisenä ja ste-

rilisaationa. Puhe ruumiista tuottaa aineistossa myös sairautta tai sairauden uhkaa. 

Ruumiillisuutta käsittelivät melkein kaikki naishaastateltavat. Se tuottuu tässä dis-

kurssissa metaforina (vauvakuume; lapsentekokone), idiomeina (biologiset kellot; 

olla juoksussa), nimeämisinä (hoivavietti; sylihoitotarve) sekä dynaamisena femi-

nismiä rakentavana toimijuutena. Se tuottaa omaehtoista suvereenia toimijuutta ja 

vastatoimijuutta lisääntymisnormin edustajia kohtaan. Omaa toimintaa korostetaan 

vahvistussanoilla ja faktiivisilla kognitioverbeillä tietää ja päättää. Varmana esi-

tetty toimijuus rakentuu itse asetetuissa rajoissa (minä; itse; oma). Ruumiillisuus-

diskurssissa useat dynaamista toimijuutta tuottavat kielenpiirteet rakentavat femi-

nismiä, joilla naispuhujat rajaavat ruumiinsa ja päätösvallan siitä omaksi asiakseen, 

joka ei kuulu miehelle, ja vastustavat lisääntymisnormia. Olennaista on oma rajan-

veto ja mahdollisuus valita, päätäntävalta muiden mielipiteistä riippumatta. Aineis-

ton ruumiillisuudiskurssissa mies sukupuolena sanallistetaan harvoin, naisen minä-

toimijuus sitä vastoin eksplikoidaan, joskus kontrastiivisin ilmauksin korostettuna. 

Feministit ovat aina olleet kiinnostuneita kielestä vallan välineenä, eikä dis-

kurssintutkimuskaan ole arvovapaata. Jos arvoja ei ole ilmaistu eksplisiittisesti, se 
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ei tarkoita, ettei niitä olisi, vaan että ne ovat piiloisia. Useat tutkimukset ovat osoit-

taneet oletuksen miehestä ”normaalina” ja ”ihmisenä” (Gill 1995: 175; Engelberg 

2016: 59), mutta lapsi- ja lapsettomuusdiskursseissa nainen näyttää kirjoittu-

van ”normaaliksi” edelleen 2010-luvulla. Feministiset historioitsijat ovat osoitta-

neet myös, että eurooppalaisessa traditiossa on usein aliarvostettu naisen toimi-

juutta näkemyksellä, että naisen ruumis musertaa hänen rationaalin kykynsä 

(Meynell 2009: 5). Ruumis käsitteellistetään usein myös persoonattomana tai 

ilmaistaan kolmannessa persoonassa, ikään kuin se olisi korvattavissa oleva psyko-

logisen sisällön säiliö. Ensimmäisessä persoonassa elävällä ruumiilla on siten eroa 

mihin tahansa ruumiiseen (Mackenzie 2009: 112). 

Lapsettomuuden liittäminen biologiaan ja ruumiiseen on palvellut ja vahvista-

nut lisääntymismyönteisyyttä kautta aikojen. Lapsettomuus on näyttäytynyt men-

neinä vuosisatoina monella tavoin stigmatisoituneena, esimerkiksi ruumiillisena 

vammana, vajavuutena tai kehon häiriötilana, ja kristinuskossa sitä on pidetty 

Jumalan rangaistuksena (Niiranen 2012: 52; Saarisalo 2005: 290). Lapsettomuutta 

sairautena ovat tuottaneet myös 1900-luvulla Yhdysvalloissa mielenterveyden-

hoitohenkilökunnalle annetut ohjeet suhtautumisesta lapsettomiin naisiin, joissa 

heidät nähtiin potilaina, joita haluttiin parantaa (Mollen 2006: 280). Muissakin 

yhteyksissä kuin lisääntymisen kontekstissa kulttuurimme vallitsevat arvot ja nor-

mit vaikuttavat arvioomme hyväksyttävästä ja ei-hyväksyttävästä naisruumiista. 

Ne määrittävät normaalin ruumiillisuuden rajat esimerkiksi ruumiin toiminta- ja 

suorituskyvyn ja ulkomuodon suhteen. Voidaan väittää, että lihava ruumis sijoittuu 

vallitsevassa länsimaisessa ruumiskulttuurissa marginaaliin muiden, ruumiinsa 

perusteella toisiksi määriteltyjen, rinnalle. Stigmatisoituihin ryhmiin kuuluva jou-

tuu usein kohtaamaan yhteisön ennakkoluulot ja syrjivät asenteet, olipa stigmati-

soitu ominaisuus vamma, etninen tausta, homoseksuaalisuus tai lihavuus (Harjunen 

2008b: 73; 2008a: 247). 

Ruumiillisuus ja tunteiden ilmaiseminen on nähty erillisissä naistenvälisissä ja 

miestenvälisissä keskusteluissa vastapositioissa, kun ruumiillinen minä kokijana 

käsitetään naiselliseksi ja miehen ontolle minälle nähdään tunteet mahdottomina 

analysoida (Tainio 2001: 120). Tässä tutkimuksessa käsitys naisen ruumiista 

dynaamisena toimijana saa vahvistusta, mutta diskurssit eivät anna evidenssiä 

miesten tunteiden ilmaisemisen vaikeudesta, mitä käsittelen tuonnempana analyy-

sissa. Ruumiillisuusdiskurssia tuottavat ensisijaisesti naiset, ja puhujan oman ruu-

miin eksplikoiminen rakentaa dynaamista toimijuutta, mikä korostuu aikaisempaan 

traditioon peilattuna. Naisten oma toimijuus ja vastatoimijuus lisääntymisnormia 

kohtaan näyttäytyvät ruumiillisuusdiskurssissa vahvana vastuunottona, tietoisuu-
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tena omista tarpeista ja oman ruumiin rajojen vetämisenä. Kulttuurisesti lapsi ja 

lapsettomuus kiinnittyvät edelleen ensisijaisesti naisen ruumiiseen. 

5.5 Determinismidiskurssi – olosuhteet määräävät  

Sellaisia haastateltavien lausumia, jotka tuottavat vääjäämättömyyttä ja kohtalon-

omaisia asiaintiloja, kutsun determinismidiskurssiksi; lapselle ei vallitsevien olo-

suhteiden takia ole tilaa tai mahdollisuuksia. Asioita tapahtuu, ilmiöt ovat ole-

massa, ja puhuja mukautuu niihin. Tulkitsen determinismiksi sellaisen toimijuuden, 

jossa ei tuotu omaa intentiota, vaan kohtalo tai sattuma määräävät. Vapaaehtoisesti 

lapseton voi jättää toimimatta aktiivisesti arvioimansa riskin perusteella tai hän 

mukautuu olosuhteisiin. 

Vapaaehtoisesti lapsettoman toiminta rakentuu ajautumisena elämäntilanteiden ja 

olosuhteiden mukaan: 

57 siis lapsettomuuden merkitystähän ei sil-, sen jokainen valitsee itse, itse 
itselleen ja, ja tota, ehdokkaita on ollu mut ite oon ollu niin tyhmä että ei oo 
siihen [mahdollisuuteen] tarttunnu kiinni mutta, niinkö lapsettomuuden 
merkitys, se on, ei sille merkitystä voi antaa vaan se on tullut, ja 
muokkautunut tässä ajan myöden. 
että ei oo, ollu alun, nuorenakaan olla lapseton, mutta siis se vaan elämä, 
elämä koetteli kaikin puolin ja sitte, tapahtu mitä on tapahtunnu mutta. 
et, et ei sitä oo niinku, työnnetty pois sitä lapsen tuloo, vaan lapsettomuus 
on tullu tässä elämäntilanteiden ja ajan myöden että. 
et ei, ei sen merkitys, lapsettomuuden merkitys, se ei, se ei oo niinku 
tarkotus ollu, vaan on tullut ajan myötä. (Jari, vp) 

58 kun hän [silloinen naisystävä] halus sitä perhettä on se nyt ehkä sitte niinku, 
itselle oiken, että on, ikään kuin itse aikaan saatu tää että. 
että tää on niinku, tietysti, eihän siinä nyt ois niitten kans lapset menis siinä 
joukossa, niinku muillakin on mutta että, siihen itse olin jotenki vähän tota, 
se ei oiken tuntunnu niin kamalasti ilahduttavan että, näin tuli järjesteltyä ja 
näin elämä meni. (Markku, vy) 

59 tuota kyllähän se tietysti oli sillon kun, oli oli tuntuvasti nuorempi niin 
mielessä oli, oli semmonen perheen perustaminen ja, siitä että, ehkä jopa 
enemmän ku kaks lasta jopa neljä oli mielessä että olis semmonen, ihan 
passeli mutta on, ollu semmonen aika, tiivis tämä työelämä ja urahomma 
että, neki vei oman aikansa ja perheen perustaminen, jäi tuonne tai 
naimisiinmeno, nelikymppiseen asti. 
ja se meni sitte niinku se meni, että, kyllä kyllä, tämä ajatus kaiken 
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kaikkiaan niin, kyllä se on, on semmosen, tai se ajatus [lapsettomuudesta] on 
jo hyväksytty, aikoja sitte. (Matti, vp) 

Deternimismi rakentuu intransitiiviverbiprosessein tulla, mennä ja jäädä, jotka 

ovat tässä kontekstissa abstraktissa merkityksessä kuvaamassa ajan kulkua. Jari kir-

joittuu esimerkissä 57 ajautujaksi, jonka toimintaa elämäntilanteet ovat suunnan-

neet (lapsettomuuden merkitys --- on tullut, ja muokkautunut). Puhuja näyttäytyy 

yhdessä lausumaketjussa passiivisena toimijana, ja hän vielä luonnehtii itseään tyh-

mäksi (ite oon ollu niin tyhmä että ei oo siihen [mahdollisuuteen] tarttunnu kiinni) 

ja toisessa determinismiä implikoivan verbiprosessin rinnalle voi olettaa dynaami-

semman ilmaisun (tähän lapsettomuuteen iän myöden ko tulin vrt. ´tämän lapset-

tomuuden iän myötä kun valitsin´). Markku näyttäytyy esimerkissä 58 passiivisem-

pana parisuhteen osapuolena lasten hankkimisratkaisuissa kuten Jari. Vetäytyvän 

toimijuutensa hän naamioi aktiivisemmaksi vertailukonjunktiolla (on, ikään kuin 

itse aikaan saatu tää) ja esittää toimintansa pontimeksi jonkin muun kuin oman 

tahtonsa ja halunsa (näin tuli järjesteltyä ´ajauduin järjestelemään näin´). Kohtalon 

voima sanallistuu tapahtumiseksi ja elämäksi, ja determinismi kiteytyy olennaisim-

paan Jarin ja Markun lakonisissa lausumissa tapahtu mitä on tapahtunnu ja näin 

elämä meni. Matin esimerkki 59 odotuksenvastaisuutta implikoivine jäädä-verbi-

prosesseineen näyttää myös dynaamisemman vastakohtansa (jäi sitte kokonaisuu-

dessaan tää niinko perheen perustaminen vrt. ´perustin perheen´). Jäädä-ilmauk-

set ovat implisiittisiä viittauksia toisiin näkökulmiin: yhteisöllisiin normeihin, ihan-

teisiin ja uskomuksiin, yksilöllisiin aikomuksiin, lupauksiin ja toiveisiin tai aiem-

man tekstin tai keskustelun virittämiin odotuksiin. Ne toimivat implisiittisinä mit-

tapuina tai vertailupintoina, joiden näkökulmasta kuvauksen kohteena olevan tilan-

teen kehittyminen tai jonkin asian lopputulos voi olla mahdollista tulkita esimer-

kiksi epätavanomaiseksi, puutteelliseksi tai yllättäväksi. Näin voidaan esittää 

toteutumattomaksi jokin kulttuurisen odotuksen tai yhteisöllisen normin mukainen 

asiaintila, kuten Matin esimerkissä: norminmukainen perheen perustaminen jäi 

toteutumatta (Virtanen 2015: 131). Esimerkissä 59 toimijaksi asettuu myös elämä, 

jolloin oma toimijuus tuottuu olosuhteisiin mukautumisena ja determinismi kitey-

tyy lakonisesti: ja se [elämä] meni sitte niinku se meni. 

Geenien ja kulttuurisen mallin siirtyminen näyttäytyvät riskinä ja tuottavat deter-

minismidiskurssia: 

60 se [sukulaisten perinnölliset taudit] on ollu yks semmonen, mikä on niinku 
saanu miettimään että jos niinkun oma terveys on vaakalaudalla niin että 
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mitä sille loppujen lopuksi voi tehdä, niin onko halukas aa kasvattamaan 
lasta jos ei pysty antamaan kaikkeansa saatikka sitte se että mitä voi löytyä 
sitten tältä uudelta ihmiseltä. 
sitte mä olen ollu huostaan otettujen lasten ja nuorten kanssa tekemisissä, ja 
tehny sitäki kautta sitä kasvatustyötä, ja, todennu että vaikka niinkun, 
vaikka tekis kaikkensa, niin joskus elämä vaan voi heittää semmoseen 
suuntaan että, kaikki menee päin helvettiä. 
ja että voin ehkä rehellisesti sanoa että kyllä mä varmaan oon siinä määrin 
ehkä omahyvänen ihminen että en mää ois valmis ottamaan semmosta 
riskiä, että joku asia menis. --- 
niin kuitenki kyse on pitkälti myös siitä kuten sanoin jo aikaisemmin oma 
pelko siitä geneettisen jatkumisen esimerkiksi tautien tautien tarttumisesta 
ja eteenpäin menemisestä ja muusta vastaavasta totta kai pelottaa tietyllä 
tapaa. (Mikko, np) 

61 jotenki tuntuu että, ku mulla oli, niin myrskysää välillä meijän iskän 
kanssa että oisin varmaan sitte, se mun suhe siihen mun omaan lapseen 
ois ihan samanlainen. 
että haluanko mää ottaa sitä riskiä. (Antti, ny) 

Aineistossa riskistä puhuminen rakentaa determinismidiskurssia. Kohtalonomaisia 

todennäköisiä asiaintiloja puhujat tuottavat mahdollisuuksia ja kieltoa ilmaisevin 

konditionaalimuodoin, ja Mikko maalaa esimerkissä 60 kuvaa lisääntymisen hait-

tapuolista nimeämällä lapsen hankkimisen riskiksi, jonka ottamisesta todennäköi-

sesti koituisi lapselle terveydellisiä ongelmia. Riskin todennäköisyys ja oman toi-

minnan riippuvuus olosuhteista rakentuu kognitioverbiprosessissa saada mietti-

mään, kun jokin saa puhujan miettimään (se [sukulaisten perinnölliset taudit] on 

ollu yks semmonen, mikä on niinku saanu miettimään). Hän päättelee, että ei olisi 

valmis lapsen hankkimiseen sen kummemmin terveydellisistä kuin sosiaalisista-

kaan syistä (en mää ois valmis). Riski rakentuu metaforana olla vaakalaudalla ja 

lausumana jos ei pysty antamaan kaikkeansa, mikä näyttää lasten kasvattamisen 

äärimmäistä panostusta vaativana projektina, johon ei ehkä kykene. Näky kohta-

lonomaisesta epäonnistumisesta ja itsestä kohtalon armoilla (joskus elämä --- heit-

tää) huipentaa riskin toteutumisen, mikä johtaa perikatoon, helvettiin. Oma toi-

minta ei vaikuttaisi mitenkään eikä myönteisiä vaihtoehtoja esitetä, joten jäljelle 

jää mukautuminen. Esimerkissä kaikuu myös ruumiillisuus, mutta tässä puhumisen 

tavassa olosuhteisiin mukaudutaan. 

Riskin myöntäminen on vastoin kulttuurisesti korrektia puhetapaa, ja Mikko 

ilmaiseekin sanovansa rehellisesti, että on omahyväinen, millä adjektiivilla hän 

suhteuttaa omaa näkemystään kulttuurisesti hyväksytympään puhetapaan olla 
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nimeämättä jotakuta omahyväiseksi ja biologisten lasten hankkimista riskiksi. 

Mikko myös konkreettistaa riskipuhettaan, ja ruumiillisuus näyttäytyy perinnölli-

sinä tauteina, joita kuljettavat geenit tuottuvat omalakisina ”pahan lähettiläinä” 

viedessään perinnöllisten tautien viestiä kohtalokkaasti sukupolvelta toiselle (jat-

kuminen; tarttuminen; eteenpäin meneminen). Kokija-toimijassa tämä jatkumo 

tuottaa tunneilmaisuja oma pelko, pelottaa. Lasten hankkimisen suuri riski näyt-

täytyy Mikon puheessa sekä biologiana (terveys) että kulttuurina (kasvattaminen). 

Antti pitää esimerkissä 61 myrskysää suhdetta isäänsä kohtalonomaisena itse-

ään toistavana mallina, riskinä, johon hänellä itsellään ei olisi vaikuttamismahdol-

lisuuksia (varmaan sitte mun suhe siihen mun omaan lapseen ois ihan samanlai-

nen), mitä hän korostaa sävypartikkelilla ihan. Kielellisillä valinnoillaan Antti 

rakentaa determinismidiskurssia, jossa epätyydyttävä elämäntilanne näyttäytyy 

vääjäämättömästi samanlaisena jatkuvana, mutta hän konstruktiivisena toimijana 

jättää kuitenkin oman toimintansa pohdinnan avoimeksi (että haluanko mää ottaa 

sitä riskiä). 

Maailman tila kirjoittuu etenkin mieshaastateltavien determinismin aiheeksi: 

62 sitte tietysti vielä täsä on aika pitkästi semmosia asioita miettinny ko tuo, 
maapallon kehitys on sellanen ku se on, niin, onko täällä kuinka pitkästi 
hyvää tulevaisuutta enää yleensä olemassa koko maapallolla 
kaikkia tämmösiä tässä on joutunnu mietiskelemään. 
onko tuota tämä enää oikea paikka että tänne kannattais, ruveta 
jälkikasvua hommaamaan 
ehkä tämän, tämän tuota, tämän maapallon muuttumisen saastumisen 
myötä tämä, tämä tämmönen yleismaailmallinen ajatus on ruvennu 
tuntumaan, tai maailman tila on ruvennu tuntumaan, meleko semmoselta 
sekavalta ja aina vaan pahenevalta että se on tietysti, pistänny sitä, sitä 
asiaa miettimään, mutta että. (Matti, vp) 

63 ja, jotenki tuntuu että tää, glopaali tilannekki on menosa niin perseelleen 
että, tänne vielä sillaa vapaaehtosesti tuua joko lapsia tai. 
todennäkösesti [lapsi] kärsii suurimman osan siitä ajasta niin, onko 
siinäkään sitte hirveästi mieltä että. (Antti, ny) 

Matti luonnehtii esimerkissä 62 maapallon kehityksen vääjäämättömästi sekavana 

ja pahenevana, ja se on saanut hänet miettimään asiaintilaa. Kognitioverbillä hän 

tuottaa suhteensa asiaan, ja loppujen lopuksi miettiminen muuttuukin deonttisten 

modaaliverbien näyttämänä olosuhteista johtuvaksi pakoksi miettiä (on joutunnu 

mietiskelemään; se on tietysti, pistänny sitä, sitä asiaa miettimään), ja toimija on 
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muuttunut vääjäämättömässä tilanteessa pakon kohteeksi, jolloin tila toimia on 

häviämässä. Epäily lasten hankkimisen mielekkyydestä tällaisessa maailmantilan-

teessa tulee kyseenalaistetuksi: onko täällä kuinka pitkästi hyvää tulevaisuutta 

enää yleensä olemassa koko maapallolla; onko tuota tämä enää oikea paikka että 

tänne kannattais, ruveta jälkikasvua hommaamaan. Sananvalinnassa jälkikasvu 

rakentuu miehen vastuu sukupolvien ketjun jatkamisessa, sillä tässä aineistossa 

vain miehet nimeävät lapsen näin. Antti rakentaa esimerkissä 63 kehityskulkua vää-

jäämättömästi yleisestä yksityiseen kognitioverbiprosessin avulla (jotenki tuntuu), 

mikä tuottaa episteemistä mahdollisuutta eikä niinkään varmuutta asiaintilasta. 

Mahdollinen maailman tilan vaikutus lapsen elinmahdollisuuksiin kirjoittuu pro-

sessina (tää, glopaali tilannekki on menosa niin perseelleen). Mahdollisten lasten 

kärsiminen on väistämätön seuraus maapallon huononevasta tilasta, mikä aktivoi 

tulkinnan determinismidiskurssiksi, vaikka hän pehmentääkin indikatiiviverbin 

varmuutta episteemisellä adverbillä todennäkösesti. Tulkitsen kysymykset tässä 

kontekstissa retorisiksi siten, että toimijat ovat mukautuneet maailman tilaan jättä-

mällä norminvastaisesti lisääntymättä. 

Determinismiä aineistossa tuottaa myös toimivallan luovuttaminen ulkopuoliselle 

voimalle: 

64 niin, mutta että se [suru vasta lapsia saaneiden ystävien ajattelemattomasta 
toiminnasta] meni ohi että niinku, että sillai aattelin että kyllähän se mullaki 
on semmonen niinku, luotu niinku semmonen, että äidiksihän nainen on 
luotu, niinku, mahollisuuksiltaan. 
niin sen, se [lapsettomuus] oli semmonen niinku, kipeä, kohta ja. (Pirjo, vy) 

65 maailma loppuu, eikä toisaalta taas sitten elämä ei oo, mun mielestä 
oikeestaan niin kivaa, että ei niinku tavallaan tule mieleen, että joku nyt jää 
paitsi tai kokematta joltain syntymättömältä lapselta. 
oikeestaan päinvastoin. 
en mä nää sitä niinkun, etuoikeutena syntyä ihmiseksi, vielä vähemmän 
syntyä eläimeksi. 
taikka syntyä ollenkaan ajattelevaksi olioksi. 
koska se on aika, rankka, elämä. 
siitä ei selviä, koskaan naarmuitta. 
ja jotenki vielä vähemmän nyt, nykyaikana. 
niin paljo pahuutta, ihmisiä on paljon, kaikesta joutuu tappelemaan, 
vaikkakin terveydenhuolto on parempi ku koskaan mutta kuitenkin, niin, 
ihminen on, tavottelee sitä omaa hyvää ja omaa parastaan elikkä, jos et sä 
synny kovin vahvana ihmisenä, sä jäät jalkoihin sut nyljetään ja, ja 
syödään elävältä. 
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no kyllä ne vahvatki varmasti voi sortua totta kai, mutta, jotenki elämä 
nykyään, siis ihmiselämä, no niin, taas eläintenki elämä vielä enemmän, 
niin on epäluonnollista. 
se ei ole luonnonläheistä. 
epä-, niin, se on luonnotonta. (Kari, vy) 

Muutaman vanhan haastateltavan puheessa tuottuu toimijuudesta luopuminen. 

Nimenomaan uskonto tuottaa sitä, koska toimijuus on luovutettu luojalle ja oma 

asema kohteena näyttäytyy luonnollisena, kuten tuossa Pirjon esimerkissä 64 

(äidiksihän nainen on luotu, niinku, mahollisuuksiltaan). Toinen vanha haastatel-

tava, Markku, rakentaa toisaalla aineistossa perhediskurssia näyttämällä uskonnol-

lisen auktoriteetin (eihän meitä niinku yksik- yksikseen oo luotu). Raamatullinen 

kaiku kuuluu nimenomaan determinismiä tuottavassa diskurssissa, kun oma toimi-

juus on luovutettu toisaalle, henkimaailman auktoriteetille. 

Maailma rakentuu Karin esimerkissä 65 kaikin puolin hankalista, melkeinpä 

mahdottomista elämisen ehdoista, jotka anastavat puhujalta ja kuvitteelliselta lap-

selta toiminnan mahdollisuudet. Näiden ehtojen aikaansaaja jää esittämättä, ja tul-

kitsenkin Karin puhumisen tavan determinismidiskurssiksi, koska hän kuvaa maa-

ilman kuvailevin indikatiivimuodoin lausein tietynlaisena ja muuttumattomana. 

Hän toteaa näytteessä lakonisesti ilman tarkennuksia tai mentaalisia kehyslausu-

mia: maailma loppuu. Tunnusmerkittömät indikatiivimuotoiset verbiprosessit tuot-

tavatkin merkityssisältönsä varmempina kuin vahvistussanoin korostetut verbi-

prosessit, sillä ne sisältävät modaalisen elementin, kun puhuja käyttää yksinker-

taista väitelausumaa pitäessään esittämäänsä asiaa täysin varmana (Kangasniemi 

1987: 12). Karin yksinpuhelu näyttäytyy eräänlaisena tuomiopäivän julistuksena, 

mitä tulkintaa tukevat varmuutta implikoivat indikatiiviverbit. Nykyinen maailma 

näyttäytyy hänelle yksinomaisesti rankkana paikkana, jossa hän on menettänyt toi-

mijuutensa ja maailma on ottanut toimijan paikan. Vahvat ja heikot asettuvat 

deonttisessa modaaliverbiprosessissa vastapositioihin (kaikesta joutuu tappele-

maan), ja taistelussa heikot jäävät vahvempien saaliiksi (sä jäät jalkoihin sut nyl-

jetään ja, ja syödään elävältä). Sinä-passiivin avulla Kari lukee itsensä ja puhe-

kumppanin huonon kohtalon kokevien kohteiden asemaan. Hänen deterministinen 

ja pessimistinen elämänkäsityksensä laajenee hänestä itsestään ja mahdollisista lap-

sista eläinkuntaan asti. 

Determinismidiskurssissa toimijuus näyttäytyy toteavana, minkä voi tämän 

tutkimuksen diskurssien joukossa nähdä vastakkaisena julistamis- ja kieltäytymis-

diskurssien näyttämälle dynaamiselle toimijuudelle. Vapaaehtoisesti lapsettomien 
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deterministiset lausumat rakentuvat olosuhteisiin sopeutumisena sekä geneettisen 

ja kulttuurisen siirtymisen riskin ja maailman tilan merkitysten ympärille. Haasta-

teltavien toimijuus näyttäytyy ajautumisena ja mukautumisena olosuhteisiin, jota 

tuottavat abstraktia merkitystä rakentavat verbiprosessit tulla, mennä ja jäädä ajan 

kulkua ilmaisemassa. Lakoniset kiteytykset tiivistävät olosuhteiden vaikutuksen 

lapsettomuusratkaisuihin. Toimijuutta tuottavat kognitioverbiprosessit miettiä, aja-

tella ja tuntua implikoivat todennäköisyyksiä ja mahdollisuuksia, mutta eivät 

rakenna varmuutta eivätkä dynaamista toimijuutta. 

Sairaudet ja niiden periytyvyys aktivoivat determinismidiskurssin, ja olosuh-

teiden suurta merkitystä lasten hankkimisesta luovuttaessa rakentavat ensi sijassa 

miehet, mikä korostaa tässä vapaaehtoisen lapsettomuuden kontekstissa miesten 

sivuosaa ja passiivista roolia lisääntymisestä ja lapsettomuudesta päätettäessä. Kun 

ominaisuuksien geneettinen siirtäminen ja mallien kulttuurinen jatkuminen raken-

tuvat ensisijaisesti yksilöllisesti, vapaaehtoisesti lapsettomat haastateltavat ekspli-

koivat maailman tilaa rakentaessaan paitsi itsensä myös ihmiskuntaa laajemminkin. 

Havainnot mukailevat yhdysvaltalaisen Mollenin tutkimustuloksia (2006: 276), 

kun hän on löytänyt ulkoisiksi syiksi vapaaehtoiseen lapsettomuuteen geneettisen 

sairauden ohella ympäristön saasteiden aiheuttamat vaarat, väestönkasvun, hyväk-

sikäytön, köyhyyden ja terrorismin. Hänen tutkimusjoukkonsa koostui yhdysvalta-

laisista naishaastateltavista. Myös ruotsalaisten Petersonin ja Engwallin (2016) tut-

kimuksessa haastatellut olivat huolissaan ylikansoitetusta maailmasta ja siksi lasten 

hankkimista kritisoitiin, ja maahanmuutto oli heidän mielestään hyvä asia. Oman 

kansallisuuden säilymisen ja jatkumisen lasten hankkimisen perusteena he näkivät 

rasistisena. 

Determinismidiskurssi rakentaa maailmaa, jossa asiaintilat ovat olemassa 

annettuina ja pysyvinä eivätkä näyttäydy muutettavina. Ne jatkuvat ennakoitavalla 

tavalla geneettisesti siirtymällä ja jatkumalla kulttuuristen mallien avulla, eikä täl-

laisissa kuvatuissa kokemuksissa yksilötoimijalle jää juurikaan tilaa, ja asioita 

tapahtuu tai jää tapahtumatta ilman hänen aktiivista toimijuuttaan ja myötävaiku-

tustaan. Varauksettomat väitelauseet näyttävät maailman huonon tilan varmana ja 

modaaliverbi joutua (joutuu tappelemaan; on joutunnu mietiskelemään) ilmaisee 

olosuhteista pakkoa. Puhujat ovat menettäneet dynaamisen toimijuutensa tai eivät 

ole saavuttaneet sitä, ja olosuhteet säätelevät heidän liikkumatilaansa. Tällainen 

puhe resonoi nykyisten 2010-luvun käsitysten kanssa: perinnöllisiä sairauksia ei 

ole voitettu ja luonto voi huonosti. Media tuo ongelmia esille suhteessa enemmän 

kuin myönteistä kehitystä, onhan sen tehtävä tuottaa uutisia ja paljastaa epäkohtia. 

Esimerkiksi Suomessa yksilön jättämä hiilijalanjälki on kohtuuttoman suuri, ja 
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siksi lapsettomuutta pidetään tärkeimpänä ympäristöpäätöksenä, jonka ihminen voi 

tehdä (Suominen & Poser 2017: 186). Myös päätyminen lapsettomuuteen determi-

nismin seurauksena palvelee samaa päämäärää. 

5.6 Konstruktiivinen toimijuus tuottaa erilaisia mahdollisuuksia 

toimia 

Konstruktiiviseksi toiminnaksi tulkitsen lapsettomuuteen liittyvien asiaintilojen 

kielentämistä useasta näkökulmasta ilman vastakkainasettelua rakentavaa katego-

risointia. Haastateltavat tuottavat kokemuksiaan lasten hankkimisen normin ja 

oman vapaaehtoisen lapsettomuutensa kentällä, ja tätä eksplisiittistä pohdintaa eri 

vaihtoehtojen välillä kutsun konstruktiiviseksi toimijuudeksi, koska se näyttää 

oman toiminnan rakentumisen vuorovaikutuksessa kulttuuristen normien kanssa. 

Lasten hankkimisen ja lapsettomuuden merkityksiä punnitaan: 

66 no mää oon sitte miettinyt sitä että oon huomannu sitte jotenki tämän oman 
päätöksen myötä että joku tämmönen, niinku äitiyski son tosi sisällä tässä 
suomalaisessaki kulttuurissa. 
että jos joskus on käyny jossain lastenvaateosastolla tai tämmösessä niin 
sitte siellä niinku näkkee muita nuoria naisia ehkä, jotka kattelee 
lastenvaatteita sitte nää ite vaan että, no mun ei tarvi näitä katella ehkä 
ikinä eikä tarvi valikoia vaunuja eikä mittään, niin toisaalta semmonen 
helpotus että jes, tai että ei tarvi tämmöseen härdelliin mennä mutta sitte 
toisaalta, entä jos oiski lapsi että eikö se ois toisaalta hauskaa sitten päästä 
siihen samaan mihin ne monet muut nuoret naiset. 
että monessa asiassa on tämmönen kakspiippunen juttu sitten että mitä se 
on olla lapseton. (Laura, ny) 

Laura eksplikoi esimerkissä 66 omaa toimijuuttaan nimeämällä lapsettomuutensa 

asiana (tämän oman päätöksen myötä) ja kehystää sitä kognitio- ja perkeptioverbi-

prosessein (oon sitte miettinyt; oon huomannu). Samalla hän peilaa itseään normiin, 

jonka tuottaa valtavirraksi tulkittavana ilmauksena (äitiyski son tosi sisällä tässä 

suomalaisessaki kulttuurissa). Laura rakentaa konstruktiivisuutta esittämällä 

kaksi eri suhtautumistapaa lapsiin liittyvässä tilassa, lastenvaatekaupassa. Lapsista 

aiheutuvat rutiinit ja tehtävät hän kuvaa puhekielisesti härdellinä, mitä tuottaa 

pyörremyrskynomaisen tekemisten vyöryn, jonka valtaan lasten kanssa joutuu. 

Kulttuurisen paineen hän näyttää deonttisella verbiprosessilla (ei tarvi tämmöseen 

härdelliin mennä). Laura nimeää oman tilanteensa helpotukseksi, ja pohtii toisaalta 
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myös pääsemistä samaan mihin muutkin nuoret naiset; normi kirjoittuu spekulatii-

viseksi tavoitteeksi. Toisen, norminmukaisen vaihtoehdon hän rakentaa retorisena 

kysymyksenä (entä jos oiski lapsi että eikö se ois toisaalta hauskaa sitten päästä 

siihen samaan). Leksikon avulla hän luonnehtii eri vaihtoehdot ristiriitaiseksi ase-

telmaksi (kakspiippunen juttu) ja tuottaa eri mahdollisuuksia myös vertailua impli-

koivalla rakenteella toisaalta – toisaalta. 

Konstruktiivisuus rakentuu oman toimijuuden pohdintana lasten hankkimisen ja 

lapsettomuuden välillä: 

67 no ussein ehkä aattelee että se [lapsettomuus] on aika pieni asia ko, ko se ei 
oo tosiaan sellanen mitä mää nyt mitenkään, jokapäiväsesti miettisin että, 
pitäs saaha lapsia mutta. 
tai enhän mää tiiä voihan mulla olla biologisesti mahotontakin se 
lapsensaanti ja, sillä osin se ehkä vois sitte jonain päivänä olla tosi iso ja 
ahistavaki kysymys mutta että, tällä hetkellä ko luulen että se biologisesti 
olis mahollista ja mulla niinkö, kaiken järjen mukkaan pitäs olla, 
semmonen vapaa valinta asian suhteen niin sitte se tuntuu tosi pieneltä, 
pieneltä kysymykseltä mutta. (Antti, ny) 

68 mutta sitte, mä oon toiselta puolen ajatellu että, kun mulle ei ikinä se 
muitten lasten hoitaminen oo ollu, et vaikka -- (kahvilan tuolien siirtely 
peittää sanan tai kaksi) niin se ei oo semmonen että mää siitä ikinä 
nauttisin, niin niin mää oon ajatellu myös sitä että jos se tulee se olo että 
ehkä niitä lapsia sitteki pitäs hankkia, niin sen voi kyllä siitä pääsee 
helposti tota (haastattelijan puhelin soi) yli niinku sillä, että ho-ho-hoitaa 
(nauraa puhuessaan) muitten lapsia vähä aikaa. 
et kyllä se puoli päivää, aina lasten kanssa riittää siihen että, ei ei ei tuota 
minulle. (Jenni, np) 

Antti eksplikoi lapsettomuuden merkityksen pohdintaa eri puolilta mentaalisin ver-

biprosessein (ussein ehkä aattelee että se [lapsettomuus] on aika pieni asia; se tun-

tuu tosi pieneltä, pieneltä kysymykseltä) sekä järjen käyttönä (kaiken järjen muk-

kaan). Hän rakentaa esimerkissä 67 myös ajan kulkua implikoivan tilanteen, jossa 

lapsettomuudella voi olla suurempi merkitys (se ehkä vois sitte jonain päivänä olla 

tosi iso ja ahistavaki kysymys). Eri mahdollisuuksien pohtimisessa Antin toimijuus 

kirjoittuu konstruktiivisena, kun olosuhteet vaikuttavat omaan merkityksenantoon 

ja hän tuottaa tietämättömyyttä tulevista elämäntilainteista (enhän mää tiiä voihan 

mulla olla biologisesti mahotontakin se lapsensaanti). Jenni sanallistaa esimerkissä 

68 pohdintansa kognitioverbiprosessilla ajattelun tuloksena ja rakentaa mentaali-

verbiprosessilla mahdollisuuden, jossa lapsen hankkiminen voisi tulla mieleen 
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(mää oon ajatellu myös sitä että jos se tulee se olo että ehkä niitä lapsia sitteki 

pitäs hankkia). Sisäinen maailma sytykkeenä on tulkittavissa normatiivisuuden 

voimaksi, lasten hankkimisen halu vain tulee jostakin (ts. ´kulttuurista´), sillä hän 

ei luonnehdi tällaista tuntemusta suosivia olosuhteita tarkemmin. 

Jenni ratkaisee valinnan vaihtoehtojen välillä huumorin avulla, jossa pelkkä 

lasten kanssa oleminen ilman tarkempaa luonnehtimista riittää kiteyttämään sen 

mahdottomuuden eli lastenhoitamisen raskauden. Jennin oma nauru vahvistaa lau-

suman tulkintaa huumoriksi, mutta myös lausuman epäkorrektius: lapset kuvataan 

suorasukaisesti rasitteena eikä ilona, kuten olisi lisääntymismyönteisessä yhteis-

kunnassa kulttuurisesti korrektia puhua. Kahvila haastattelun miljöönä toi tilantee-

seen lisä-ääniä (tuolien siirtely, puhelimen soiminen) verrattuna suunniteltuun 

tapaamiseen kotona tai kirjastossa, mutta se ei näkyvästi haitannut haastattelun 

sujumista. Tulkitsin häiriön merkityksettömäksi, koska keskustelu jatkui entisellä 

rytmillä ilman katkoksia tai taukoja. Tulkinta jää kuitenkin epävarmaksi, sillä 

vaikka aineellinen ympäristömme vaikuttaa meihin affektiivisesti, sitä vaikutusta 

on usein hankalaa ilmaista ja sanoittaa (Rinne, Kajander & Haanpää 2020: 8). 

Vanhat naishaastateltavat spekuloivat nuoruudenaikaisilla valinnoillaan: 

69 sitä mä en tiedä että jos, jos mä olisin menny naimisiin, et oisko siinä 
vaiheessa sitte joutunu miettimään sitä [lapsettomuutta] uudelleen. 
sitä en osaa sanoo, ku sitä kokemusta ei oo. 
mutta, mutta tota voi olla, että siinä ois käyny sitte niin, että jos mies, 
haluaa. 
mutta en osaa sanoa. (Ritva, vy) 

70 se että minkälainen mää oisin ihmisenä sen jälkeen jos mää oisin 
kasvattanut jonkun lapsen niin tuota niin. 
en tiedä, ehkä en olis yhtään sen kummosempi kun nyttenkään mutta 
tuota. (Tuula, vp) 

Eri mahdollisuuksien – lasten hankkimisen ja lapsettomuuden – pohtiminen ja ei-

tietäminen rakentavat konstruktiivista toimijuutta (mä en tiedä että jos; en osaa 

sanoa; en tiedä). Ritva spekuloi esimerkissä 69 naimisiinmenolla ja sen normin-

mukaisella seurauksella lapsen saamisella, minkä hän rakentaa deonttisella verbi-

prosessilla (oisko siinä vaiheessa sitte joutunu miettimään sitä [lapsettomuutta] 

uudelleen) ja nostaa miehen tahdon mahdolliseksi ratkaisevaksi toimijaksi (voi 

olla, että siinä ois käyny sitte niin, että jos mies, haluaa). Tuula puolestaan aprikoi 

lapsen kasvattamisen vaikutusta omaan persoonaansa ilman parisuhteen kehystä 



136 

(minkälainen mää oisin ihmisenä sen jälkeen jos mää oisin kasvattanut jonkun 

lapsen). Lapsen vähäinen vaikutus kirjoittuu paitsi vaikutuksen verbaalisena epäi-

lemisenä myös vähättelyä implikoivana kvanttoripronominin avulla (jonkun lap-

sen). Vanhat naiset Ritva ja Tuula tuottavat esimerkeissä 69 ja 70 konstruktiivista 

toimijuutta reflektion muodossa mentaalisin pohdinnoin ja suhdelausumin. Mah-

dollisuudet rakentuvat normin mukaisen ja normista poikkeavan toiminnan välille, 

mikä kielentyy konditionaalimuodoin (minkälainen mää oisin ihmisenä; meniskö 

se sitte kuitenki niin). Monet lapsettomista naisista kyselevät, millaista olisi ollut, 

jos olisi ollut lapsia pikemminkin kuin katuivat ratkaisuaan (DeOllos & Kapinus 

2002: 76). Tämänkään tutkimuksen haastateltavat eivät tuottaneet katumusta. 

Aika kuluu ja vaikuttaa oman lapsettomuuden merkityksellistämiseen: 

71 minusta tuntuu että se [vapaaehtoisen lapsettomuuden merkitys] kasvaa 
koko ajan. 
että aikasemmin se on ollu vaan semmonen että hitsi voisinkohan mää 
niinku oikeesti että enkö mie haluakaan lapsia että mitä ihmettä mut sitte 
se vaan koko ajan vahvistuu mitä enemmän mää vietän lasten kanssa aikaa, 
ja seuraan niinku lapsiperhe-elämää, vierestä, ja se vahvistuu koko ajan. 
ei, ei, ei tuota. (Jenni, np) 

72 no sillä lailla että muutama vuos sitten se ei ollu mun aktiivisessa 
mietinnässä vaan se oli semmonen niinku mä sanoin että jos se vauvakuume 
tulee niin sitte se tulee. 
se oli tämmönen, oli opiskelut siinä ja näin niin. 
etten mä miettiny sitä. 
mut nyt se on sitte taas ollu semmonen varmaan ikään liittyvä että, kun on 
tosiaan ehkäisy ja sterilisaatio tämmösiä juttuja miettiny, ku 
kolmekymppinen lähestyy, niin niin, sit se on tavallaan niinku, sitä on 
pitäny käsitellä, tai on tarvinnu. (Heidi, np) 

Konstruktiivinen toimijuus rakentuu myös oman näkemyksen muuttumisena ja 

vahvistumisena. Ajan kulun vaikutus omiin kokemuksiin ja merkityksiin tuottuu 

Jennin esimerkissä 71 merkityksen kasvamisena ja vahvistumisena (minusta tun-

tuu että se [vapaaehtoisen lapsettomuuden merkitys] kasvaa koko ajan; se vaan 

koko ajan vahvistuu). Hän tulkitsee omaa sisäistä tuntemustaan mentaalisella pro-

sessilla (minusta tuntuu) eikä esitä sitä yleisesti varauksettoman varmana asiain-

tilana. Samoin kysymykset rakentavat episteemistä modaalisuutta (voisinkohan 

mää; enkö mie haluakaan lapsia). Heidin esimerkissä 72 ajan kulku saa hänet 

kääntymään avointen vaihtoehtojen ääreltä lapsettomuuden kannalle, mihin häntä 
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kiirehtii sterilisaatiolainsäädännön määräämä ikäraja deonttisen modaaliverbi-

prosessin rakentamana (ku kolmekymppinen lähestyy, niin niin, sit se on tavallaan 

niinku, sitä on pitäny käsitellä, tai on tarvinnu). 

Haastateltavan oma kehitys tuottaa muutosta omassa ajattelussa lapsesta ja lapset-

tomuudesta: 

73 se [lapsettomuuden] merkitys on vasta, tai sen oon huomannu nyt sitte 
iäkkäämpänä, ku on tullu vanhemmaksi. 
et ei sillon nuorempana mitään konkreettisia asioita ollu että, mikä, mikä 
niinku ois, saannu sen aiheen mieleen tai että sitä ois pohtinu. 
nyt se on ollu sitten, ei nyt just mutta siis nyt ku, on ollu varttuneempi. 
eli myöhempänä aikana, tai aikoina. 
no varmaan se on sitä että, että, ihminenhän kehittyy henkisesti, ja, 
arvomaailma muuttuu, pysähtyy enemmän ajattelemaan asioita ja, kaikki 
tavallaan voi mennä yhtäkkiä päälaelleen jopa. (Kari, vy) 

74 ja sitä ehkä sillon nuorempana mietti että ehkä se [halu hankkia lapsia] 
tulee sieltä sitte vanhemmiten se että, se tuntu jotenki niin --- mutta sit mitä 
vanhemmaks sitä on tullu niin sitä enemmän sitä on tullu siihen tulokseen 
että ei se nyt oiken sitte ehkä välttämättä ookkaan tulossa se, tulossa se 
mielipide että niitä haluaskaan. 
et, kyl mää, tän nykysenki, tosiaan tuoreen vaimoni kanssa niin, suhteen 
alkupuolella on hänenki kans puhuttu lapsista että ehkä niitä joskus 
hankkii. 
sit on tälleen pikku hiljaa enemmän ja enemmän kehittyny taas siihen 
suuntaan että ei. 
joo, prosessia mukana et se ei oo mikään tietty hetki että niinku tai eikä oo 
myöskään sellanen tilanne että, aina on ollu sitä mieltä että ikinä en haluu 
lapsia vaan se on niinku silleen, kehittyny ajan myötä. (Ville, np) 

Näissä esimerkeissä haastateltavien oma kehitys on tulkittavissa lapsettomuuden 

pohtimiseksi, kun kahdessa edellisessä esimerkissä itse ajan kulku implikoituu asi-

aintilaan vaikuttavaksi olosuhteeksi. Kari kuvaa esimerkissä 73 ihmisen henkistä 

kehitystä itsestäänselvänä sävypartikkelilla -hän (ihminenhän kehittyy henkisesti, 

ja, arvomaailma muuttuu), ja peilaa omia ajatuksiaan ajan kulkuun (nuorempana; 

iäkkäämpänä; varttuneempana) ja perustelee sillä lapsettomuutensa pohdintaa 

konstruktiivisena toimijana. Ville puolestaan kuvaa suhtautumisensa muuttumista 

asiaintilan kehittymisenä ja nimeää sen prosessina erotukseksi kerrallisesta päätök-

sestä tai valinnasta (joo, prosessia mukana; se on niinku silleen, kehittyny ajan 

myötä). Prosessimaista kehittymistä kuvaa myös perfektimuotoinen, jatkuvaa aikaa 
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implikoiva, verbiprosessi samatarkoitteisine adverbimääritteineen (sit on tälleen 

pikku hiljaa enemmän ja enemmän kehittyny). Karin ja Villen tekstit vahvistavat 

aiempaa De Ollosin ja Kapinuksen käsitystä (2002: 74), että lapsettomuus on 

pikemminkin prosessi kuin päätös. 

Konstruktiivisuus näyttäytyy aineistossa lapsettomuuden etujen ja haittojen 

punnitsemisena, mahdollisten seurausten pohdintana ja myös oman lapsettomuus-

päätöksen ja lapsettomuuteen päätymisen prosessoinnin kuvauksena. Konstruktii-

vinen toimija liikkuu lisääntymisnormin ja vapaaehtoisen lapsettomuuden kentällä 

pohtien niitä ja suhteuttaen omaa toimintaansa kulttuurisesti korrektiin näkemyk-

seen lisääntymisnormista. Toimijuus tuottuu lapsettomuuteen liitettyjen mahdolli-

suuksien ja vaihtoehtojen pohtimisena, ei julistamisena eikä kieltäytymisenä sen 

kummemmin kuin determinisminäkään. Puhuja pitää toimijuuden itsellään. Men-

taalista työskentelyä eri mahdollisuuksien parissa tuottavat kognitio- ja perkep-

tioverbiprosessit miettiä, huomata, ajatella, tuntua. Erilaisista toiminnan mahdol-

lisuuksista puhujat eivät tuota varmuutta vaan pikemminkin epätietoisuudeksi ja 

epävarmuudeksi tulkittavia asiaintiloja ja ei-tietämistä kielto- sekä kysymyslausu-

min. Mahdolliset erilaiset ja muuttuvat näkemykset lapsettomuudesta tuottuvat 

myös leksikkona, kun niitä luonnehditaan kaksipiippuiseksi jutuksi ja asiaintilaa 

tarkastellaan eri näkökulmia implikoiden toisaalta – toisaalta -rakenteella. 

Ajalla on merkitystä kokemuksen luonteen ymmärtämisessä. Shaw´n tutkitta-

vissa ilmeni synnynnäistä joustavuutta tiellä lapsettomuuteen, mutta monitahoiset 

ajan kulkuun kytkeytyvät tekijät vaikuttivat valittuun tiehen: oma henkilöhistoria, 

elämänvaiheet sekä suhteet kumppaniin. Hänen tutkimuksensa kohdentui lapsetto-

muuspäätöksen syntyyn sekä sosiaalisten odotusten ja äitiyden mallin vaikutukseen 

lapsettomuuden valinnassa. Tutkimusjoukko koostui keski-ikäisistä vapaaehtoi-

sesti lapsettomista naisista Yhdysvalloissa (Shaw 2010: 153, 160). Konstruktiivi-

sen toimijuuden diskurssissa lapsettomuus näyttäytyy merkityksellisenä asiana, 

josta puuttuu mustavalkoinen asetelma ja jossa rakentuu muuttuvaa ja olosuhteis-

takin johtuvaa merkityksenantoa. Havainto tukee näkemystä vapaaehtoisen lapset-

tomuuden laajasta kirjosta, joka sisältää niin päätyminen lapsettomuuteen kuin lap-

settomuudesta päättämisen ja vivahteita niiden välillä (Peterson 2010a: 82). 

Tietynlaisten representaatioiden voidaan tulkita aktivoivan ja ylläpitävän tie-

tynlaisia diskursseja. Vapaaehtoisesti lapsettoman representaatiot tuottavat aineis-

tossa vapaus- ja hedonismidiskurssia, tyytyväisyysdiskurssia, julistamis- ja kieltäy-

tymisdiskursseja, ruumiillisuusdiskurssia, determinismidiskurssia sekä konstruktii-

visen toimijuuden diskurssia, jotka merkityksellistävät, millaisena vapaaehtoisesti 

lapseton teksteissä rakentuu. Hän näyttäytyy luonnehtivin ja nimeävin suhdelausu-
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min konstruoituna vapaudesta nauttivana ja elämänmuotoonsa tyytyväisenä, jonka 

toimijuus näyttäytyy pysyvää olotilaa implikoivana toteamisena ja merkitys tuottuu 

itsestäänselvänä sävypartikkelein -hAn ja kAAn ja varmana demonstratiivimäärit-

tein se, ne. Lapsettomuus elämänmuotona antaa mahdollisuuden nauttia ainutker-

taisesta elämästä ja pitää päätäntävalta omissa käsissä. 

Omaa lapsettomuusvalintaa julistetaan affirmatiivisin verbiprossein, jolloin 

vastatoimijuus vallitsevaan lisääntymisnormiin nähden nostetaan arvostettavaksi. 

Myös kieltäytyminen ja ruumiillisuus tekevät toimijuudesta aktiivisen kontrastoi-

villa pronomineilla, minä-viitteisillä adjektiiveilla sekä faktiivisilla kognitio-

verbeillä ja dynaamisilla modaalisilla verbiprosesseilla. Lapsettomuus liitetään nai-

sen biologiaan ja lapsesta tulee tälläkin tavalla nimenomaan naisen lapsi. Olosuh-

teiden mukana ajautuva ja elämäntilanteisiin mukautuva toimijuus tuottuu determi-

nisminä ja konstruktiivinen toimijuus suuntaa eteenpäin rakentaen erilaisia mah-

dollisuuksia toimia. 

Representatiivisiksi kutsumani diskurssit ilmentävät paitsi vapaaehtoisesti lap-

settoman merkityksellistämistä myös muovaavat lapsettoman maailmaa, jossa lapsi 

esitetään kahleena ja vapauden estäjänä. Kieltolausumat näyttävät implikaationsa, 

joiden varassa esiin nousee lisääntymisnormi kieltäytymisen kohteena. Normiksi 

kirjoittuvat yhteiskunnan ja uskonnollisten auktoriteettien sekä ulkopuolis-

ten – ulkoryhmäläisinä tuotettujen – asettamat odotukset ja lapsena saatu kulttuu-

rinen malli. Kiellot rakentavat myös implikaatiota lapsettomuuden norminvastai-

suudesta ja lapsettomasta onnettomana ihmisenä. 

Vaikka olen otsikoinut tämän analyysiluvun Vapaaehtoisesti lapsettoman rep-

resentaatiot, kietoutuvat kaikki kielen metafunktiot toisiinsa ja tuottavat samalla 

toimija-minän suhteen toisiin ja konstruoivat vapaaehtoisen lapsettomuuden maa-

ilmaa. Diskurssintutkimuksen termi lausuma kattaakin interaktiivisina merkitys-

kokonaisuuksina toimivia sanoja, lausekkeita, lauseita ja niiden muodostamia 

komplekseja, ja niiden diskurssitoiminnot antautuvat tulkittaviksi vasta kontekstis-

saan ja riippuvat monista eri tekijöistä (Shore 2020: 274). 
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6 Vapaaehtoisesti lapsettoman suhde lapseen 
ja perheeseen 

Vapaaehtoisesti lapsettomien maailmassa keskeisinä näyttäytyvät lapsi ja perhe, 

joihin haastateltavat rakentavat suhteensa, vaikka haastattelun teemoissa niitä ei 

erikseen esitettykään. Kun vapaaehtoisesti lapsettoman representaatiota tuottavissa 

diskursseissa puhuja itse merkityksellistetään ja hänen toimijuutensa nousee näyt-

tämön etualalle, sille taustaksi asettuvat nyt normi lisääntymisestä ja diskurssit lap-

sesta, perheestä ja erosta lapsettomien ja lisääntymismyönteisten välillä, joihin näh-

den minä-toimija asemoi itsensä. Tällaisia diskursseja on aineistossa lausuma-

ketjujen määrinä ilmaistuna 539 lausumaketjua, eli melkein yhtä paljon kuin vapaa-

ehtoisesti lapsettoman representaatiota ilmentäviä lausumaketjuja (537). Lapsi- ja 

perhediskurssien kanssa esittelen kuiludiskurssin siirtymänä kohti eksplisiittistä 

vuorovaikutusta tuottavia diskursseja, joissa vuorovaikutuksen osapuolet ottavat 

mittaa toisistaan ja jota analysoin luvussa 7 Kamppailu toimijuudesta ja normista. 

6.1 Lapsi ulkopuolisen tarkkailijan arvioinnin kohteena 

Lapsesta haastateltavat puhuvat sellaisten ilojen ja haittojen kautta, joita he ovat 

kokeneet tuttujen lasten kanssa tai joita he katsovat etäämpää, havaituista lapsista 

saatujen käsitysten kautta. Lapsi näyttäytyy aineistossa myös oletuksina siitä, mil-

laista lapsen kanssa eläminen voisi olla: mitä iloa tai haittaa lapsista voisi haasta-

teltaville koitua. Tällaiseen kuvaamiseen oli sytykkeenä kysymyspari Mitä saavu-

tat lapsettomana?/Mistä jäät paitsi lapsettomana? Diskursseja, joissa lapsi merki-

tyksellistetään, on aineistossa runsaasti (191 lausumaketjua), toiseksi eniten perhe-

suhteita rakentavien lausumaketjujen (261) jälkeen (ks. liitettä 4). Kaikki haasta-

teltavat merkityksellistävät lapsen tavalla tai toisella. Useimmin haastateltavat tuot-

tavat lapsen – teoreettisen tai tuntemansa – ilona ja harvemmin taakkana. Muutama 

haastateltava vertailee myös lapsen hoitamista lemmikistä huolehtimiseen. 

6.1.1 Lapsi ilona 

Eniten lapsidiskurssia tuottaa lapsen merkityksellistäminen ilona. Kiteytän tässä 

luvussa lapsesta koituvaksi iloksi sen, millaisia myönteisiä kokemuksia tai mahdol-

lisuuksia haastateltavat tuottavat lapsista puhuessaan. 
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Lapsi kuvataan pysyvyyttä implikoivilla suhdelausumilla, joissa luonnehtiva pre-

dikatiivi rakentaa lapsista kuvan yhdenmukaisena joukkona: 

75 no minä jään varmaan paitsi, siis siis ne hetket jollon niinku elämä on 
tylsää, että on vaikka sunnuntaipäivä ja on käyty jo niinku miehen kanssa 
ulkona ja sit on tehty ruoka ja sit on se että mitäs nyt tehhään, ko lapset 
täyttää sit semmoset hetket, kuitenki. 
ja mitä mie lasten kanssa oon ollu niin onhan hyö hirmu hauskoja, niinku 
hirmu kivaa on olla lasten kanssa, että varsinki miun kummityttö on minun 
sydämen vieny kokonaan että hän on tosi hauska tyyppi. (Jenni, np) 

76 kun on sitä omaa, aikaa, niin nyt on niinku tullu semmosia ajatuksia että 
mähän voisin niinkun, pyytää [sisarusten lastenlapsia] tänne mun luo ja 
olla, olla sitte. 
mullon ollu nyt näit sukulaistyttöjä jotka oli aikanaan viistoistavuotias se 
eka kerran kävi täällä. 
nyt on kaheksantoistavuotiaana käyny. 
ja sitte on tämmönen, viisvuotiaana ja seitsemänvuotiaana käyny, niin tässä 
on kyllä tullu sit vähän esiin näitä, asioita, varsinki näitten, pienempien 
kohdalla. 
totta kai mähän oon tavannu heitä vielä pienempänäki mutta nyt oon ollu 
niinku kahestaan heiän kanssa niin, niin kuinka mukavaa sit loppujen 
lopuks on ja, ja kuinka, viksuja (naurahtaa), viksuja ja kiinnostavia nää 
lapset on. (Ritva, vy) 

Jenni luonnehtii esimerkissä 75 lapset suhdelausumilla hauskoiksi ja heidän kans-

saan olemisen kivaksi, mikä tuottaa pysyvyyttä ja varmuutta. Myönteistä arviota 

hän korostaa intensiteettimääritteellä hirmu (onhan hyö hirmu hauskoja; hirmu 

kivaa on olla lasten kanssa). Nimeäminen tyypittelevästi (hahmo tai tyyppi) luo 

homogeenista kuvaa puheena olevasta ryhmästä, mutta tässä kontekstissa Jennin 

luonnehdinta kummitytöstään (hän on tosi hauska tyyppi) tyyppi on tulkittavissa 

myös synonyymiksi nimeämiselle ´tyttö´. Esimerkissä 76 Ritva toimijana tekee 

lähempää, henkilökohtaista tuttavuutta sukulaistyttöjen kanssa, sillä hänen enim-

mät lapsikokemuksensa ovat työelämästä. Luonnehtivalla predikatiivilla hän kuvaa 

yhdessäoloa lasten kanssa (kuinka mukavaa sit loppujen lopuks on). Tuloksena 

tästä mukavasta kokemuksesta on lasten esittäminen viksuina ja kiinnostavina 

(kuinka, viksuja, viksuja ja kiinnostavia nää lapset on). 
  



143 

Lasten kanssa eläen voisi saada iloa lapsen kasvun ja kehittymisen seuraamisesta: 

77 no tota, mä jään paitsi aika paljon vastuusta, tai siis tosi paljon, ja, mut sit 
siitä niinkun ilosta mikä varmaan seuraa siitä kun oma jälkikasvu niinkun 
kehittyy ja on, oppii ja onnistuu ja kasvaa ittekseen. (Heidi, np) 

78 niin, kyllähän siinä varmaan, omalla laillaan vois a-, voi tuntea että jää 
paljostaki paitsi ku ei oo sitä, ei oo se lapsi kasva ja ei oo, ei oo niitä lapsiin 
liittyviä menoja ei nää ku nyt se, pieni (poika) menee ensimmäistä 
koulupäiväänsä ja näin poispäin että. 
en mä oiken tunne, ikinä oo tuntenu tarvetta silleen että, mää sai-, tarttisin 
näitä kokemuksia. (Ville, np) 

Muutama haastateltava näyttää ilon lapsen kasvamisen ja kehittymisen seuraami-

sen asiaintilana, joka lapsettomana jää kokematta. Esimerkissä 77 Heidi lisää tähän 

oppimisen ja onnistumisen. Lapsen itsenäisyyden ja vanhemman etäisyyden lapsen 

kasvamiseen ja kehittymiseen hän rakentaa esittämällä, että lapsi kehittyy, oppii, 

onnistuu ja kasvaa ittekseen. Heidi näyttäytyy konstruktiivisena toimijana tarkas-

tellessaan lapsen kanssa elämistä eri näkökulmista. Lapsen ikävaiheet ja siirtymä-

riitit Ville esittää esimerkissä 80 tärkeimpinä ilon aiheina, joista lapseton jää paitsi. 

Asiaintilan teoreettisuutta hän korostaa nollapersoonaisella kokijalla (voi tuntea 

että jää paljostaki paitsi ku ei oo sitä, ei oo se lapsi kasva ja ei oo, ei oo niitä lapsiin 

liittyviä menoja ei nää ku nyt se, pieni (poika) menee ensimmäistä koulupäiväänsä). 

Lapsi ilona -diskurssissa jäädä-ilmauksilla viitataan implisiittisesti toisiin näkökul-

miin: yhteisöllisiin normeihin, ihanteisiin ja uskomuksiin (jälkikasvu kehittyy; lap-

siin liittyvät menot) ja niiden avulla voidaan esittää toteutumattomaksi jokin kult-

tuurisen odotuksen tai yhteisöllisen normin mukainen asiaintila (Virtanen 2015: 

131). Henkilökohtaisen kantansa tuohon tärkeyteen hän rakentaa kieltolausumalla 

minä-kokijana (en mä oiken tunne, ikinä oo tuntenu tarvetta silleen että, mää sai-, 

tarttisin näitä kokemuksia). Sekä Heidi että Ville tuottavat episteemisen mahdolli-

suuden, Heidi leksikaalisesti (varmaan) ja Ville episteemisellä modaaliverbi-

prosessilla (omalla laillaan vois a-, voi tuntea että jää paljostaki paitsi). 

Kokemukset tutuista lapsista tuottavat iloa: 

79 ja sitte mulla on kymmenen kummilasta, että, jokku sitte on varmaan niinku 
lakannu kysymästä mua mä oon jotenki tajunnu että ko, että eihän kukaan, 
niinku pysty määräänsä enempi, enkä mää voi sanoa että mää oon edes 
mikään semmonen, kovin muistava ja hössöttävä kummitäti mutta ne on 
mun kummilapsiani ja ne tietää sen ja, oon toki muistanu heitä mutta että, 
niin. 
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ja sitte et ko mää muutin tänne, ja niinko ystävien lapset myöski sitte niinko, 
siellä. (Pirjo, vy) 

80 ja tuota, sit sillä [miesystävällä] oli perhettä ja lapsia niin mää aattelin että, 
ja niinku varsinki (nuorin) oli, no tytöt oli vielä et ne kävi opiskeluista, sitte 
viikonloppusin kotona, et sillai niinko sain heihinki vielä semmosen hyvän 
kontaktin niinko vanhemmat tytöt mutta niin, (nuorimman) kans varsinki 
niin must tuntuu että, (nuorinta) varten mää varmaan sen ajan siellä sitte 
olinki että. 
et se oli niinko molemmin puolin semmosta, antosaa. (Pirjo, vy) 

81 ja niinkun mä olin hyvin yllättynyt kun sillä, sitten, yks nuori sairaanhoitaja 
sitten, ko mä olin yövuorossa siellä työssä kerran niin tuota, niin sano 
näinikkäästi että tuota, että ku sä hoidat niin kauniisti näitä vauvoja, siis 
se käytti nimenomaan sanaa kauniisti niitä vauvoja, en tiedä sitten mitä 
hän sillä tarkotti niinkun oikeesti mutta tuota. 
kai hän oli sitten niinkun seurannut sitä, mun toimintaa ja, todennut että, 
jotain semmosta kaunista toimintaa. 
tai niinku sillä tavalla niinkun kohtelee kauniisti lapsia, että kyllähän, siellä 
tietysti on monenlaisia hoitajia ja, ja ja tietysti ne ketkä on pitkään siellä 
tehneet niin niillä on tietysti tietynlaiset semmoset niinku vähän rutiinimaiset 
otteet, joita mulla ei taas oo kun, on niin vähän aikaa ollut sitten siellä vasta, 
mutta tuota. 
mutta mä luulen että tota, mun tapa toimia viiden vauvojen ja lasten kans 
on varmaan ihan (yskähtää) ihan tuota, yhtä hyvää. (Tuula, vp) 

Vanhan, yksin elävän Pirjon teksti koostuu suurimmalta osin lapsista koetun ilon 

kuvaamisesta. Hänen esimerkeissään 79 ja 80 rakentuu paitsi vuorovaikutus myös 

tietoisuus molemminpuolisesta lämpimästä suhteesta. Tietoisuus tuottuu vakuutta-

vasti indikatiivimuotoisilla verbeillä väitelauseissa: ne on mun kummilapsiani ja ne 

tietää sen; sain heihinki vielä semmosen hyvän kontaktin; se oli niinko molemmin 

puolin semmosta, antosaa). Tiedostettu myönteinen vuorovaikutus tuottaa suhtee-

seen merkityksellisyyttä. 

Tuulan esimerkissä 81 kollegan antama palaute vahvistaa hänen omaa käsitys-

tään onnistuneesta toiminnasta työssä vauvojen parissa. Palautteen myönteinen 

merkityssisältö on tulkittavissa vahvaksi palautteen antajan sananvalinnan perus-

teella (sä hoidat niin kauniisti näitä vauvoja vrt. ´sä hoidat niin hyvin näitä vau-

voja´). Kaunis hoitaminen lisää ammattitaitoiseen toimintaan tunnetason hellyyttä 

ja huomaavaisuutta. Palaute vahvistaa Tuulan itsensä kokemaa toimijuutta vasta 

lyhyen aikaa kestäneessä työssä lasten parissa (mä luulen että tota, mun tapa toi-

mia viiden vauvojen ja lasten kans on varmaan ihan (yskähtää) ihan tuota, yhtä 
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hyvää), vaikkakin hän vähentää päätelmänsä varmuusastetta kognitioverbiproses-

silla luulen että. Tämä on tulkittavissa vaatimattomuudeksi ja vaikeudeksi ottaa 

vastaan kehumista. 

Haastateltavat tuottavat mukautuvaa toimijuutta lasten kanssa: 

82 no yleisimmin ehkä sitä että ku jos jollekki ihmiselle sanoo että ei halua 
lapsia niin, ne olettaa niinkö että inhoaa lapsia mutta, mulla on niinku se 
että mää kyllä tuun toimeen lasten kanssa ja sinänsä tykkään olla monien 
lasten kanssa mutta, silti niinku mulla on se oma päätös että ne omat lapset 
ei kiinnosta enkä halua hankkia, et sillä tavalla. (Laura, ny) 

83 mutta, niinku sanottu niin mä viihdyn lasten kanssa, ja, lapset ilmeisesti 
niinkun, viihtyy mun kanssa koska niinku ihan naapurin lapset ja 
sukulaisten lapset ja muutki niinkun, on sillä tavalla, ihan ottanu vastaan 
mut ja ilosena tervehtivät ja noin, et siinä, et mä en oo mikään lasten 
vihaaja missään tapauksessa. 
mut tässä on varmaan jo tullu niinku ne asiat mitä mä oon kertonu että miks 
sitten, sitten ei. 
mutta ei aina, vaikka rakastaa lapsia niin ei niitä aina tarvi, tehdä. (Ritva, 
vy) 

Laura ja Ritva esittävät esimerkeissä 82 ja 83 toimimisensa lasten kans-

sa ”vähimmän vaivan” tapana. Toimijuus ei ole dynaamista eikä myöskään kieltäy-

tymistä, vaan toimijuutta, joka rakentuu mentaalisella tasolla ilman materiaalista 

puolta (mää kyllä tuun toimeen lasten kanssa ja sinänsä tykkään olla monien las-

ten kanssa; mä viihdyn lasten kanssa). Se ei ole aktiivista hakeutumista lasten 

pariin, vaan toimintaa annetussa tai eteen tulleessa tilanteessa ikään kuin minimi-

tasolla, lapsia sisältävään tilanteeseen mukautuen. Vähimmän vaivan toiminnan 

ohella Laura rakentaa etäisyyttään lapsiin kahdella tavalla: sinänsä tykkään olla 

monien lasten kanssa. Adverbi sinänsä on tulkittavissa tässä käyttöyhteydessä 

´periaatteessa´ tai ´lähtökohtaisesti´, eli teoriassa kyllä, mutta ei välttämättä käy-

tännössä. Kelpaavien lasten valikointi tuottuu määritteessä monien lasten 

kanssa – ei yleensä eikä kaikkien lasten kanssa. Toiminnan kuvaamisellaan Laura 

kumoaa omalta kohdaltaan yleiseksi luonnehtimansa käsityksen, että vapaaehtoi-

sesti lapsettomat inhoaisivat lapsia. 

Ritva rakentaa vähimmän vaivan toimijuuttaan viihtymisenä (mä viihdyn las-

ten kanssa) ja vuorovaikutustaan lasten kanssa hieman materiaalisemmin, käyttäy-

tymistä kuvaamalla (naapurin lapset ja sukulaisten lapset --- on sillä tavalla, ihan 

ottanu vastaan mut ja ilosena tervehtivät). Hän tuottaa vastatoimijuutta suhteessa 
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kulttuuriseen käsitykseen lapsettomista lasten vihaajina, käsitystä kuitenkaan 

nimeämättä. Loppupäätelmiksi toimeen tulemisen, viihtymisen, inhoamisen ja 

vihaamisen kentältä Laura ja Ritva rakentavat omat kieltäytymisensä lapsista: omat 

lapset ei kiinnosta enkä halua hankkia ja vaikka rakastaa lapsia niin ei niitä aina 

tarvi, tehdä. He kumoavat mukautuvalla toimijuudellaan käsityksen, että lapsetto-

mat eivät pitäisi lapsista tai jopa vihaisivat niitä. 

Lapsia ja niiden toimintaa ihastellaan etäältä: 

84 no, kyllä sitä sillai, tässä duunissa ainaki ussein kattoo ko vaikka jotku 
nuoret äidit tai nuoret isät tullee, lastensa kans sillai, on kirjoja ja, niin 
poispäin niin kyllä se on usein näyttää ihan mukavalle se niiten elämä ja, 
ja, ne lapsethan on sillai usseissa tilanteissa ko ne tuolla hykertellee niin se 
on tosi vaikka kaunista kateltavaa ko, sillai semmonen, lapsen autenttinen 
riemu tai miksi sitä sanotaankaan niin tuntuu että eihän siihen ite pääse 
enää millään käsiksi ja se, miten ne pystyy sillai, syventyä aivan täysillä 
johonki juttuun niin se on ihan niinkö, siis älyttömän mahtavaa katottavaa 
ja, ehkä sitä jotain tuommosta, sitte, tuommosesta [lapsen riemusta] jää 
paitsi että, se että ehkä sais paljo itellekki sitte siitä, lapsen olotilasta jos 
sellanen olis itellä mutta. (Antti, ny) 

85 kenties oikeestaan tänä päivänä nyt ku sitte taas näkee pikkusia lapsia niin 
tulee mieleen että oispa kiva. 
ennen vanhaan ku näki [lapsia] niin, näki niitä konkreettisesti että niitä on 
olemassa niin ei tullu koskaan mieleen että oispa kiva, ku ois tollanen. 
se oli vaan ajatuksena, ajatusleikki. 
nyt saattaa tuos ihan näkyä semmonen ihan, ihan siedettävä, sulonen 
lapsi, ei kuka tahansa. (Kari, vy) 

Joidenkin mieshaastateltavien suhde lapseen tuottuu perkeptioverbiprosesseina, 

joilla kuvataan näkemistä ja katsomista ja lapsen ominaisuuksia myönteisesti. Men-

taalisina verbeinä ne leksikalisoivat näkö-, kuulo-, maku-, haju- ja tuntoaistimuksia 

ja ilmaisevat ensi sijassa aistihavaintoa, toissijaisesti päättelyä (Pajunen 2001: 

298). Perkeptioverbit luovat etäisyyden havainnoijan ja kohteen välille. Esimer-

kissä 84 Antti näyttäytyy suhteessa lapsiin sivustakatsojana. Etäisyys lapsiin kir-

joittuu erikseen nimeämättöminä lapsina ja perkeptioverbeinä (ussein kattoo; usein 

näyttää ihan mukavalle; on tosi vaikka kaunista kateltavaa; älyttömän mahtavaa 

katottavaa). Kari rakentaa esimerkissä 85 välimatkan lapseen näkemisenä ja näky-

misenä (ku sitte taas näkee pikkusia lapsia; näki niitä konkreettisesti että niitä on 

olemassa; saattaa tuos ihan näkyä semmonen ihan, ihan siedettävä, sulonen lapsi). 

Lapsi esineellistyy perkeptioverbiprosessissa kun sä näet lapsen sulle tulee mie-



147 

leen, että oispa kiva, jolloin lapsi näyttäytyy ominaisuuksiltaan staattisena, vailla 

vuorovaikutuksen tuomaa muuttumisen mahdollisuutta. Hän rakentaa etäisyyttään 

lapsiin paitsi näkemisellä myös havainnollaan, että lapsia ylipäätään on olemassa. 

Kari näyttäytyy myös valikoivana toimijana katsoessaan vain ominaisuuksiltaan 

tietynlaista lasta (siedettävä, sulonen lapsi). Antin ja Karin puheessa lapseen 

rakentuu myös hyöty ja välinearvo; oma elämä voisi olla paremmin tai siinä voisi 

olla enemmän iloa lapsen kanssa (ehkä sais paljo itellekki sitte siitä, lapsen olo-

tilasta; oispa kiva, ku ois tollanen). Kari myös valikoi, millainen lapsi kelpaisi ilon 

tuojaksi: siedettävä, sulonen lapsi, ei kuka tahansa (implikaatio ´lapsen tulee olla 

suloinen´). Lapsi ilona -diskurssissa kaikuu romantisoitu käsitys idyllisestä perhe-

elämästä, jossa perheenjäsenet tuottavat iloa toisilleen ja elävät harmonisessa suh-

teessa toistensa kanssa. Tällaista perheidyllidiskurssia esittelen tarkemmin luvussa 

6.2 Perhesuhteita tuottavat diskurssit. 

Haastateltavat rakentavat lapsidiskurssissa myös dynaamista toimijuutta: 

86 ei oikeestaan [toisten suhtautuminen] ole tullut yllätyksenä koska, siis 
lapsiahan vastaan mulla ei oo mitään mulla on monta kummilasta ja, 
niinku mie pärjään hirveen hyvin lapsien kanssa ja teen töitä lapsien kans 
jonkun verran, elikkä [työskentelen koululaisten kanssa] niin tota, en mie 
keksi silleen et siit ois tullu jotain niinku, yllätyksenä joku ois kysyny sitä, et 
miks oot vapaaehtosesti lapseton. (Jani, np) 

87 mut senhän [lapset ovat viksuja] mä oon tienny aina koska mä oon tykänny 
lapsista, ja ollu opettajana. 
ja ja sitte ku mulla on tätä kasvatustieteellistä taustaaki niin, niin on ollu 
hyvä huomata että, mä pystyn, niinku toimimaan lasten kanssa hyvin. 
et se on tullu kyl nyt sillä tavalla esiin mut en mä sitä koskaan ollu ajatellu. 
(Ritva, vy) 

Lapsettoman haastateltavan toimijuus suhteessa lapseen näyttäytyy lapsi-

diskurssissa useammin mukautuvana kuin dynaamisena. Jani esittää esimerkissä 86 

myönteisen kokemuksensa lasten kanssa työtä tekevänä ja lasten kanssa pärjääjänä 

(mie pärjään hirveen hyvin lapsien kanssa ja teen töitä lapsien kans). Aktiivisim-

millaankin toimijuus kirjoittuu pärjäämisenä, viihtymisenä, tykkäämisenä. Janikin 

esittää vastaväitteen kulttuuriselle käsitykselle, että lapsettomilla on jotakin lapsia 

vastaan (lapsiahan vastaan mulla ei oo mitään). Ritva tuottaa Janin ohella lapsi-

diskurssissa dynaamista toimijuutta todetessaan esimerkissä 87 kykenevyytensä 

lasten kanssa (on ollu hyvä huomata että, mä pystyn, niinku toimimaan lasten 

kanssa hyvin). Lapsidiskursseissa dynaaminen toimijuus on harvinaista, mikä ker-
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too puhujien etäisestä suhteesta lasten maailmaan ja siitä, että useimmat haastatel-

tavat eivät hakeudu lasten pariin eivätkä lapset heidän seuraansa. 

Lapsi esitetään vanhemman oman kehittymisen välineenä ja lapsen oman toimijuu-

den kehittymistä tuetaan: 

88 no kyllä siinä varmasti niinkun jos tätä asiaa niinkun rehellisesti tutkitaan 
ihan, ihan tuota, syvällisesti niin, kyllähän siinä varmasti niinkun monesta 
asiasta, tietyllä tavalla jää paitsi et jos ajatellaan ko, että, että jos, jos itellä 
olis, vaikka yks taikka kaks lasta, niin tavallaan sitte se, se tuota, niinkun, 
kehittyminen ihmisenä esimerkiks siltä kantilta, et mä uskon että se on 
varmasti kasvattava kokemus se että on niitä niinkun lapsia ja, niitä, se 
kaikki, niinko tietotaito ja se osaaminen mitä heiän kautta tulee ja heitä 
niinku hoitaessa, että jos ajatellaan ihan sieltä, vauvaikäsestä sinne 
kaheksaantoista ikävuoteen, ja sitte ko ajatellaan että lapsi tai lapset on 
aikusia niin siitä eteenpäin että, kyllähän se sillä tavalla ja jos ajatellaan 
siinä varmasti niinkun, monesta asiasta sillä tavalla jää paitsi, mut sit mää 
ajattelen että, mä pidän lapsista, mutta tota mulle riittää se että, muilla 
mun ystävillä ja tuttavilla ja sukulaisilla on niitä lapsia että, et mä voin sit 
heiän kanssa viettää sitä, sitä aikaa niinku yhdessä. 
25 missään nimessä semmonen, semmonen aika niin, sehän ei korvaa sitä, 
sitä niinku aikaa tai sitä jaksoa elämässä jos ois itellä niinku niitä lapsia. 
(Katja, ny) 

89 niin niin, ja siinä ne [naapurin lapset] kävi mulla ja, mää annoin niitten tehä 
ko, jotenkin mää olin tottunnu että, että mää sain aina olla (naapurissa) 
jossa oli (paljon lapsia), niin, musta on niinkö normaalia että lapset saa 
tulla niinko leikkimään koska mää oon saannu semmosen mallin. 
kyllä meillekki sai tulla mutta meillä piti niinko varoa enempi ko siellä että 
siellä sai niinko. 
siellä ei (äiti) jaksannu kahtua niin kauhiasti perähän ja rajottaa että, siellä 
niinku mielikuvitus sai lentää ja. 
niin jotenki samalla tavalla mää koin varsinki tuossa (kylässä) niin että mää 
annoin niinku niitten, lasten olla ja, tehä omia juttuja ja sitte, ne tykkäs 
aina mulle kattaa pöytää ko mulla oli erilaisia astioita ja, laittaa, et ne sai 
laittaa iltapalaa että mää en niinku niin kauheesti, sillai niinku passannu 
niitä vaan me tehtiin niinku yhessä. 
tämmösiä. (Pirjo, vy) 

Katja tarkastelee esimerkissä 88 kehittymistä lasten avulla vanhemman näkö-

kulmasta ja antaa lapselle välineellisen arvon ilon tuottajana. Mahdollisen hyödyn 

hän sanallistaa valmiina asioina, jotka rakentaa nominaalistuksilla (kehittyminen 
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ihmisenä; kasvattava kokemus). Asiantilat ovat itsestäänselvinä, ne eivät tapahdu, 

mitä vahvistaa Katja vahvistaa modaalisella adverbilla varmasti. Asialinjalla hän 

jatkaa nimeämällä lasten tuottaman mahdollisen hyödyn työelämän termeillä tieto-

taito ja osaaminen. Toimijana Katja etäännyttää sen, että pitää lapsista, kognitio-

verbillä kauemmaksi välittömästä kokemuksesta, mentaalisen prosessin päähän 

(mää ajattelen että, mä pidän lapsista vrt. ´mä pidän lapsista´). Lapsista pitämisen 

intensiteetti ja uskottavuus vähenevät näin, mikä avaa mahdollisuuden tulkita, että 

hän tuottaa pitämisen representaation presentaatiota, mikä on tulkittavissa myön-

nytyksenä kulttuurisesti korrektille puhumisen tavalle. 

Lasten oman toimijuuden tukemista esiintyy aineistossa vähän, vanha haasta-

teltava Pirjo on harvinainen esimerkki (89) sallivasta ja mahdollistavasta suhteesta 

lapseen (mää annoin niinku niitten, lasten olla ja, tehä omia juttuja; mää en niinku 

niin kauheesti, sillai niinku passannu niitä vaan me tehtiin niinku yhessä; esi-

merkki 91). Hän antaa lapsille toimintavapauksia, jollaisia oli itse naapurissa saa-

nut, ja yhdessä lasten kanssa puuhaaminenkin tuottaa hänelle iloa. Pirjo implikoi 

laajaa lapsikäsitystä kuten Hemnellin tutkimuksessa (2010: 191), jossa lapsiksi 

koettiin myös lapset työn kautta, tuttavien ja naapurien lapset, kotieläimet ja suhde 

työhön. Engwallin iäkkäillä ruotsalaisilla naishaastateltavilla oli paljon läheisiä 

lapsisuhteita oletettavasti siksi, että heidän sisaruksensa olivat jo ennättäneet saada 

lapsia. Nuorimmilla naisilla ja miehillä ei tällaisia suhteita ollut (Engwall 2010: 

308). 

Ilo näyttäytyy lapsen luonnehtimisena, myönteisten asiaintilojen liittämisenä 

lapseen, aktiivisena vuorovaikutuksena ja passiivisensävyisenä toimijuutena lasten 

kanssa sekä etäisyytenä lapseen. Lapsi ilona merkityksellistetään suhdelausumin 

tuotettuina pysyvinä ominaisuuksina: hauskoina ja viksuina. Vapaaehtoisesti lap-

settomat haastateltavat tuottavat monin tavoin etäisen suhteen lapsiin: heitä tarkas-

tellaan perkeptioverbiprosessein ilmaistuna ja heidän kasvuaan ja kehittymistään 

esitetään seurattavan. Aikuisen ja lapsen suhde ja toimijuudet ikään kuin kääntyvät 

päinvastaisiksi, jos ajatellaan, että aikuinen toimii odotusten mukaisesti lapsen 

hyväksi, sillä lapsidiskursseissa lapselle annetaan joskus myös välineen merkitys, 

keino oman paremman olon tai hyödyn saavuttamiseen; oma huono tai jollain lailla 

puutteellinen olo kohenisi, jos itsellä olisi lapsi (ne hetket jollon niinku elämä on 

tylsää --- ko lapset täyttää sit semmoset hetket). Lapsen olemassaolo myös kehit-

täisi mahdollisen vanhemman kasvua ihmisenä, lisää osaamista ja tietotaitoa sekä 

vähentää elämän tylsiä hetkiä. Aikuisen ja lapsen välille rakentuu merkityksellinen 

vuorovaikutus yhden haastateltavan laajassa kuvauksessa, ja hän myös antaa tietoi-

sesti lapsille tilaa ja tukee näiden omaa toimijuutta. Lapsettoman toimijuus näyttää 
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sopeutuvalta, ”vähimmän vaivan” toimijuudelta lisääntymisnormin ja oman toimi-

juuden välisellä sumealla alueella: pärjään, tulen toimeen, viihdyn, tykkään. Kult-

tuurisesti korrektia on myös korostaa, että ei ole lapsia vastaan, ei inhoa eikä vihaa 

heitä. 

Lisääntymisnormin ja lapsettomuuden välinen jännitteisyys keskustelun-

aiheena on omiaan tuottamaan kulttuurisesti korrektia puhumisen tapaa, jossa lap-

sista pidetään tai ei ainakaan olla heitä vastaan. Jos sattuu sanomaan jotain epä-

korrektia, on siinä pitäytyminen tässä aineistossa harvinaisempaa kuin epäkorrektin 

ilmaisun pehmentäminen sitä kommentoimalla. Esimerkiksi kulttuurisesti korrekti 

tapa puhua lapsista on kertoa haluavansa lapsia, mitä vanha, yksin elävä Kari kom-

mentoi kasvojen säilyttämisen hengessä: mä olisin halunnu oikeestaan lapsia, ja 

ainaki ku niitä ei ole niin on hyvä sanoa näin. 

6.1.2 Lapsi taakkana 

Vapaaehtoisesti lapsettoman suhde lapseen merkityksellistetään myös kielteisessä 

sävyssä, joko lastenhoitokokemusten tai muiden kokemusten perusteella. Kielteisiä 

nimeämisiä ja luonnehdintoja on lapsidiskurssissa huomattavasti vähemmän kuin 

lapsen esittämistä ilon aiheena. 

Tottumattomuus vauvoihin ja epämieluisat kokemukset työstä nuorten kanssa 

rakentavat kielteistä kuvaa lapsesta: 

90 mutta että sillai niinku (vammaistenkin) parissa ku on semmosia jotka on 
niinku alle kaksvuotiaita ja alle yksvuotiaan tasolla niin, mää niinku en 
pystyis niitä hoitaa. 
että mulle tulee semmonen jotenki vähä niinku, et mää haluan niinku et, en 
mää haluais sinne töihin esimerkiks asuntolaan. (Pirjo, vy) 

91 että, tämmösissä ja, tietysti, sitten tää, opettajan ura mitä mulla nyt täs on 
ollut niin, mä oon ollut tuolla, (kaupungin) (--), tai (nykyisessä koulussa) 
niin tuota, olen ollut siellä nuorisopuolella mutta tota, mä en tykännyt olla 
siellä kun ne oli niin kauhean nuoria kun ne on kuustoistavuotiaita ja, mä 
koen ne lapsiks. 
että mä en, mä en vaan niinku viihtynyt semmosessa työympäristössä että 
vaan, erittäin tyytyväinen oon ollut tähän (oppilaitokseen) missä ihmiset on, 
itse perheellisiä ja myös aikuisia. (Tuula, vp) 

Esimerkissä 90 Pirjo kuvaa, että ei ole tottunut olemaan vauvojen eikä yksi- tai 

kaksivuotiaiden tasolla olevien vammaisten kanssa ja asettaa oman osaamisensa 



151 

toimijana ehdollisesti kyseenalaiseksi heidän kanssaan (mää niinku en pystyis niitä 

hoitaa). Tuula laajentaa esimerkissä 91 lapsen koulumaailmassa melkein täysi-

ikäiseen asti (ne on kuustoistavuotiaita ja, mä koen ne lapsiks) ja toteaa varmuutta 

implikoivalla indikatiivisella väitelausumalla, että ei pitänyt heidänikäistensä 

kanssa toimimisesta (olen ollut siellä nuorisopuolella mutta tota, mä en tykännyt 

olla siellä). Pienet lapset ja nuoret koetaan itselle vieraiksi eikä niitä haluta hoitaa 

ja opettaa. 

Lasten hoitaminen nähdään työläänä: 

92 niin niin tällä hetkellä, ilman lapsia. 
no jos mää aattelen että mun lapsethan olis nelikymppisiä todennäköisesti 
vähintään tai kolmen- neljänkymmenen välillä jos niitä olis niinkö 
aikanaan tullu, niin, ja sitte niillä olis mahollisesti lapsia, et mää olisin 
mummu, että, niinko mää aattelin että, se olis aika työlästä. 
ihan tulee semmonen ensimmäisenä mieleen. (Pirjo, vy) 

93 mä väitän etten, etten [jää paitsi] niinku, mitään. 
mutta eihän mulla oo edes työn puolesta kokemust mistään, pienist lapsista, 
tai vauvoista, niin kai siin olis joku omanlainen, viehätys siinäkin et herää 
monta kertaa yös vaik imettämään. (Sanna, np) 

Pirjo laajentaa esimerkissä 92 lapsen käsitteen aikuisikäisiin lapsiin asti, ja kehys-

tää lausumansa mentaaliverbiprosessilla (mää aattelen että mun lapsethan olis 

nelikymppisiä todennäköisesti vähintään tai kolmen- neljänkymmenen välillä). 

Oman asemansa hän nimeää mahdolliseksi mummuksi, mikä sisältää suhteet sekä 

lapsiin että lastenlapsiin, ja sen hän olettaa suhdelausumalla ilmaisten olevan työ-

lästä (se olis aika työlästä). Työläydellä Pirjo implikoi vanhempi-lapsi-suhteitten 

tiiviyttä, mikä vahvistaa Engwallin tutkimustulosta (2010: 312) siitä, että useat lap-

settomat haastateltavat näkivät itsensä hyvinä vanhempina, jos heillä olisi lapsia: 

he olisivat vastuuntuntoisia. Esimerkissä 93 myös Sanna kirjoittuu lasten hoitami-

sen työlääksi kokijana, sillä hän väittää affirmatiivisella verbiprosessilla, ettei jää 

lapsettomana mistään paitsi. Ironian sävyin hän korostaa lapsen hoitamisen vaival-

loisuutta ja rinnastaa kaksi eri merkitysmaailmaa toisiinsa, viehätyksen ja työläyden 

(herää monta kertaa yös vaik imettämään). Muutama haastateltava tuottaa huumo-

ria asettamalla vastakohtaiset odotuksenvastaiset asiaintilat verrannolliseen ase-

maan keskenään, esimerkiksi vauvakuumeen ja eläkeiän. Huumori fokusoi odotuk-

sen, normin, tms. mukaisesti kongruentin ja sen vastakohdan eli inkongruentin ris-
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tiriidan, joka kirvoittaa naurun ja joka ei välttämättä sisällä kielen ja viestimisen 

kannalta mitään monitulkintaista tai epäsananmukaista (Rahtu 2006: 215). 

Lapsista koituu stressiä ja ongelmia: 

94 ei se tietysti se, vaikka ne on söpöjä ne pikkuset vauvat niin tuota niin, ei se 
aina nyt niin auvoista ole sitten se, lasten kasvattaminen. 
niin sillä tavalla olen niinkun aina kattoneena ollut ihan tyytyväinen tähän 
omaan valintaani että olen säästynyt näiltäkin, stresseiltä ja tämmösiltä 
elämänkolhuilta. 
on varmaan sillä tavalla että se ehkä opettavaa, opettavaistakin ehkä olis, 
kokea mutta sitten se että, jos, niinku sanotaan että omiin elämäntapoihin 
voi vaikuttaa hyvin paljon, ja niillä voi myös niinkun tavallaan, säästää 
itseään ja tukea itseään niin, olen ollut kyllä ihan tyytyväinen siinä 
suhteessa että olen tämmösen valinnan tehnyt, että olen ainakin joltakin 
osin, säästynyt ongelmilta mutta, tietysti ei sitä kukaan tiedä, oisko 
ollutkaan mitään ongelmaa, kun sitä ei ole ollut (naurahtaa). (Tuula, vp) 

95 no [vapaaehtoinen lapsettomuus merkitsee] vapautta oikeesti, hyvin 
tiivistetysti, ja myös sitä huolettomuutta, että ku yks iso syy miksi mie en 
halua lapsia on se, että minä oon nähnyt niin monta sellasta tarinaa siitä, 
että lapsia jotka on ollu terve, tai lapsi on menehtynyt, ja että miten se on 
sit vaikuttanu niiden vanhempien elämään ko on niinku, siis vielä 
kahenkymmeneviien vuoden takasta sitä niinko surraan. 
ja sitten tota, siis se että jos onki vaikka, oppimisvaikeuksia lapsella, tai 
kehitysvammanen et siihen on sit sitou- sitoutunu loppuiäksi. (Jenni, np) 

Ongelmilta säästyminen ja itsensä säästäminen rakentavat tyytyväisyyttä lapsetto-

muuteen yhden haastateltavan puheessa, ja Tuulan kommentit esimerkissä 94 

pysyvyyttä implikoivina suhdelausumina vahvistavat tätä tulkintaa (olen niinkun 

aina kattoneena ollut ihan tyytyväinen tähän omaan valintaani että olen säästynyt 

näiltäkin, stresseiltä ja tämmösiltä elämänkolhuilta). Lapset hän tekee implisiitti-

sesti stressin, elämänkolhujen ja ongelmien aiheuttajiksi nimeämättä näitä vaikeuk-

sia tarkemmin. Tuulan nimeämän elämäntavan voi tulkita liittyvän elämänmuotoon 

ja tuottavan sen itsestäänselvyyttä (omiin elämäntapoihin voi vaikuttaa hyvin pal-

jon, ja niillä voi myös niinkun tavallaan, säästää itseään ja tukea itseään). 

Jennin esimerkissä 95 lapsi näyttäytyy vanhemmilleen ikuisena taakkana, 

mikäli lapsi on sairas, hänellä on muita terveyteen liittyviä vaikeuksia tai hän kuo-

lee. Vanhemmat sitoutuvat vankeusviitteisen kahle-metaforan keinoin lapsen vai-

keuksiin vääjäämättömästi loppuiäksi eikä esille tule parantumisen, vaikeuksien 
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lieventymisen tai niiden hyväksymisen mahdollisuutta, mikä rakentaa myös deter-

minismidiskurssia. 

Lapsi koetaan kielteiseksi olemukseltaan ja käyttäytymiseltään: 

96 ja ja, paljosta mielenvaivasta ja harmista, jään paitsi [lapsettomuuden 
ansiosta]. --- 
 
siis ihan se että mä en pidä lapsista, tota en tosiaan viittis ensimmäisenä 
sanoa ihmisille mutta se on ihan juuri noin niinku mää sanoin. 
et ne on kiusaannuttavia, ja tosiaan sitten se, mul on kuuloyliherkyyttä ja 
huuto on esimerkiks semmonen että se saa mut järjiltäni, ja muutenkin ne on 
no, monella tapaa kiusallisia, epämiellyttäviä hahmoja, ja tota, sitte on 
myöski se että. (Heidi, np) 

97 mutta sitte jos ajattellee sitä, sitä että, että jos itse olisin nyt siitä iässä että, 
saisi lapsia, tai lapsen, kun seuraa nyt mitä kaikkea näillä vanhemmilla, 
mitä heiltä vaaditaan ja minkälaiset on kaikki nämä, paineet ulkoapäin, 
niinku materiaalisesti että lapsilla pitää olla sitä tätä ja tuota, ja niille ei 
kelpaa tämä eikä tuo, ei tämmönen karkki, pitää olla tuommonen karkki, 
ei syö tuota kak- täytekakkua kun siinä on mansikoita, minä söisin 
mieluummin sitä suklaakakkua, ja, ja kaikkia tämmösiä niin mä aattelen 
että kyllä niinku ennen oli tavallaan helpompaa että sitä vaan piti syyä sitä 
mitä oli ja muuta että. 
mää en edes osaisi tällaisten lasten kanssa, niin, jos ne ois omia niin en mää 
osais niitten kansa edes toimia, ja jaksaisinko minä mummuna toimia 
tommosten lasten kanssa joil- , onhan ne ihania, mutta sitte ku aatellaan että 
mitä kaikkee ne vaatii että, kelpaako niille joku viiden euron lahja ku pitäs 
kuitenki olla vähintään viiskymmentä ja, eikö sitte rippijuhlissa viissataa 
euroo tai jotaki muuta, siis jos vähä näin karrikoi että. (Sirpa, vp) 

Yksi haastateltava toteaa, että ei pidä lapsista, ja toinen kuvaa käyttäytymiseltään 

vaativia lapsia. Heidi nimeää lapset esimerkissä 96 mielenvaivaksi ja harmiksi, ja 

luonnehtii heitä suhdelausumilla kiusaannuttaviksi. Ne implikoivat vastaan-

sanomatonta olemassa olevaa asiaintilaa, ja hän myös niputtaa kaikki lapset saman-

laisiksi nimeämällä ja tyypittelemällä heidät hahmoina (ne on no, monella tapaa 

kiusallisia, epämiellyttäviä hahmoja). Heidi tokaisee kantansa lapsiin yksiselittei-

sesti varauksettomalla indikatiivikieltolausumalla: mä en pidä lapsista. Lausuman 

kulttuurinen epäkorrektius käy ilmi Heidin omasta kommentista, jolla hän jatkaa 

sitä (tota en tosiaan viittis ensimmäisenä sanoa ihmisille). Epäkorrektiudesta huo-
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limatta suhtautuminen lapsiin tulee vahvistetuksi täydennyksellä (mutta se on ihan 

juuri noin niinku mää sanoin). 

Kun Heidi sanallistaa lasten olemusta, Sirpa taas kuvaa lasten käyttäytymistä. 

Vaativat lapset aiheuttavat vanhemmille sellaisia paineita, että Sirpa tunnustaa esi-

merkissä 97 osaamattomuutensa toimia sellaisissa tilanteissa. Hän laajentaa aika-

perspektiiviä kolmeen sukupolveen ja näkee itsensä myös mummuna, lasten mah-

dollisten vaatimusten kohteena. Lapset vaativat, heillä pitää olla eikä heille kelpaa 

(mitä kaikkee ne vaatii; pitää olla sitä tätä ja tuota; ei kelpaa tämä eikä tuo). Tyy-

lillisesti Sirpa kasvattaa lasten vaatimusten intensiteettiä (joku viiden euron lahja -

-- vähintään viiskymmentä --- viissataa euroo) ja osoittaa puhumisensa kulttuuri-

sesti epäkorrektiksi kommentoimalla sitä karrikoimiseksi. Heidi ja Sirpa kuvaavat 

lapsia kielteisessä sävyssä, ilmaisevat puheensa kulttuurisen epäkorrektiuden ja 

suhteuttavat omaa puhumisen tapaansa korrektiin tapaan esittää lapsi myönteisessä 

sävyssä. 

Projektien maailmasta kumpuava kieli aktivoi projektidiskurssin, joka esittää lasten 

kanssa elämisen raskaana työnä: 

98 no se [vapaaehtoinen lapsettomuus] vaan vahvistu se on varmaan viimesen 
parin vuoden aikana vahvistunu koko ajan enemmän ja kyllä se on tullu siitä 
että ku on ollu vahtimassa kummilapsia tai sisarusten lapsia ja esimerkiks ko 
(ystävä) oli häämatkalla ja mää olin heiän lapsenvahtina sillon, ja mie 
muistan sen että ku ne pienet kolme ja kaksvuotiaat heräs sillon kuuen 
aikaan aamulla ja se kun se meni päiväunille sit se pienempi siinä varttia 
vaille kymmenen ja kun minusta tuntu että se päivä oli kestäny ikuisuuden 
siihen mennessä koska me oltiin keritty tehdä jo virpomavitsoja käydä 
ulkona leikkiä ja syyä monta kertaa katsoa elokuvaa ja sit se oli oikeesti 
vasta varttia vaille kymmenen se kello niin se, sillon mää ajattelin että ei 
minusta niinku ei minusta oo viihyttämään lapsia tuolla tavalla. (Jenni, np) 

99 ei se oo oikeestaan mikään ongelma, olla ilman [lapsia], koska nyt ku mää 
oon ollu niitten kanssa, niin mä oon huomannu miten paljon se vaatii. 
et siinä on, et jos mää ajattelen itseäni niin, mikä on oikeestaan ollu sitte se, 
peruslähtösyyki sitte loppujen lopuks, että se, todella, jos haluaa hoitaa 
lapsensa hyvin niin se vaatii aikaa. 
ja mää oon kuitenki aina ollu vähä niinku enemmän työorientoitunut. 
et mä en osaa sanoa nyt et mä oisin sitten, olisinko mä ollu sitte, siinä 
vaiheessa niinku tarpeeks, tämmönen, niinkun, lapsen, huomioon tietyllä 
tavalla huomioon ottava että, oisko mulla ollu sitte, (naurahtaa) 
kärsivällisyyttä, siihen että. 
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mä tiedän aina järjen kanssa, että lasten hoito vaatii aikaa, vaatii 
keskittymistä, vaatii hyvin paljon. (Ritva, vy) 

Jennille ja Ritvalle lapsen kanssa oleminen näyttäytyy mittavana ja vaativana pro-

jektina. Esimerkissä 98 Jenni kokee lasten hoitamisen tavoitteellisena tarkasti ajoi-

tettuna projektina, jonka menetelmä on lasten systemaattinen viihdyttäminen. 

Materiaaliset verbiprosessit tuottavat hänen kokemuksensa todellisten lasten 

kanssa, kun hän kuvaa tekemisen vaiheet yksityiskohtaisesti materiaalisin verbi-

prosessein ja tuottaa loppuarviointinsa mentaalisen verbiprosessin kehystämin 

toteamuksin (mää ajattelin että ei minusta niinku ei minusta oo viihyttämään lap-

sia). Dynaamisia verbejä esiintyy vain narraatiossa, kun lasten kanssa tehdään asi-

oita, ja Jennin oma kokemus tulee kuvatuksi kieltohakuisella, kyvyttömyyttä 

implikoivalla lausumalla minusta ei oo viihyttämään. Ritva kuvaa kokemustaan 

yleisellä tasolla esimerkissä 99. Myös hän kehystää lastenhoitoprojektin arvioi-

mista mentaalisella verbiprosessilla korostaen näin henkilökohtaista näkemystään 

(mä oon huomannu miten paljon se vaatii), eikä totea kaikenkattavasti väite-

lauseella ´lasten hoitaminen vaatii paljon´. Tulkitsen tässä kontekstissa huomaami-

sen mentaaliseksi enkä perkeptioverbiprosessiksi, koska kyseessä ei vaikuta olevan 

konkreettinen aistihavainto näkeminen vaan laajempi mentaalinen prosessi. Ritva 

kuvailee itseään työorientoituneeksi, ja työn ja lapset hän rinnastaa vaativuudessa, 

mikä tukee tulkintaa lapsesta taakkana. Vaativuus tuottaa tässä ́ järki-ihmisen´ kiel-

täytymisen lapsista, mitä Ritva ei kuitenkaan eksplisiittisesti sanallista (mä tiedän 

aina järjen kanssa, että lasten hoito vaatii aikaa, vaatii keskittymistä, vaatii hyvin 

paljon). Lastenhoitoprojektin vaativuus kasvaa Ritvan puhuessa siitä, koska alussa 

hän kuvaa huomanneensa vaativuuden ja lausumaketjun lopussa hän tietää vaati-

vuuden järjen kanssa. Faktiiviverbiprosessi tuottaa epäröimätöntä ja pysyvää 

näkemystä lasten työllistävyydestä. 

Lapsi taakkana -diskurssi rakentuu kielteisistä kokemuksista lasten kanssa, las-

ten hoitamisen työläydestä ja omassa lapsuudessa kuullusta suuren lapsimäärän 

arvostelusta. Aineistossa lapsi tulee nimetyksi monilla tavoilla, joista useimpien 

tarkoite on pieni lapsi tai kouluikäinen: vauva, tyttö, poika, lapsi, sukulaisten lapsi, 

sukulaistyttö, tukiperheen lapsi, naapurin lapsi, tuttavaperheen lapsi, miesystävän 

lapsi, koululainen, kummilapsi, kummityttö, kummipoika, adoptiolapsi, biologinen 

lapsi. Teini-ikäinen tai lapsi aikuisena tuodaan esille vain harvoin: tukinuori, oppi-

las, teini, lapsi aikuisena. Tällainen diskurssi rakentaa aikuisesta riippuvaisen lap-

sen, jonka hoivaaminen on oletettavasti työlästä ja tämän takia hoivaaja menettää 

vapautensa. Lasten kanssa toimitaan tilanteisiin mukautuen eikä oma-aloitteisesti, 
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vaikka lapsi merkityksellistetään useammin ilon aiheena kuin taakkana. Se raken-

taa etäisen suhteen haastateltavan ja lapsen välille. Lapsidiskurssien toimijuudet 

näyttäytyvät mukautuvana toimijuutena, mikä sekin rakentaa etäisyyttä lapsetto-

man ja lapsen välille. Lapsilla tarkoitetaan vapaaehtoisesti lapsettomien lapsi-

keskustelussa yleensäkin pikkulapsia; ne huutavat, juoksevat ja meluavat, ja teinei-

hin suhtautuminen on hyväksyvämpää. Sukupolvinäkökulmasta me kaikki olemme 

kuitenkin jonkun lapsia, ja lapsuusaika on suhteellisesti lyhyt jakso. Ajatellen kes-

kimääräistä lastenhankkimis- ja elinikää länsimaissa useimmilla vanhemmilla on 

pitempi aikuissuhde lapsiinsa kuin lapsuussuhde (Engwall 2010b: 317–318). 

Lapsidiskursseissa monien naishaastateltavien kokemukset lapsista näyttävät 

pohjautuvan käytännön lapsisuhteisiin, tuntemiinsa toisten lapsiin. Miesten puhe 

lapsesta tässä aineistossa tuottaa pikemminkin teoretisoidun lapsen, lapsen idean, 

nähdyn tai kuvitellun – ei henkilökohtaisesti tunnetun – lapsen, ja miehen ulkona 

tai sivussa lapsen maailmasta, mitä ilmentävät perkeptioverbiprosessit ja puhumi-

nen lapsesta yleisesti, ilman yksilöintiä. Tämä painotus vahvistaa lapsi- ja perhe-

tutkimuksessa esille nostettua asiaintilaa lapsista nimenomaan naisen lapsena ja 

miehistä etäämmällä lapsista olevina potentiaalisina äidin assistentteina. Tulos 

myötäilee lapsettomuustutkimuksen kohteiden vahvaa painottumista naisten lap-

settomuuteen. Isyyden ja isoisyyden tutkimusta tehdään edelleen vähemmän kuin 

tutkimusta äitiydestä ja isoäitiydestä. Toisaalta parisuhteessa miehet haluavat use-

ampia lapsia kuin naiset, minkä perusteeksi Peterson (2010a: 72) spekuloi sitä, että 

lapsen odottamisen suurin vaiva lankeaa naiselle. 

Lapsesta taakkana puhuvat useammat naiset kuin miehet, mikä on tulkittavissa 

lapsettomien miesten etäisyydeksi lasten maailmasta. Selityksenä miesten niukalle 

isyyspuheelle on tarjottu sitä, että vanhemmuus ja erityisesti siihen liittyvä hoiva ja 

huolenpito lapsista sekä niistä puhuminen on kulttuurisesti nähty pikemminkin 

naisten kuin miesten elämänpiirinä ja vastuuna (Eerola & Mykkänen 2014: 9) Nai-

set yleensäkin puhuvat enemmän lapsista kuin miehet, ja he rakentavat myös rea-

listista kuvaa perhesuhteista. Lapsesta ilona puhuu muutama mieskin. Kielteinen 

lapsi tuottuu pienenä lapsena, kiusallisena ja epämiellyttävänä hahmona, materiaa-

lisesti vaativana lapsena, ja lapsen hoitaminen rakentuu suhdelausumin vääjäämät-

tömästi työläänä. Toimijuudet kirjoittuvat samalla tavalla mukautuvana kuin lapsi 

ilona -diskurssissakin. Suorasukaisesti taakkana lapsen esittää yksi nuori naishaas-

tateltava (mä en pidä lapsista), ja hän kommentoi kulttuurisesti epäkorrektia lau-

sumaansa: tota en tosiaan viittis ensimmäisenä sanoa ihmisille. Lasten hankkimi-

sesta voidaan kieltäytyä yksinkertaisesti siksi, että lapsista ei pidetä (DeOllos & 

Kapinus 2002: 73), mutta se eksplikoidaan harvoin, sillä lapsi myönteisenä koke-
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muksena on kulttuurisesti korrekti tapa puhua. Jotkut vapaaehtoista lapsettomuutta 

tutkineiden haastateltavat sanoivat rakastavansa lapsia mutta vihaavansa niiden 

käyttäytymistä (Hemnell 2010: 183). Engwallin haastateltavat (2010: 302) toivoi-

vat lapsivapaita vyöhykkeitä, kahviloita ja ravintoloita, ja myös arvostusta tälle 

asenteelle. Heistä useimmat olivat sitä mieltä, että kritiikki ei kohdistu lapsiin vaan 

näiden vanhempiin, jotka eivät osaa tai halua asettaa rajoja lasten käyttäytymiselle. 

Omassa aineistossani ei tuotettu tällaisia kokemuksia lapsista. 

Projektien maailman leksikko termeineen ja tapahtumaketju vaiheittain etene-

vine episodeineen rakentaa tässä tutkimuksessa lapsesta projektin, johon haastatel-

tavien näytteissä kirjoittuu työläyttä, vaativuutta ja monenlaista hankaluutta. Lap-

sen esittäminen taakkana ylläpitää ja uusintaa lapsen hankkimista ja kasvattamista 

projektina ohjelmoituine kokemuksineen ja elämyksineen. Uotilan projektidiskurs-

situtkimuksen lähtökohtana on oletus siitä, että projekti tekojen sarjana on saman-

kaltainen kertomuksen rakenteen kanssa. Molemmat perustuvat jonkin jännitteen 

ratkaisuun, molemmat kertovat muutoksesta ja molemmissa on alku, keskikohta ja 

lopetus (Uotila P 2011: 2–3). Tällainen tapa puhua lapsettomuudesta merkityksel-

listää lapsen työksi ja vaivaksi, kuin tapahtumaketjuna rakentuvasta projektista 

tavoitteineen ja panostuksineen. Havainto resonoi muun tutkimuksen kanssa, jossa 

lapsi kirjoittuu projektiksi, kun sen hankkiminen ja kasvattaminen suunnitellaan 

tarkasti (Fjell 2010: 233). Projekti näyttäytyy nimenomaan yksilön tai parisuhteen 

hankkeena, jossa ei esimerkiksi suvulla ole osuutta. Laajemminkin on vallalla puhe 

niin sanotusta projektiyhteiskunnasta, jossa aika rakentuu alkamaisillaan, meneil-

lään ja loppumaisillaan olevista projekteista, jotka tavalla tai toisella alkavat kos-

kettaa yhä useampaa meistä, halusimmepa sitä tai emme. Tämä myös muokkaa 

meitä, olemistamme ja tekemistämme, ja toistamme, tuotteistamme ja tehostamme 

läpi elämämme (Brunila 2009: 65). 

1960-luvulta 2000-luvulle tultaessa lapsen asema on muuttunut selvästi. Lapsi 

ei ole enää tulevaa työvoimaa vaan puolisoiden tai yhden vanhemman projekti, 

heterosuhteen rakkauden todiste ja tunteiden näkökulmasta tärkeämpi kuin kos-

kaan. Lapsi takaa jatkuvuuden ja hän tulee olemaan sidoksissa vanhempiinsa aina. 

Lasten hankkiminen ajoitetaan hyvin ja onnistunut lasten kasvattamisen projekti 

suunnitellaan onnistuneesti. Silloin kun projekti ei sujukaan suunnitellusti, se 

aiheuttaa riittämättömyyden tunteita. Lapsen uusi asema vanhempien yhteisenä 

projektina työntää vapaaehtoisesti lapsettomia naisia yhä enemmän ydinperhe-

ihanteen ulkopuolelle (Fjell 2010: 233, 251). 
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6.1.3 Lemmikki lapsen paikalla 

Lemmikkidiskurssi rakentaa lemmikeistä mittatikkua lasten hankkimiselle vertaa-

malla ja rinnastamalla lapsia niihin. Aineistossa lapsi vertautuu lemmikkiin silloin, 

kun on puhe lapsen hoitamisen työläydestä ja sitovuudesta. Lapsen olemus ja hänen 

tarvitsemansa huolenpito vertautuvat tuttuihin lemmikkeihin, useimmin koiraan, ja 

muita nimettyjä lemmikkejä ovat kissa ja papukaija. Koiran mainitsee viisi miestä 

ja kissan yksi nainen. 

Ihmis- ja kulttuuritieteellisessä eläintutkimuksessa on yhdenlainen perus-

valinta, painotetaanko ihmisen ja eläimen samuutta vai toiseutta. Samankaltaisuutta 

korostavissa käsityksissä eläin on osa samaa jatkumoa ihmisen kanssa ja niillä on 

samanlaisia piirteitä. Samankaltaisuutta korostava maailmankatsomus on tyypilli-

nen sellaisissa kansanuskomuksissa, joissa luonto elollistetaan ja ihminen nähdään 

yhtenä luonnonolentona muiden joukossa: inhimillisiä piirteitä sijoitetaan eläimiin 

ja niiden käyttäytymistä ja tarpeita tulkitaan ihmisen kaltaiseksi. Ihmisen ja eläi-

men erilaisuutta korostavat näkemykset taas painottavat ihmisen erityisyyttä ja 

irrallisuutta luonnosta. Eläimet nähdään ihmisen vastakohtana ja hierarkkisessa 

suhteessa ihmiseen, jolloin ihminen asetetaan eläinten yläpuolelle (Leinonen 2013: 

34–35). Ihmisen ja eläimen saman- ja erilaisuuden vertailua vaikeuttaa, ettei ole 

olemassa eläintä sinänsä, vaan on lajeja ja yksilöitä. Skaalaa on ihmisapinoista 

alkueläimiin ja mikrobeihin, mutta käytännössä mallieläin on kuitenkin nisäkkäi-

den sukua, ja yleisyyttä tavoitteleva puhe ihmisen ja eläimen muuttuvasta suhteesta 

rajoittuukin huomaamatta ihmisen ja nisäkkään väliseksi (Sepänmaa 2009: 221). 

Tässä aineistossa nisäkäs näyttäytyy lemmikkieläimenä todennäköisesti siitäkin 

syystä, että sellainen kuuluu lapsen lailla kodin piiriin. 

Lapsi vertautuu kissan- ja koiranpennun olemukseen: 

100 no en mä tiiä, mä oon sitä monesti miettiny mutta, se vaan se että niinkö, ko 
mää katon koiranpentua niin se on minusta söpö mun silmisä mutta ei 
musta ihmislapsi oo samalla lailla söpö että. 
en nyt voi sille sillaa mittään, se on vähä kauneus katsojan silmissä ja, mää 
nyt en siinä sitte näe sitä, kauneutta samalla lailla. 
no, se on ehkä mulle sillai että, vähän niinko tuota miettis, tai joku kysys 
että miksei sulla oo papukaijaa tai jotaki että. (Antti, ny) 

101 no se oli aika hauska kun, tai mä oon vuosien saatossa aikasemminki heitelly 
jotain semmosia siihen viittaavia, että ehkä meille ei tuu muita ku 
kissavauvoja, niin äiti ei oo niinku mitenkään reagoinu että se ei oo niinku 
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yllättäny, se on varmaan aina tiennyt, tai ilmeisesti mä oon teini-ikäsenä jo 
puhunu että mä en varmaankaan hanki lapsia. (Heidi, np) 

Lapsen olemus tuottaa vertailua lemmikkiin, ja siinä koiran- ja kissanpennut vievät 

voiton ihmislapsesta: lapsi ei ole söpö niin kuin esimerkiksi koiranpentu on, ja kis-

savauvoja voidaan hankkia mutta ihmisvauvaa ei niinkään. Antti tuottaa esimer-

kissä 100 lapsen ja lemmikin ominaisuudet olemassa olevina suhdelausumilla ja 

kyseenalaistaa omalta osaltaan kulttuurisesti korrektin, lepertelynluonteisen 

ilmauksen söpö vauva, eikä pehmennä ilmaustaan sitä kommentoiden. Samassa 

näytteessä Antin rakentamassa tärkeysvertailussa papukaija asettuu ironisesti lap-

sen kanssa yhtä merkityksettömäksi. Myös Heidi yhdistää metaforassaan kissa-

vauva eläinten ja ihmisten maailman, minkä voi tulkita myös lepertelyksi, lapsen-

omaiseksi tavaksi puhua. Hän pitää esimerkissä 101 lemmikkiä mieluisampana 

kuin lasta (meille ei tuu muita ku kissavauvoja). 

Harrastaminen ja huolenpito tekevät lemmikeistä läheisiä: 

102 no kyllähän se on meille mun avopuolison kanssa ollu aika selekee asia että 
me voiaan keskittyä sitten oikeasti semmosiin asioihin mihin me halutaan 
keskittyä elämässä. 
esimerkiks eläimet on meille äärettömän rakkaita. 
et sen takia meillä on koiria ja niitten kanssa harrastamiseen voidaan sitten 
keskittyä aivan toisella tapaa [kuin jos olisi lapsi]. (Mikko, np) 

103 ja sitten se, semmonen jotenki, on välittämisen tarve, huolehtimisen tarve, 
ja sit se kohdistuu nyt [lapsen sijasta] koiraan, ilmeisesti, eli, jotenki se on 
sellanen joka olis pitänyt olla kenties. (Kari, vy) 

Mikko kuvaa esimerkissä 102 kokemustaan lemmikeistä – koirista – tunne-

adjektiivilla rakas (eläimet on meille äärettömän rakkaita). Lapset estäisivät koi-

rien kanssa harrastamisen, joten valinnan tulos on selvä, ja se tuottaa mahdollisuu-

den keskittyä itselle tärkeimpään. Mikon sanallistama kokemus on harvinainen 

siinä mielessä, että hän ei implikoi lainkaan lisääntymisnormia vaan kuvaa, mitä 

itselle mieluisia asioita hän vapaana voi tehdä. Karin esimerkissä 103 tunnetta 

implikoiva huolehtimisen tarve rakentaa lapsen ja lemmikin työtä ja vastuuta vaa-

tivina olentoina (välittämisen tarve, huolehtimisen tarve, ja sit se kohdistuu nyt 

[lapsen sijasta] koiraan). Henkilöt, jotka pitävät lapsia parisuhteessa asiaankuulu-

vana, väittävät tutkimusten mukaan lapsettomien kompensoivan puuttuvan koke-

muksensa lapsesta pyrkimisellä julkisiin rooleihin ja lemmikkien hoivaamisella 

(DeOllos & Kapinus 2002: 74). Tällainen ajattelu näyttää lapsettomuuden aukkona 
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ihmisen kokemuksissa eikä yhtenä olemassa olemisen tapana; lapsettoman nähdään 

täyttävän tuo puuttuva kokemus jollakin muulla toiminnalla, mikä myötäilee 

avainolettemusta vanhemmuudesta olennaisena osana onnellista ja merkityksellistä 

elämää (Morison ym. 2016: 185). 

Huolenpitovelvollisuus lapsesta rinnastuu huolenpitoon lemmikistä: 

104 musta se vapaus on edelleen se sana minkä mie sanon koska, mie en tällä 
hetkellä pysty ottamaan tää nyt poikkee vähä kysymyksestä mutta tällä 
hetkellä mie en pystys ottamaan ees koiraa ko on niin paljo menemistä. 
niin miten mie voisin tehä lapsia? (Jani, np) 

105 ja että nyt olin aivan aivan niinku pääsin lähtemään ihan ihan omiin omiin 
tota tahdon mukaan että nyt ei ole lemmikkieläimiä eikä tämmösiä 
kotieläimiä että joskus niittenki kans oli semmosta, tai voi olla että piti 
järjestellä että miten se rekku tulee mukaan ja. (Markku, vy) 

106 sen on huomannu just koiran kanssa että, ku sen kanssa on jo tosi rasittavaa 
välillä ko pittää olla niin, kellontarkka että tännäänki piti tulla vähä 
myöhemmin töihin että, sille ei tuu liian pitkä päivä nyt ko oon tässä 
haastattelussa (Antti, ny) 

Huolenpitokontekstissa lapsi näyttäytyy suhteessa eläimiin mahdottomampana 

pitää kuin lemmikki, joka voittaa lapsen ajankäyttö- ja ulkonäkökilpailussa ja toi-

mii lapsen sijalla huolenpidon kohteena. Kieliopillisista kielenpiirteiden valin-

noista inklusiiviset fokuspartikkelit implikoivat, että vaihtoehtoja on olemassa, ja 

fokuspartikkeli edes Janin vapausdiskurssia edustavassa esimerkissä 104 viittaa 

ajatukseen joukosta huonoja vaihtoehtoja (mie en pystys ottamaan ees koiraa), eikä 

hän hanki lasta eikä koiraakaan. Myös Markun esimerkissä 105 -kin/-kAAn -fokus-

partikkelin avulla lemmikkieläimet vertautuvat työläydessään lapsen hoitamiseen 

(niittenki kans oli semmosta, tai voi olla että piti järjestellä että miten se rekku tulee 

mukaan). Hänellä on ollut aiemmin koira, johon kokemukset kiinnittyvät. Antin 

ilmauksessa (esimerkki 106) lapsi toisi vielä enemmän pakkoja ajankäyttöön kuin 

olemassa oleva oma koira, minkä hän kielentää fokuspartikkelin jo avulla (sen 

kanssa on jo tosi rasittavaa), ja lemmikin rasittavuutta hän korostaa taipumatto-

malla vahvistussanalla tosi. Eksklusiivisen fokuspartikkelit sulkevat näissä esimer-

keissä vaihtoehdot pois ja viittaavat asiaintilan ainoaan toteutumaan (ISK 2010: 

804). 

Nimenomaan mieshaastateltavat tuottavat lemmikkidiskurssia, ja heidän suh-

teensa lapseen rakentuu koiran kautta rinnastaen ne tai asettaen ne keskenään tär-
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keysjärjestykseen, lemmikki edellä. Eläin ehdollistuu, jos opetetaan, ja lapselle 

kehittyy tavanomaisissa kasvuolosuhteissa oma tahto. Lemmikkien ja tuotanto-

eläinten jalostus merkitseekin ominaisuuksien kehittämistä ihmisen tarpeisiin: 

nopeaa kasvua, säyseää luonnetta, sikiävyyttä. Tämä on luonnonvalinnan muoto, 

jossa ihminen on ottanut valitsijan paikan (Sepänmaa 2009: 225). Domestikaatio 

on nähty myös eläinten alennustilana, mikä muuttaa ne ihmisen luomiksi eläviksi 

esineiksi, jotka on jalostettu lauhkeiksi, tyhmiksi, mukautuviksi ja ihmisestä riip-

puvaiseksi (Leinonen 2013: 299). Eläinten ja lasten välinen vertailu on tulkittavissa 

tässä kontekstissa vallan ja hallitsemisen kysymykseksi. Sosiologit Peterson ja 

Engwall (2019) tutkivat vapaaehtoisesti lapsettomien ruotsalaisnaisten ajatuksia 

ihmisen ja lemmikin välisestä kiintymyssuhteesta ja totesivat monen tuoneen ilmi 

äidillisten tunteiden puuttumisen. Kuten vanhemmuus, myös vastuu lemmikistä 

tuntui useimmista heidän vapauttaan ja itsenäisyyttään rajoittavalta, ja he kokivat 

itsensä ”lemmikkivapaiksi” tai ”vapaaehtoisesti lemmikittömiksi”. 

Lemmikkien määrä lisääntyy länsimaissa koko ajan ja lasten määrä vähenee. 

Suomessa vuonna 2012 oli 630 000 koiraa ja 592 000 kissaa (Tilastokeskus 2014). 

Neljä vuotta myöhemmin koirien määrä oli kasvanut 11 prosentilla 700 000:een 

(Tilastokeskus 2018). Lasten määrä on vähentynyt koko ajan vuosina 2010–2019. 

Lemmikkieläimiä kohdellaan ja niistä puhutaan perheenjäseninä, ja asutus-

keskuksessa asuville suorat eläinkontaktit rajoittuvatkin lähinnä lemmikki- ja har-

rastuseläimiin (Sepänmaa 2009: 231). Aineistoon kirjoittuvat miesten koirat ja nai-

sen kissa. Siinä pienet lapset ja lemmikit vertautuvat implisiittisesti hoivaamisen 

kohteina, mutta tosiasiassa hoivaajien suhde hoivattaviin muodostuu hyvin eri-

laiseksi: eläimet ehdollistuvat hoitajaansa, ja lapsen sosiaalistuminen puolestaan on 

monitahoinen kehittymisprosessi. Koska kulttuuriset normit edellyttävät hoivaami-

selta vastuullisuutta, lemmikkien määrän kasvu on tulkittavissa siten, että hoivaa-

mishaluiset ihmiset valitsevat kahdesta mahdollisesta vastuusta hallittavamman ja 

lyhytaikaisemman. Mutta myös kotieläinten kanssa ihminen luo tunnesuhteita, 

jotka näyttäytyvät molemminpuolisina. Esimerkiksi kulttuuriantropologi Riitta-

Marja Leinonen (2013: 140) tulkitsee hevosen antamia ystävyyden ja luottamuksen 

eleitä osoituksena hoitajan hyvästä kohtelusta ja näkee suhteen molemminpuoli-

sena kiintymyksenä. 

6.2 Perhesuhteita tuottavat diskurssit 

Vapaaehtoisesti lapsettoman suhdetta perheeseen sanallistaa puhe vanhemmuu-

desta, perheestä ja sukupolvien jatkuvuudesta, ja sitä on koko aineistossa eniten 
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(261 lausumaketjua) ja lapsidiskursseja toiseksi eniten (198 lausumaketjua; ks. lii-

tettä 4). Tämä kertoo myös perhenormin voimasta etenkin, kun haastattelun tee-

moissa en eksplikoinut ´perhettä´. Myöhemmin luvussa 7 analysoin vuorovaiku-

tusta ilmentäviä diskursseja, joissa tuotetaan myös perhesuhteita, mutta toimijuus 

rakentuu silloin eksplikoidussa vuorovaikutuksessa toisten ihmisten kanssa, esi-

merkiksi sopu- ja konfliktidiskursseina sekä toimijuuden riistämisenä. 

Monet vapaaehtoisesti lapsettomat haastateltavat puhuvat lapsettomuudesta ja 

lapsista laajemmin kuin yksilön asiana, ja silloin he konstruoivat perheen ja suvun 

jatkumisen. Perhe taas rakentuu aineistossa laajempana kokonaisuutena, leksikaa-

listettuna perheenä tai sosiaalisena toimintana, jolloin biologinen side perheen kes-

ken ei korostu. Jäljempänä esittelen suvunjatkumisdiskurssin, jossa lapsesta puhu-

taan nimenomaan geneettisenä jatkumona ja lapsettomuudesta jatkumon katkeami-

sena. Suvunjatkumisdiskurssia haastateltavat tuottavat vähemmän kuin perhe- ja 

vanhemmuusdiskurssia. Lapsi kirjoittuu perhediskurssissa usein, vaikka häntä ei 

eksplisiittisesti ilmaistakaan, puoliso mainitaan puolestaan harvoin. 

Perhesuhteita tuottavissa diskursseissa ja edellä esitellyssä ruumiillisuus-

diskurssissa haastattelutilanteiden vuorovaikutus näyttäytyy selvemmin kuin muu-

alla aineistossa. Haastateltavien tuottamien lausumien ja lausumaketjujen välillä on 

taukoja, puhujat viestivät non-verbaalisesti naurahtaen tai nauraen, huudahtaen ja 

yksi haastateltava myös itkien. Tällaisen käyttäytymisen vuorovaikutustilanteessa 

tulkitsen luovaksi toiminnaksi, ajatteluksi, muistamiseksi, kokemuksen kuvaa-

miseksi, joka ei ole ennalta muotoiltua eikä virtaviivaista esittämistä, vaan syntyy 

vuorovaikutustilanteessa. Sitä voi kutsua antinarratiiviseksi toiminnaksi, johon 

menneen ohella vaikutta myös nykyinen kokemuksellisuus (Aaltonen & 

Leimumäki 2010: 128). Tauot antautuvat tulkittaviksi epäröimisenä, ja vuoro-

vaikutuksen toisena osapuolena sellaiseksi tulkitsin myös yhden jakson, jossa haas-

tateltava ilmaisi, että ei ollut puhunut abortista juuri kenellekään. Haastattelijana 

pyrin tekemään tilan ja tilanteen kiireettömäksi ja antamaan tilaa merkitysten poh-

timiselle. Hiljaisuuden sietäminen sekä pidättäytyminen kerkeistä jatko- ja tarken-

tavista kysymyksistä antoivat tilaa haastateltaville ja tukivat vapaata ajattelemista 

ja puhumista. 

6.2.1 Vanhemmuusdiskurssi – äitiydestä kieltäydytään ja isyydestä 

luovutaan 

Kun lapsidiskursseissa lapsi nostetaan keskiöön, vanhemmuusdiskurssissa puhu-

taan äitiydestä, isyydestä ja vanhemmuudesta yleensä, koetaan kykenemättömyyttä 
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vanhemmuuteen ja tuotetaan huonon vanhemmuuden diskurssia. Vanhemmuutta 

tarkastellaan useimmiten yksilön näkökulmasta, sillä vain yksi mies implikoi pari-

suhdetta toimijana sisällyttämällä passiivimuotoon itsensä ja tyttöystävän (jos ois 

pidetty lapsi). 

Aineistossa rakentuu ”ei” äitiydelle yleensä ja perinteiselle äitiydelle erityisesti: 

107 se on se, että mää oon ite saanu valita sen miten, minkälainen mun 
elämästä muotoutuu. 
toki monia muitakin valintoja tuntee, mutta se on yksi tosi iso, hirveen iso 
tekijä, että, mä en tuu olemaan äiti, koska mä en halua. (Heidi, np) 

108 ja mä uskon että siihen [että äitiys- ja lapsihaavetta ei ole ollut] varmaan 
vaikuttaa se myös että, ko mää oon ite ainut lapsi, ja mun äiti on ollu 
semmonen, tyyliltään että, että hänelle on riittäny se yksi lapsi, että, et, et 
hän ei oo ollu niinkun, sillä tavalla semmonen perinteinen äitihahmo että 
hän haluais olla, nimenomaan se äiti. 
mä uskon että se on kans niinku vaikuttanu minuun ainaki jollain tavalla. 
(Katja, ny) 

Heidi näyttäytyy esimerkissä 107 deonttisena toimijana esittämällä mahdollisuu-

tensa valita lapsettomuus (mää oon ite saanu valita). Lausumaan sisältyy mahdol-

lisuus tulkita verbiprosessi luvan saamiseksi, jolloin aktivoituu kysymys kuka tai 

mikä on antanut luvan valita? Heidin koko haastattelun kontekstissa valinnan mah-

dollisuus liittyy kuitenkin hänen suvunjatkumisdiskurssiksi tulkitsemaani lausu-

maansa biologian ja kulttuurin vaikutuksesta ihmisen käyttäytymiseen: sehän 

[suvunjatkamisvelvollisuus] on ihmisen vieteissä mutta mun mielestä ihmisen län-

simaisen ihmisen nykykulttuurissa pitäis, osata, niinkun päästä niitten viettien yli 

(Suvunjatkumisdiskurssia esittelen luvussa 6.2.3). Valitsemisen mahdollisuus on 

näin tulkiten kulttuurin kehittymisen tulos ja kaikkien ulottuvilla. Dynaamisen toi-

mijan Heidi rakentaa itsestään ilmoittamalla kieltäytymisensä äitiydestä futuuria 

ilmaisevalla rakenteella ilman varauksia, valintaa ja siinä pysymistä (mä en tuu 

olemaan äiti, koska mä en halua). Tällä ilmoituksellaan hän kirjoittuu haastattelun 

kokonaisuudessa niin ei-äidiksi kuin lapsettomaksikin. Katjan esimerkissä 108 

perinteinen äiti kirjoittuu äitiydelle omistautumisena, eikä hän ole saanut sellaista 

mallia kotonaan. Katjan ajatuksiin vaikuttajana näyttäytyy yhden lapsen äidin 

malli, jonka hän etäännyttää ja henkilökohtaistaa kognitioverbiprosessil-

la ”yleisestä totuudesta” (mä uskon että se on kans niinku vaikuttanu minuun vrt. 

´se on vaikuttanut minuun´). 
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Äitiys esitetään naistenkeskisenä pätemisen keinona ja pettymyksenä: 

109 tää on vain minun ilkeämielinen ajatus, mutta se käy joskus mielessä että 
kyllä naisilla on tarve kyllä korostaa myöskin omaa äitiyttään tai 
mummouttaan, että kyllä joissakin se on vahvempi, jotkut eivät niin nosta 
esille, mut et mää oon niinku huomannu joistaki, joistaki työtovereista että 
niillä on ongelma nyt se, että heillä ei ole niitä lapsenlapsia. 
kun toiset mummut kaivavat niitä lastenlasten kuvia ja kerrotaan että nyt 
on taas syntynny janiinmones lapsi ja nyt on tulossa, niin, niin tuota, heillä 
on kyllä lapsia mutta nyt on se ongelma että ei tule lapsenlapsia, niin seki on 
ongelma. 
että mulla ei oo nyt sitäkään ongelmaa sitte, mun ei tarvitse nyt tätä, tätä 
sitte murehtia että, että kyllä, kyllä tietenki, naiset varmaan osaavat kyllä 
keskenään myöski, nostaa itseänsä äitiyden varjolla. 
et en sano niin että minun ystäväni niin tekisivät mutta, mutta oon niinku 
joskus ollu vähä huomaavinani sitä, sitäki puolta. (Sirpa, vp) 

110 mutta tiiän myös semmosia jotka on tehny lapsia, ne on sanonu että ois 
pitäny jättää tekemättä, että ei se ollukaan sitä mitä mää halusin että mää 
olin ihan onnellinen ilman lapsia. (Jenni, np) 

Sirpan tunnistama naisten päteminen rakentuu esimerkissä 109 verbiprosesseissa 

naisilla on tarve kyllä korostaa myöskin omaa äitiyttään ja naiset varmaan osaavat 

kyllä keskenään myöski, nostaa itseänsä äitiyden varjolla. Yleistä ja odotuksen-

mukaista on puhua äitiydestä arvostaen, ja äitiyden esittäminen pätemisen keinona 

poikkeaa totutusta tavasta tuottaa äitiyttä. Kulttuurinen korrektius näyttäytyy Sir-

pan vanhemmuusdiskurssissa oman epäkorrektin puheen kommentointina (tää on 

vain minun ilkeämielinen ajatus) ja myös ystävien puheen kommentointina (oon 

niinku joskus ollu vähä huomaavinani sitä). ´Olla huomaavinaan´ vaikuttaa kohte-

liaammalta kuin ´huomata´, koska kiertoilmauksellinen verbiprosessi antaa enem-

män tulkinnan mahdollisuuksia kuin transitiivinen indikatiivi sellaisenaan. Lisään-

tymisnormia tukevassa kulttuurissa on epäkorrektia ja harvinaista katua ääneen las-

ten hankkimista ja puhua lapsista ei-toivottuina. Tässä tapauksessa Jenni referoi 

esimerkissä 110 tietämistä tuottavan kehyslausuman johdattamana ystävänsä pet-

tymystä vanhemmuuteen sellaisenaan, vailla varauksia (ne on sanonu että ois 

pitäny jättää tekemättä, että ei se ollukaan sitä mitä mää halusin että mää olin 

ihan onnellinen ilman lapsia). 
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Oma kykenemättömyys ja soveltumattomuus vanhemmaksi rakentuu toteamisena: 

111 no se oli, tietysti uutta ja ei ollu valmis isäks. 
oli semmonen pa- alta kahenkymmenen molemmin puolin niin, sitä mietti, 
mietti tota, tietysti nainen, se naisystävät, päätti tietysti että he ei pidä lasta, 
pidä lasta ja tota. 
se oli, uskosin, koska me, aika nopeesti suhde päätty siihen, molemmil 
kerroilla niin tota, se on naisille kova. 
mut olin niin nuori etten, en tuntenu itteeni vahvaksi isäksi. 
että vastuun olisin kantanu kyllä että jos ois tapahtunu et ois pidetty lapsi. 
(Jari, vp) 

112 ja enkä sitä miestäni nyt niin hirveän isälliseksi tyypiksi että mää tiedän 
että kyllä hän niinku, osaa olla herttanen, pienille lapsille ja, ja, ja ilahtuu 
ja, ja on sillä tavalla ei hän suinkaan torju, mutta ei hän ole luonteeltaan 
semmonen niinku jotkut, on semmosia, että ne heti osaavat ottaa pienet 
lapset ja, ja pienet lapset on heti, kiinni, kiinni ja osaavat niinku hassuttaa, 
sillä tavalla, että ei me oo kumpikaan sentyyppisiä, että pienten lasten 
kanssa, ei me oo opittu, semmoseen, semmoseen. (Sirpa, vy) 

Jarin esimerkissä 111 kieltolausumien presuppositioissa tuottuu ihannekuva isästä: 

ei ollu valmis isäksi; en tuntenu itteeni vahvaksi isäksi. Isän täytyy olla valmis ja 

vahva, isäksi ei kehitytä eikä kasveta, minkä itsestäänselvyyttä Jari rakentaa suh-

delausumilla. Ihanteelta vaikuttavan tavoitteen kannalta tällainen diskurssi van-

hemmuudesta on verrattavissa myöhemmin esiteltävään perhediskurssiin, jossa 

rakentuvat vastapositiot perheidylli – huono perhe-elämä. Jari lukeutuu haastatel-

tavien joukossa iältään vanhoihin haastateltaviin, joten hänen nuoruudessaan isien 

osallistuminen lasten elämään on ollut vähäisempää kuin nykyään, lasten kasvatta-

miseen osallistuvamman isyyden aikana. Etäisyyttä lapseen alleviivaa myös naisen 

valta, jonka vaikutuksen alaisuuteen Jari myöntyy (tietysti nainen, se naisystävät, 

päätti tietysti että he ei pidä lasta). Miehelle lankeavan vastuun isänä Jari tuottaa 

mahdollisuutta ilmaisevalla konditionaalilla (vastuun olisin kantanu kyllä että jos 

ois tapahtunu et ois pidetty lapsi). Toisten ratkaisuun myöntyminen kaiuttaa deter-

minismidiskurssia. Pohjoismaiset sosiologian tutkimukset osoittavatkin, että ensi-

kädessä nainen päättää parisuhteessa lapsen hankkimisesta ja lapsettomuudesta, ja 

miehet myötäilevät heitä (Peterson 2010: 73). Tutkimuksien tulos vahvistuu Jarin 

esimerkissä, kun naisystävät päättivät aborteista ja mies jää naisten toimiessa 

sivustakatsojaksi. Miesten omiin kokemuksiin pohjautuva puhe vanhemmuudesta 

on julkisuudessa yleistynyt, mutta se on edelleen vähemmistönä äitien kokemus-

puheeseen verrattuna. Todennäköisesti miesten vanhemmuuspuhe on myös kirjol-
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taan kapeampaa kuin naisilla. Lisäksi äitiyttä käsittelevässä puheessa otetaan usein 

kantaa myös miehen vanhemmuuteen, ja tavallista on esittää isyys äitiyttä vähäi-

sempänä tai vähintään yksiulotteisempana vanhemmuutena (Eerola & Mykkänen 

2014: 9). 

Esimerkissä 112 Sirpa rakentaa idyllistä vanhemmuutta ja aikuisen ja lapsen 

suhdetta kuvaamalla, miten isällisen tyyppinen mies käyttäytyy lasten kanssa (osaa 

olla herttanen; ilahtuu [lapsista]; ei hän suinkaan torju; osaavat ottaa pienet lap-

set; osaavat niinku hassuttaa). Osaaminen olla lasten kanssa näyttäytyy toisaalta 

suhdelausumina myötäsyntyisenä ominaisuutena (ei me oo kumpikaan sentyyppi-

siä) ja toisaalta siihen voi myös oppia olemalla lasten kanssa (ei me oo opittu, sem-

moseen). 

Haastateltavat tuovat esille vanhemmuuden sekä isyytenä (isä, mies) että äitiy-

tenä (äiti, äitihahmo, nainen, vaimo, tyttöystävä, naisystävä, mummu, mummo, iso-

äiti) tai viittaavat siihen sukupuolittumattomalla sanastolla (kumppani, vanhemmat, 

isovanhemmat). Vanhemmuus rakennetaan ensisijaisesti yksilönä, ei parisuhteena, 

ja se tuottuu vahvasti sukupuolittuneena. Vanhemmuusdiskurssin toimijuuksien 

kirjo on laaja: dynaamista ja varmuutta eksplikoiva äitiyspuhe ja deterministisesti 

naisten ratkaisuihin mukautuva isyyspuhe. Dynaamisimmillaan vanhemmuusdis-

kurssin vastatoimijuus on, kun äitiydestä kieltäydytään futuurissa ilman varauksia 

(mä en tuu olemaan äiti, koska mä en halua). Haastateltavat sanovat ”ei” myös 

suhdelausumin tyypitellylle perinteiselle äitihahmolle, joka omistautuu roolilleen. 

Kulttuurisesti äitiys on arvokasta, ja silloin, kun haastateltava tuottaa äitiyden kiel-

teisessä valossa, pätemisen keinona naisten kesken, lausuman kulttuurinen epäkor-

rektius näyttäytyy oman puhumisen kommentointina. Hemnell toteaa tutkimukses-

saan (2010: 190, 193) suomalaisista vapaaehtoisesti lapsettomista naisista ja heidän 

suhteestaan äitiyteen ja naiseuteen, että naiset puhuivat äitiydestä alentuvaan 

sävyyn: äitiys ei tee heidän mielestään naisesta aikuista eikä äitiys ei ole vahvan 

naisidentiteetin edellytys. Lisääntymisnormin kulttuurinen ote höltyy pikkuhiljaa, 

sillä äitiyttä ei enää nähdä sukupuolen kohtalona eikä uskonnollisella käsityksellä 

perhearvoista (ydinperhe, heterous, yksiavioisuus, lasten kasvattaminen) ole enää 

yhtä vahvaa sijaa kuin aikaisemmin (Shaw 2010: 152). ”Nainen” ja ”äiti” on 

ymmärretty aikaisemmin synonyymeina, mutta myös niitä toisiinsa liittänyt side on 

löystymässä (Mollen 2006: 269). 

Isyys mahdollisuutena näyttäytyy vanhemmuusdiskurssissa kaksois-

valotuksessa, kun naiset päättävät lapsen pitämisestä ja abortista ja mies ajautuu 

sivurooliin lasten hankkimisessa, ja miehen itsearvostus rakentuu vähäisenä. Lap-

sen synnyttyä miehen vastuu isänä tulisi kuitenkin kannetuksi. Isän rooli näyttäytyy 
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aineistossa valmiina ja vahvana, minkä voi tulkita niin, että sosiaalisesti niin isän 

kuin äidinkin täytyisi täyttää valmis rooli, mutta isälle on työläämpää kehittyä ja 

kypsyä isäksi, koska valmista, lapsen kasvattamiseen osallistuvan isän roolia ei 

vanhojen haastateltavien nuoruudessa ole ollut. Miehelle valmiin roolin puuttumi-

nen antaisi toisaalta vapauden rakentaa yksilöllisempää, omanlaistaan isyyttä. 

6.2.2 Miehet rakentavat perheidylliä, naiset huonoa perhe-elämää 

Haastateltavat liittävät vapaaehtoisen lapsettomuuden teemaan perheen, mikä mer-

kityksellistää perheen kaltaisen yhteisön tärkeänä ja tuottaa implisiittisesti myös 

parisuhteen lapsen edellytyksenä. Kielen ilmaisuvarantoa käytetään esittämään 

itselle läheisiä ihmisryhmiä kuin perheen sijalla, näyttämään perheen jäsentensä 

keskinäisenä tunnekylläisenä idyllinä ja myös huonona perhe-elämänä sekä vas-

tuuttomana aikuisuutena. 

Perheidylli sisältää rakkautta, lämpöä ja tuottaa yhteistä tekemistä: 

113 että sää tavallaan, eikä sulla oo suhdettakaan, sä tavallaan oot yksin. 
ja sulta puuttuu semmonen tuki, semmonen niinkun se rakkaus, ja lohtu, 
mitä sä saat toisesta ihmisestä, siis sellanen intiimi, lämpö, ja läheisyys, 
semmonen suhde. 
ja, koska, kyllähän tommonen niin kun oma, tämmönen nukleo vai mikä, 
minkä se perheen luo, niin sehän on myöskin, siinähän kanavoituu vihat 
ja rakkaudet ja, huoli ja, huolenpito, ja välittäminen, suru, kaikki, sen 
perheen kesken. (Kari, vy) 

114 no tietysti se että ei oo tämmöstä niinku perhe-elämää tämmöstä että niinkun 
aikaa ois niinku kotosalla ja viettäs perheen kesken ja niin perheen kanssa 
sitte matkusteltais tai harrastettais tai niinku muutenki vietettäs, ja lapsia 
kasvatettais ja tämmöstä, niinku tämmönen puuttuu että, että se, olishan sitä 
tietenki tehny muuten ko menny ja mentäs kavereitten kans taikka, että ei 
mua mua myöskään häiritse niinku yksin lähteä jonnekkin, jonnekkin 
liikkeelle että tota. (Markku, vy) 

Kari näkee esimerkissä 113 perheen turvallisena tunteiden välittämisen paikkana, 

mikä tuottaa perheidyllidiskurssia. Perheenjäsenten välillä vallitsee vuoro-

vaikutteinen suhde, jossa tunteita annetaan ja otetaan vastaan. Hän luettelee per-

heeseen liittämiään tunnesanoja: rakkaus, ja lohtu; intiimi, lämpö, ja läheisyys; 

vihat ja rakkaudet ja, huoli ja, huolenpito, ja välittäminen, suru. Tunteiden välittä-

misen tarve ja niiden jakaminen vuorovaikutuksessa rakentuu puuttumisen ja 
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kanavoimisen prosessien varassa. Karin nimeämä nukleo perheenä on tässä kon-

tekstissa tulkittavissa puolisoksi ja lapsiksi, jotka muodostavat oman ytimen, ydin-

perheen, jossa tunteita jaetaan. Kun Kari kuvaa perheen olemusta toteavana toimi-

jana, Markku näyttäytyy esimerkissä 114 dynaamisena toimijana, mitä kaikkea per-

heessä tehtäisiin yhdessä. Idyllinen perhe antaa rauhan tyyssijan ohella mahdolli-

suuden myös monenlaiseen yhteiseen tekemiseen hänen kuvaamassaan perhe-

elämässä (matkusteltais; harrastettais). Siitä jäävät kauas riitaisat perhelomat ja 

perheenjäsenten keskenään erilaiset harrastukset. Puoliso ja lapset tuottuvat per-

heen jäseniksi lausumissa viettäs aikaa perheen kesken ja lapsia kasvatettais, mikä 

implikoi sitä, että tarkoite on nimenomaan pienet lapset. 

Ankara lapsuus suuressa perheessä ja yhteisön normipaineesta seuraava moni-

lapsisuus tuottavat huonoa perhe-elämää: 

115 no se [äidin asenne] koostuu aikamoisista asiois- asioista miten, miten niinku 
muhun on suhtauduttu, lapsena ja nuorena. 
mutta kyllä se vähän on semmosta ollu niinku vähän tämmöstä, kieltävää, 
ankaraa, ei kannustavaa ((tauko)) ja, vaikeat asiat piilotetaan, ja elämä ei 
oo, ilosta, elämää. 
että, et se semmonen, no hän teki, oli paljo lapsia, hän teki, paljon töitä 
myöski sen ohella. 
ja sit ku mä oon jälkeenpäin ajatellu niin meitähän on ollu todella niin, 
sodan jälkeen niinku syntyneitä niin sillä tavalla että, että siel on ollu, 
pieniä, et on vauva tullu kun on edellinen on pieni lapsi. 
et on ollu niinku monta pientä lasta yhtä aikaa. 
ja sit semmosissa olosuhteissa missä, kannettiin vesi sisään sillon aikana. 
niin tota, et kyl mä oon sitä ajatellu että, varmaan hänelläki on ollu niinku 
aika rankkoja kokemuksia ja jotka on sitte tehnyt sen että, että hän ei oo 
jaksanu, tai et se elämä on tuntunu niinkun kurjalta. 
vaikka me sitte kuitenkin, ihan hyvin toimeen tultiin et siinä ei ollu, sillon 
varsinki ku isä, isä sitte jäi [siihen yhteisöön töihin]. 
mut et siinä ei ollu mitään. (Ritva, vy) 

116 ja miten paljon on nyt keskusteltu just näistä, edelleenkin näistä 
suurlapsisista, suurperheen lapsista, lapsiperheitä missä on niinku paljon, 
lapsia ja, ja tämmöstä näin että tuota, jos se ei ole niinkun, äidin valinta tai 
sanotaanko yhteinen valinta niin tuota, kyllä se, mun mielestä se niinkun 
lapso ei var-, välttämättä ole niinkun onnen tae. 
tai sitte sanotaanko näin että lapsia tehdään, jonkun avioliiton sitomiseks, 
se on ihan niinkun, väärä, valinta. (Tuula, vp) 
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Huonon perhe-elämän diskurssia rakentavat omat kokemukset, joita Ritva kuvaa 

esimerkissä 115 suhdelauseilla (se vähän on semmosta ollu niinku vähän tämmöstä, 

kieltävää, ankaraa, ei kannustavaa) ja mentaalisin verbiprosessein (se elämä on 

tuntunu niinkun kurjalta). Hän esittää äidin kurjan elämänsä tahattomana arkki-

tehtina, mutta suhteuttaa tämän toiminnan yleisesti vaativissa olosuhteissa elettyyn 

elämään. Toisaalla, aineiston suvunjatkumisdiskurssissa, Ritva kieltäytyy dynaa-

misena toimijana jatkamasta äidin kasvatustapaa eteenpäin valitsemalla lapsetto-

muuden. Esimerkissä 116 Tuulan puhe monilapsisista perheistä on tulkittavissa 

hänen sairaalatyökokemustaan vasten ajatuksina ideologisen tai yhteisöllisen nor-

mipaineen alla tehtävistä lapsen hankkimispäätöksistä ja valintojen mahdollisuu-

den puutteesta. Äidillä tai pariskunnalla yhdessäkään ei ole tilaa tehdä omia pää-

töksiä (jos se ei ole niinkun, äidin valinta tai sanotaanko yhteinen valinta). Tuula 

kyseenalaistaa myös kulttuurisen näkemyksen lapsista perhe-elämän onnellistutta-

jina (lapso ei var-, välttämättä ole niinkun onnen tae) ja kieltää tällaisen yhteyden, 

samoin kuin lasten välinearvon parisuhteiden ylläpitämisessä (lapsia tehdään, jon-

kun avioliiton sitomiseks, se on ihan niinkun, väärä, valinta). 

Vanhemmuus kyseenalaistetaan myös vastuuttomien aikuisten toimintana lapsia 

kohtaan: 

117 ja ihan noin, ihan siinä mielessä [työkokemuksen perusteella] surullista 
nähdä että, että miten väärin se on että, tämmöset, [vastuuttomat] 
vanhemmat, saavat näitä lapsia. 
se mun mielestä on jo epä-, se on suorastaan epäoikeudenmukaista niille 
kenelle ketkä haluaa sen lapsen ne ei saa, ja sitten taas ne kenelle ei ois, 
sois millään, ehdolla näitä lapsia, niin sitten niille tulee niitä lapsia jotka 
eivät pysty kantamaan vastuuta ja huolta niistä lapsista. 
et se on mun mielestä semmonen kun todella säälittävää ja tietysti nyt sitten, 
tän uuden lasten kokemuksen perusteella tänäkin vuonna, niin on ihan 
oikeesti nähnyt tosi surullisia tapauksia. (Tuula, vp) 

118 joo no joo jos, kun miettii sitä surullista lähtökohtaa esimerkiks mitä tänä 
päivänä puhutaan lastensuojelusta, tai esimerkiks siitä että mitä se maksaa. 
ja se että toki en kiellä sitä etteikö taustalla olisi sitä että mitä lapset tekevät 
mutta että kyllä siellä on niinkun taustalla hyvin usein vastuuton aikuinen. 
tai niinkun muistan tapauksen vuosia vuosien takaa nuoripari jolla oli 
kummallakin jotka oli kumpiki alaikäsiä joilla oli molemmilla siinä 
vaiheessa jo seehepatiitti ja tapahtui teiniraskaus. 
niin en mää jaksa uskoa että se lapsi se on nähny niitä vanhempia 
koskaan. 
et, näitten tiellä jos on oikeesti ihmisiä jotka tekee päätöksen siitä, että en 
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halua tehdä lapsia tämmöseen maailmaan niin se on mun mielestä mitä 
kunnioitettavin päätös. (Mikko, np) 

Sosiaalisesti epäonnistuneeksi kirjoittuu vastuuton vanhemmuus, kun lasta sen 

kummemmin kuin vanhemmuuttakaan ei ole suunniteltu (se on suorastaan epä-

oikeudenmukaista). Tuula tuottaa esimerkissä 117 vanhemmuuden lapsen tarvitse-

man huolenpidon näkökulmasta, ei tehtävänä sinänsä (eivät pysty kantamaan vas-

tuuta ja huolta niistä lapsista). Vastuuttoman vanhemmuuden Mikko nimeää esi-

merkissä 118 alaikäisten toiminnaksi, teiniraskaudeksi, joka voi johtaa lapseen 

ilman läsnäolevia vanhempia. Mikko rakentaa itsestään vastatoimijaa biologiselle 

vanhemmuudelle, ja kieltäytymisen lasten hankkimisesta hän luonnehtii kunnioi-

tettavaksi päätökseksi (jos on oikeesti ihmisiä jotka tekee päätöksen siitä, että en 

halua tehdä lapsia tämmöseen maailmaan niin se on mun mielestä mitä kunnioi-

tettavin päätös). 

Perhe-elämästä voi saada motiivia ja se voi tehdä onnelliseksi: 

119 ja ehkä sitä joskus miettii jos on semmonen huono päivä että, onpa vähä 
sisällötöntä tää elämä tai muuta että, saisko sitä sitte jostain perhe-
elämästä semmosta, semmosta päivästä toiseen jatkuvaa kipinää että niillä 
hetkillä sitä saattaa pohtia tuommosia mutta, en nyt sillai ehkä yhtenä 
päivänä parissa viikossa saattaa olla semmonen olo että sitä asiaa edes 
miettii, niin sillaa ajallisesti ajateltuna se on aika pieni, kysymys. (Antti, ny) 

120 ja, kai sitä sitten tavallaan, kun huomaa että kaikki ei oo ookoo taikka on, on 
menny päin seiniä elämässä ja sitä sitten, alkaa miettimään tuotakin 
vaihtoehtoa että oisko kaikki, oisko ollu tilanne kenties parempi ja oisit sä 
onnellisempi jos sulla olis se perhe. 
niin, saattaa olla että siinä on sitä semmostakin. 
siihen tavallaan niinku hakee sitä syytä, siihen omaan tilanteeseen missä on 
nyt. 
tai kenties siinä on sitten semmosta että jos sulla ois perhe niin, vois olla 
paremmin asiat tai. 
no jaa, kaikki on niin suhteellista mutta. 
kuitenki niin on semmonen tunne että, sellanen jolla on lapsia, niin 
sellanen ihminen niin, sillä on tavallaan, on semmonen niinkun, sen 
vastuun kautta, tulee semmonen niinkun syy sille omalle olemiselle. (Kari, 
vy) 

Lapsi, vanhemmuus, perhe ja suku konstruoituvat haastateltaville myös mahdolli-

sen hyödyn näkökulmasta. Kahdelle vapaaehtoisesti lapsettomalle yksin elävälle 
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miehelle perhe näyttäytyy mahdollisena ratkaisuna ongelmiin; huonoihin päiviin 

tai oman olemisen hetkelliseen merkityksettömyyteen. Perhe kirjoittuu näin yhtei-

söksi, joka tekee jäsenensä onnellisiksi. Nuori mies Antti nimeää esimerkissä 119 

nollapersoonaa käyttäen (miettii; saisko) arkielämästään hetkellisiä negatiivis-

sävytteisiä asioita huono päivä, sisällötön elämä ja asettaa niiden vastakohdaksi 

mahdollisuuden, että perhe-elämä ehkä toisi päivästä toiseen jatkuvaa kipinää. Hän 

ei esitä kokemustaan myöskään varmana, vaan tuottaa episteemisen mahdollisuu-

den kahdella tavalla: kehyslausuman kognitioverbiprosessilla sitä joskus miettii ja 

konditionaaliverbiprosessilla saisko sitä sitte jostain perhe-elämästä. Vastapositiot 

tuottavat tässä kontekstissa perheelle välinearvon eikä puhuja erittele perheen 

koostumusta. Toisaalta hän viittaa perhe-elämään vähättelyä ilmaisevan indefiniit-

tipronominimääritteen avulla. Indefiniittipronominia jokin, joku voidaan käyttää 

substantiivin määritteenä ilmaisemassa vähättelyä (ISK 2010: 566). 

Vanhan yksin elävän Karin toimijuus ilmenee esimerkissä 120 nollapersoonana 

ja sinä-passiivina, ja hän kirjoittuu haastattelussa tuntevana ihmisenä, jonka elä-

mässä kaikki ei ole mennyt hyvin ja joka spekuloi perheen mahdollisella onnellis-

tuttavalla vaikutuksella: oisit sä onnellisempi jos sulla olis se perhe. Yksikön toista 

persoonaa eli ns. sinä-passiivia käytetään nollapersoonan tapaan yleistävästi, ja se 

on leimallisesti puhutun kielen ilmiö. Se liittää puhekumppanin likeisemmin ver-

biprosessin ilmaisemaan toimintaan kuin nollaviittaus tekisi (´olisko sitä onnelli-

sempi, jos olis se perhe´ (ISK 2010: 1299; Laitinen 1995: 347). Määritteen ase-

massa pronomini se viittaa perheeseen yleisesti tunnettuna ratkaisuna henkilö-

kohtaiseen onnellisuuden puutteeseen. Etelämäen mukaan pronomini se on funk-

tioltaan viittaava verrattuna esittelevään pronominiin tämä ja osoittavaan pronomi-

niin tuo, ja sen tarkoite on riittävän tunnettu meneillään olevan toiminnan tarpeisiin 

(Etelämäki 2006: 116–117). Haastattelun teemoihin ei sisälly perhe, mikä tukee 

artikkelinomaisen se-pronominin tulkintaa tässä yhteydessä yleisesti tunnettuun 

käsitykseen viittaavaksi. Perhe kirjoittuu tässä ihanneperheenä, jossa lasten van-

hemmat kantavat vastuuta ja saavat sitä kautta syyn omalle olemiselle. Perheen 

koostumusta haastateltava ei täsmennä ja tarkastelee sitä yksilön kannalta. Antti ja 

Kari merkityksellistävät perheen samantyyppisin diskurssein kuin aiemmin lapsen 

mahdollisena ilon lähteenä. 

Perhe rakentuu haastateltavien teksteissä lapsettoman henkilön yksin elämisen 

vastakohtana ja toisaalta sosiaalisena kuulumisena sellaisiin ryhmiin, jotka eivät 

muodostu geneettisin sitein. Tältä osin valitut suhteet näyttävät lapsettomien elä-

mässä annettuja suhteita merkityksellisemmiltä (Jokinen & Mikats 2018: 51), mikä 

vapaaehtoisesti lapsettomien kokemuksia käsiteltäessä onkin odotuksenmukaista. 



172 

Laadullisesti perhettä rakentavat perheidyllidiskurssi ja huonon perhe-elämän 

diskurssi, joka kuvaa käänteistä perheidylliä. Lapsen paikkana perhe rakentuu 

miesten rakentamassa perheidyllidiskurssissa, jossa kuvataan puolisoitten ja lasten 

muodostaman perheen onnellista elämää yhdessä. Perhe tuo sisältöä elämään ja 

kanavoi tunteita vastavuoroisesti. Jotkut haastateltavat näyttävät lapsen ja perheen 

mahdollisen hyödyn tai paremman olon tuottajana. Niiden olemassaolo kehittää 

mahdollisen vanhemman kasvua ihmisenä sekä vähentää elämän tylsiä hetkiä. 

Hyötyä sanallistavissa diskurssissa perhe esitetään positiivisena kokemuksena ja 

mahdollisena ilona itselle, ja siinä aikuisen ja lapsen toimijuudet ikään kuin kään-

tyvät päinvastaisiksi, jos ajatellaan, että odotuksenmukaisesti aikuinen toimii lap-

sen hyväksi. Perheidyllidiskurssin voi tulkita ylläpitävän lasten hankkimista ja van-

hemmuutta norminmukaisena heteroseksuaalisena aikuisuutena ja merkkinä nor-

maalista sukupuolen kehityksestä. Se näyttää vanhemmuuden ja perheen henkilö-

kohtaisesti tyydyttävänä ja osana onnellista elämää (Morison ym. 2016: 185). Eten-

kin vanhojen miesten puhe tuottaa tässä aineistossa perhe-elämää ihannoivaa dis-

kurssia, mikä resonoi sen kanssa, että kyselyiden mukaan parisuhde tuottaa ter-

veyttä ja onnea juuri miehille (Kontula 2013: 107). Sukupuolidiskurssiin kirjautu-

neet näkemykset olettavat, että naiset olisivat miehiä tunteellisempia, mutta Tainion 

aineisto ja analyysi osoittavat, että tunteellisuudet voivat tilanteen mukaan muuntua 

tässä suhteessa vaikka vastakohdikseen. Miehet voivat esittää kulkevansa tunteit-

tensa ja impulssiensa viidakossa pystymättä kontrolloimaan toimintaansa, kun taas 

naiset voivat esittää kykenevänsä säätelemään käyttäytymistään hankalissakin 

tilanteissa (Tainio 2001: 51). Tässä aineistossa nimenomaan vanhat miehet tuotta-

vat tunnepuhetta perheidyllidiskurssissa ja determinismidiskurssissa. 

Vapaaehtoisesti lapsettomat naiset merkityksellistävät puolestaan huonoa 

perhe-elämää monilapsisina perheinä ja lapsina avioliittojen tilkitsijöinä. Huonon 

vanhemmuuden diskurssia tuotetaan aineistossa vastuuttomina vanhempina, joiden 

ei pitäisi saada lapsia, koska eivät kykene kantamaan vastuuta ja huolehtimaan 

niistä. Tällaisessa diskurssissa kaikuu tutkimuksissa esille tullut sellaisten vastuul-

listen lapsettomien eetos, jotka pitävät itseään vastuuntuntoisina vanhempina, jos 

heillä olisi lapsia. Vapaaehtoisesti lapsettomat naiset ovat myös pohtineet paljon 

oman valintansa perusteluja, minkä vastakohtana he esittivät tiettyjen vanhempien 

vähän pohditut huonot ratkaisut (Engwall 2010: 312; Peterson 2010: 274). 
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6.2.3 Geneettinen jatkuvuus ja sosiaalinen sidos 

Perhesuhteita merkityksellistävissä diskursseissa vapaaehtoisesti lapsettomat haas-

tateltavat tuovat suvun jatkumisen harvemmin esille kuin lapsen, perheen tai van-

hemmuuden, mikä saattaa viestiä geneettistä vanhemmuutta koskevien normien 

löyhtymisestä ja lastenhankkimisratkaisujen yksilöllistymisestä. Haastateltavat 

puhuvat sukupolvien ketjusta, suvun jatkumisesta kolmen sukupolven kokonaisuu-

tena sisällyttäen siihen laajimmillaan omat vanhemmat, itsensä ja kuvitteellisen 

lapsen. Normiksi kirjoittuu ´suvun täytyy jatkua´. 

Suvun jatkuminen näyttäytyy kysymyksenä perimisestä: 

121 että, tämmöset asiat [että vanhempana jää yksin] eivät minua vielä hetkauta, 
mutta ehkä ne myöhemmin tulee mieleen että ois, oisko kivaa jos on 
perijöitä tai niinku kuitenki iso suku ympärillä, mutta en mieti sitä vielä 
(nauraa). (Jenni, np) 

122 niin hän [huonekaveri sairaalassa] sitte jatko, että mutta kenelle se teidän 
omaisuus sitten joutuu, kun ei ole, lapsia. 
niin mää sanoin sitten että no eiköhän se valtio viimeistään ota omansa jos 
ei muita ottajia löydy että, minusta se ei oo kuitenkaan iso huoli, se että, 
että kenelle minunki omaisuus joutuu. 
mutta, mutta en nyt sitte niin hirveesti pahastunu sille naiselle ku mää 
ajattelin että se oli hänen tapansa niinku, kokea itsensä jotenki, niinkun mää 
aattelin että kokea itsensä jotenki tärkeäksi ja tärkeämmäksi ja, ehkä jotenki 
pönkittää sitte omaa, olemistaan. 
ajattelen vain että ku hänellä se yksi lapsenlapsi niin entäpä kun se yksi 
lapsenlapsi kuolisiki, hän olisi samalla lailla lapset-, siis lapseton ja se 
poika, kuolisi että ei hänellä olisi yhtään enempää sitä jatkuvuutta. 
(tauko) että semmosia, semmosia kokemuksia niinku on. (Sirpa, vp) 

Perijä kiinnittyy Jennin esimerkissä 121 jatkumoon, jolloin tuleva sukupolvi saa 

edelliseltä perinnöksi jotakin, mikä tässä aineistossa on tulkittavissa sekä aineel-

liseksi että henkiseksi perinnöksi. Jennin mahdollinen lapsi perijänä on tulkitta-

vissa sosiaaliseksi yhteydeksi ja läheisyydeksi toisten ihmisten kanssa, yksinäisyy-

den vastakohtana (niinku kuitenki iso suku ympärillä). Toimijuus näyttäytyy tässä 

lausumaketjussa konstruktiivisena, kun Jenni kyselee itseltään perijän mahdolli-

sista vaikutuksista ja pohtii näkemysten muuttumisen mahdollisuutta ajan kuluessa 

(ehkä ne myöhemmin tulee mieleen; mutta en mieti sitä vielä). Ennestään outo van-

hempi nainen konstruoi sukupolvien jatkumon aineellisena perimisenä Sirpan esi-

merkissä 122 (kenelle se teidän omaisuus sitten joutuu, kun ei ole, lapsia). Sirpa 
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rakentaa sopudiskurssia (en nyt sitte niin hirveesti pahastunu) ja yrittää mentaali-

sena toimijana ymmärtää huonekaverin kulttuurisesti epäkorrektia puhumista 

omaisuudesta ja perimisestä (mää ajattelin että se oli hänen tapansa niinku, kokea 

itsensä --- jotenki tärkeäksi ja tärkeämmäksi ja, ehkä jotenki pönkittää sitte omaa, 

olemistaan). 

Biologia ja kulttuuri asettuvat vastakohdikseen: 

123 ku niinku sanoin että on kokemusta siitä että on nähäny no käytän 
radikaalisti sanaa perhehelvetin, vaikka tilanne tänä päivänä on jo 
helpompi, ja oon nähnyt semmosia lapsia joilla on niinkun, jotka on 
syntyneet tähän maailmaan vaan, että, kun ei olla pidetty huolta asioista 
eikä näistä lapsista oo senkään jälkeen pidetty huolta kun ovat syntyneet, 
niin mää en niinku voi ymmärtää sitä että, mikä mistä kumpuaa 
tosiasiassa ihmisellä tarve, niin eläimellinen tarve että sen täytyy niinku 
jatkaa sukuaan. (Mikko, np) 

124 no se on aika pieni syy mutta syy kuitenki että ku maailmassa muutenki on 
liikaa ihmisiä niin mul ei oo tavallaan niinkun mitään 
suvunjatkamisvelvollisuutta oikeasti. 
sehän on ihmisen vieteissä mutta mun mielestä ihmisen länsimaisen 
ihmisen nykykulttuurissa pitäis, osata, niinkun päästä niitten viettien yli, 
jos, no, niin. 
toisaalta, kyllähän osan ihmisistä täytyy lisääntyä niin enhän mä nyt 
noinkaan voi sanoa, toisaalta. (Heidi, np) 

Mikko tuottaa esimerkissä 123 lisääntymisnormin biologiana ja Heidi esimerkissä 

124 sosiaalisena velvollisuutena. Eläimellinen tarve luonnehtimisena ja verbi-

prosessi mistä kumpuaa nostavat esiin biologian perustavanlaatuisen merkityksen 

lisääntymisessä (mistä kumpuaa tosiasiassa ihmisellä tarve, niin eläimellinen tarve 

että sen täytyy niinku jatkaa sukuaan). Eläimellinen sijaitsee jossain ennen kulttuu-

ria, ja se, mikä kumpuaa, tulee omalla voimallaan jostain syvältä. Deonttinen ver-

biprosessi täytyy jatkaa sukuaan korostaa biologian voimaa. Mikko rakentaa 

samassa lausumaketjussa huonon perhe-elämän diskurssia kuvaamalla laimin-

lyötyjen lasten elämää ja nimeämällä huonon perhe-elämän perhehelvetiksi. Hän 

eksplikoi itsensä samalla myös mentaalisena toimijana (mää en niinku voi ymmär-

tää sitä). Suvun jatkumista merkityksellistävien haastateltavien toimijuus näyttäy-

tyy myös toteavana norminmukaisen velvollisuuden kieltämisenä, jota Heidi peh-

mentää esimerkissä 124 varauksin tavallaan ja oikeasti (mul ei oo tavallaan niinkun 

mitään suvunjatkamisvelvollisuutta oikeasti). Hänen kieltäytymisensä linkittyy 
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maailman tilaan (liikaa ihmisiä) ja kiellon implikaation näyttämään normiin ´kai-

killa on suvunjatkamisvelvollisuus´. Hän näyttää lisääntymisen kulttuurisena nor-

mina, yhteisenä velvollisuutena. Kulttuurinen korrektius tuottuu Heidin esimer-

kissä toisaalta – toisaalta -ajatteluna ja vastakkainasettelun loiventamisena (enhän 

mä nyt noinkaan voi sanoa). 

Lapsenlapset näyttäytyvät tilauksesta saatavina hyödykkeinä ja lapset vanhuuden-

turvana: 

125 mut en tiiä esimerkiks mun äiti on sanonu mulle hän täyttää nyt ens 
keväänä viiskymmentä että hän ei halua lapsenlapsia ennenkö on 
viiskymmentä omilta multa ja pikkusiskoltahan lapsenlapsia ei vielä oo. 
et mie en tiiä sitten jos hällä muuttuu mieli pikku hiljaa ko alkaa se tenttaus. 
(Jenni, np) 

126 mä niinkun mun mielestä ehkä niinkun tietyllä tapaa epäkorrektein selitys 
sille miks täytyy saada lapsia on se että ois jonkinlainen vanhuuden turva. 
ja mä olen sille asialle jopa niinkun suoraan nauranut ihmisille päin 
naamaa jotka sen sanovat, sen takia että mää niinkun olen nostanut siinä 
vaiheessa hirveen usein esille sen että kuinka te esimerkiksi kohtelette tai 
kuinka usein te näette isovanhempianne. 
ja aika usein sieltä tulee se vastaus että jos oisi enemmän aikaa. 
niin ((tauko)) se että kun mun mielestä niinku sanoinki jo aikasemmin että 
mun mielestä lasten tekeminen on aika itsekästä puuhaa loppujen lopuksi, 
niin, se että mää en oo keksinny yhtään ainutta hyvää syytä sille että minkä 
takia mun pitäs tehdä lapsia. (Mikko, np) 

Lapset rakentuvat Jennin referoimassa äitinsä puheessa tilattavana hyödykkeenä 

(hän ei halua lapsenlapsia ennenkö on viiskymmentä), ja lasten hankkiminen näyt-

täytyy itsestäänselvänä ja ongelmattomana. Lisääntymisnormi implikoituu Jennin 

kommentissa esimerkissä 125 ko alkaa se tenttaus, mikä näyttää lasten hankkimi-

sesta tiedustelemisen olevan odotuksenmukaista ja jopa päällekäyvää, sillä tenttaus 

on tulkittavissa yksipuoliseksi kuulustelemiseksi. Demonstratiivipronomini se 

määritteenä tähdentää tenttausta yleisesti tunnettuna asiaintilana. Petersonin tutki-

musten mukaan vapaaehtoisesti lapsettomien naisten äideille tyttärien lapsetto-

muus muodostuu ongelmalliseksi, sillä he kaipaavat lastenlapsia ja kysyvät tule-

vista lapsenlapsista (Peterson 2010: 198, 261). Tätä voisi kutsua lapsettomien nais-

ten äitien tahattomaksi lapsenlapsettomuudeksi. 

Sukupolvien välit näyttäytyvät usein molemminpuolisena hoivaamisena ja 

hyötynä, jolloin odotusarvo on, että lapset hoivaavat vanhenevia vanhempiaan, kun 
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nämä ovat huolehtineet lapsistaan näiden kasvaessa. Mikko toteavana toimijana 

kyseenalaistaa lasten hankkimisen vanhuudenturvaksi esimerkissä 126 (mun mie-

lestä ehkä niinkun tietyllä tapaa epäkorrektein selitys sille miks täytyy saada lap-

sia on se että ois jonkinlainen vanhuuden turva). Hän myös näyttää vanhuuden-

turvan puutteen realismina haastaessaan dynaamisena toimijana lisääntymisnormia 

puoltavia kertomaan omasta huolenpidostaan (kuinka te esimerkiksi kohtelette tai 

kuinka usein te näette isovanhempianne). Mikko nimeää vanhuudenturvan odotta-

misen itsekkääksi puuhaksi, ja muutamat haastateltavat nimeävät geneettisen van-

hemmuuden itsekkyydeksi. Myös vanhoista naisista Ritva ja Tuula sanoutuvat irti 

lapset vanhuudenturvana -ajattelusta eivätkä rakenna sukupolvien jatkumosta ihan-

nekuvaa: ei ei se oo niinku, sanottu että, lapset aina huolehtii vanhemmistaan kun 

ne vanhenee (Ritva, vy); en mää sitä oo koskaan niinkun ajatellut että, mä tekisin 

lapsia sen takia että tuota, mulla ois joku vanhuudenturva (Tuula, vp). 

Adoptio ja sosiaalinen vanhemmuus esitetään geneettisen vanhemmuuden vaihto-

ehtona: 

127 mutta tota, mä oon itte ajatellu sen silleen että niit tarvitsevii, kotia 
tarvitsevia lapsia on niin paljon että jos, niitä lapsia nyt haluaa niin mä 
mieluummin, tarjoan mahdollisuuden sellaselle hyvään elämään ku, 
rupeen vähän itsekkäästikki niitä omia geenejä ja suvun jatkamista 
miettimään ja, puoliso kun on tosiaan samaa mieltä niin, silleen helposti, 
siin. (Ville, np) 

128 jossain vaiheessa oli vaihe että mää pohdin että jos en mää tekisikään omia 
lapsia vaan vaihtoehtona ois se adoptio. 
enkä loppujen lopuks tiiä jos tämä maailma tai siis oma 
maailmankatsomus tästä jotenki muuttuu ettenkö pitäis mahdottomana 
ajatuksena että esimerkiks adoptoisin lapsia. 
et mulle tää niinku vapaaehtoisesti lapsettomuus merkitsee erityisesti 
nimenomaan kieltäytymistä biologisesta vanhemmuudesta, muun muassa, 
mutta että se on yks yks aika iso pointti. (Mikko, np) 

Vanhemmuus adoptiovanhemmuutena tuottuu muutaman nuoren haastateltavan 

puheessa, mikä tähdentää heidän haluttomuuttaan nimenomaan ”omien” lasten 

hankkimiseen ja geneettiseen vanhemmuuteen. He kytkevät myös itsekkyyden 

geneettiseen vanhemmuuteen, omien geenien siirtämiseen. Tähän linkittyy joissa-

kin teksteissä myös kokemus maailman tilasta, joka nähdään niin huonona, että 

lapsia ei kannata hankkia tänne, ja toisaalta maailmassa tiedetään olevan paljon 

kodittomia lapsia. Muutamissa muissakin diskursseissa kuin suvunjatkumis-
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diskurssissa esitetään toisten ihmisten lapsi sosiaalisen vanhemmuuden kohteena 

(mä oon itte ajatellu sen silleen että niit tarvitsevii, kotia tarvitsevia lapsia on niin 

paljon). Ville tuottaa esimerkissä 127 adoption – sitä täsmällisesti nimeä-

mättä – vaihtoehtona geneettisesti omille lapsille (jos, niitä lapsia nyt haluaa niin 

mä mieluummin, tarjoan mahdollisuuden sellaselle [kotia tarvitsevalle lapselle] 

hyvään elämään). Geneettinen jatkumo rakennetaan usein tällaisissa lausumaket-

juissa itsekkyytenä, vaikka pari haastateltavaa pohtiikin konstruktiivisesti, kumpi 

on itsekkyyttä, lasten hankkiminen vai lapsettomuus (--- ku, rupeen vähän itsek-

käästikki niitä omia geenejä ja suvun jatkamista miettimään). Tällaisessa vaihto-

ehtojen asetelmassa geneettinen vanhemmuus nähdään aikuisen asiana uusintaa 

omia geenejään, kun taas adoptiossa päähenkilöksi nostetaan lapsi, joka tarvitsee 

kotia. 

Mikko muistelee esimerkissä 128 omia näkökantojaan lasten hankkimisesta 

rakentaen konstruktiivista toimijuuttaan episteemisin konditionaaliverbiprosessein 

omien (´biologisten´) lasten ja adoption välillä (mää pohdin että jos en mää teki-

sikään omia lapsia vaan vaihtoehtona ois se adoptio). Adoption hän nimeää 

nykyisen ajattelunsa mukaan mahdollisena, ja biologinen lapsettomuus näyttäytyy 

varmana: nimettynä ja vahvistussanoin korostettuna: mulle tää niinku vapaaehtoi-

sesti lapsettomuus merkitsee erityisesti nimenomaan kieltäytymistä biologisesta 

vanhemmuudesta. Omat lapset merkityksellistyvät tässä kontekstissa biologisina 

lapsina ja siten adoptoitujen lasten vastakohtina, kun jossain toisessa yhteydessä 

vastakohtana voisivat näyttäytyä toisten ihmisten lapset ja omat lapset niin biolo-

gisin kuin sosiaalisin sidoksin vanhempiinsa liittyneinä lapsina. 

Miehet ottavat vastuun suvun jatkamisesta omille harteilleen: 

129 no tietysti teillä niinku oman, niinku ois sitten ikään kuin jatkajaa taikka 
perheen suvunjatkajasta, itselläni se on se mutta se ei ollu ollu mikään se, 
ois mitenkään puhututtannu taikka. 
mutta tiedossa on että (meidän) klaanin mää olen ainut, ainut 
miespuolinen, että tässä on naispuolisia on serkut ja kaikki että, tämä 
sukuhaara tähän päättyy että niinko näin ko aatellen mutta sitä ei oo 
koskaan tullu aateltua, että nyt ko aattelen niin oon vaan mies. 
tietysti just tämmönen jatkumo, saattaa katketa mutta että, ei se oo ihan 
semmonen, mikään tekevä, taikka noin ylipääsemätön ja tota. (Markku, 
vy) 

130 et jos nyt vält-, jos nyt haluaa niin, mun mielestä, ehkä, se puoli, on ehkä 
enemmän ittelle lähellä että ku, mulla ei ole mitään suurta tarvetta nyt, 
monillehan se on niin tärkeää se suvun jatkaminen että nimi jatkuu ja 
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perhe jatkuu niin eihän mulla ikinä oo ollu siihen mitään suurempaa 
niinku, vaikka mä tiedostankin sen faktan että, meidän, suku, niin 
sanotusti kuolee tähän sukupolveen koska, mun isoveljelläkään ei ole 
lapsia eikä tule. 
eli me periaatteessa niinkun nyt tapetaan tää (meidän) sukuhaara tähän. 
(Ville, np) 

Markun esimerkki 129 näyttää miehen oman sukuhaaransa lopettajana (mutta tie-

dossa on että (meidän) klaanin mää olen ainut, ainut miespuolinen; nyt ko aatte-

len niin oon vaan mies). Toimijana hän näyttäytyy toteavana (tämä sukuhaara tä-

hän päättyy; tämmönen jatkumo, saattaa katketa). Hänen kommentissaan tuottuu 

myös deterministinen, olosuhteisiin tyytyvä toimijuus (ei se oo ihan semmonen, 

mikään tekevä, taikka noin ylipääsemätön). Markku nimeää myös naispuoliset ser-

kut, mutta ei kohdista suvun jatkamisen velvollisuutta heihin. Lausumat ovat tul-

kittavissa myös niin, että Markku ei pidä naispuolisten suvun jäsenten lapsia suvun 

jatkumisena. Esimerkissä 130 Ville ilmaisee dynaamisen toimijuutensa materiaali-

sella prosessilla (me tapetaan tää sukuhaara). Vapaaehtoisesti lapsettomat haasta-

teltavat sanoutuvat useimmin irti suvunjatkamisvelvollisuudesta yksilöllisinä toi-

mijoina, ja monikollinen dynaaminen toimija esiintyy harvoin viittauksena pari-

suhteen kumpaankin osapuoleen. Tässä tapauksessa monikollinen me sisältää Vil-

len ja hänen ainoan sisaruksensa, veljen, metaforisesti esitetyn suvun tappamisen 

yhteydessä, mikä tuottaa miehen vastuuta (me periaatteessa niinkun nyt tapetaan 

tää (meidän) sukuhaara). Villen lausumaketjussa suhde norminmukaiseen suvun 

jatkumiseen on metaforisesti kuolemaviitteisenä dramaattinen, kun verbien mate-

riaalisuus ja transitiivisuus muuttuvat, ja osoittavat aktiivista toimijuutta (meidän 

suku kuolee --- me tapetaan tää sukuhaara). Tällaisen tyylikeinon ansioista 

toteava toimijuus muuttuu dynaamiseksi. Hän pehmentää puheensa sävyä varauk-

silla niin sanotusti ja periaatteessa, ja varausten takia tulkitsen lausumat kulttuu-

riseksi korrektiudeksi, mitä aineistossa esiintyy vahvasti norminvastaisten proses-

sien yhteydessä. 

Miehet itse kokevat lopettavansa jatkumon, mikä tekee suvunjatkamisen vel-

vollisuudesta miehen tehtävän, naiseen taas toiset ihmiset kohdentavat odotukset 

suvun jatkumisesta. Ville kuvaa norminmukaista suvun jatkumista myös sukuni-

men ja perheen jatkumisena (nimi jatkuu ja perhe jatkuu). Väestörekisterissä ja 

sukututkimuksessa jatkumoa seurataankin ensisijaisesti isälinjan mukaan. Lisäksi 

vuosikymmenien ajan suomalaisten avioliittojen normi oli, että nainen ottaa mie-

hen sukunimen, mikä symboloi suvun jatkumista nimenomaan miehen kautta. Vuo-

teen 1986 saakka sukunimilain mukaan kyllä kaksoissukunimen ottaminen oli nai-
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selle mahdollista, mutta se oli harvinaista. Sen jälkeen lainmuutokset vuosina 1986 

ja 2017 avasivat useampia vaihtoehtoja puolisoiden ja lasten sukunimien valinnalle 

(Finlex 1985; Finlex 2017). 

Suvun jatkumattomuus kuvataan elämän kulun metaforana: 

131 no se on juureton, mä tiiä juureton, sanoa näin mutta, mut jotenkin niin se 
sun elämä [lapsettomana] on, niinku tavallaan se on niinkö sä olisit tullu 
seinän tai semmonen niinkö kujan päähän, ja siinois seinä. 
elikkä se on niinku tavallaan se pysähtyy sinuun, se elämä. 
ja sitte ku siitä kuolee sun lähisukulainen, niin sillonhan se on tavallaan 
niinku että okei, ai äm nekst. 
jotenki niinku sellanen, se elämän tarkotuksen korostuneisuus tulee varmaan 
sillon esille. (Kari, vy) 

132 en mä tiedä mä oon ainaki näin ajatellu että se [paljon lapsia oli huono 
asia] vois olla se perusta, plus sitte se että ei, ei se, jatku se, jatkumo äidiltä 
tyttärelle ja sitte kolmanteen ja neljänteen polveen. 
sen oon halunnu katkasta. (Ritva, vy) 

Karin esimerkissä 131 lapsettomuuden kokemus jännittyy menneisyyden ja tule-

vaisuuden välille ja elämän kulku antautuu tulkittavaksi metaforisena matkana. Tä-

hänastisen elämänsä lapsettomana hän nimeää juurettomuudeksi, ja tulevaisuuskin 

on vain oman itsen varassa. Matka loppuu kuolemiseen, minkä Kari implikoi elä-

män pysähtymisenä (se pysähtyy sinuun, se elämä). Toisen persoonan sinä-passiivi 

ottaa puhekumppanin mukaan lausuman maailmaan läheisemmin kuin nollaviittaus 

tekisi, tai 2. persoona ainakin kutsuu kuulijaa tunnistamaan itsensä geneerisen lau-

suman subjektista (Laitinen 1995: 347): se sun elämä [lapsettomana] on, niinku 

tavallaan se on niinkö sä olisit tullu seinän tai semmonen niinkö kujan päähän vrt. 

´se elämä on, niinku tavallaan se on niinkö olis tullu seinän tai semmosen niinkö 

kujan päähän´. Kuolema rakennetaan ahdistavana ja pimeänä kohtana tien päässä 

josta ei pääse eteenpäin (niinkö sä olisit tullu seinän tai semmonen niinkö kujan 

päähän, ja siinois seinä). Vapaaehtoisesti lapseton tulee kuvatuksi deterministisenä 

toimijana, ´ajopuuna´, joka tulee (= ajautuu) kujan päähän ilman omaa intentiota. 

Vapaaehtoisesti lapsettomien haastateltavien puheessa suvun jatkumattomuus 

rakentuu metaforisesti tienä tai matkana, liikkeenä ja pysähtymisenä (elämä pysäh-

tyy; sukuhaara päättyy), jolloin puhujan oma toimijuus jää ikään kuin piiloon. 

Elämä tienä ja matkana on länsimaisessa kulttuurissa yleisesti hyväksytty ja laajasti 

käytetty metafora. Inhimillinen todellisuus samoin kuin historian kulku ja yhteis-
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kunnan kehitys kuvataan dynaamisena prosessina, liikkeenä jostakin johonkin 

(Lehikoinen 2004: 9–10). 

Suvunjatkumisdiskurssia tuottaa myös puhe, jossa käyttäytymisen tavat raken-

netaan kulttuurisesti eteenpäin siirtyviksi ja siten ennalta määräytyviksi: oman van-

hemman malli (jatkumo äidiltä tyttärelle ja sitte kolmanteen ja neljänteen pol-

veen). Sukupolvien jatkumon tuottaminen tällaisin sanamuodoin luo intertekstuaa-

lisen yhteyden Raamatun tekstiin, jossa Jumala puhuu Moosekselle antaessaan 

kymmenen käskyä: ”Aina kolmanteen ja neljänteen polveen minä panen lapset vas-

taamaan isiensä pahoista teoista, vaadin tilille ne, jotka vihaavat minua” (2 Moos 

20:5). Ritvan esimerkissä 132 tuottuu suvunjatkumisdiskurssille epätyypillinen 

dynaaminen toimijuus, kun hän haluaa olla erilainen kuin oma äiti ja kieltäytyy 

jatkamasta mallia toteamista implikoivin lausumin, joissa ei muille mahdollisuuk-

sille ole tilaa (sen oon halunnu katkasta). Yhtenä vapaaehtoisen lapsettomuuden 

syynä on tutkimuksissa näyttäytynyt halu olla erilainen kuin sellainen oma äiti, joka 

ei työskennellyt kodin ulkopuolella tai jota ei muuten arvostettu (Mollen 2006: 274; 

Hemnell 2010: 192). Tämä korostuu aikana, jolloin yhä suurempi osa äideistä työs-

kentelee kodin ulkopuolella. Ritva naisena haluaa katkaista kulttuurisen jatkumon 

sukupolvelta toiselle, mikä vahvistaa aineistosta tehtävissä olevaa tulkintaa, että 

naiset puhuvat kulttuurisesta jatkumosta (suvunjatkamisvelvollisuus; jatkumo --- 

kolmanteen ja neljänteen polveen) ja miehet nimeävät suvun jatkamisen geneetti-

sen jatkamisen merkityksessä. 

Isoäitiys näyttäytyy ”oikeana” geneettisenä mummoutena ja sosiaalisena isoäitiy-

tenä: 

133 joo ja sitte, kuitenki, vaikken mää oo ihan oikia mummu niin niinku 
(entisen miesystävän) tytön, niinko, et niinko saan olla yhteyksissä heihin ja 
nähä nyt sitä (lasta) joka on kohta vuoden. 
ja sitte tuota (entisen miesystävän) tyttö joka on (ulkomailla), niin en mää 
pidä niinko omiin lastenlapsiin yhteyttä, mutta mää tiedän että, mää 
merkkaan heille jotaki. 
joo, kuitenki. (Pirjo, vy) 

134 no, tietysti sitten, eihän isovanhempien tartte kestääkään [ongelmia 
lastenlasten kanssa], mutta tuota, kyllä niitä nyt ihan kiva tavata ja, niin 
poispäin mutta, en, en sillä tavalla niinkun, mitenkään niinkun oo mitään 
semmosta mummon tai isoäidin roolia ottanut että. 
kyllä olen hoitanut [puolison lapsenlapsia] jos on pyydetty ja, ja käydään 
kattomassa ja vietetään syntymäpäiviä ja tämmösiä näin ja, ja ja tuota, 
käydään aina valokuvausretkillä niin sitten sen vanhimman tyttärensä tytär 
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se otetaan mukaan ja, tämmöstä tehdään mutta tuota. 
en oo mitenkään nyt niin semmonen niinkun, fanimummo ja, semmonen 
niinku ihan, henkeen ja vereen asti että tuota, ku hänellä on ihan oikeat 
mummotkin niin sitte oon ajatellut ihan sitäki että, en hirveesti, hirveen 
aktiivinen ole ettei tule mitään sitten tämmöstä että, otan väärän roolin 
siinä. 
sitähän ei tiedä aina näistä oikeista mummoista miten ne, (nauraa) 
suhtautuu. 
tulevat vielä mustasukkaseks. 
sitä ei niinkun näitä ihmisten aina tiedä. (Tuula, vp) 

Oikean mummon ja oman ”valemummoutensa” Pirjo asettaa vastapositioihin kes-

kenään esimerkissä 133, ja vähättelemällä sosiaalista isoäitiyttään rakentaa näin 

suhdelausumilla biologisen jatkuvuuden merkitystä normina (vaikken mää oo ihan 

oikia mummu). Muiden rajausten kohteeksi hän kirjoittuu, kun hänellä on lupa eli 

hän saa olla yhteyksissä entisen miesystävänsä lastenlasten kanssa. Luvan antajaksi 

tulkitsen samassa yhteydessä nimetyt henkilöt. Tässä diskurssissa kuten tuottamas-

saan aineistossa muuallakin Pirjo rakentaa tiedostettua merkityksellistä vuorovai-

kutusta lasten kanssa (mää tiedän että, mää merkkaan heille jotaki). Myös Tuula 

tekee eron oikean mummon ja oman asemansa välillä, lasten isoisän puolisona. Iso-

äiti rakentuu esimerkissä 134 Tuulan kieltolausuman implikaatiossa roolina (mum-

mon tai isoäidin rooli), mikä antaa ymmärtää, että kulttuurisesti on olemassa malli, 

jollainen isoäidin on normaalia olla (en oo mitenkään nyt niin semmonen niinkun, 

fanimummo ja, semmonen niinku ihan, henkeen ja vereen asti). Konteksti huomi-

oon ottaen nimitys fanimummo saa yli-innokkaan mummon merkityksen. Geneet-

tinen isoäitiys merkityksellistyy edelleen, kun Tuula arvioi jakamattoman mum-

mouden merkitystä lapsen oikeille mummoille (sitähän ei tiedä aina näistä oikeista 

mummoista miten ne, (nauraa) suhtautuu. tulevat vielä mustasukkaseks.). Tuula 

on ”valemummo” nykyisen miehensä lapsenlapsille, ja kieltäytyy ottamasta mum-

mon roolia, koska lapsilla on oikeat mummot olemassa. Hänen puheessaan tuottuu 

myös vastapositiona väärä rooli, joka lankeaisi nimenomaan liian innokkaalle ei-

biologiselle mummolle, lastenlasten isoisän uudelle puolisolle. Sosiaalisen iso-

äitiytensä ansiosta hän dynaamisena toimijana ottaa omiin käsiinsä mahdollisuuden 

säädellä sosiaalista etäisyyttä lapsiin (sitte oon ajatellut ihan sitäki että, en hir-

veesti, hirveen aktiivinen ole ettei tule mitään sitten tämmöstä että, otan väärän 

roolin). 

Suvun jatkumisen haastateltavat rakentavat geneettisenä yhteytenä lasten ja 

vanhempien välillä ja kieltäytyvät siitä dynaamisina ja toteavina toimijoina. Jotkut 
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näyttävät biologiselle vanhemmuudelle vaihtoehtona sosiaalisen vanhemmuuden, 

jossa ihmisten itse luomat suhteet merkitsevät eikä sukulaisuus. Myös isovanhem-

muuden sanallistamisen tulkitsen tässä yksilöinä haastateltavien vapaaehtoisen lap-

settomuuden kontekstissa suvunjatkumisdiskurssiksi, koska se rakentaa ylisuku-

polvisia suhteita. Suku nimetään aineistossa klaaniksi, sukuhaaraksi ja perheeksi ja 

seuraavalla sukupolvella kasvava suku jatkumoksi. Lapsi tulee nimetyksi lapsen-

lapseksi, jälkeläiseksi, perilliseksi ja perijäksi ja mies suvun jatkajaksi. Aikuisen 

esittäminen suvunjatkajana ja lapsen nimeäminen lapsenlapseksi, jälkeläiseksi ja 

perijäksi tuottavat ideologiaa sukupolvien katkeamattomasta ketjusta luonnollisena 

ja kyseenalaistamattomana, jota vahvistavat termit jatkumo, prosessi ja suvunjat-

kamisvelvollisuus. Suvunjatkumisdiskurssi nostaa esiin normin geneettisestä jatku-

vuudesta, josta vapaaehtoisesti lapsettomat haastateltavat sanoutuvat irti eri tavoin 

toteavina ja dynaamisina toimijoina. Miesten kokemus kirjoittuu useimmiten 

toteavana ja dynaamisena toimintana (tämä sukuhaara tähän päättyy; me tapetaan 

tää sukuhaara), ja diskurssi rakentaa itselle vastuun koko suvun tai sukuhaaran 

lopettamisesta. Naiset merkityksellistävät kulttuuristen mallien jatkumista 

toteavina ja dynaamisina toimijoina (mul ei oo tavallaan niinkun mitään suvunjat-

kamisvelvollisuutta; sen [jatkumon] oon halunnu katkasta). Naisten puhe näyttää 

tuottavan yksilöllisempiä toimijuuksia ja kulttuurista jatkuvuutta, kun miesten puhe 

taas rakentaa suvusta biologiaa. Tällaisten diskurssien tulkitsen ylläpitävän kuvaa 

naisista kasvattajina ja miehistä siittäjinä. 

Suvun jatkuminen perimisenä rakentuu lapsen nimeämisessä perijäksi ja 

puheessa omaisuudesta lapsettoman jäämistössä. Suvun jatkuminen kirjoittuu 

paitsi geneettisenä jatkuvuutena ja materiaalisena perimisenä myös sukupolvien 

keskinäisenä hoivaamisena ja vanhuudenturvana. Tällaisesta hyödystä vapaaehtoi-

sesti lapsettomat haastateltavat sanoutuvat irti ja merkityksellistävät sen itsekkyy-

tenä, samoin kuin aikaisemmin omien geenien siirtämisenkin. Sosiaalinen vanhem-

muus esitetään aineistossa mahdollisena, mutta biologinen ei. Monet haastateltavat 

puhuvat adoption mahdollisuudesta ja nimeävät biologisen vanhemmuuden itsek-

kyydeksi. Toisaalla aineistossa haastateltavat pohtivat, kumpi on itsekästä, lapsi 

vanhuuden turvaksi vai ei lasta. Olettamukseen lapsista vanhuudenturvana voidaan 

törmätä iän karttuessa ja toimintakyvyn heiketessä. DeOllos & Kapinus (2002: 76) 

havaitsivat, että monet lapsettomista naisista kyselivät mielessään, millaista olisi 

ollut, jos olisi ollut lapsia. Tällainen kyseleminen osui siirtymävaiheisiin, esimer-

kiksi muutettaessa vanhainkotiin, jossa he näkivät lasten kontaktia vanhempiinsa. 

Kyselemisen syyksi he esittävät myös mahdollista lasten tarjoamaa apua, jonka 

varassa he ehkä olisivat voineet asua pitempään kotonaan. Norjalaisen tutkimuksen 
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mukaan sururyhmässä tuntemattomat päivittelivät lapsettoman naislesken uutta 

elämäntilannetta. He ihmettelivät hänen selviytymistään, vaikka hän ei ollut elänyt 

lasten kautta eikä käyttänyt heitä oman elämänsä tukipilareina (Fjell 2010: 232). 

Kuten Kristina Engwall artikkelissaan Barns plats i barnfrias liv (2010: 319), haas-

tateltavat vanhat naiset Ritva ja Tuula sekä nuorista miehistä Mikko ja Ville totea-

vat, että lapset eivät ole tae siitä, ettei vanhempaa kohtaisi yksinäisyys vanhana. 

Vanhusten yksinäisyyttä tutkinut Hanna Uotila (2011: 27–28) ei löytänyt yksiselit-

teistä tutkimustietoa naispuolisten lapsettomien vanhusten yksinäisyyden tunteista, 

sillä lapset sinänsä eivät vähentäneet yksinäisyyden tunnetta, vaan kontaktien laatu 

ja määrä vaikuttivat enemmän. Lapsettomien vanhojen miesten yksinäisyydestä ei 

tuolloin hänen mukaansa ollut tutkimuksia. 

Geneettinen side vanhempien ja lasten välillä tuottuu normina, ja siitä nuoret 

vapaaehtoisesti lapsettomat sanoutuvat irti pitäen sitä itsekkyytenä samoin kuin 

ajatusta lasten hankkimisesta vanhuudenturvaksi. Sitä vastoin sosiaalinen sidos 

lapsiin näyttäytyy mahdollisena. Geneettisen sukulaisuuden merkitys väheneekin 

sitä mukaa kun hedelmöityshoidot anonyymin lahjoittajan spermalla yleistyvät. 

Geneettisen sukulaisuuden tärkeys on uutta myös historiallisesta näkökulmasta kat-

sottuna. Sukuun kuuluminen ei paradoksaalisesti ole kovin yksilöllistä, sillä siinä 

eivät omat kyvyt tule huomioonotetuiksi (Engwall 2010: 321–322). 

Isovanhemmuus merkityksellistyy teksteissä ainoastaan biologisena mum-

moutena ja sosiaalisena isoäitiytenä, sillä kukaan haastateltavista ei tuo isoisyyttä 

esille. Isoäitiydestä puhutaankin vanhemmuusdiskurssissa eniten, mihin vaikuttaa 

se, että naiset yleensäkin puhuvat lapsista ja vanhemmuudesta enemmän kuin mie-

het ja että vanhoille naisille on kertynyt pitemmästi elämänkokemusta kuin nuo-

rille. Tutkimuksen kohteena isoisät yleensäkin näyttävät olevan kaksinkertaisessa 

marginaalissa. He jäävät sivuun niin isä- ja perhetutkimuksessa kuin gerontologi-

sesti painottuneessa isovanhemmuustutkimuksessakin, sillä isovanhemmuutta 

käsittelevät tutkimukset keskittyvät useimmiten isoäiteihin. Isoisien jääminen 

sivuun heijastaa ja vahvistaa perinteistä ajatusta isovanhemmuudesta, jossa isoäiti 

on varsinainen isovanhempi ja isoisä tämän varjossa toimiva apulainen (Lumme-

Sandt & Pietilä 2014: 144). Vanhemmuus ja erityisesti siihen liittyvä hoiva ja huo-

lenpito sekä niistä puhuminen on myös kulttuurisesti nähty pikemminkin naisten 

kuin miesten elämänpiirinä ja vastuuna (Eerola & Mykkänen 2014: 9). 

Isoäitiys rakentuu tässä vanhemmuusdiskurssissa geneettisen ja sosiaalisen 

mummouden välille. Geneettinen isoäiti nimetään oikeaksi mummoksi ja 

fanimummoksi. Sosiaalinen isoäiti ottaa etäisyyttä geneettiseen ja kulttuuriseen 

mummouteen kieltäytymällä isoäidin roolista ja hakee konstruktiivisesti omaa, 
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vapaampaa tilaa puolison tai tuttavien lastenlasten kanssa. Kokemus aidosta vuo-

rovaikutuksesta merkityksellistää ihmisten välisiä suhteita, ja sosiaalinen isoäitiys 

rakennetaan konstruktiivisesti olosuhteiden mukana kehittyvänä. Naiset puhuvat 

lapsenlapsista, ja toistaiseksi tuntuukin melko oudolta kuvitella, että äidit kysyisi-

vät pojiltaan mahdollisista lapsenlapsista, ja vielä oudommalta, että isät tekisivät 

niin. Isyyspuheen niukkuus onkin tulkittavissa paitsi valmiin roolin puutteeksi 

myös miesten etäisyydeksi lasten maailmasta. Lapset näyttäytyvät edelleen lujasti 

naisten asiana. 

6.3 Vapaaehtoisesti lapsettomien ja perheellisten välille rakentuu 

kuilu 

Haastateltavat asemoivat itsensä useimmiten lapsettomien joukkoon suhteessa lap-

siperheisiin tai lapsista haaveileviin, mutta myös kuulumisen kautta sosiaalisiin 

perheisiinsä tai sitten lapsia hankkineiden ihmisten joukon ulkopuolelle. Ryhmiä 

luodaan monenlaisilla kielen keinoilla, joista yleisiä ovat stereotyyppistäminen 

luonnehtimalla ja nimeämällä sekä tuottamalla ryhmät toisilleen vastakkaisina sisä- 

ja ulkoryhminä, meinä ja heinä. Tilanteisesti muuntuvilla samoillakin kielen kei-

noilla voidaan viitata erilaisiin ryhmiin ja ryhmäominaisuuksiin. Kielellisiin ainek-

siin latautuu myös merkityksiä, jotka helposti aktivoivat juuri tietynlaisia ryhmään 

kuulumisen tai kuulumattomuuden ulottuvuuksia. Sosiaalisen kategorisaation jako 

toimii me – he tai ne, tai jako sisäryhmä, johon itse samastuu, ja ulkoryhmä, johon 

puhuja ei kuulu joko faktisesti tai ei katso kuuluvansa (Pälli 2003: 18, 41). 

Perheelliset ja vapaaehtoisesti lapsettomat asetetaan ryhminä vastakkain: 

135 no, ihan vaikka sosiaalisessa mediassa että kun tulee feisbuukissa joku 
julkasee jonkun esimerkiks perheellisyyttä tai vaikka vapaaehtosta 
lapsettomuutta käsittelevän artikkelin, niin siihen sitten monesti syntyy 
sellainen vastakkainasettelu hyvin nopeasti, perheihmisten ja velojen 
kesken. (Heidi, np) 

136 joo siis se on vähä että jotenki sitä on havahtunu siihen että on niinku 
semmosessa, jotenki jossain välissä että kun niin monilla että ku on niin 
perhepainottunutta nykyään, et sitten ett jos sää et kuulu siihen ryhmään 
niin sitä jää niinku jostain ulkopuolelle, se on vähä semmonen no varmaan 
se jotenki ois ehkä olennainen osa elämää hankkia niitä lapsia tai jotku 
aattelee että on, mutta ku ei se nykyään oo silleen välttämätöntä että ei oo 
pakko hankkia lapsia niin. 
jotenki on vieläki semmonen väli siinä niinku sitte perheellisten ja 
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eiperheellisten välillä. 
et tämmöstä mää oon miettinny. (Laura, ny) 

Esimerkissä 135 Heidi nimeää ryhmät perheihmisiksi ja veloiksi ja niiden välisen 

kuilun vastakkainasetteluksi. Nimitys perheihminen implikoi pysyviä tyyppipiir-

teitä ja vapaaehtoisesti lapsettomista lyhennettä vela käyttää ainakin Vapaaehtoi-

sesti lapsettomat ry omassa viestinnässään. Henkilökohtaisen ja tabun puheen-

aiheen ympärille syntyy sosiaalisessa mediassa helposti siihen vastakkaisesti suh-

tautuvat ryhmät, kuten Heidi kokee sosiaalisen median kanavilla, Facebookissa 

(monesti syntyy sellainen vastakkainasettelu hyvin nopeasti). Ilmaistessaan oman 

normista poikkeavan näkökantansa Heidi altistaa itsensä ajatustenvaihdolle ja jou-

tuu omine näkemyksineen deonttisin verbiprosessein kaventamaan omaa toimijuut-

taan alistamisen kohteena (saatetaan pistää semmoseen asemaan; täytyy selittää 

itteensä). Laura kuvaa esimerkissä 136 eri tavoin ajattelevia yleisemmin, ilman 

nimettyä kontekstia, ja nimeää ryhmät perheellisiksi ja eiperheellisiksi. Ryhmien 

välisen kuilun hän tuottaa välinä ja ulkopuolisuuden kokemuksena (on niinku sem-

mosessa, jotenki jossain välissä; sitä jää niinku jostain ulkopuolelle; jotenki on 

vieläki semmonen väli). Sävypartikkeli -kin (vieläki) on tulkittavissa niin, että muu-

tos on tapahtumassa, mutta edelleen kuilu on olemassa perheitten ja lapsettomien 

välillä. -kin/-kAAn-sävypartikkeli liittyy useimmiten odotuksiin implikoiden joko 

itsestäänselvyyttä tai odotuksenvastaisuutta. Kumpikin haastateltava tuottuu 

toteavana toimijana. 

Perheet ja lapsettomat tehdään omiksi ryhmikseen nimeämällä ne arvottavilla ryh-

mänimillä kasti ja klikki: 

137 no joo. 
kyllä nyt kun sitte just että on niinku, on niinku tota, on niinku perheellisten 
tämmöstä niinkuin, vähän kun että vierailevat tiukasti niinku toisten 
perheitten ja niinku semmosta hoitoapua on ja tota, ja tätä niinku, lapsia 
joittenki, tyyliin niinku tutun luokse hoitoon ja tämmöstä että tätä niinku. 
siinä on tämmöstä vähä on tavallaan niinku perheellisten kastia ja tota. 
on niinku seurustelu joillekki vähä enempi niinku perheellisten kanssa ja, 
ja tota sitte. 
sitten tota noin niin, mihin itse ei sitte ehi harrastaa kun ei, ei ole semmosta 
elämää on mutta että. (Markku, vy) 

138 mutta, ja sillä tavalla tietysti sitten joskus ehkä, koki olevansa, mutta emmä 
tiä koinko olevani mutta tuota, mutta voi olla että sillä joillekkin, niinkun 
mitä niinkun tämmösessä niinkun yhteisessä keskustelussa ja kirjottelussa 
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näkee että, että ne ihmiset tavallaan niinkun hakeutuu tämmösiin 
klikkeihin että ne ket-, niillä kenellä ei ole lapsia niin ne seurustelee 
keskenään ja niillä kenellä on lapsia, ne seurustelee keskenään. --- 
olen kuullut semmosta en itse kyllä koe semmosta että oltas niinkun, 
vähän niinkun toisen luokan kansalaisia, sillä perusteella, kun ei niinkun 
tehdä lapsia koska, se on niinkun, ihmisen velvollisuus niin mä en tiedä 
mistä semmonen velvollisuus tulee, jos se on velvollisuus. (Tuula, vp) 

Lapsiperheet Markku nimeää esimerkissä 137 perheellisten kastiksi, mikä laukai-

see tulkinnan tarkkarajaisesta arvoasteikon mukaisesta ryhmästä, joka on erillään 

Markun omasta lapsettomien ryhmästä. Vuorovaikutusta toisten ryhmän kanssa 

hän kuvaa toisaalla köhimiseksi, mikä tuottaa hankaluuden ja sujumattomuuden 

mielleyhtymiä (on tämmösiä perhelomia ja, ja tota, mitä niinku perheelliset enempi 

harrastaa että, näissä on tietysti vähä semmosta, vähän köhimistä). Tuula kuvaa 

perheitten ja lapsettomien ryhmiä esimerkissä 138 substantiivilla klikki (= nurkka-

kunta, kuppikunta; ryhmäkunta, kopla; NS s.v. klikki;), joka tuottaa mielleyhtymiä 

jossain määrin salaisesta, pienehköstä, yhteenkuuluvuutta korostavasta joukosta. 

Hänen esimerkissään lapsettomat ja perheelliset seurustelevat omissa klikeissään 

eikä hän arvota niitä keskenään. Sisä- ja ulkoryhmä eli perheelliset ensimmäisen ja 

lapsettomat toisen luokan kansalaisina tulevat sitä vastoin asetetuiksi arvojärjes-

tykseen (ensimmäinen luokka – toinen luokka). Tuula merkityksellistää lisäänty-

misnormin velvollisuutena, mutta toimijana kyseenalaistaa sen kahdella tavalla (se 

on niinkun, ihmisen velvollisuus niin mä en tiedä mistä semmonen velvollisuus 

tulee, jos se on velvollisuus). 

Kielteinen asenne lapsiin vaikuttaa valikoivaan kanssakäymiseen sosiaalisessa 

ympäristössä, mikä sanallistetaan aineistossa myös valintana kahden vaihtoehdon 

välillä (tulee sitä semmosta valintaa sitten myös siinä, sosiaalisessa ympäristössä-

kin). Kanssakäyminen samantyyppisten perheiden ja ihmisten kanssa, jollainen itse 

on, saa vahvistusta toisten asenteita koskevista tutkimuksista. Esimerkiksi yhdys-

valtalaisen tutkimuksen mukaan perheelliset pitävät lapsettomia pareja vähemmän 

suosittuina kuin muita pariskuntia; vähemmän mukavina, vähemmän huolehtivina 

ja vähemmän herkkinä (Mollen 2006: 270). 

Perheellisten ja lapsettomien sosiaaliset suhteet ja kodit erottuvat toisistaan: 

139 no esimerkiks jonnekki omalta paikkakunnalta pois lähteminen on 
lapsellisten kavereitten kanssa hyvin paljon hankalampaa kuin 
lapsettomien. 
ja matkustaminen ylipäätään, kahvilla käyminen, se että jos tapaa 
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kavereita niin se että miten heitä tapaa, että voi käyä kahvilla rauhassa tai 
vaikka baarissa tai lenkillä mut sitte jos on lapsellinen kaveri niin sitte 
ollaan leikkipuistossa tai kotona tai, se ei oo varsinaista sosiaalista 
kanssakäymistä sillon kun se lapsi on siinä läsnä. 
että kyllä se lapsi vie niin paljo sitä niinku aikuisten aikaa et kyllä sen 
semmosessa normiarjessa huomaa varsinki ku on kavereilla lapsia niin niin 
että kyllä se rentouttavampaa on niitten lapsettomien kanssa olla. (Jenni, 
np) 

140 ja seki että jos katsoo omaa kotia, ja kotia jossa on lapsia, minä oon minä 
oon tosi pikkutarkka, ja, niinkun järjestelmällinen ihminen, niin, ja 
lapsiperheitten kodit ei semmosia oo et mie tuun hulluks semmosessa 
kaaoksessa. 
et monien monien mielestä se on elämässä tosi pieni, pieni asia se että 
onko koti siisti vai ei että eihän sillä oo mitään väliä onko sänky pedattu vai 
ei mutta minä nyt vain pidän siitä että koti on siisti ja hyvässä järjestyksessä 
tavarat löytyy sieltä mistä pittää. 
eikä esimerkiks että jos (ystävän) perhe on meillä viikonlopun niin, palikoita 
löytyy vielä puolen vuoden päästä parvekkeen nurkasta ja et en se- en en ei. 
(Jenni, np) 

Jenni kuvaa esimerkissä 139 kokemuksiaan ajan viettämisestä perheellisten ja lap-

settomien kavereitten kanssa ja rakentaa kuilun niiden välille. Ryhmät tulevat luon-

nehdituiksi vertailemalla: lähteminen on lapsellisten kavereitten kanssa hyvin pal-

jon hankalampaa kuin lapsettomien ja kyllä se rentouttavampaa on niitten lapset-

tomien kanssa olla. Lapsi hankaloittaa matkustamista, rauhassa baarissa, kahvilla 

ja lenkillä käymistä. Silloin kun lapsi estää tuollaisen toiminnan, aikaa vietetään 

leikkipuistossa tai kotona, ja lapsi on mukana. Jenni merkityksellistää sosiaalisen 

kanssakäymisen aikuisten keskinäiseksi seurusteluksi (se ei oo varsinaista sosiaa-

lista kanssakäymistä sillon kun se lapsi on siinä läsnä), ja tulee luoneeksi kaksi 

erillistä maailmaa: aikuiset ilman lapsia sosiaalisessa kanssakäymisessä ja perheel-

liset aikuiset lasten kanssa lapset keskipisteenä. Esimerkissä 140 Jenni vertailee 

myös kahdenlaisia koteja (jos katsoo omaa [lapsettoman] kotia, ja kotia jossa on 

lapsia) ja rakentaa niiden välisen kuilun siisteydestä (monien mielestä se on elä-

mässä tosi pieni, pieni asia se että onko koti siisti vai ei). Jenni rakentuu mentaali-

sena toimijana kuvatessaan omaa reaktiotaan sekasotkuun muutospassiivilla tulla 

hulluksi (lapsiperheitten kodit ei semmosia [siistejä] oo et mie tuun hulluks sem-

mosessa kaaoksessa) ja dynaamisena toimijana ilmoittaessaan affirmatiivisesti 

toistellen kieltäytymisensä moisesta (en se- en en ei). 
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Taloudelliset mahdollisuudet eroavat toisistaan lapsettomissa talouksissa ja lapsi-

perheissä: 

141 rahaa, on luultavasti enemmän käytös mitä, sellasel, (tällä) alalla 
työskenteleväl, työskenteleväl kenellä on kaks lasta mul on aina sen verran 
rahaa, et mä pystyn tekemään sen reissun mää en oo sidottu mihinkään, 
aikatauluihin, tai jos mua huvittaa miehen kans, nautiskella alkoholia ja 
lähtee humppaamaan kaupungil, niin meijän ei tarvii tehä siihen mitään 
erikoisjärjestelyi kun me ollaan, vapait sit kaikest, aikataulusta. (Sanna, np) 

142 vaikka sillä mun (ystävällä) on kolme lasta ja hyö tekkee ja on kyllä hyvin 
niinku paljo aktiivisempia ku minä ja minun puoliso. 
mutta heillä tietysti kaikki maksaa paljo enemmän ku on kolme lasta, 
liikkuminen on paljo vaikeempaa hittaampaa ja sit siihen normiarkeen on 
sisällytetty leikkipuistokäynnit vessakäynnit kaikki tämmöset että kyllä mää 
tiiän että se on mahollista ihan lasten kanssa mutta minusta ei siihen olisi 
kyllä. 
musta se on liian, jotenki, vaikeaa. (Jenni, np) 

Sanna erottaa esimerkissä 141 perheellisten ja lapsettomien ryhmät vertailemalla 

rahan käyttämisen mahdollisuuksilla: rahaa, on luultavasti enemmän käytös mitä, 

sellasel, (tällä) alalla työskenteleväl, työskenteleväl kenellä on kaks lasta. Hän 

korostaa rahavarojen vakiintuneisuutta suhteessa elämänmuotoonsa ajan adverbilla 

aina (mul on aina sen verran rahaa, et mä pystyn tekemään sen reissun). Samalla 

hän tuottaa vapausdiskurssia tähdentäessään vapauttaan tehdä asioita ilman erikois-

järjestelyitä, joihin kahden lapsen vanhemmat joutuvat todennäköisesti turvautu-

maan. Esimerkissä 142 Jenni erottelee ryhmät käytännöllisin kriteerein ja vertailee 

niitä adjektiivein: lapsiperheellä kaikki maksaa paljo enemmän ja liikkuminen on 

paljo vaikeempaa hittaampaa, mutta perheenjäsenet yhdessä saavat vertailussa 

myös myönteisiä määreitä: hyö tekkee ja on kyllä hyvin niinku paljo aktiivisempia 

ku minä ja minun puoliso. Yhdysvalloissa niin matala- kuin korkeakoulutetutkin 

kokivat 2000-luvulla, että lapsettomana on myös enemmän rahaa käytettävänä 

(Mollen 2006: 276). Tuntemuksiaan ja kantaansa lapsiperhe-elämään esittäessään 

Jenni näyttäytyy mentaalisena toimijana (minusta ei siihen olisi kyllä. musta se on 

liian, jotenki, vaikeaa.). 

Lasten kanssa toimittaessa lapseton tuntee itsensä erilaiseksi, mikä näyttäytyy kie-

lennettyinä tunnereaktioina: 

143 ja kun, mä oon varmaan erilainen, kun moni nainen koska, mul on 
sellasiaki kouluaikasia ystäviä, jotka oli heti niin kun, heti innoissaan että, 
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nyt halutaan perhe halutaan vauva ja, ai ku ihana vauva. 
mua välillä ärsyttää tämmöset, tämmöset, ihana vauva, ihana vauva ja 
sitte, sitte ku joku saa vauvan niin sitte töissä kaikki aaaaaaaaa (näyttää 
eleillä). 
mää en oo ollenkaan sen tyyppinen. (Ritva, vy) 

144 no mun kaikki lähimmät ystävät, on lähestulkoon lapsettomia, et jotenki vähä 
siis samansuuntaset ihmiset tietty liikkuu samas porukas. 
mut sit se on kyl valitettavaa että jotkut vanhat kymmenen vuoden takaset 
opiskelukaverit, esimerkiks, on suurin osa perheellisii ja lapsellisii, niin jos 
me tämmösel porukal tavataa, niin on siin itte vähä ulkopuolinen koska 
kaikki, tai siis kaikki ja kaikki mut suurin osa nyt puhuu jo et meijän lapsi 
sit tekee sitä ja tätä ja meijän lapsi tekee sitä ja tätä ja sit kitistää ku, ollaa 
vähä väsynei ja ikinä ei päästä miehen kans mihinkään matkal ja, voi voi 
ku se oksensi sinne ja se oksensi tänne, niin onhan siin itte ihan 
ulkopuolinen, vaikka keskusteluun osallistuuki mut ku on niin, kaukaist se 
keskustelunaihe mikä ei liippaa itteä yhtään läheltä. (Sanna, np) 

Esimerkissä 143 Ritva tuottaa kuilun itsensä ja kouluaikaisten ystäviensä sekä työ-

kavereidensa ryhmien välille nimeämällä itsensä erilaiseksi naiseksi suhtautumi-

sessa vauvoihin. Eroa hän korostaa luokittelemalla ihmiset sellaisiksi, jotka joko 

ihastelevat vauvoja tai sitten eivät. Itsensä hän liittää sellaisten ihmisten ryhmään, 

joka ei tunne oloaan kotoisaksi vauvoja ihastelevien seurassa (mää en oo ollenkaan 

sen tyyppinen). Ritvan lausumaketjusta on tulkittavissa, että täytyy olla tietyntyyp-

pinen ihminen pitääkseen vauvoista. Erilaisuuden kokemuksen Ritva tuottaa verbi-

prosessilla mua välillä ärsyttää tämmöset, jonka esittämä tunne kohdistuu toisten 

naisten lepertelypuheeseen ja reaktioihin vauvoja kohtaan. Tunneverbi ärsyttää 

lukeutuu kokija-objektillisiin emootioverbeihin, jotka leksikalisoivat tunnetiloja ja 

-tapahtumia, välitöntä kokemusta (Pajunen 2001: 304). Ritva kirjoittuu toteavaksi 

ja mentaaliseksi toimijaksi, joka pidättäytyy tunteidensa eksplikoimisesta. 

Sannan esimerkissä 144 rakentuu kuilu itsen ja vanhojen perheellistyneiden ja 

lapsia hankkineiden kavereitten välille. Tavatessa ero kavereihin tuottuu vallitsevaa 

olotilaa representoivina suhdelausumina ulkopuolisuudesta (jos me tämmösel 

porukal tavataa, niin on siin itte vähä ulkopuolinen; onhan siin itte ihan ulko-

puolinen). Omaa paikkaansa lapsikeskeisessä keskustelussa hän rakentaa vasta-

kohtaisuutta tuottavilla prosesseilla, joissa rakentuu välimatka kaukana – lähellä 

(on niin, kaukaist se keskustelunaihe mikä ei liippaa itteä yhtään läheltä). Puheen-

aiheen – lasten toimintojen – etäisyys sanallistuu sellaisten kielenpiirteiden varassa, 

joilla Sanna referoi lapsista puhumisen tapaa toistaen liioittelevasti vanhempien 

kommentteja (suurin osa nyt puhuu jo et meijän lapsi sit tekee sitä ja tätä ja meijän 
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lapsi tekee sitä ja tätä; voi voi ku se oksensi sinne ja se oksensi tänne) ja käyttäen 

esimerkiksi affektiivista verbiä kitistä ´valittamisen´ sijasta ja liioittelemalla tapah-

tumisen useutta (ja sit kitistää ku, ollaa vähä väsynei ja ikinä ei päästä miehen 

kans mihinkään matkal). Nämä ovat tulkittavissa vaivaantumisen ja epämiellyttä-

vyyden tunnetiloja implikoiviksi ilmauksiksi. Samalla Sanna tuottaa huonon perhe-

elämän diskurssia. 

Sivullisuus erilaisissa sosiaalisissa tilanteissa näyttäytyy poikkeamana perheellis-

ten elämää vasten katsottuna: 

145 no ensimmäisenä mulle tulee mieleen että ehkä varmaan niinku työpaikoilla 
[lapsettomuus tulee esille], että jos mä ajattelen vaikka tätä meiän nykystäki 
työyhteisöä niin, mun, samanikäset naiset ku minä tai nuoremmat niin, 
heillä saattaa olla yks tai kaks tai jo kolmekin lasta niinkö, ja se on tietenki 
ihan sillä tavalla selvää että heillä pyörii se oma elämä niitten, lasten ja 
sen perheen ympärillä että, ehkä varmaan niinku se, työpaikka on se missä 
tulee niinku ensimmäisenä mieleen ja sen tavallaan havaitsee niinku sen, 
sen eron. 
mutta mä en ajattele sitä niinku mitenkään negatiivisella tavalla tai, tai koe 
niinkun negatiivisella tavalla sitä asiaa. (Katja, ny) 

146 no joo kyllä juuri tietysti nää perhejuhlat ja, että sitä on niinku sillä lailla 
sivussa jos, että saattas olla että erilaiset, niinku vähä tiiviimpää tämmönen 
ystävä-. 
ystävissä on kumminki, valtaosa on perheellisiä että tota, enempi 
tekemisissä että se ois tämmöstä, tavallaan luontevampaa, että sitä on vähä 
tämmönen niinku yksinäinen niinko käy, että voi olla, voi olla tai vois olla 
tämmöstä enempi tämmöstä, niinko lasten kanssa enempi sitte niiden lasten 
kanssa tekemistä ja ja sitte, toisten perheitten, kans just niitten lasten kans 
perheellisempää touhua että. 
että vähä niinku rauhallisempaa ja tämmöstä näin mutta että. 
niistä nyt varmaan sitte. 
että kyllä nyt on kumminki sillä myös niinku mukana ollu, mutta että kun 
ei oo omia lapsia, niin sit se on ehkä vähä, vähän semmosta sivullisempaa. 
(Markku, vy) 

Katja tuottaa esimerkissä 145 työpaikalla kuilun perheellisten ja lapsettomien 

välillä (työpaikka on se missä tulee niinku ensimmäisenä mieleen ja sen tavallaan 

havaitsee niinku sen, sen eron). Ero näkyy puheenaiheissa työpaikalla ja ajankäy-

tössä vapaa-aikana; lapset vievät aikaa ja energiaa (heillä pyörii se oma elämä niit-

ten, lasten ja sen perheen ympärillä). Katja näyttäytyy tilanteisiin mukautuvana 
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toimijana, koska tuottaa sopudiskurssia ja loiventaa sillä kuilua itsensä ja perheel-

listen työkavereiden välillä (mä en ajattele sitä niinku mitenkään negatiivisella 

tavalla tai, tai koe niinkun negatiivisella tavalla sitä asiaa). Kyse voi olla myös 

pyrkimyksestä kulttuuriseen korrektiuteen, eksplisiittisen vastakkainasettelun kart-

tamiseen. Markulle oma erilaisuus tuttuihinkin lapsiperheellisiin ihmisiin näkyy 

perhejuhlissa yksinäisyyden kokemuksena (sitä on vähä tämmönen niinku yksinäi-

nen; vähä niinku rauhallisempaa; se on ehkä vähä, vähän semmosta sivullisem-

paa). Esimerkissä 146 rakentuu perheellisistä ja lapsettomasta asetelmat enem-

mistö – vähemmistö ja normi – poikkeama (valtaosa – yksinäinen). Markun toimi-

juus on mukautuvaa, sillä hän ei karta perhejuhlia erilaisuuden kokemuksensa 

perusteella (kyllä nyt on kumminki sillä myös niinku mukana ollu). 

Perheellisten ja lapsettomien harrastukset eroavat toisistaan: 

147 no harrastuksetki tietysti on sellasia että, joo, se on enempi ehkä semmosen 
yksinäisen ihmisen harrastuksia tai jotain semmosta että, ainaki ikävä, 
kyllä mä tietysti tykkään käydä (huvipuistossa) missä on hyvin paljon 
lapsiperheitä ja, ja tämmöstä mutta en nyt, kauheen innostunut ole 
semmosista, tilanteista missä nyt on hyvin paljon lapsiperheitä ja, 
puhumattakaan sitten nää kauppakeskukset ja kaupat missä kaupatkin 
valitsen ehkä sillä tavalla ja sen ostosten ajankohdan että siellä olis 
mahdollisimman vähän lapsiperheitä. (Tuula, vp) 

148 joo näitähän toki on kyllä paljon, ja on nää syyslomat ja tota, kouluissa 
että, mutta että ei niinko niissä piireissä ei pyöri ja. 
esimerkiks ko uimahallissa ei nyt kamalasti, vaikka nyt tuliki käytyä 
uimahallissa just syysloman aikaan just siellä, niinku lasten niinku melkein 
päiväsaikaan iltapäivällä niin, että tota, niissä ei itse asiassa ei tunne kot-, 
niinku että olis omissa joukoissa että. 
mut et, jos noin sattuu törmäilemään niin ei siinä mitään että siinä nyt 
joukossa, mennään siinä sivussa että. 
että tää on tietysti yks, että harrastuksiin meneminen sitte vaan sitte vaan 
niinku, toisenlaisia että. 
että että. 
näin vaan on. (Markku, vy) 

Tuula nimeää esimerkissä 147 harrastukset kahdenlaisiksi: yksinäisen ihmisen har-

rastuksiksi ja sellaisiksi, joita lasten kanssa tehdään (en nyt, kauheen innostunut ole 

semmosista, tilanteista missä nyt on hyvin paljon lapsiperheitä). Myös muissa 

tilanteissa hän valikoi toiminnan ajankohdan niin, että lapsiperheitä ei olisi silloin 

liikkeellä (kaupatkin valitsen ehkä sillä tavalla ja sen ostosten ajankohdan että 
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siellä olis mahdollisimman vähän lapsiperheitä). Toimijana Tuula näyttäytyy 

dynaamisena, kun hän kieltäytyy enemmistön harrastuksista ja pitäytyy omissaan 

sekä valitsee oman toimintansa ajankohdan suhteessa muiden tavanomaisiin teke-

misiin. Myös Markku esimerkissä 148 näyttää lapsiperheiden harrastukset itselleen 

vieraina eikä tunne oloaan kotoisaksi niissä (niissä ei itse asiassa ei tunne kot-, 

niinku että olis omissa joukoissa). Markun omat joukot eivät ole lapsiperheitä. 

Omien ja toisten harrastusten välinen kuilu kirjoittuu luonnehdintana toisenlainen 

(harrastuksiin meneminen sitte vaan sitte vaan niinku, toisenlaisia). Markun toimi-

juus rakentuu mukautuvana, kun hän ei sen kummemmin hakeudu kuin kartakaan 

lapsiperheille tyypillisiä harrastuksia (ei siinä mitään että siinä nyt joukossa, men-

nään siinä sivussa) ja toteavana, kun hän affirmatiivisesti vahvistaa asiaintilan 

(näin vaan on). 

Myös vapaaehtoisesti lapsettomien ryhmän sisälle rakentuu ero: 

149 toinen, toinen mitä mää oon, monesti tulee mieleen, mitä on näis tilanteissa, 
niin mun mielestä on aina ollu hirveen mielenkiintosta sit suht-, kattoo 
niitten vapaaehtosten lapsettomien ihmisten niinku suhtautumista lapsiin, 
et niinku mikä niitten näkökulma lapsiin on yleensä. 
et onko ne sellasia ihmisiä että niinku ne ei siedä lapsia ollenkaan, et jos 
joku pikkulapsi huutaa, jossain niin, saman tien alkaa näkee punasta ja 
raivostuu että miks nää lapset on täällä ja miks niitä lapsia ei voi pitää 
neljän seinän sisällä ja lukkojen takana ja, miks niitten pitää tulla 
sotkemaan meidän elämää. 
vai onko se sitte enemmän sitä että ne on sellasii ihmisiä jotka tulee lasten 
kanssa toimeen ja pitääki lapsista paljon mut, sit vaan tuntuu että se ei oo 
niinku, itte, et puut-, ei ny niin voi sanoo että puuttuis jotenki vaan että ei oo 
vaan semmonen äidillinen tai isällinen ihminen. 
et mää itte, koen että se on enemmän tuota jälkimmäistä. (Ville, np) 

Ville tuottaa esimerkissä 149 kuilun myös vapaaehtoisesti lapsettomien ryhmän 

sisällä suhtautumisessa lapsiin. Vastakkain asettuvat näkökannat lapsesta taakkana 

ja lapsesta ilona (ne ei siedä lapsia ollenkaan; ne on sellasii ihmisiä jotka tulee 

lasten kanssa toimeen ja pitääki lapsista paljon). Ville kuvaa ensin mainitun ryh-

män käyttäytymistä tunnevoimaisin värikkäin sananvalinnoin, mikä on tulkitta-

vissa niin, että hän itse ei lukeudu niin toimiviin; liioittelemalla kuvataan yleensä 

epämiellyttävää asiaintilaa (alkaa näkee punasta ja raivostuu). Lapsia haluava tuot-

tuu tyypittelemällä tietynlaiseksi, isälliseksi tai äidilliseksi: ei oo vaan semmonen 
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äidillinen tai isällinen ihminen. Ville näyttäytyy mentaalisena toimijana (mää itte, 

koen että se on enemmän tuota jälkimmäistä). 

Diskursseilla rakennetaan metaforista kuilua ryhmään kuuluvien lapsi-

perheiden joukon ja yksin tai parisuhteessa elävien lapsettomien välille. Kuilu 

rakentuu myös eri sosiaalisissa konteksteissa, kun eronteko rakennetaan ystävien 

välille, työyhteisössä, perhejuhlissa, harrastuksissa, Facebookissa, kodissa ja 

rahankäytössä. Kuilu kielentyy nimeämällä ja luonnehtimalla perheellisiä ja lapset-

tomia suhdelauseilla, vertailemalla ryhmiä toisiinsa luonnehtivin adjektiivein sekä 

kuvaamalla niiden käyttäytymistä vastakkaisuutta rakentavilla myöntö- ja kielto-

lauseilla. Leksikossa kuilu näyttäytyy esimerkiksi sananvalinnoin sivullinen, ulko-

puolinen; väli, välissä, kuilu; vastakkainasettelu, ääripäät; kaukainen – samanhen-

kinen; kasti, klikki, toisen luokan kansalainen; toisenlaiset harrastukset, erilainen 

nainen. Näin luodaan vallitseva asiaintila, jonka vapaaehtoisesti lapseton toimijana 

toteaa ja johon hän mukautuu. Vertailu kiinnittyy lapsettomuuteen ja lapsiperheisiin 

esimerkiksi kuluina (maksaa enemmän), matkustamisena (liikkuminen on vaikeam-

paa, hittaampaa), yhdessä olemisena ystävien kanssa (hankalam-

paa – rentouttavampaa) ja kotina (kaaos – järjestys). Kun lapsettomien keskinäi-

nen seurusteleminen ja perheellisten keskinäinen kanssakäyminen esitetään toisis-

taan erillään, vahvistetaan kuvaa yhteiskunnasta, jossa eletään vain saman ikäryh-

män kanssa ja jossa segregaatio on arkipäivää. 

Aineistossa ensisijaisesti naiset tuottavat tunneilmauksia, joissa vuorovaiku-

tuksen toinen osapuoli on nimetty tavalla tai toisella, ja näin tuotetaan kuilu normin 

ja poikkeaman välille, ja syntyy vastakkainasettelu, jossa toimijuuden menettämi-

sen uhka on olemassa. Tunteilla tarkoitan tässä tunnetiloja, joita tutkimuksissa kut-

sutaan affekteiksi ja emootioiksi ja jotka ovat pysyvämpiä sisäisiä kokemuksia kuin 

fyysiset tuntemukset. Affektilla niissä viitataan yksittäistä tunnetta laajempaan ja 

epämääräisempään tuntemukseen, joka ei ole välttämättä kovinkaan selvästi sanal-

lisesti ilmaistavissa ja jolla on myös kehollinen ulottuvuus, esimerkiksi ärsyttää, 

kiukuttaa. Joskus erotellaan toisistaan myös emootio (emotion) ja tunne (feeling), 

jolloin voidaan ajatella, että verbi tuntea ilmaisee tapahtumista ja emootio on tietty 

nimetty tunne. Kaikki emootiot kuten suru, rakkaus ja viha ovat tunteita, mutta 

kaikki tunteet eivät ole emootioita, esimerkiksi hermostuneisuus tai nälän tai kivun 

tunne, jotka ovat pikemminkin fyysisiä tuntemuksia (Pirskanen & Eerola 2018: 13). 

Odotukset lasten hankkimisesta kohdistuvat ensisijaisesti naisiin, mikä selittää hei-

dän tunneilmaisujaan, ja sitä, että tällaista diskurssia miehet eivät tuota. Myös kaksi 

mieshaastateltavaa rakentaa kuilun perheellisten ja lapsettomien välille, mutta he 

eivät tähdennä omaa toimijuuttaan siinä asetelmassa eikä heitä kohtaan esitetä 
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lisääntymisodotuksia, joten edes paikkoja heidän omalle toimijuudelleen ei ole ole-

massa. 

Vastapositioasetelma, kuilu vapaaehtoisesti lapsettomien ja lapsia hankkivien 

välillä, tuottaa toimijuuden menettämisen uhkan, johon etenkin naiset reagoivat. 

Kuiludiskurssi tekee maailmasta jakautuneen, kahden toisilleen vastakkaisen ryh-

män toimintakentän, jossa etäisyys lasten hankkimista puoltavien ja vapaaehtoi-

sesti lapsettomien välillä rakentuu suurena ja pysyvänä. Haastateltavien toteava toi-

mijuus näyttäytyy runsaina suhdelausumina, ja myös mukautuvaa ja pidättyvän 

tunneilmaisun toimijuuutta kuiludiskurssi tuottaa. Lapsia hankkivien ja lapsetto-

mien välistä kuilua loiventavaa puhetta vuorovaikutustilanteissa kutsun sopu-

diskurssiksi, jota esittelen tuonnempana luvussa 7.1 Vuorovaikutus konfliktina ja 

sovun rakentamisena. Jotta maailmaa ei tehtäisi jyrkän kaksinapaiseksi, olisi tär-

keää, että marginalisoitujen ryhmien tutkimus ei keskittyisi ainoastaan marginali-

soidun ryhmän ja valtavirran välisiin suhteisiin, vaan kiinnitettäisiin erityistä huo-

miota myös ryhmän sisäisiin eroavaisuuksiin ja hierarkioihin, kuten Ville tekee 

kuvatessaan keskenään erilaisten lapsettomien toimintaa (Limatius 2020: 85). 

Tämän tutkimuksen diskurssien ja toimijuuksien kirjo rakentaa vapaaehtoisesta 

lapsettomuudesta moniulotteisen kokemuksen, joka romuttaa käsityksen tarkka-

rajaisesta homogeeniseksi tyypiteltävästä joukosta. Diskursseista omalta osaltaan 

vastakkainasettelua loiventavat ja moniarvoisuutta rakentavat sopudiskurssin 

ohella konstruktiivinen toimijuus, kulttuurinen korrektius ja kulloisiinkin kohtaa-

mistilanteisiin mukautuva toimijuus. 

Tässä analyysiluvussa tarkastelin, miten vapaaehtoisesti lapseton konstruoi retori-

sessa strategiassaan suhteensa lapseen ja perheeseen ja kuinka hän asemoi itsensä 

suhteessa näitä tuottaviin diskursseihin. Lapsi asetetaan ulkopuolisen tarkkailijan 

arvioinnin kohteeksi, ja lapsettoman suhde lapseen tuottaa lapsen ilona ja taakkana 

sekä verrannollisena lemmikkiin. Lapsi on pieni lapsi, ja hänet tyypitellään suhde-

lausumin myönteisillä luonnehtivilla tai nimeävillä predikatiiveilla, mikä tuottaa 

lapset keskenään samanlaisina hoivaa ja huolenpitoa tarvitsevina olentoina. Lapsi 

taakkana -diskurssi konstruoi lapsesta koituvan vanhemmalle paljon työtä, jopa 

vuosia kestävän projektin toimia lapsen kaikinpuolisen hyvinvoinnin eteen. Lapsi 

vertautuu myös lemmikkiin, jonka kanssa jo on työlästä toimia. Sukupuolittuneeksi 

lemmikkidiskurssi rakentuu, kun ainoastaan miehet vertaavat koiran hoivaamista 

lapseen. Kaukaa lasta katsoessaan ja ilmaistessaan etäisyyden perkeptioverbeillä 

miehet tulevat rakentaneeksi lapsesta ihannekuvaa, kun taas jotkut naiset sanovat 
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suoraan, että eivät pidä lapsista. Naisten kokemusperustainen diskurssi saa miehet 

näyttämään romantikoilta ja naiset realisteilta. 

Suhde vanhemmuuteen ja perheeseen sekä geneettiseen jatkuvuuteen tuotetaan 

jonkin verran sukupuolittunein diskurssein. Lapsettomien suhde vanhemmuuteen 

tuottaa individualistisen näkökulman, sillä useimmat puhuvat vanhemmuudesta 

yksilönä eivätkä esimerkiksi parisuhteena: naiset kieltäytyvät äitiydestä dynaami-

sina toimijoina ja miehet luopuvat isyydestä deterministisin diskurssein olosuhtei-

siin mukautuen. Kokonaisuutena aineistossa implikoituu perhenormi ja parisuhde 

lapsen edellytyksenä siinä mielessä, että kukaan ei eksplikoi lapsen hankkimista 

nimenomaan yksinhuoltajana. Miesten romanttisuus ja naisten realistisuus kirjoit-

tuvat perhediskurssiinkin. Lapsista ja perheestä olisi miehelle iloa, mikä voisi pois-

taa tylsät hetket, tuoda lohtua ja kanavan tunteiden välittämiselle perheenjäsenten 

kesken. Naiset ovat nähneet vaativia lapsia ja huonoa perhe-elämää monilapsisissa 

perheissä. Rakentaessaan suhdettaan muihin vapaaehtoisesti lapseton konstruoi 

samalla myös itseään vapaaehtoisesti lapsettomana, toteavana, mukautuvana ja 

dynaaminen toimijana. 

Miehet ottavat suvun geneettisen jatkumisen ja jatkamatta jättämisen omalle 

vastuulleen, naiset taas rakentavat kulttuurista jatkuvuutta ja kieltäytymistään siitä. 

Sosiaalinen vanhemmuus näyttäytyy lasten hankkimista parempana vaihtoehtona, 

jos haluaa antaa kodin olemassa olevalle lapselle. Suvun jatkuminen tuottaa itsek-

kyyspuhetta, samoin kuin pohdintaa sitä, että usein lapsettomuus nähdään itsek-

kyytenä samoin kuin lapsi vanhuudenturvanakin. Geneettinen jatkuvuus kielenne-

tään naisten puheessa kolmanteen sukupolveen eli isoäiteihin ja heidän odotuk-

siinsa saakka, ja isoisät loistavat aineistossa poissaolollaan. 

Kuilu perheellisten ja lapsettomien välillä kuvataan kategorisoivin diskurssein. 

Eroa lapsettomien sisäryhmän ja perheellisten ulkoryhmän välille tuotetaan vertaa-

malla niitä toisiinsa. Se kielennetään välinä ja kuiluna, ryhmien jäsenet ja ryhmät 

asetetaan vastapositioihin luonnehtimalla ja nimeämällä ja niiden toimintaa kate-

gorisoidaan arvottaen. Kuiludiskurssi on omiaan rakentamaan ryhmien erosta 

pysyvää, mikä samalla tuottaa tällä tavalla jakaantunutta maailmaa ja implikoi 

vapaaehtoisesti lapsettomille myös toimijuuden menettämisen uhkaa. 
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7 Kamppailu toimijuudesta ja normista 

Vuorovaikutusta tuottaviksi diskursseiksi kutsun sellaisia, joissa rakentuu ekspli-

koitu vuorovaikutus henkilöiden välillä. Sovellan diskurssin käsitettä lapsettomien 

ja lisääntymismyönteisten välisen referoidun retoriikan analysointiin; miten vuoro-

vaikutus ja toimijuudet siinä rakentuvat. Lapsettoman diskursiivista suhdetta lap-

seen ja perheeseen olen analysoinut edellisessä luvussa, mutta tässä luvussa suhde 

rakentuu lisääntymisnormia edustaviin ulkoryhmän jäseniin. Muiden kuin vapaa-

ehtoisesti lapsettomien haastateltavien eksplikoidut näkemykset ikään kuin tihen-

tävät draamaa aiheen ympärillä, kun useampia toimijuuksia astuu näyttämölle seu-

raavaksi esittelemissäni diskursseissa konflikti- ja sopudiskurssi, toimijuuden riis-

täminen sekä haastaminen, vaikeneminen ja oman puhumisen strategia. Vuorovai-

kutustilanteet eri tavalla lapsettomuuteen ja lasten hankkimiseen suhtautuvien 

välillä näyttävät tuottavan konfliktia ja sopua, vaikenemista sekä dynaamista toi-

mijuutta ikään kuin puolustautumiskeinona, jota esittelen myöhemmin vaikenemis- 

ja haastamisdiskurssien yhteydessä. 

Eksplisiittistä vuorovaikutusta toisten kanssa tuottaa 357 lausumaketjua, mikä 

on selvästi vähemmän kuin vapaaehtoisesti lapsettoman representaatiota ilmentä-

viä ja hänen suhdettaan lapseen ja perheeseen rakentavia diskursseja. Vuorovaiku-

tusta rakentavien diskurssien vähäisemmän määrän voi tulkita niin, että haastatel-

tavat karttavat eksplisiittistä vuorovaikutusta tabun aiheen ollessa kyseessä ja aset-

tumista normin edustajien kanssa konfliktia tuottavaan asemaan. 

Tässä luvussa analysoin vapaaehtoista lapsettomuutta puheenaiheena sekä 

vuorovaikutuksena kuin estradilla, eksplikoituna suhteena – konfliktina ja sopuna 

– eri henkilöiden välillä; puhekumppani – useimmiten eri tavalla ajatteleva – tuo-

daan näyttämölle myös toimijana. Hänet eksplikoidaan, eikä vain kuvata vasta-

positiota lapsettomuuden ja lasten hankkimisen välillä kuten aiemmin esitellyssä 

kuiludiskurssissa. 

Kommentoinnit vapaaehtoisesta lapsettomuudesta puheenaiheena tuotetaan 

ensisijaisesti teemahaastattelun kysymykseen Millainen lapsettomuus on puheen-

aiheena? Vapaaehtoinen lapsettomuus tulee aineistossa luonnehdituksi harvinai-

sena, arkana ja vaiettuna puheenaiheena, eivätkä kaikki haastateltavat käsitelleet 

lapsettomuutta puheenaiheena. Yleisyydeltään se on joillekin puheenaihe muiden 

joukossa, ei sinänsä erityinen, ja joillekin päivittäinen, etenkin, jos haastateltava 

kuuluu ikäryhmään, jonka odotetaan lisääntyvän. Useat haastateltavat valikoivat 

puhekaverinsa lapsettomuutta käsiteltäessä, ja kaksi heistä käsittelee aihetta mie-

lellään kenen kanssa tahansa. 
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7.1 Vuorovaikutus konfliktina ja sovun rakentamisena 

Konflikti sanallistetaan väittelemisenä, erimielisyytenä ja riitelemisenä. Huomioni 

kiinnittyy siihen, miten kielellä tuotetaan erilaisuutta lisääntymisnormin edustajien 

ja vapaaehtoisesti lapsettomien välille ja kuinka puhujat kielellisillä valinnoillaan 

rakentavat suhdettaan toisiin tässä eri näkemyksin latautuneessa vuorovaikutuk-

sessa. Myös kieltolausein ilmaistu puhumisen puuttuminen on kielellisten valinto-

jen kannalta kiinnostavaa, sillä niiden implikaatiot näyttävät lapsettomuuden poik-

keavuuden normista. Sopudiskurssilla tarkoitan haastateltavien puhetta, jossa eri 

näkökannoista huolimatta tuotetaan toisen mielipiteen ymmärtämistä ja epäsovun 

välttämistä. Sovun rakentamisessa haastateltavat näyttäytyvät esimerkiksi mentaa-

lisina, toteavina, mukautuvina ja dynaamisina toimijoina sekä pidättyvän tunneil-

maisun tuottajina. 

Vuorovaikutus näyttäytyy vapaaehtoisesta lapsettomuudesta väittelemisenä: 

150 (mitä saavutat lapsettomana) 
omast mielest just sitä mitä mä elämält haluanki, mut et sit kyl sen kans, 
joutuu aikamoisiin väittelyihin, niitten ihmisten kans ketkä oikeesti haluaa 
lapsia ja kenel on jo lapsii nii. 
tulee ihan mielenkiintosii, keskustelui, kyllä aikaseks, lapsellisten, 
ihmisten kans. 
et se ei oo, jotenki, kärjistetysti, niin ihmiset aattelee et me ketkä ei haluta 
lapsia ollaan jotain tyyliin kummajaisii. 
et on kyllä aika monen-, monenlaisiin tilanteisiin joutunu. 
yleisesti ottaen ihmiset ei ymmärrä varsinki ku mä teen kahta (tämän) alan 
työtä, mä työskentelen vain ja ainoastaan, teinien kans, tai sit noin 
kaheksantoista täyttäneitten nuorten aikuisten kanssa, et mä en oo koskaan 
ollu siis lasten kanssa tekemisissä ja sit ihmisten on hirveen hankala 
ymmärtää et, et jos mä olen (tällä) alalla, niin miksen mä haluu omii 
lapsia. 
et he ei jotenki, tai juu toki ymmärtävät ja parhaimmat kaverit nyt on tienny 
tään miljoona vuotta, et en oo kauheen äidillinen ihminen mutta silti 
varsinki jos tapaa jonkun, vähän vie-, vieraamman, ja, vanhemman 
ihmisen, niin sit tulee, äärimmäisen hyvät väittelyt. (Sanna, np) 

Esimerkissä 150 Sanna asettaa itsensä vastapositioon lisääntymisnormin edustajien 

kanssa (ketkä oikeesti haluaa lapsia ja kenel on jo lapsii). Konflikti ihmisten välille 

rakennetaan ymmärtämättömyydestä (ihmiset ei ymmärrä; ihmisten on hirveen 

hankala ymmärtää). Oma toimijuus näyttäytyy deterministisenä: keskusteluja syn-
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tyy ja tilanteisiin joutuu. Deonttiset modaaliverbit näyttävät konfliktin, sillä joutu-

minen rakentaa mahdollisuuksien ja vaihtoehtojen puutetta ja oman toimijuuden 

menettämistä. Luomallaan näyttämöllä Sanna kokee toisten ihmisten näkevän lap-

settomat arvostellen kummajaisina, mitä kokemustaan hän kuitenkin pehmentää 

kulttuurisesti korrektimmaksi kommentoimalla ilmaisuaan kärjistetyksi. Läheiset 

ihmiset, tässä tapauksessa parhaimmat kaverit, tuottavat sitä vastoin samanmieli-

syyttä tietämällä Sannan vapaaehtoisen lapsettomuuden. Tunne oman vapaaehtoi-

sen lapsettomuuden varmuudesta rakentuu liioittelussa miljoona vuotta. Lapsia 

hankkiva nainen näyttäytyy äidillisenä Sannan konfliktidiskurssissa homogeenista 

ryhmää rakentavassa luonnehdinnassa äidillinen ihminen. 

Työpaikalla lapseton voi joutua konfliktiin esimerkiksi käytännöistä sovittaessa: 

151 toinen mikä tulee mieleen niin, on sitten myös niinku tämmöset, ehkä 
erimielisyydet mitä saattaa sitten niinkun, työpaikoilla esimerkiks aiheutua 
näistä, kesälomien, suunnitteluista ajankohdista että, miten, miten niitä 
jaetaan kesäaikaan niitä kesälomia että, että tuota, et ko on sitte tämmösiä 
perheellisiä ihmisiä joilla on, on, on lapset ja, lapsilla on tuota, kesälomat 
tai joululomat tai syys ja hiihtolomat että ehkä niitten lomien sijottelusta. 
(Katja, ny) 

152 ja ei ole tullu missään näissä tämmösissä työelämässä eikä työkavereitten 
kanssa eikä tämmösessä et se ei oo itse asiassa tullu esille pai-, 
painostavasti että työkaverit on samalla lailla sinkkuja, ja 
harrastusporukoissa on ja, taikka miten nyt onkaan sitte tämmösiä missä nyt 
oon, oon menossa ryhmissä niin. (Markku, vy) 

Katja nimeää esimerkissä 151 konfliktit työpaikalla erimielisyyksiksi lomien suun-

nittelusta ja sijoittelusta. Lapsettomien kanssa vastapositioon hän asettaa perheelli-

set ihmiset (on sitte tämmösiä perheellisiä ihmisiä joilla on, on, on lapset ja, lap-

silla on tuota, kesälomat tai joululomat tai syys ja hiihtolomat). Loppujen lopuksi 

iso osa työvuoden suosituimmista lomakausista näyttää tulevan lukituksi lapsiper-

heiden käyttöön heidän tarpeidensa mukaan: kesä-, joulu-, syys- ja talvilomat. Epä-

oikeudenmukaisuus työpaikoilla korostuu siinä, että lapsia hankkineita työkave-

reita tuetaan perheen ja työn yhteensovittamiseksi, kun taas lapsettomat kokevat, 

että muiden tekemättömät työt kasaantuvat heidän harteilleen. Lapsettomien työn-

tekijöiden vapaa-aikaa ei koeta pidettävän yhtä tärkeänä kuin lapsia hankkineiden 

(Peterson & Engwall 2016). Markun esimerkissä 152 erimielisyyden mahdollisuus 

työkavereitten kanssa merkityksellistyy kieltolausuman implikaatiossa, kun ole-

tukseksi rakentuu, että työelämässä vapaaehtoisesti lapseton asetetaan vastapositi-
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oon lapsia hankkineitten työkavereiden kanssa (se [lapsettomuus] ei oo itse asiassa 

tullu esille pai-, painostavasti vrt. ´lapsettomuutta käsitellään työkavereitten pii-

rissä painostavasti´). Samanmielisyyden Markku rakentaa samanlaisten eli yksin 

elävien sinkkujen kesken. 

Konflikti ryhmien välillä voi johtaa riitelemiseen: 

153 (tarkentava kysymys: keiden kanssa olet keskustellut lapsettomuudesta) 
lähes kaikkien. 
miul kuuluu tuttavapiiriin myös samanlaisia ihmisiä kuin mie ite oon. 
ja se nyt on tietysti, aika, samaa mieltähän noista asioista ollaan et minkä 
takii on vapaaehtosesti lapseton. 
ja, jotkut ei oo sitä ymmärtäny mut se ei oo taas miun ongelma. 
riitaitunu en oo tän asian kaa, tämän asian kanssa kenenkään kanssa. 
(Jani, np) 

154 mut ku mie taas oon ihan eri tavalla sosiaalinen ku meijän äiti niin sit mää 
siitä mut ku vaan saadaan aina välillä vähä riitoja aikaseksi. 
hän on myös mulle sanonu että, ku kerto että, miks hänen kaveri haluaa 
lapsia. 
ja mie että oikeesti haluaako. 
sit se että (sinä) kyllä kait sää ymmärrät että se on ihan normaalia että 
useimmat haluaa, niin sillon mulle tuli semmonen ajatus että oikeesti, 
useimmat haluaa. 
minä oon se outo eikä ne jotka niinku haluaa niitä lapsia. (Jenni, np) 

Näytän tässä poikkeukselliset tarkentavat kysymykset, koska lähtökohtaisesti 

pitäydyin haastattelun teemoissa. Näillä tarkentavilla kysymyksillä sain vuoden 

2013 aineiston yhteismitalliseksi edellisen vuoden aineiston kanssa, jolloin haas-

tattelin yli 50-vuotiaita miehiä ja naisia mm. vapaaehtoisesta lapsettomuudesta 

puheenaiheena. Jani tuottaa esimerkissä 153 niin konflikti- kuin sopudiskurssiakin. 

Konfliktin hän rakentaa kieltolausumin ymmärtämisen puutteena vapaaehtoista 

lapsettomuutta kohtaan (jotkut ei oo sitä ymmärtäny). Samanmielisyys rakentuu 

sopuna keskenään samanlaisten ja samaa mieltä olevien kesken (miul kuuluu tutta-

vapiiriin myös samanlaisia ihmisiä kuin mie ite oon; samaa mieltähän noista asi-

oista ollaan). Omaa sopuisuuttaan eri tavalla suhtautuvia kohtaan hän rakentaa eks-

plisiittisestä konfliktista (riitelemisestä) pidättäytyvällä käyttäytymisellä (riitai-

tunu en oo tän asian kaa). Esimerkissä 154 Jenni tuottaa riidan äidin ja tyttären 

välille (saadaan aina välillä vähä riitoja aikaseksi). Konflikti sanallistuu sekä 

kongruenttina verbinä riitaitua että erimielisyyttä sanallistavana nominina riita. 
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Puolin ja toisin normaalin käsitteen pallottelulla riita näyttäytyy konkreettisena 

sanailuna ja toisen ajatusten kyseenalaistamisena. Sopudiskurssiksi tulkitsen 

Jennin oivalluksen siitä, että keskustelukumppani merkityksellistää lasten haluami-

nen normaalina yleisemmäksi ajattelutavaksi kuin lapsettomuuden (sillon mulle 

tuli semmonen ajatus että oikeesti, useimmat haluaa). Konfliktin mahdollisuus 

kääntyy Jennin suhtautumisessa ylösalaisin, kun oma normaali jää vähemmistöön 

ja näyttäytyy negatiivisena (minä oon se outo eikä ne jotka niinku haluaa niitä lap-

sia). Konflikti lapsia haluavien kanssa jatkuu, vaikka positiot vaihtavat paikkaa. 

Konflikti- ja sopudiskurssissa rakentuvat niin kulttuurinen korrektius, suorapuhei-

suus kuin tasapainoileminenkin: 

155 no tota, no yleensä siis se pääsyy, minkä mä sanoin ja mikä on semmonen 
salonkikelposin syy minkä voi sanoa niin on se että mää vaan en oo 
koskaan tuntenu tarvetta siihen. 
mää en oo koskaan halunnut olla äiti. 
niitä muitakin on jotka tulee sitten myöhemmin mun suusta jos mää 
todella joudun selittämään itteeni. (Heidi, np) 

156 no kyllä mää koen että se on semmonen aika herkkä puheenaihe koska, 
monilla ihmisillä on odotuksia että hankitaan jossain vaiheessa lapsia tai 
oletettaan että jotkut hankkii lapsia mutta sitte, jos niitä ei hankitakaan 
niin se on niinku edelleen jotenki epätavallista ja sitä sitte ihmetellään että 
miksi ei, et se on. 
se on niin herkkä juttu että jos se tulee puheeksi niin, se vaatii vähän 
tasapainoilua että mitä sannoo koska, ettei sua sitte ymmärretä jotenki 
väärin tai pietään jotenki lapsivihaajana että ku siitähän ei oo kysymys. 
(Laura, ny) 

Heidi tuottaa esimerkissä 155 kulttuurista korrektiutta viittaamalla siihen alueeseen 

ja niihin rajoihin, missä vapaaehtoisesta lapsettomuudesta on mahdollista puhua 

ilman toisten vastaväitteitä ja ihmettelyä (minkä voi sanoa). Kulttuuriset normit 

asettavat hänet toimijana ahtaaseen rakoon, mitä verbirakenne voi sanoa implikoi. 

Siinä prosessi on tulkittavissa semantiikaltaan deonttiseksi, normien oikeuttamaksi. 

Heidin ilmaisu voimistuu (on muitakin kuin salonkikelpoisia syitä) ja toinen 

deonttinen verbiprosessi seuraa (jos – joudun selittämään), jos hänet normista 

poikkeavana sysätään selkä seinää vasten ja pakotetaan selittämään itseään. Kor-

rektin puhumisen tavan hän nimeää salonkikelpoiseksi. Toimijuuden menettäminen 

ei näytä kohdistuvan vain vapaaehtoiseen lapsettomuuteen vaan lapsettomaan 

ihmisenä, koko persoonaan (jos mää todella joudun selittämään itteeni). Herkkä 
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puheenaihe implikoi helposti syntyviä ja esitettäviä vastakkaisia näkemyksiä ja 

konfliktin mahdollisuutta tabusta aiheesta. Lisääntymisnormi rakentuu Lauran esi-

merkissä 156 odotuksina ja olettamisena, ja vapaaehtoisesti lapsettoman toiminta 

näyttäytyy epätavallisena ja sitä ihmetellään. Sopua eri näkemysten välille hän 

rakentaa kompromissiin viittaavalla oman puhumisensa strategiallaan (se vaatii 

vähän tasapainoilua), mikä kuitenkin kaventaa lapsettoman toimijuuden alaa, kun 

joutuu ottamaan olosuhteet huomioon aiheesta, minkä deonttinen verbiprosessi 

vaatii tuottaa. 

Konflikti ja sopu rakentuvat sisarusten välillä: 

157 no joo, ihmiset kyllä kyselee että, sitä siskokin tivaa ja. 
mutta että hän ei oo sitä nyt sen ihmeemmin, mutta siskon lapset tietenki 
tämmöset ku on niinku sitte ko ei oo serkkuja, tätä. 
että tulee tämmösiä mutta en mä sitä nyt moiti mutta ovat sillä tavalla 
nyreissään että. (Markku, vy) 

158 mmmmmmm sisareni koittaa saada lasta miehensä kanssa ja se on mennyt 
niin pitkälle että heidän on täytynyt ottaa käyttöön keinohedelmöitys. 
ja, se mitä me ollaan keskusteltu (sisaren) kanssa näistä asioista niin, siinä 
on semmonen ihan selvästi semmonen hiljanen ((tauko)) vähän ehkä 
molemmilta puolilta semmonen hiljanen raivo kiehuu siellä jossain että 
haluttais kyseenalaistaa toisen, toisen tuota valinta. 
mutta taas toisaalta sitte mää oon sitäki asiaa pohtinut että siinä on 
varmasti sitte se läheisen ihmisen rakkaus se sisarrakkaus niin vahva, että, 
vaikka (--) haluaa toisen ihmisen valintaa kunnioittaa ja olla toista 
loukkaamatta koska tietää kuinka tärkeä se on toiselle se asia. (Mikko, np) 

Konfliktin aiheeksi lapsettomuus voi sukeutua niin läheisten kuin vieraampienkin 

ihmisten kanssa, ja sukulaisten piirissä se näyttää syntyvän samaan ikäluokkaan 

kuuluvien sisarusten välille sekä äidin ja tyttären välille. Myöskään anoppi ja vie-

raammat naispuoliset sukulaiset eivät kaihda lapsettomuudesta puhumista ja oman 

näkemyksensä esittämistä. Markku on esimerkissä 157 sekä oudompien ihmisten 

että sisaren tiedustelujen kohteena (ihmiset kyllä kyselee että, sitä siskokin tivaa). 

Tässä tapauksessa lähisukulaisuus, sisaruus, suo suoremman kysymisen, tivaami-

sen, mikä implikoi vaativaa ja vastausta odottavaa puhumisen sävyä. Sisaren lapset 

näyttäytyvät vähemmän vaativina eksistentiaalisessa kieltolausumassa (ko ei oo 

serkkuja) ja luonnehtivalla suhdelausumalla (ovat sillä tavalla nyreissään). Sopua 

Markku rakentaa pidättäytyvänä toimijana ja jättää näkemykset kommentoimatta 

(en mä sitä nyt moiti). 
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Sisar tuottuu esimerkissä 158 vapaaehtoisen lapsettomuuden kontekstissa 

Mikon vastakohtana, kun sisar haluaa lapsen viimeisenä keinonaan lääketieteen 

apu. Kuilu vastakkaisten suhtautumisten välillä näkyy heidän tavassaan puhua toi-

silleen (vähän ehkä molemmilta puolilta; haluttais kyseenalaistaa toisen, toisen 

tuota valinta). Mikko tuottaa konfliktin verbiprosessilla raivo kiehuu, jolla hän 

näyttää raivon tunteen olevan toimijoiden hallinnassa eikä sitä sanallisteta sisaren 

kanssa kasvokkain (semmonen hiljanen raivo kiehuu siellä jossain), sillä pidättäy-

tymisen rakentaa luonnehtiva määrite hiljainen. Konfliktin paikan rakentaa ilmaisu 

siellä jossain, joka on tulkittavissa tietoisuuden takana, alitajunnassa ja ihmisessä 

syvällä olevaksi tunteeksi. Haastattelutilanteessa tulkitsin pitkän tauon raivoa 

kuvaavan lausuman keskellä tunteen voimakkuuden osoitukseksi enkä esimerkiksi 

siitä puhumisen epäröimiseksi. Sovun säilyminen rakentuu raivoa vahvemman tun-

teen, sisarrakkauden ansiosta, mitä alleviivaa rakkauden määritteenä käytetty asi-

aintilan itsestäänselvyyttä implikoiva definiittinen demonstratiivipronomini se (se 

läheisen ihmisen rakkaus se sisarrakkaus niin vahva). Tätä tulkintaa puoltaa, että 

sisarrakkaus ei ollut haastattelun puheenaiheena, jonkalaiseen tunnettuuteen se 

voisi myös viitata. Dynaamisin verbiprosessein Mikko näyttää, mitä sisarrakkaus 

on toimintana (haluaa toisen ihmisen valintaa kunnioittaa ja olla toista loukkaa-

matta koska tietää kuinka tärkeä se on toiselle se asia). Dynaamisuuden aste 

rakentuu kasvavaksi konfliktin ja sovun välillä, kun konfliktia tuottava episteemi-

nen haluttais kyseenalaistaa muuttuu sopua rakentavaksi indikatiiviseksi halua-

miseksi haluaa --- kunnioittaa ja olla --- loukkaamatta. 

Anoppi ja vanhempi sukulainen ovat vapaaehtoisesta lapsettomuudesta kauhuis-

saan: 

159 niin jotenki anoppi on sit, se on hänelle niin iso juttu ja se on hänel niin 
uus juttu, et hän on kyl niinku, vähän kauhuissaa. 
et hän ei, ymmärrä, miks pitää tehä niin, radikaali päätös et menee, 
sterilisaatioon. (Sanna, np) 

160 (minkälainen lapsettomuus on puheenaiheena) 
vaikea, monesti tosi vaikea. 
ja se vähä riippuu kenen kanssa siitä puhuu koska, just se aiempi mitä mä 
siihen itsekkyyteenki viittasin niin, tosi monet ei osaa suhtautua siihen yh-, 
yhtään. 
ja, varsinki mitä vanhempaa ikäpolvee lähdetään niin jollekki, sanotaan 
niinku, mun vanhempien sukupolvelle niin se voi olla, tosi järkyttävä 
konsepti että ei niinku hanki lapsia. 
että esimerkiks ku meillä oli, meiän hääjuhla tuossa (jokin aika) takaperin 
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niin, muistaakseni oli nopeasti laskettuna sama ihminen kysy multa kuus 
kertaa että, miks te ette hanki niitä lapsia. 
joka kerta se sai saman vastauksen mutta silti hän kysy yhä uudestaan ja 
uudestaan ja uudestaan. 
se oli hänelle jotenki niin absurdi ajatus tyyliin että sieltä kuulu pariinkin 
kertaan kommentti miks te sitte menitte naimisiin jos te ette halua lapsia 
koska, naimisiinmenohan on niinku, hänen mielestään niin mennään 
naimisiin ja sit perustetaan perhe. 
mutta ei meillä ollu ikinä se taustana sitte, siinä. 
et meillä oli sit ihan muut syyt siihen, siihen, mulla. (Ville, np) 

Sanna rakentaa esimerkissä 159 konfliktin anopin kanssa, jolle Sannan lapsetto-

muuspäätös merkityksellistyy isona ja uutena juttuna. Lisääntymisnormin vahvuus 

näyttäytyy näissä määreissä, jotka eksplikoivat lastenlasten merkitystä (iso) ja 

vapaaehtoisen lapsettomuuden ja sterilisaation harvinaisuutta (uus), ja myös lap-

settomuuspäätöksen määritteessä (radikaali päätös). Samalla aktivoituu myös 

suvunjatkumisdiskurssi, pelko siitä, että lapsenlapsia ei tulekaan. Affekti eksplikoi-

tuu tunneverbiprosessissa olla kauhuissaa. Konfliktia tuottaa myös kieltolausuma 

ei ymmärrä, miks pitää tehä niin, radikaali päätös. Deonttinen verbiprosessi pitää 

tehdä on tulkittavissa niin, että anoppi pitää Sannan päätöstä varmana ja lopulli-

sena. Sopua ei tässä lausumaketjussa rakenneta, vaan konfliktidiskurssia tuotetaan 

ilman yhteisymmärrystä, ja Sanna kirjoittuu lausumaketjussa dynaamisena toimi-

jana, joka on päättänyt mennä sterilisaatioon. 

Ville luonnehtii normin edustajien näkemyksiä hänen omasta lapsettomuudes-

taan järkyttäväksi konseptiksi ja absurdiksi ajatukseksi. Lisääntymisen itsestään-

selvyys rakentuu lapsista kysymisen jatkumisena, vaikka vastaus on jo saatu, ikään 

kuin kysyjä ei sitä uskoisi eikä pitäisi vasta avioituneita kyllin kypsinä ihmisinä 

päättämään omasta lisääntymisestään (sama ihminen kysy multa kuus kertaa että, 

miks te ette hanki niitä lapsia; miks te sitte menitte naimisiin jos te ette halua lap-

sia). Lapset itsestäänselvyytenä tuotetaan myös demonstratiivipronominilla niitä 

lapsia. Konfliktidiskurssissa normi rakentuu toisten toiminnassa, ja Ville pidättäy-

tyy konfliktin voimistamisesta eikä esimerkiksi julista omaa toimijuuttaan dynaa-

misesti eikä tuota haastamisdiskurssia vanhemman sukupolven kanssa. Villen esi-

merkki 160 osoittaa myös avioliiton ja parisuhteen vankkaa asemaa vanhemman 

sukupolven lastenhankkimiskäsityksissä (naimisiinmenohan on niinku, hänen mie-

lestään niin mennään naimisiin ja sit perustetaan perhe). 
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Äidin kanssa voi vapaaehtoisesti lapseton olla sovussakin: 

161 mut sitte ku mä oon tuosta sterilisaatiojutusta sitten, aattelin että mä nyt 
sille kerron ettei se tuu ihan puun takaa sitte sille parin vuoden päästä kun 
mää luultavasti aion sen tehdä. 
niin mä ihan vaan niinku pamautin sen että mää aattelin sitte 
kolmikymppisenä käyn sterilisaatiossa. 
niin se oli niinku et joo en mää oo koskaan aatellukkaan että sä hankkisit 
lapsia että hyvähän se on olla sitte varma ehkäisystä. 
hyvä juttu. (Heidi, np) 

162 tota, mullon oma äiti on, uskovainen ja mää oon ite ateisti, niin siin on 
pieni semmonen, välikkö kyllä välissä, mut tota, siitäkään ei oo tehty 
ongelmaa koska hän ymmärtää että mie elän näin ja mie ymmärrän et hän 
elää niin. 
se on ihan, hyvä. (Jani, np) 

Tabun aiheen puheeksiottamiseen liittyy aina vastakkainasettelun, konfliktin ja toi-

mijuuden riistämisen mahdollisuus, kun normi ja siitä poikkeava toimijuus törmää-

vät. Dynaamisena toimijana Heidi tekee aloitteen, ottaa asian puheeksi itse eikä 

halua yllättää äitiään (aattelin että mä nyt sille kerron ettei se tuu ihan puun takaa). 

Myös huomaavaisuus rakentuu ennakoivassa puheeksiottamisessa, sillä ennemmin 

tai myöhemmin valittu tai päätetty lapsettomuus tulee esille tyttären ja äidin välillä. 

Heidi ennakoi esimerkissä 161 äidiltään vastahankaisuutta vapaaehtoista lapsetto-

muutta kohtaan, ja rakentaa itsevarmaa ja hyökkäävääkin asennetta ottaessaan 

asian puheeksi metaforisella verbiprosessilla (mä ihan vaan niinku pamautin sen). 

Äidin yllätyksellinen kommentti rakentaa sopua, kun hän tuottaa Heidin lapsetto-

muuden fokuspartikkelilla -kAAn kieltolausumassa, joka sulkee pois muut vaihto-

ehdot ajatella Heidin lapsettomuudesta (en mää oo koskaan aatellukkaan että sä 

hankkisit lapsia että hyvähän se on olla sitte varma ehkäisystä). Sävypartikkeli 

-hAn tuo lausumaan vivahteen, että asiaintila voidaan olettaa tunnetuksi. Sovun 

syntyminen tulee kruunatuksi Heidin arvioivalla ja hyväksyvällä kommentilla hyvä 

juttu, mikä on tulkittavissa yllätyksellisyydeksi. 

Jani rakentaa nimeävin suhdelausumin esimerkissä 162 ideologisen kuilun us-

kovaisen äitinsä ja ateisti-itsensä välille (mullon oma äiti on, uskovainen ja mää 

oon ite ateisti, niin siin on pieni semmonen, välikkö kyllä välissä). Kuilu sanallistuu 

välinä ja välikkönä. Jani tuottaa sovun yhteisenä toimintana, jolloin passiivi-

muotoisen verbiprosessin voi tulkita sisällyttävän itseensä kummankin toimijan 

(siitäkään ei oo tehty ongelmaa). Inklusiivinen fokuspartikkeli -kAAn implikoi, 

että muitakaan erimielisyyksiä ei äidin ja pojan välillä olisi. Sopu rakentuu kum-
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mankin toimintana – ymmärtämisenä – toisiaan kohtaan (hän ymmärtää että mie 

elän näin ja mie ymmärrän et hän elää niin). Osapuolten keskinäinen tasavertai-

suus ja sopu tuottuvat myös lausumien rinnasteisissa rakenteissa (äiti on --- usko-

vainen – mää oon ateisti; hän ymmärtää – mie ymmärrän). Myös Jani kommentoi 

hyväksyen yhteisymmärryksen äidin kanssa (se on ihan, hyvä). Koko aineiston 

valossa suurimmat odotukset lasten hankkimisesta tulevat vanhempien naisten 

taholta, joista äiti on sukulaisuuden puolesta kaikkein läheisin. Ehkä siitä syystä 

sovun rakentuminen on niin odottamatonta ja merkityksellistä, että sellainen toi-

minta tulee otetuksi huomioon erityisellä hyväksyvällä lausumaketjun loppukom-

mentilla. 

Toisten tottuminen lapsettomuusajatukseen ja lapsettomuudesta tietäminen raken-

tavat sopua: 

163 (tarkentava kysymys: oletko puhunut vapaaehtoisesta lapsettomuudesta 
vanhempien kanssa) 
ja he on siihen jotenki niin tottunu ku mä oon täst sitte, niin kauan puhunu. 
--- 
ja mun mies tietää ensitreffeiltä saakka, et mikäli hän aikoo mun kans, 
viettää loppuelämänsä niin omii lapsii ei tuu. 
ja myöskin edelliset kumppanit, on siit tietosii. (Sanna, np) 

164 (tarkentava kysymys: oletko puhunut vapaaehtoisesta lapsettomuudesta 
vanhempien kanssa) 
en. 
en oo puhunu tota, muuta ku sen että äiti on sanonu että mie en sit haluu 
niinku teiltä lapsenlapsia ennen ko mie täytän viiskymmentä. 
et mie nyt haluun asuu muutaman vuoden omillani tässä, tai yksinäni, mutta 
tota, kyllä miusta tuntuu että äiti aavistaa sen. 
se tietää et mie oon niin jotenki oman tieni kulkija että ei ne ehkä kuulu miun 
suunnitelmiin, tässä. (Jenni, np) 

Konflikti lasten haluamisen ja vapaaehtoisen lapsettomuuden välillä rakentuu 

aineistossa useimmiten vanhempien naisten ja läheisten kanssa, ja äiti ja tytär aset-

tuvat usein vastapositioihin. Lisääntymisnormista poikkeavaa edustavan Sannan 

sitkeä ja avoin toiminta (ku mä oon täst sitte, niin kauan puhunu; ensitreffeiltä 

saakka) esimerkissä 163 lieventää konfliktin konkretisoitumista ja tasoittaa siten 

tietä sovulle ja yhteisymmärrykselle (he [vanhemmat] on siihen jotenki niin tot-

tunu; mun mies tietää; myöskin edelliset kumppanit, on siit tietosii). Jennin esimer-

kissä 164 konflikti rakentuu äidin suvunjatkumistoiveesta ja Jennin vapaaehtoisesta 
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lapsettomuudesta (äiti on sanonu että mie en sit haluu niinku teiltä lapsenlapsia 

ennen ko mie täytän viiskymmentä). Sovun Jenni tuottaa äidin asteittaisena tietoi-

suuden lisääntymisenä tyttären lapsettomuusvalinnasta (miusta tuntuu että äiti 

aavistaa sen; se tietää et mie oon niin jotenki oman tieni kulkija). 

Sopu tehdään välttämällä konfliktia: 

165 ja, sitte mä huomasin tässä ihan viime viikolla, ku mä kerroin parille 
ystävälle että sinä olet tulossa minua haastattelemaan ja mistä aiheesta, ja, 
sitten tämä, yks näistä minun ystävistä toi, minut kotiin ja hän sitte matkan 
varrella kertoi, minulle omista lapsenlapsistaan, ja mulle tuli semmonen 
jännä ajatus mieleen mutta sehän voi olla täysin väärä, en minä usko, että 
se minun ystäväni tarkotti, mutta että, hän erityisen painokkaasti tällä 
kertaa kertoi kuinka tavattoman ihania ne lapsenlapset on ja miten ne 
hänen elämäänsä rikastuttavat ja, muuta niin minä huomasin että minua 
alko lähinnä ärsyttää. 
meinasin sanoa että, älä ny enempää kerro, minä uskon kyllä että ne on 
tavattoman ihania. (Sirpa, vp) 

166 ((tauko)) joo sitte tästä ihan vasta oli ko jos ajattelee että joku kipeys nousee 
pintaan että, oisko ollu vuosi sitte tai kaks, meillä oli semmonen 
(harrastuspiirissä) semmonen (näytelmä), tämä, äiti lähetti pojan, tai se, 
anto sille evääks, ko se meni, ne viis leipää ja kaks kalaa ja, mää olin se äiti 
siinä sitte, kauheen mieluisa rooli, niin sit joku sano mulle, ihan mun 
ystävä että sääki sait olla vähän aikaa äiti, niin se tuntu inhottavalta. 
että niin, jos sen noin niinkö nostaa jotenki erityisesti esille niin sieltä 
löytyy semmosta, että voi tulla semmonen kurja olo. 
mutta tuota niin. (Pirjo, vp) 

Vanhat naiset näyttäytyvät lapsettomuuden kommentoijina kuin mutkan kautta, 

suoraan eksplikoimatta, sekä Sirpan että Pirjon esimerkeissä 165 ja 166. Sirpa näyt-

tää konfliktin aiheen, ystävänsä kertomassa ylistäen lapsenlastensa ihanuudesta 

Sirpan lapsettomuutta vasten ja sen innoittamana (hän erityisen painokkaasti tällä 

kertaa kertoi kuinka tavattoman ihania ne lapsenlapset on ja miten ne hänen elä-

määnsä rikastuttavat). Sirpan määritteet osoittavat ystävän toiminnan poikkeuksel-

liseksi juuri lapsettomuuden ollessa kyseessä, kun tämä yrittää saada Sirpan 

vakuuttumaan toisenlaisen elämäntilanteen erinomaisuudesta. Konfliktin Sirpa 

tuottaa mentaalisilla verbiprosesseilla (huomasin että minua alko lähinnä ärsyt-

tää), jotka rakentavat tunneilmaisua. Kompromissihakuisuutta Sirpa rakentaa arvi-

oimalla omaa tulkintaansa (mutta sehän voi olla täysin väärä, en minä usko, että se 

minun ystäväni tarkotti). Sovun Sirpa rakentaa pidättäytymällä suoraan sanomi-



208 

sesta (meinasin sanoa että, älä ny enempää kerro, minä uskon kyllä että ne on 

tavattoman ihania). Hän näyttäytyy mentaalisena toimijana samoin kuin Pirjo, joka 

pidättäytyy kommentoimasta ystävän sanoja, jotka osuvat tilanteisesti kipeään koh-

taan, puuttuvaan äitiyteen (jos sen noin niinkö nostaa jotenki erityisesti esille). 

Pirjo ilmaisee konfliktia tuloksen tunneverbiprosessilla voi tulla semmonen kurja 

olo. Tunnereaktiotaan Pirjo luonnehtii ja nimeää muillakin tavoin (se tuntu inhot-

tavalta; joku kipeys nousee pintaan), ja tauon lausumaketjun alussa tulkitsen 

affektin ilmaukseksi. Hän pitäytyy oman olonsa kuvaamisessa eikä rakenna vuoro-

vaikutusta konfliktin toiseen osapuoleen kohdistuvalla mentaalisella toiminnalla 

kuten Sirpa edellä (ärsyttää; meinasin sanoa). Tätä tulkintaa tukee lausumaketju-

ryppään viimeinen lausuma, jolla hän lopettaa tämän asiaintilan käsittelyn (mutta 

tuota niin.). 

Jotkut haastateltavat tekevät ehdotuksia konfliktiasetelmasta sopuun pääsemiseksi: 

167 no esimerkiksi just tämmösillä tutkimuksilla että niinku, tuodaan esille sitte 
näitä näkökantoja ja tuotas esille just semmosia ihmisiä jotka 
vapaaehtosesti sitte on lapsettomia, että muistas että heitäki on olemassa ja 
että monet, että ku ei halua lapsia ihan jostain syystä että se on ookoo eikä 
sen nykyään tarvi olla mikään tabu eikä ongelma eikä, ihmettelyn aihe 
että, ois niinku niitä vaihtoehtoja semmoseen erilaiseen elämään tai että 
ois se vapaus tehdä niitä erilaisia elämänvalintoja ilman että siitä tulee 
sitte hirvee kysely perään, että miksi. (Laura, ny) 

Laura tuottaa esimerkissä 167 sopua eri suhtautumistapojen välille ehdottamalla, 

että vapaaehtoista lapsettomuutta ja lapsettomia ihmisiä yksilöinä tuotaisiin julki-

sesti enemmän esille (tuodaan esille sitte näitä näkökantoja ja tuotas esille just 

semmosia ihmisiä jotka vapaaehtosesti sitte on lapsettomia). Hänen ehdotuksensa 

on kommentti yhteiskunnallisen ymmärryksen lisääntymisestä sitä kohtaan, että 

vapaaehtoinen lapsettomuus ei tarkoita lapsien inhoamista. Puhuminen ja kirjoitta-

minen näyttäisivät ilmiön olemassaoloa (että muistas että heitäki on olemassa) ja 

sen ansiosta hälventäisivät tabun leimaa (että se on ookoo). Tabu tulee nimetyksi 

myös ongelmana ja ihmettelyn aiheena. Sovun näkökantojen välillä Laura tuottaa 

tasavertaisina vaihtoehtoina ja vapautena tehdä valintoja elämässä ilman selittely-

vaatimuksia ja kyselyjä. Normipaine näyttäytyy vaativina kyselyinä lapsettomuu-

desta (tulee sitte hirvee kysely perään, että miksi). Haastattelun teemoissa ei eks-

plikoida vastakkainasettelua lapsia haluavien ja vapaaehtoisesti lapsettomien 

välillä, vaan kysytään haastateltavien omia kokemuksia lapsettomuudesta. Nämä 
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kokemukset tuottavat usein normin ja oman toimijuuden välisen kuilun, jossa he 

joutuvat toimimaan. 

Konfliktit rakentuvat parisuhteissa, vanhempi-lapsisuhteissa äidin kanssa, eri 

sukupolvien välille sukulaisuussuhteissa, sisarussuhteissa, tuttava- ja kaveri-

piireissä, vieraiden ihmisten kanssa, lapsia hankkineiden kanssa, työpaikalla, 

anoppi-miniäsuhteessa ja oman alan ihmisten kanssa. Sanallistettuna konflikti 

esiintyy voimakkuudeltaan monenasteisena: riitautua, tapellaan, vihaa; tivata, 

sörkkiä, pamauttaa; ei ymmärrä, on hankala ymmärtää, ihmettely – hiljaisuus, vai-

keempi pala purra; olla kauhuissaa, kipeys, kurja olo, kiukku; väittely, välikkö, jäi-

nen tilanne, erimielisyydet; järkyttävä konsepti, absurdi ajatus; kummajainen, 

outo, tabu, ongelma. Sopua rakennetaan leksikossa harvemmin kuin konfliktia 

kuvataan: sovinto, tasapainoilu; pystyy puhua, en moiti; ymmärtää, tietää, aavis-

taa; jaetaan samanlainen ajatusmaailma, jokainen elää miten elää, ihmiset osaa 

samaistua; haluan arvostaa, he --- on --- tottunu, koitin vähä välillä sanoa. 

Konflikti tuotetaan leksikaalisesti väittelynä ja erimielisyytenä, jomman-

kumman osapuolen nimeämisenä ja luonnehtimisena (kummajainen), vasta-

positioiden nimeämisenä (perheihmiset - velat), kieltolauseiden implikaatioina 

(´työpaikalla puhutaan painostavasti´) ja kysymisverbeinä kysellä, tiedustella, 

tivata. Vapaaehtoisesti lapseton voidaan pakottaa ottamaan kantaa ja puolustautu-

maan, minkä hän tuottaa deonttisin verbiprosessein (jos mää todella joudun selit-

tämään itteeni). Vapaaehtoisen lapsettomuuden harvinaisuus voi implikoitua kon-

fliktidiskurssina (vanhemmille ihmisille outo asiaintila) ja epätavallisena, provo-

soivana toimintana, kun Heidi ottaa sterilisaation puheeksi äidin kanssa poikkeuk-

sellisen intensiivisesti. Läheiset sukulaissuhteet näyttäytyvät useimmin konflikti- 

ja sopudiskurssin konteksteina. Yhdysvalloissa kommunikaation tutkija Durham 

on tutkinut vapaaehtoisesta lapsettomuudesta toisille kertomista. Koska siellä 

perinteiset sukupuoliroolit näyttäytyvät normina ja lisääntyminen ja lastenhoito 

nähdään naisten vastuualueena, on lapsettomuuspäätöksestä kertominen riski. 

Haastatellut valitsivat kertoa päätöksestään sellaisille henkilöille, jotka eivät reagoi 

kielteisesti, koska he olivat saaneet perheenjäseniltä ja ystäviltä osakseen petty-

mystä ja vihaa, kun taas tuntemattomien ihmisten reaktiot olivat olleet lievempiä 

(Durham 2008). 

Haastatteluaineistossa konfliktidiskurssia tuottavat enemmän nuoret kuin van-

hat haastateltavat, ja sitä esiintyy aineistossa sopudiskurssia vähemmän. Nuorten 

mies- ja naishaastateltavien suuri osuus osoittaa välillisesti vapaaehtoisen lapsetto-

muuden tabuisuuttaa iältään vanhemman ryhmän puheenaiheina nyt ja myös hei-

dän nuoruudessaan, ja toisaalta sen ajankohtaisuutta nykyään hedelmällisenä ikä-
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kautena. Sopu rakentuu samanmielisten kesken, samanlaisten elämäntilanteen 

nimeämisellä (samalla lailla sinkkuja) ja verbiprosesseissa ymmärtää, tietää, 

aavistaa, on tottunu. Sopua edistävää toimintaa haastateltavat myös toimijoina 

ehdottavat (tuotas esille just semmosia ihmisiä jotka vapaaehtosesti sitte on lapset-

tomia). Sovun yllättävyys tuottuu niin, että haastateltava kommentoi asiaintilaa 

erikseen, hyväksyvällä lausumalla. 

Tabun aiheen puheeksi ottamiseen ja puheenaiheeksi tulemiseen liittyy aina 

vastakkainasettelun, konfliktin ja toimijuuden riistämisen mahdollisuus. Konflikti- 

ja sopudiskurssi vahvistaa vapaaehtoisesti lapsettomien maailman jakautumista 

lasten hankkimista ja lapsettomuutta puoltaviin ryhmiin, missä lapsettomuus näyt-

täytyy poikkeavuutena, joka voi horjuttaa tavanomaisena tai normaalina pidettyä 

(Juhila 2012: 175). Vapaaehtoisesti lapsettoman toimijuus näyttäytyy konflikti- ja 

sopudiskurssissa mentaalisesti pidättäytyvänä (meinasin sanoa), tasapainoiluna ja 

paheksumatta jättämisenä (en mä sitä nyt moiti). Myös dynaaminen toimijuus näyt-

täytyy sovun rakentamisessa (haluaa pitää välit sisareen; haluaa --- kunnioittaa ja 

olla --- loukkaamatta). Tunnesanat näyttävät mentaalisen, tunteen eksplisiittisestä 

pidättäytyvän toimijan (ärsyttää; hiljainen raivo kiehuu). Etenkin naisilta on totuttu 

odottamaan muiden mielipiteiden huomioon ottamista ja joustavuutta eri näkemys-

ten keskellä, ja naiset myös esittävät kykenevänsä säätelemään käyttäytymistään 

hankalissa tilanteissa (Tainio 2001: 51). Kenties kulttuurinen korrektius on niin 

omaksuttu toiminnan tapa, että konflikteissa usein pidättäydytään toimimasta eks-

plisiittisesti vastakkainasettelua provosoiden. Sopua rakennetaan pidättäytymällä, 

ei juurikaan keskustelemalla ja selittämisellä. Selittäminen jo itsessään tuottaa 

altavastaajan position normista poikkeavasti käyttäytyvälle. Tämäkin havainto 

puoltaa toimijuuden ja normin nostamista tutkimuskysymyksiin ja tutkimuksen 

otsikkoon. 

7.2 Toimijuuden riistäminen ja poikkeavan leiman hallitseminen 

Toimijuuden menettämisen uhka rakentuu kielellisin resurssein tehdyssä kuilussa 

vapaaehtoisesti lapsettomien ja lisääntymisnormiin myönteisesti suhtautuvien 

välille. Diskurssin nimeämisen toimijuuden riistämiseksi perustan käsitykseen asi-

aintiloja tasavertaisina osapuolina käsittelevistä vuorovaikutukseen osallistujista, 

mikä ei tässä toteudu, vaan toiset painavat vapaaehtoisesti lapsettomaan poikkea-

van leiman. Poikkeavan leima liitetään kulttuurisesti usein sellaiseen ryhmään, joka 

oman ryhmän perspektiivistä katsottuna näyttäytyy toisenlaisena (Juhila 2012: 
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175). Lisääntymismyönteisten ulkoryhmä ja lapsettomien sisäryhmä törmäävät 

vuorovaikutustilanteissa toisiinsa niin, että valta on ulkoryhmällä. 

Sosiaalisen median yhteisöissä vapaaehtoisesti lapseton joutuu helposti toimijuu-

den riistämisen kohteeksi: 

168 se on vähän semmonen riskaabeli, puheenaihe, että siinä on helposti tulee 
itel-, tai siinä laittaa ittensä alttiiksi, sille että, että tota, saattaa tulla 
niinkun, (tauko) mitenkähän mä nyt sanosin, saatetaan niinkun, alistaa 
sanallisesti, monesti, ja niinkun, pistää semmoseen asemaan että täytyy 
selittää itteensä. (Heidi, np) 

169 no se mulla ehkä on mielessä joka on aika paljo tunteita herättäny että 
niinku ihan yleisesti mua kiukuttaa semmonen asia että niinkun lap- siis 
perheellisten tai perheestä haaveilevien taholta hyvin paljon, tai siis kerron 
musta itestäni vaan yleensä ihmisistä ja tästä asetelmasta, että hyvin paljo 
tulee sitte lapsettomia kohtaan sitä semmosta niinkun että syytetään että 
vastuuta pakoillaan. (Heidi, np) 

Esimerkeissä 168 ja 169 Heidin kokemukset konflikteista lapsettomuusvalinnan 

kontekstissa sijoittuvat sosiaalisen median maailmaan, jossa voidaan toimia omalla 

nimellä tai pseudonyymilla nimimerkillä. Toimijuuden riistämisen uhka rakentuu 

jo kielellisessä valinnassa hänen luonnehtiessaan lapsettomuutta puheenaiheena 

sillä foorumilla riskaabeliksi: on mahdollista, että aiheesta kirjoittava joutuu vas-

talauseitten kohteeksi. Pelkkä aiheen käsittely merkityksellistyy itsensä alttiiksi 

laittamisena, eli tabusta puheenaiheesta on neutraalius kaukana. Oman toimijuuden 

tuottamiseen lapsettomalle jää ahdas tila, joka rakentuu mahdollisen alistamisen ja 

siitä seuraavien deonttisten pakkojen verbiprosesseissa (saatetaan niinkun, alistaa 

sanallisesti --- pistää semmoseen asemaan että täytyy selittää itteensä). Toisessa 

esimerkissä 169 Heidi nimeää perheelliset ja perheestä haaveilevat vastapositioon 

itsensä kanssa, josta seuraa kohteeksi joutuminen: hyvin paljo tulee sitte lapsetto-

mia kohtaan sitä semmosta niinkun että syytetään että vastuuta pakoillaan. Eks-

plikoidussa lausumaketjussa vastuun pakoilussa näyttäytyy normi, että kaikkien on 

hankittava lapsia, kaikilla ihmisillä on yhtäläinen vastuu lisääntymisestä. Toisaalla 

aineistossa Heidi kyseenalaistaa lisääntymisnormin eksplisiittisesti. Hänen toimi-

juutensa rakentuu mentaaliseksi, tunnereaktiot hallitsevaksi (on aika paljo tunteita 

herättäny; mua kiukuttaa). 
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Toisten näkemys mitätöi lapsettoman päätöksen: 

170 no he [jotkut ihmiset] ei, he mukamas ajattelee et mä oon niin nuori, et jos 
mä oon kolkyt, et mun mieli voi muuttua. 
et määhän nyt oon esimerkiks just saanu täsä, pari viikkoo sitten, myönteisen 
päätöksen että mä pääsen sterilisaatioon ens vuoden puolella, ja mää puhun 
näist äärimmäisen avoimesti ja häpeilemättä, töissä ja joka paikas, niin, he 
on ihan satavarmoja et koska mä oon mukamas niin kauheen nuori niin 
mä en aikuisten oikeesti viel muka tiedä, mitä mä haluan. 
niin se on tämmöstä, ja jotkut, ottaa sen silleen aika raskaastikin et, miten 
sä voit, olla hankkimat lapsii et, et kyl kuuluis olla. (Sanna, np) 

171 ja mitä tulee yleiseen, yleiseen käsitykseen niin olen kyllä kohdannut 
ihmisiä jotka ovat sanoneet että no nuorempana olen ajatellut samoin 
mutta että kyllä se on iän myötä se, ajatus sitten muuttunut. 
tää on nimenomaan niinkun nuorempien näkemys. 
toiset nuoret sanoo sitten että no ikinä ei pidä sanoa ei ikinä että mikään ei 
ole varmaa että se on aika hieno hienosävyistä. 
vanhemmalta väestöltä tai vanhemmilta tuttavilta on tullut ihan sitten 
suoraan niinku erään hyvän ystäväni äiti totesi asiasta että toivottavasti 
tulee vahinko. (Mikko, np) 

Sanna tuottaa esimerkissä 170 toisten vakuuttuneisuuden omasta paremmin tietä-

misestään liioittelua tuottavalla adjektiivilla satavarmoja, mutta rakentaa vastatoi-

mijuutta toisten toimintaa kyseenalaistavilla tavan adverbeillä mukamas ja aikuis-

ten oikeesti (he on ihan satavarmoja et koska mä oon mukamas niin kauheen nuori 

niin mä en aikuisten oikeesti viel muka tiedä, mitä mä haluan). Kommentit ovat 

tulkittavissa lapsettoman oman näkemyksen vähättelemisenä. Lasten hankkimisen 

tärkeys tuottuu toisten suhtautumisena Sannan vääjäämättömään näkemykseen 

(jotkut, ottaa sen silleen aika raskaastikin), mitä hän eksplikoi oman puhumisensa 

strategialla. Vapaaehtoisesti lapsettoman näkemyksen mitätöiminen riistää haasta-

teltavilta toimijuuden. 

Mikko tuottaa sukupolvinormin nimetessään esimerkissä 171 vanhemmat 

ihmiset vastapositiossa normin edustajiksi, jotka aliarvioivat vapaaehtoisesti lap-

settoman toimijuutta. Nuoret ihmiset hän merkityksellistää konstruktiivisiksi toi-

mijoiksi esittämällä heidät kantojaan pohtivina ja näkemyksiään muuttavina kes-

kustelukumppaneina, ja luonnehtii heidän toimintaansa hienosävyiseksi. Kuten 

lisääntymisnormia tukevassa puheessa yleensäkin, myös toimijuuden riistämisessä 

vastapositioon itsensä kanssa puhujat asettavat useimmiten naispuoliset, iältään 

vanhemmat toimijat. Tästä esimerkkinä ystävän äiti mitätöi Mikon lapsettomuus-
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valinnan suorasukaisella toivotuksellaan toivottavasti tulee vahinko, minkä voi tul-

kita tässä kontekstissa pahansuopaisuuden ilmauksena, sillä Mikko ei eksplikoi 

siinä mahdollisuutta tulkita sitä huumoriksi eikä haastattelun kontekstissakaan 

ilmennyt sellaista mahdollisuutta. 

Lastenlasten ylistämiseen liitetään lapsettoman ymmärryksen kyseenalaistaminen: 

172 että ainoa, tosiaan, mulla on yks toinen ystävä, on tuolla kauempana niin, 
hän sitte joskus, hällä on yks poika, tai heillä on yks poika, ja nyt tällä 
pojalla on kaks poikaa, alle kouluikäsiä, niin siinä käy mulla välillä kans 
sama juttu ku puhelimessa puhutaan niin tämä minun ystävä sitte kertoo 
että kuinka niin ihania ne pojat on että ymmärrätkö sinä kuinka ne on 
ihania siis se on niin ihanaa ku ne tulevat ja, ne on niin mää sitte kerran 
sitte tosiaan sanoin, että kyllä minä uskon. 
että välillä, välillä mulla on semmonen pieni epäilys että halutaanko mulle 
niinku hirveesti todistaa että kuule ymmärrätkö sinä oikeesti, kuinka, sie 
jäät vaille jotaki, kuinka ihania ne on, että kun minä en koskaan sano että 
voi, kun mulla ei ole omia lapsia, siis määhän en, en sano ystävilleni näin 
koska mä en koe, näin. (Sirpa vp) 

173 paitsi mitä nyt näissä mummoilu- että mää en nyt ymmärrä, kuinka ihania ne 
on ne lapset, lapsenlapset (nauraa) että, että kyllä mää huomaan siinä 
pikkusen välissä ärsyyntyväni että, että että, ei ei tarvitsisi mulle ihan niin 
hirveen juurta jaksain sitä asiaa todistella. (Sirpa, vp) 

Lapsettomuuden kyseenalaistaminen konstruoituu, kun mummot ylistävät lapsen-

lapsiaan lapsettomalle (ymmärrätkö sinä kuinka ne on ihania siis se on niin ihanaa 

ku ne tulevat). Tällainen mitätöinti vertautuu seuraavaksi analysoitavaan Vil-

len ”lapseton ei-tietäjänä” -suhtautumiseen esimerkissä 175. Sirpa rakentaa esimer-

kissä 172 toimijuutensa riistämistä toisten halulla todistaa lasten ihanuutta ja epäillä 

lapsettoman kykyä ymmärtää sitä (halutaanko mulle niinku hirveesti todistaa että 

kuule ymmärrätkö sinä oikeesti, kuinka, sie jäät vaille jotaki, kuinka ihania ne on). 

Todistaminen tulee lähtökohtaisesti ymmärretyksi jonkin reaalisen asiaintilan näyt-

tämiseksi olemassa olevana. Sirpan toimijuus näyttää passiiviselta ja pidättyvältä, 

mutta tässä kontekstissa hän tuottaa hyvinkin aktiivista toimijuutta, koska hän tekee 

mentaalista työtä tuottaessaan toimijuuttaan (minä en koskaan sano että voi, kun 

mulla ei ole omia lapsia, siis määhän en, en sano ystävilleni näin koska mä en 

koe, näin). Toisessakin esimerkissä (173) Sirpa tuottaa samantyyppistä toimijuu-

den riistämisen diskurssia näyttämällä lapsia hankkimisen auvoisuuden todistelulla 

(ei ei tarvitsisi mulle ihan niin hirveen juurta jaksain sitä asiaa todistella). Perus-
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teellisen todistelun kohde on tulkittavissa vähän osaavaksi tai tietämättömäksi, joka 

toisten tulee vakuuttaa asiaintilan oikeasta laidasta. Ihmisryhmien – isoäitien ja 

lapsettomien naisten – keskinen hierarkia lasten ominaislaadun ymmärtämisessä ei 

jää epäselväksi. 

Toimijuuden riistäminen saa metaforisia ilmaisumuotoja, kun lisääntymisnormin 

voimakkuutta implikoidaan väkivallan kuvastolla: 

174 mutta, sitte, se on jännää, minkälaisiin asenteisiin on törmänny, tän 
sairauden ja parisuhteen ja lapsettomuuden, suhteen. 
aika vähän ihmiset kuitenkaan on nyt pommittaneet sinänsä että miksi ei 
ole lapsia ja, no totta kai voivat kysyä että onko lapsia se on ihan 
luonnollinen kysymys, mutta ei mitään tämmöstä ihmettelyä että miksi ei ole 
ollu tai ei ole että, en minä semmoseen sinänsä ole törmänny eikä se ole 
tuottannut mitään semmosta, pahaa mieltä. (Sirpa, vp) 

175 mut se on vähä henkilöstä kiinni koska, monissa keskusteluissa sitte taas, 
vanhem-, vanhempien kans tai ihmisten joilla on lapsia niitten kansa 
tulee, sieltä tulee vähä niinku lyömäaseena se, että no ei sulla oo lapsia, et 
sä voi tietää. 
ihan sama mihin, keskustelu voi olla ihan, ei liitykkään edes niihin lapsiin, se 
sieltä voi silti tulla niinku sellasii, niin sanotusti sivaltaa se että no et sää 
voi tietää ku ei sul oo lapsia. 
tämä on kuultu niin monta kertaa niin monessa eri tilanteessa mutta et. 
(Ville, np) 

Sirpa rakentaa esimerkissä 174 lisääntymisnormista tunteita herättävän keskuste-

lunaiheen. Lapsettoman toimijuuden riistämistä yleisellä tasolla hän kuvaa metafo-

ralla pommittaa, joka herättää mielikuvia tuhoamishalusta, voimakkaasta ja jatku-

vasta ampumisesta (aika vähän ihmiset kuitenkaan on nyt pommittaneet sinänsä 

että miksi ei ole lapsia). Tällaisesta käyttäytymisestä rakentuu myös kielteisten tun-

nereaktioiden mahdollisuus, paha mieli. Sirpan näkemystä ei ole kuitenkaan mitä-

töity eikä ihmetelty, ja lapsettomuudestaan kysymisen hän toimijana tuottaa kor-

rektina käytöksenä, jota hän kuvaa mentaalisena toimijana sopudiskurssilla (eikä 

se ole tuottannut mitään semmosta, pahaa mieltä). 

Ville merkityksellistää lisääntymisnormin edustajien toiminnan lapsettoman 

mitätöimisenä, kun tilanteessa kuin tilanteessa saatetaan kieltää lapsettoman tietä-

minen puheena olevassa asiassa (no et sää voi tietää ku ei sul oo lapsia). Vielä 

voimakkaampana toimijuuden riistämisenä tuottuvat esimerkissä 175 metaforat 

taistelun ja väkivallan maailmasta lyömäase ja sivaltaa (sieltä tulee vähä niinku 
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lyömäaseena; sieltä voi silti tulla niinku sellasii, niin sanotusti sivaltaa). Toimijuu-

den riistäminen näyttäytyy Villen puheessa jatkuvana ja yleisenä lisääntymisnor-

min tuottamisena (tämä on kuultu niin monta kertaa niin monessa eri tilanteessa). 

Lisääntymisnormi tulee ilmaistuksi suoraan kasvoista kasvoihin ja symbolisella 

tasolla vailla sanallistamista: 

176 no viimesin, viimesin kommentti, mitä nyt sairaalareissulla kakstuhattaviis, 
kun olin pitkään sairaalassa niin, minulle tuli, aivan siinä ennen ku lähdin, 
pois niin tuli oiken persoonallinen, vanhempi rouva huonekaveriks ja hän 
kyllä kertoi itsestään ummet ja lammet ja omasta elämästään kaikkea ja, 
hällä yksi poika, semmonen, aikuinen poika jolla, oli tullu masennusta ja 
mielenterveysongelmia, ja hällä tällä rouvalla oli yks lapsenlapsi, eli tällä 
pojalla oli yksi, yksi tyttö, ja, totta puhuen kyllä vähä hätkäytti kun hän 
sitte kysy multa yhtäkkiä että onko sitä sinulla lapsia. 
minä sanoin että no ei meillä ole, niin hän sano että, mitä sinun elämälläsi 
on silloin merkitystä, kun sinulla ei ole lapsia, että sehän kuuluu jo 
raamatun mukaan, että, tyyliin lisääntykää ja täyttäkää maa, että sehän on 
ihmisen biologinen tehtävä. (Sirpa, vp) 

177 niin, mutta, sitte ku, nuorena aikuisena olin (kaupungissa), niin niin, 
semmonen oli kun mun kaks ystävää, niinku parhaimpia ystäviä saivat 
vauvan, mää, niinku, seki oli ihan ookoojuttu, mutta sitte ko ne lähetti 
mulle, ne oli lapsellisia kans mutta ne oli niin onnellisia niistä, niistä 
tuota, lapsistansa totta kai, niin ne lähetti mulle semmosen (vauvanuken) 
kuule yhesä. 
niin voikko kuvitella, se niinku laukas jotenki että mää kyllä itkin silloin 
ku mää sen sain. 
mää aattelin, että ne ei tajua. 
ne oli vain jotenki että mullaki pitää olla joku ku heilläki. 
tämmöstä se oli. (Pirjo, vy) 

Sirpalle esimerkissä 176 huonekaveri on ennestään outo ihminen, jonka kysymys 

lapsista tuntuu Sirpasta erikoiselta ja jopa tunkeilevalta (totta puhuen kyllä vähä 

hätkäytti kun hän sitte kysy multa yhtäkkiä että onko sitä sinulla lapsia). Vastauk-

sen saatuaan henkilö alkaa vyöryttää uskonnollisella normidiskurssilla odotuksia 

lasten hankkimisesta kyseenalaistaen huonekaverinsa elämän merkityksen (hän 

sano että, mitä sinun elämälläsi on silloin merkitystä, kun sinulla ei ole lapsia). 

Hän vetoaa Raamattuun auktoriteettina lisääntymiskäskyineen ja näyttää varauk-

settomien suhdelausumien ja sävypartikkeleiden muodossa odotusten ja käskyjen 

olevan itsestäänselviä (sehän kuuluu jo raamatun mukaan, että, tyyliin lisääntykää 
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ja täyttäkää maa, että sehän on ihmisen biologinen tehtävä.). Henkilökohtaiselle 

alueelle tunkeutuminen varoittamatta on tulkittavissa tässä kontekstissa toimijuu-

den riistämiseksi, kun kysyminen lähtökohtaisesti vaatii vastauksen. Henkilö-

kohtaisista asioista yleensä puhutaan vasta, kun luottamusta on jollain lailla jo 

rakennettu tai se on rakentunut esimerkiksi ystävyys- ja sukulaisuussuhteissa. 

Tässä vaiheessa tunkeutumisen kohteen toimijuus jää mentaaliselle tasolle, mutta 

toisaalla haastattelussa Sirpa näyttäytyy myös oman toimijuutensa puolustajana 

sopu- ja konfliktidiskurssia tuottaen (minä sitte koitin vähä välillä sanoa --- mutta 

sanoin, että eihän se ihmisen arvo nyt voi pelkästään riippua siitä että onko lapsia). 

Pirjo rakentaa esimerkissä 177 toimijuuden riiston symbolisen teon varassa, 

kun juuri lapsen saanet ystävät lähettävät hänelle vauvanuken. Teko tulee tulkituksi 

toimijuuden riistoksi Pirjon kokemuksessa ne oli vain jotenki että mullaki pitää 

olla joku ku heilläki, jossa deonttisella modaaliverbiprosessilla tuotetaan oma-

valtaisesti samankaltaisuuden vaatimus, joka rakentuu myös sävypartikkeleilla  

-kin. Mentaalisena toimijana Pirjo tuottaa voimakkaan tunteenilmaisun itkemisenä. 

Sen voimakkuus rakentuu myös odottamattomana, Pirjolle epätyypillisenä käyttäy-

tymisenä, jota hän kutsuu myös haastattelijan ihmettelemään (voikko kuvitella, se 

niinku laukas jotenki että mää kyllä itkin silloin ku mää sen sain). Sopudiskurssia 

Pirjo tuottaa representoiden ymmärtävänsä ystävien vaikutteet (ne oli lapsellisia 

kans mutta ne oli niin onnellisia niistä, niistä tuota, lapsistansa totta kai) ja selittää 

toimijuudenriiston parhain päin (mää aattelin, että ne ei tajua). 

Paremmin tietäminen rakentaa hierarkian lisääntymisnormin sisäistäneiden ja 

vapaaehtoisesti lapsettomien välille: 

178 sitte toiset on sillä tavalla että naureskellaan että katotaanpa nyt pari 
vuotta etteenpäin että, kyllä se sinäki ehkä joskus vielä muutat mieltä tai 
että ei kannata sanua ei koskaan ei koskaan. 
et se sitte vaihtelee siitä, siitä huvittuneisuudesta semmoseen neutraaliin että 
aha, et ei oo sitte ehkä sun juttu. (Laura, ny) 

179 kyl sitä, kyl sitä vieläki kuulee aika paljon sitä että kyllä sinä vielä se 
mielesi muutat iän myötä ja näin poispäin. 
että kyllä sitä vieläkin kuulee mutta, vähenevässä määrin, koko ajan mitä 
vanhemmaks tulee. (Ville, np) 

Paremmin tietäminen rakentuu nuorten haastateltavien puhunnoksissa toisten 

vakuutteluista, joissa haastateltava itse ei tiedä omaa parastaan – halua hankkia lap-

sia – mutta tulee tulevaisuudessa tietämään sen, minkä toiset jo tietävät. Futuuri-
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silla verbiprosesseilla ajan adverbien kera luodaan toisin tekemisen tila, jossa 

vapaaehtoisesti lapseton pannaan näyttäytymään deterministisesti normin toteutta-

jana. Laura ja Ville tuottavat esimerkeissä 178 ja 179 samantyyppisen verbiproses-

sin rakenteen kyllä sinä vielä muutat mielesi. Laura vahvistaa toisten normin-

mukaisuutta -kin-liitepartikkelilla, joka viittaa yleiseen toiminnan tapaan ja raken-

taa myös toisten aliarvioivaa suhtautumista vapaaehtoisesti lapsettomaan (kyllä se 

sinäki ehkä joskus vielä muutat mieltä). Ville korostaa ikäkausinormilla toisten 

paremmin tietämistä (kyllä sinä vielä se mielesi muutat iän myötä). Lapsettoman 

toimijuuden riistämisen yleisyys ja lisääntymisnormin tavanomaisuus näyttäytyvät 

toisten toimintaa sanallistettaessa: naureskellaan; se sitte vaihtelee siitä, siitä 

huvittuneisuudesta semmoseen neutraaliin; vieläki kuulee aika paljon). 

Suostutteleminen tekee lapsettomasta vajaavaltaisen vaikuttamisen kohteen: 

180 no eniten mulla on käynny niin tota, mun siskon kanssa itse asiassa, että kun 
hän itte on aina halunnu perheen ja nyt, hällä on pieni vauva, niin, vaikka 
mä oon, nuoresta asti sanonut että, en luultavasti koskaan hanki, lapsia, 
niin sitä ei oo tavallaan, hän, sisko ei ole koskaan sitä ottanu oikeestaan 
sillä tavalla, vakavasti tai kunnioittanu sitä, vaan aina on tullu se että kyllä 
se sinullekki tulee se vauvakuume vielä ja näin niin. 
niin, ihan vielä viime vuosinaki ja nyt sitte ku tää vauvaki tuli siskolle niin, 
senki jälkeen on ollu semmosta että, että, eikö se olisi mukavaa jos vielä 
miettisit uudestaan ja sitten, pojalla olis, serkku. 
täntyyppistä selittelemistä niinku. (Heidi, np) 

181 mut et toki sitte on joku omat vanhemmat jotka on tienny tän, aina, et he ei 
niinku mun kautta lapsenlapsia saa, niin se on ihan fain, toki he nyt välil 
vähä yrittää että no eksä nyt kuitenki vois harkita, mut se on semmost 
hyväntahtosta. 
et he ei käy sil taval, kimppuu, ku jotkut vähä vieraammat. (Sanna, np) 

Myös suostuttelemalla toimijuus voidaan riistää, ja niin tekevät läheiset sukulaiset. 

Suostutteleminen norminmukaiseen toimijuuteen kohdistuu yksinomaan nuoriin 

naishaastateltaviin ja suostuttelijat ovat läheisiä naisia (äiti, täti, sisko). Toimijuus 

tulee suostuttelemalla riistetyksi pehmeämmin keinoin kuin paremmin tietämistä ja 

aliarvioimista implikoivissa teksteissä: toinen tuottaa haastateltavalle siinä määrin 

toimijuutta, että vuorovaikutuksessa yhteispelillä olisi mahdollista syntyä normin-

mukaista käyttäytymistä. Esimerkissä 180 Heidi merkityksellistää sisaren toimin-

nan mitätöimiseksi myös universaalein ajan kvanttoriadverbein aina ja ei koskaan 

(aina on tullu se että kyllä se sinullekki tulee se vauvakuume vielä; sisko ei ole 
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koskaan sitä ottanu oikeestaan sillä tavalla, vakavasti tai kunnioittanu sitä). Lap-

settomuuskeskustelun sävy muuttuu sovittelevammaksi ja Heidille enemmän arvoa 

antavaksi, kun mitätöiminen vaihtuu suostuttelemiseksi, mahdollisuuden näyttä-

miseksi episteemisin konditionaalimuodoin (eikö se olisi mukavaa jos vielä miet-

tisit uudestaan ja sitten, pojalla olis, serkku). Heidi arvottaa sisaren suostuttele-

mista selittelemisenä, jossa hän frekventatiivisella -ele-johdoksella rakentaa lausu-

maan kielteistä sävyä. Sävyltään kielteisissä yhteyksissä tällaisella verbijohdok-

sella viestitään esimerkiksi keskittymättömyydestä ja epävarmuudesta, ja ilmauk-

sissa voi tapauksittain nähdä myös vähättelyn ja ironian sävyjä (Heikkinen 1999: 

117, 270). Sävyjen tulkinnassa jokaisella on omat rajansa, ja ne vaihtelevat yksilöl-

lisesti kulttuuristen käytäntöjen puitteissa. 

Sannan esimerkissä 181 vanhempien suostutteleminen rakentuu lievempänä, 

kun hän ei kuvaa sen kestoa yhtä absoluuttisin adverbein kuin Heidin esimerkissä 

edellä (toki he nyt välil vähä yrittää että no eksä nyt kuitenki vois harkita). Sopu-

diskurssia Sanna tuottaa luonnehtiessaan vanhempien suostuttelemista hyväntah-

toiseksi. Toimijuuden riistäminen rakentuu sanallisena kimppuun käymisenä San-

nan esittämässä käyttäytymisen vaihtoehdon presuppositiossa (he ei käy sil taval, 

kimppuu, ku jotkut vähä vieraammat). Suostuttelemisen voi tulkita toimijuuden 

riistämiseksi niin, että vapaaehtoisesti lapsettoman näkemystä ei pidetä arvokkaana 

itsessään vaan se on muutettavissa. 

Deonttinen direktiivi vaatii, käskee ja panee lapsettoman seinää vasten: 

182 mut et nyt mun mieheni myötä, jota mun äiti rakastaa yli kaiken niin hän on 
vähä yrittäny et eksä nyt vois vielä pikkasen miettii et jos sä nyt kuitenki 
sit, (miehesi) kans tekisitte et, et tehkää nyt yks laps et ei se oo paha et, 
hänen mieliks. 
mut et se on semmost, hy- hyväntahtost. (Sanna, np) 

183 no tuota, mulle, mua ei niinku koskaan tuota, sukulaiset ahdistelleet. 
äiti on sillon jossain alkuvaiheessa sillon kun olin vähän päälle 
kolmekymppiä ja tämmönen näin ja, ja joku, joku työkaveri joskus sitten 
sano että no millons niitä lapsia tehdään ja. 
ja sitten tuota. ((tauko)) 
ja jotkut, muut sukulaiset aina sillon tällöin. 
mun täti jossain vaiheessa sitten kun olin jo likempänä neljääkymppiä niin 
sitte sano että no etkös sää vois tehä että tuota, laitettas sama nimi kun, 
(mummolla) on, että. 
hän kek-, oli tytön, että jos son tyttö, jos son tyttö ja niin poispäin. 
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mutta sillonki mä sanoin että ei, että tee ite. 
mikset ite tee niin. (Tuula, vp) 

Sannan esimerkissä 182 panokset kasvavat, kun toimijuuden riistämisen intensi-

teetti kohoaa. Vaikuttamishalu lapsettomuusvalintaan voimistuu asteittain kielto-

muotoisesta kysymyksestä (eksä nyt vois) konditionaalimuotoisen ehdotuksen 

kautta (et jos sä nyt kuitenki sit, (miehesi) kans tekisitte) imperatiiviin (tehkää). 

Sanna rakentaa omalla arvioinnillaan (se on semmost, hy- hyväntahtost) lopuksi 

sopudiskurssia. Vanhoista naisista Tuula tuottaa esimerkissä 183 monenlaista suh-

tautumista lapsettomuusvalintaan: sukulaiset kuvataan mahdollisina kysymyksillä 

ahdistelevina, äiti ja työkaveri suoraan kysyjinä. Tuula on joutunut nuorena tätinsä 

suostuttelun kohteeksi, ja tässä yhteydessä tulkitsen toiminnan direktiiviksi, sillä 

sanominen merkityksellistyy dynaamisena toimijuutena, ja täti esittää päätöksen 

episteemisellä passiiviverbiprosessilla yhteisenä, jolloin Tuulan omaa vaikutusalu-

etta omassa asiassaan ei enää ole (mun täti jossain vaiheessa --- sitte sano että no 

etkös sää vois tehä että tuota, laitettas sama nimi kun, (mummolla) on). Palkkiokin 

hänelle luvataan: lapselle mummon nimi, mikä rakentaa omalta osaltaan kulttuu-

rista suvunjatkumisdiskurssia naisten tuottamana. Tuula ottaa toimijuuden omiin 

käsiinsä, ja haastaa tädin tasaveroisena vastadirektiivilla (sillonki mä sanoin että ei, 

että tee ite). 

Toimijuuden riistämisen haastateltavat tuottavat siten, että heidät asetetaan 

toisten direktion kohteeksi ja lisääntymisnormin edustajat ottavat vallan. Sitä 

implikoivat monet verbiprosessit ja muutamat luonnehdinnat ja nimeämiset. Jotkin 

verbiprosessit eksplikoivat haastateltavan kokemaa vastakkainasettelua perheellis-

ten ja lapsettomien välillä (syytetään; ei ois alettu puimaan; saatetaan alistaa; 

pommittaa; sivaltaa) ja jotkin implikoivat kuilua näiden ryhmien välillä (yrittää 

että; rupes kysymään; ymmärrätkö sinä; halutaanko todistaa; pitää olla). Vapaa-

ehtoisesti lapsettoman toiminnan kaventajina näyttäytyvät sukulaisista omat van-

hemmat, sisko, äiti, anoppi, lähipiiri ja täti sekä etäisemmistä ihmisistä tulevat 

nimetyiksi perheelliset, toiset, ihmiset, nuoret, vanhempi väestö, ystävät, some-

yhteisö ja ulkomaailma. Omaa toimijuutta tuottaa puolustautuminen kyseen-

alaistavia ja mitätöiviä näkemyksiä vastaan (sanoin; tee ite), mentaalista toimi-

juutta rakentavat ärsyyntyminen ja hätkähtää sekä sopudiskurssia tuottavat se on 

semmost hyväntahtost, ei tuottanut pahaa mieltä sekä eksplisiittisestä konfliktista 

pidättäytymistä en sano. 

Toimijuuden riistämisen diskurssi tuottaa vapaaehtoisesti lapsettoman koh-

teena, joka ei tiedä omaa parastaan ja jolle toisten, lasten hankkimista puoltavien, 



220 

tulee näyttää asiaintilojen oikea suunta. Ulkoryhmä ja sisäryhmä asemoidaan tässä 

diskurssissa etäimmälle toisistaan koko aineistossa. Ryhmien välinen kuilu on 

jyrkkä, eikä se jää enää toteamisen ja kuvaamisen tasolle, vaan eksplikoituu osa-

puolten keskinäisessä toiminnassa, mistä esimerkkejä näkyy mm. taistelun ja väki-

vallasta metaforisessa kuvastossa. Useat nuoret vapaaehtoisesti lapsettomat haas-

tateltavat tuottavat toimijuuden riistämistä, sillä juuri he joutuvat vanhojen naisten 

vaikuttamisen kohteeksi. Heidän kokemuksissaan toimijuuden riistäminen leksi-

kaalistuu vuorovaikutuksessa kahta kautta, toisaalta kielteisenä suhtautumisena 

lapsettomaan: alistamisena ja syyttämisenä, vähättelemisenä, mitätöimisenä, 

kyseenalaistamisena sekä toisaalta oma näkemyksen ja vallan propagoimisena: 

paremmin tietämisenä, suostuttelemisena ja direktiiveina. 

Vallankäyttäjinä ja toimijuuden riistäjinä esiintyvät joskus ulkopuoliset ihmiset 

ja usein lähisukulaiset, ja vapaaehtoisesti lapsettomien puheessa nämä asettuvat 

avoimeen vastapositioon lapsettomien kanssa kyseenalaistaen näiden näkemykset. 

Kun lapsettomat itse rakentavat lapsettomuuden yksilön tai parisuhteen asiana, 

muut näkevät sen kaikkien yhteisenä asiana samoin kuin lasten hankkimisenkin, ja 

diskurssi näyttäytyy sitä suorasukaisemmalta mitä läheisemästä sukulaisuudesta on 

kyse. Joskus myös ventovieraat asettuvat lisääntymisnormin propagoijiksi, ja siitä 

on korrektius kaukana. Toimijuuden riistäminen diskurssissa lapsettomalle itsel-

leen ei jää paljonkaan tilaa toiminnalle, kun muut määrittelevät hänen paikkansa 

ehdotuksilla ja käskyillä. Hänet pannaan ahtaaseen tilaan, jossa hän joutuu valitse-

maan toimintansa strategian; pidättäytyäkö sanomasta vastaan, vaietako vai 

antaako sanallisesti takaisin ja haastaa normin valta. Muut tekevät itsestään parem-

min tietäviä ja vapaaehtoisesti lapsettomista omaa etuaan tunnistamattomia toimin-

nan kohteita, joiden mielipiteellä ei ole itseisarvoa, vaan se on horjutettavissa esi-

merkiksi suostuttelemalla ja direktiiveillä, joista eksplisiittisimmän, imperatiivilau-

seen, perusmerkitys on ´minä puhujana haluan, että sinä puhuteltavana teet tai olet 

tekemättä jotakin´ (Lauranto 2014: 11). 

Haastateltavat mentaalisina toimijoina pidättäytyvät materiaalisesta toimijuu-

desta eivätkä näyttäydy vastatoimijoina suhteessa ulkoryhmäläisiin, vaan heidän 

toimijuutensa tuottuu mentaalisena: maltti säilytetään ja pidättäydytään kommen-

toimasta toimijuuden riistämistä. Tällainen valinta voi näyttää passiiviselta, mutta 

on henkisen työn tulosta ja tulkittavissa siitä syystä aktiiviseksi toimijuudeksi. Sil-

loin kun puhuja joko vastustaa normia mentaalisesti tai vaikenee, hänen vastarin-

tansa voi olla sisäistä eikä siksi saa ulkopuolelta havaittavaa toiminnallista muotoa. 

Heikolta näyttävä toimijuus, hiljaa oleminen ja vaikeneminen voi implikoida aktii-

vista toimijuutta: miettimistä, ajattelemista tai suunnittelemista. Arjen piirissä 
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tapahtuvasta toiminnasta iso osa onkin moniselitteistä, samanaikaisesti passiivista 

ja aktiivista, sietämistä ja jäämistä (Gordon 2005: 124; Honkasalo, Ketokivi & 

Leppo 2014: 369). 

Toimijuuden riistämisen diskurssi näyttäytyy vahvasti sukupuolittuneena, kun 

nimetyiksi toimijuuden riistäjiksi ovat valikoituneet naiset. Myös ruumiillisuus 

rakentuu aineiston joissakin muissakin diskursseissa naisten asiana. Yleisemmin-

kin yhteisö pyrkii näyttämään, kuinka normaali ja epänormaali, hyväksytty ja ei-

hyväksytty ruumiillisuus rakennetaan sosiaalisessa vuorovaikutuksessa (Harjunen 

2008a: 258–259). Vapaaehtoisesti lapsettoman toimijuuden riistäminen näyttää 

vapaaehtoisesti lapsettoman maailman jyrkästi kahtiajakautuneena, jossa valtaa 

käyttävät toiset. Henkilökohtaiseen alueeseen lukeutuva kysymys vapaaehtoisesta 

lapsettomuudesta tulee ainakin 2010-luvun alussa jyrätyksi yhteisössä lisääntymis-

normin painon alla ja puheenaiheen tabuisuus näyttää tässä diskurssissa kaukai-

selta. Kuitenkin vuorovaikutusta eksplikoivia diskursseja on aineistossa vähemmän 

kuin vapaaehtoisesti lapsetonta representoivia, ja näistä eksplisiittisiä toimijuuden 

riistämistä ja dynaamista lisääntymisnormin haastamista vielä vähemmän. 

7.3 Lisääntymisnormin haastaminen 

Vapaaehtoisesti lapsettomat tuottavat usein toiminta-alueeksi kuilun tai välikön 

suhteessa lapsia haluaviin tai muuten lisääntymisnormia edustaviin, mikä tarjoaa 

mahdollisuuden myös valita strategiaksi toiseuden leiman haastamisen. Tällöin 

lisääntymisnormista poikkeaminen tuodaan julki valikoivasti keskustelu-

kumppanin puheeseen hanakasti reagoiden (Morison ym. 2016: 184). Harjunen 

(2008a: 255) nimeää tällaisen toiminnan aktiiviseksi strategiaksi, verbaaliseksi 

takaisinantamiseksi, Morison ym. (2016: 187) puolestaan normin haastamiseksi. 

Lisääntymisnormi haastetaan vuorovaikutuksessa: 

184 vielä ennen ku mää kuulin vapaaehtoisesti lapsettomat är yystä ja, sillon 
joskus nuorempana, kun en mää tiedä oliko se ehkä tietynkaltasta 
epävarmuutta sen suhteen että kuinka ihmiset hyväksyy niin se 
[vapaaehtoinen lapsettomuus] oli aika iso asia. 
se oli puolusteltava asia, se oli semmonen, ehkä jopa oli semmonen että 
sitä piti vähä niinku lyödä läpi että niinku nostaa esille, saaha ihmiset 
ymmärtämään että hei tekin teette virheitä, niin että jos alatte tekemään 
lapsia. (Mikko, np) 
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185 mun täti jossain vaiheessa sitten kun olin jo likempänä neljääkymppiä niin 
sitte sano että no etkös sää vois tehä että tuota, laitettas sama nimi kun, 
(mummolla) on, että. 
hän kek-, oli tytön, että jos son tyttö, jos son tyttö ja niin poispäin. 
mutta sillonki mä sanoin että ei, että tee ite. 
mikset ite tee niin. (Tuula, vp) 

Mikko näyttäytyy esimerkissä 184 altavastaajana suhteessa lasten hankkimisen 

puolella olevien kanssa. Siinä asetelmassa hän nimeää vapaaehtoisen lapsettomuu-

den: se oli puolusteltava asia. Tulkitsen hänet tässä dynaamisena toimijana, sillä 

vaikka deonttinen modaaliverbi rakentaa ulkopuolelta tulevaa pakkoa, prosessin 

pääverbit tuottavat omaa aktiivisuutta (se oli semmonen, ehkä jopa oli semmonen 

että sitä piti vähä niinku lyödä läpi että niinku nostaa esille). Mikko heittää vasta-

väitteen normin edustajille ja tuo oman toimijuutensa esiin tasavertaistamalla nor-

min edustajat kanssaan puhuttelemalla heitä (hei tekin teette virheitä, niin että jos 

alatte tekemään lapsia), jossa ilmaisussa -kin-sävypartikkeli rinnastaa pääsanansa 

normin edustajien näkökulmasta virheitä tehneeseen ja kantaansa puolustavaan 

puhujaan. Jo toimijuuden riistämisen ja sallimisen diskurssien yhteydessä esittelin 

Tuulan esimerkkiä 185, joka tuottaa myös haastamisdiskurssia, kun Tuula referoi 

vuorovaikutustaan tädin kanssa. Hän ei vaikene eikä pidättäydy sanomasta vaan 

vastaa samalla mitalla (mä sanoin että ei, että tee ite). 

Tasavertaisuuden vaatimus rakennetaan vuorovaikutuksessa: 

186 ja mä toivosinkin että, niin paljon kun ihmiset lapsia rakastaa ja haluaa 
heitä tehä niin ihan oikeasti pysähtyis miettimään elämässään sitä että miksi 
niitä lapsia oikeasti halutaan tehdä. 
en, sanotaanko että tuen kyllä jos jotku haluaa lapsen tehä niin se on hänen 
oma valintansa ja hän on varmasti niinku onnellinen sen valinnan kanssa, 
mutta se että ihan yhtä hyvin ku multa kysytään sitä että miks mää en 
halua tehdä lapsia niin mää haluan kysyä että miksi sää haluat tehdä 
lapsia. (Mikko, np) 

187 jos mää nyt siit-, jos mää niinku ajattelen niinkun, sillä tavalla että, että 
niinkun se ois niinkun, jos se on niinkun semmonen omaehtoinen päätös että 
en tee lapsia, niin siinä mielessä sitten se, sanotaanko semmonen niinkun, 
sosiaalinen paine ja yhteiskunnan paine ja, ehkä jotain muutaki tämmösiä, 
näkemyksiä, mitä ei niinkun ehkä hyväksytä, ympärillä, niin se saattaa olla 
joillekkin semmonen aika rankka kokemus ja, ja semmonen painostava 
kokemus, jota itse kylläkään en ole kokenut semmosena ja, ja niinkun sanoin 
että, joku joka kysy multa aina, niin mää sitte sanon aika suoraan sen, ja 
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sen jälkeen minulta ei enää kysytty että miks olen lapseton koska se on, mä 
oon sitte sanonnu, niin, että että se on mun valinta ja, ja jos haluat niinko 
jotain tarkennuksia niin kyllä mä voin selittää mutta tuota, eikö se riitä 
että, vastaa että, mulla on valinnan vapaus, niinkö sulla on myös omissa 
asioissa valinnan vapaus.(Tuula, vp) 

Mikon esimerkissä 186 tasavertaisuuden vaatimus rakentuu lausumassa ihan yhtä 

hyvin ku --- niin (ihan yhtä hyvin ku multa kysytään sitä että miks mää en halua 

tehdä lapsia niin mää haluan kysyä että miksi sää haluat tehdä lapsia). Hänen 

suhtautumisensa eri tavalla vapaaehtoisesta lapsettomuudesta ajatteleviin merki-

tysellistyy dynaamisena toimijuutena, kun hän näyttää suhtautumisensa dynaami-

sella verbiprosessilla mää haluan kysyä. 2. persoonan puhuttelu sää tuottaa tasa-

vertaisuutta samoin kuin lausuman symmetrinen rakenne. Omalta puoleltaan tasa-

vertaisuutta Mikko tuottaa vuorovaikutuksessa suhtautumalla myönteisesti lapsia 

haluaviin (tuen kyllä jos jotku haluaa lapsen tehä). Esimerkissä 187 Tuula sanal-

listaa lapsettomuusvalintansa vuorovaikutuksessa avoimesti affirmatiivisella ver-

billä (sanon aika suoraan). Hän näyttää minut ja sinut monin kielenpiirtein, esi-

merkiksi puhuttelemalla (jos haluat niinko jotain tarkennuksia niin kyllä mä voin 

selittää). Vapaaehtoisesti lapsettoman kirjoittamaton selitysvelvollisuus lisäänty-

misnormia edustaville tuottuu lausumassa, jossa kysymyksillä Tuula on pantu 

selittäjän asemaan, eikä hänen omia sanojaan uskota (jos haluat niinko jotain tar-

kennuksia niin kyllä mä voin selittää). Samarakenteisilla suhdelausumilla hän rin-

nastaa vastapositiot (mulla on valinnan vapaus, niinkö sulla on myös omissa asi-

oissa valinnan vapaus), mikä rakentaa tasavertaisuutta. 

Tasavertaisuuden vaatimus ymmärretään: 

188 että, jos multa on kysytty, niin mä oon sanonu että mulla ei oo lapsia, eikä 
ole eikä tule lapsia siinä vaiheessa kun, oli ehkä mahdollista ja, ja ja tuota, 
jos nyt joku rupes hämmästelemään niin mä sanoin että kyllä mä voin, myös, 
tai niinkun sanoinki että kyllä mä sitten pystyn perus-, tai pitääks mun sitä 
perustella vielä jollain muulla tavalla, kuin että mä vaan totean että tää on 
mun valinta. 
niin sitten, sitten kyllä niinkun ihmiset tajuaa että tota, se on, mun valinta 
ja, sitä pitää siis niinkun arvostaa ja kunnioittaa ihan samalla tavalla kun 
niitten, jotka tekee niitä lapsia. (Tuula, vp) 

Keskustelukumppanin haastaminen näyttäytyy myös vaatimuksina ja käskyinä. 

Tällaista kysymistä voimakkaammiksi tulkittavaa deonttista modaalisuutta tuottaa 

Tuula esimerkissä 188 vaatien toisilta osapuolilta tasavertaisuutta (sitten kyllä niin-
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kun ihmiset tajuaa että tota, se on, mun valinta ja, sitä pitää siis niinkun arvostaa 

ja kunnioittaa ihan samalla tavalla kun niitten, jotka tekee niitä lapsia). Tasaver-

taisuus rakentuu niin dynaamisessa modaaliverbiprosessissa kuin rakenteessa ihan 

samalla tavalla kun. 

Kun vapaaehtoisen lapsettomuuden leimaa haluaa hallita itse, on erilaisia stra-

tegioita välttää kielteinen leima ja säilyttää ”hyvän minän” identiteetti. Annettua 

poikkeavan leimaa voi vastustaa ja sanoutua siitä irti. Muita leiman hallinnan stra-

tegioita ovat minimoiminen, jolloin selittäminen vähentää henkilökohtaista vas-

tuuta ja poikkeamista normista, teemoina esim. hedelmättömyys, terveydelliset 

syyt ja myöhästetty vanhemmuus. Lisäksi kielteisen toiseuden leiman voi haastaa, 

jolloin strategia on normista poikkeamisen korostaminen, statuksen haluttavuus ja 

tavoiteltavuus, erinomaisuuden ilmaiseminen eli vaihdetaan vanhemmuuden posi-

tiivinen ja lapsettomuuden negatiivinen arvo. Tässä suhteessa julistaminen vapaa-

ehtoisesti lapsettoman representaationa muistuttaa puhekumppanin haastamista 

vuorovaikutustilanteessa. Morison ryhmineen tutki vapaaehtoisesti lapsettomien 

verkkokeskusteluissa tuotettuja käyttäytymisen ja viestinnän retorisia strategioita 

tavoitteena hallita identiteettiä vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Keskusteluihin 

osallistui eri sukupuolia, ja tutkimus osoittaa etenkin naisten vapaaehtoisen lapset-

tomuuden leimautumisen norminvastaiseksi sosiaaliseksi identiteetiksi (Morison 

ym. 2016: 184, 186). 

Harjunen on tutkinut, miten yhteisön hallitsevat arvot, normit ja käytännöt 

määrittävät hyväksyttyjä ja ei-hyväksyttyjä naisruumiita. Kielteisen stigman hallit-

semiseksi ja vastustamiseksi naiset ovat kehittäneet passiivisen strategian, joka 

rakentuu stigman sisäistämisenä ja vihana, sekä aktiivisen strategian, joka ekspli-

koituu verbaalisena takaisinantamisena, fyysisenä aggressiivisuutena, liioitteluna 

ja aktivismina (Harjunen 2008a: 243, 255). Rakentaessaan omaa vapaaehtoisesta 

lapsettomuudesta puhumisen strategiaansa tämän tutkimuksen haastateltavat tuot-

tavat kolmenlaista puhumisen tapaa: välttämisstrategiaa, jota kutsun vaike-

nemisdiskurssiksi ja esittelen seuraavassa luvussa, minimointistrategiaa, joka 

rakentuu mentaalisena ja sanallistamisesta pidättäytyvänä toimintana sekä poik-

keavuutta korostavaa dynaamisen toimijuuden strategiaa, jota kutsun haastamis-

diskurssiksi. Näiden valintaan vaikuttaa aina vuorovaikutuksen toinen osapuoli ja 

meneillään oleva tilanne, joissa haastateltavat valitsevat oman puhumisensa strate-

gian. 

Haastamisdiskurssi rakentuu tässä tutkimuksessa dynaamisesta toiminnasta 

keskustelukumppania kohtaan, mikä näyttäytyy keskustelun toisen osapuolen 

nimeämisestä yksilöllisenä sinuna tai kollektiivisena teinä. Verbiprosessit muodos-
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tuvat keskustelukumppanille osoitetuista kysymyksistä, deonttisista vaatimuksista 

ja käskyistä. Useimmiten haastamisdiskurssi tuottuu haastateltavien puheessa vas-

tapuolelta tasavertaisuutta penäävänä kysymisenä, mikä samoin kuin muukin haas-

tamisdiskurssi on dynaamisten toimijoiden puhumisen tapa. Eksplikoimalla kes-

kustelukumppanin haastateltavat tuottavat asetelman, jossa normin edustajat enem-

mistönä asettavat kommenteillaan vapaaehtoisesti lapsettoman toimintansa koh-

teeksi. Haastateltavat eivät kuitenkaan aina jää sanattomiksi ja tyydy heille annet-

tuun asemaan, vaan tekevät itsensä myös dynaamisiksi toimijoiksi. 

Suoraan kysyminen lisääntymisnormin kontekstissa näyttää jopa röyhkeältä, 

kun useammin tässä aineistossa haastateltavat rakentavat kulttuurisesti korrektia 

puhumisen tapaa. Puheenaiheen harvinaisuus näkyy myös sosiologi Tove Ingebjörg 

Fjellin norjalaisista vapaaehtoisesti lapsettomista tekemässä tutkimuksessa, jonka 

mukaan on epätavallista kysyä henkilöltä, miksi tällä on lapsia; sitä on vaikea 

kuvitella edes tapahtuvan, sillä henkilö saattaa loukkaantua ja keskustelu loppua 

siihen (Fjell 2010: 229). Yleisemminkin on epätavallista kysyä perusteita enem-

mistön näkökannalle, joka usein otetaan kyseenalaistamattomana ja koska tavalli-

sesti vain normista poikkeaminen nähdään valintana (Niemi 2008: 18). 

Keskustelukumppanin haastaminen on tässä aineistossa harvinaisin diskurssi 

(9 lausumaketjua), mikä kertonee laajemmin vallalla olevista konventionaalisista 

puhumisen tavoista, kun aiheena on normista poikkeava, osittain tabuinen ilmiö. 

Aineistossa haastamisdiskurssi on kahdelle nuorelle ja yhdelle vanhalle parisuh-

teessa elävälle ominainen puhumisen tapa, ja näyttäytyy siten yksilöllisenä diskurs-

sina. 

7.4 Vaikeneminen ja oman puhumisen strategia 

Vapaaehtoisesti lapseton lisääntymisnormin katveessa rakentuu myös siinä, kuinka 

puhujat tuottavat vaikenemisdiskursseja ja millaisia oman puhumisen strategioita 

he valitsevat tässä eri näkemyksin latautuneessa vuorovaikutuksessa. Aineiston 

valossa vapaaehtoisesti lapsettomalle toiset, lisääntymisnormin edustajat, antavat 

hanakasti poikkeavan leiman, johon vastataan haastamisen lisäksi myös välttämällä 

ja vaikenemalla. Verbaalinen vaikeneminen voi toteutua myös tekoina ja toimin-

tana. 

Tabu aihe vältetään ennakoivasti, korrektilla tavalla: 

189 no ehkä mää vähä naurahan ja, haen kahvia lissää tai jottain että se ei oo, 
se ei oo tosiaan silleensä niinkö semmonen, ko se usein se keskustelu lähtee 
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siitä että, he puhhuu kuinka, heiän lapset nyt on saanu lapsia tai serkun 
jonku, toisen sukulaisen lapsi on saanu lapsia ja muuta ja sitte se, sen kautta 
etenee siihen että no, mikä se (haastateltavan) status nyt tässä on niin. 
ehkä sitte on vain helppo naurahtaa silleen että, no eipä paljon kiinnosta 
ja, hakkee vaikka kahvia, ko alkaa sitä sen syvällisemmin siinä, nytte, 
pohtimaan sitä asiaa, ihmisille joille se kuitenki on tärkeä että en mää nyt 
halua, kenenkään mieltäkään loukata siinä, juhlapyhinä, että alan 
paasaamaan jostaki, lapsivastasista näkemyksistä tai muista että, se sitte, 
ehkä helpompi varmaan siirtää se keskustelu etteenpäin ja ulkoistaa 
ittensä siitä. (Antti, ny) 

190 no varsinki se lapsiperheympäristössä jota mulla ehkä on silleen fiftififti 
lapsettomat ja lapselliset kaverit niin, ei sitä oikeen niitten, äitien kanssa 
hirveesti kehtaa keskustella et on semmosia äitejä jotka on halunnu äidiks 
mutta on myös semmosia äitejä joille se on ollu, se lapsi on ollu vahinko. 
ei sitä oikeen uskalla puhua sillä tavalla ko tietää että toiset ois 
mieluummin lapsettomia kuin lapsen kanssa. 
ja varsinkin ne jotka haluaa, jotka haluaa sen lapsen niin tota, et ei 
niillekkään oikeen voi sanoa et no en minä halua, vaikka kyllähän hyö sen 
tietää. (Jenni, np) 

Etenkin suvun tapaamisissa näyttää viriävän keskustelu uusimmista lasten synty-

misistä, ja joskus keskustelu voi tiivistyä kysymiseksi ja toimijuuden menettämisen 

ja sen riistämisen uhkaksi (no, mikä se (haastateltavan) status nyt tässä on). Vaike-

neminen on nuorten miesten strategia, mikä kertoo, että lapsettomuus on nykyään 

puheenaiheena myös miesten asia, kun heiltäkin kysytään lasten hankkimisesta. 

Antti tuottaa esimerkissä 189 vaikenemisensa materiaalisena toimintana: hakkee 

kahvia ja ulkoistaa itsensä tilanteesta. Hänen toimintansa on tulkittavissa aktii-

viseksi tabuisen aiheen välttelyksi. Vaikenemisella voidaan myös osoittaa puheen-

aihe merkityksettömäksi, mutta tämä konteksti ei vahvista sellaista tulkintaa 

(Löfström 2015: 128). Antti tuottaa myös toisen vaihtoehdon kuvailevin verbein, 

joka tuottaisi dynaamista toimijuutta (paasaaminen lapsivastaisista näkemyksistä). 

Hänen toimintansa kulttuurista korrektiutta korostaa haluttomuus tuoda normista 

poikkeavaa kantaansa esiin ja loukata ketään (en mää nyt halua, kenenkään miel-

täkään loukata), mikä on tulkittavissa kielteisen leiman välttämisen strategiaksi 

tilanteissa, joissa se voidaan kyseenalaistaa. Antin välttämisstrategiassa korrektia, 

konfliktia välttävää vaikenemista korostaa tilanteen kuvaaminen juhlapyhinä, jol-

loin yleensä kokoonnutaan yhteen ja yleensä ottaen pyritään siihen, että kaikki viih-

tyisivät. Tulkitsen Antin toiminnan myös sopudiskurssiksi. 
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Jenni tuottaa esimerkissä 190 vaikenemisellaan kulttuurista korrektiutta. Vai-

kenemisen voi tulkita konfliktin välttämiseksi, kun hän rakentaa omaa suhdettaan 

toisiin implikoivin modaalisin ja kognitioverbiprosessein kieltolausumissa raken-

teen ei oikeen avulla: ei oikeen kehtaa keskustella; ei oikeen uskalla puhua; ei 

oikeen voi sanoa. Jenni pehmentää ilmaisuaan säännönmukaisesti samoin varauk-

sin oikeen, kuin valiten ilmaisulleen tutun rakenteen. Korrektiutta motivoi oletus 

siitä, että kaikki äidit eivät ole tyytyväisiä ratkaisuunsa hankkia lapsia ja että oma 

vapaaehtoinen lapsettomuus asettuisi vastapositioon lapsia haluavien kanssa. Jenni 

rakentaa toisaalla aineistossa hienovaraisin kielellisin valinnoin tilanteisen lapset-

tomuuden eksistentiaalisella lausumalla ei ole lapsia ja lapsettomuuden elämän-

tapana nimeävällä suhdelausumalla olla --- lapseton. 

Arkaa ja henkilökohtaista aihetta ei yleensä käsitellä: 

191 että mulla on muutamia, henkilöitä mut tiiän vaan, että he elävät kanssa 
niinku sinkkuna, tai tai vaihtavat suhde- suhdetta ja, mutta ei sitte sitä 
lapsettomuutta että ei oo vaan käsitelty että. 
se saattaa olla että se voi olla siinä arkakin aihe että sitä ei sitte vaan ei -- 
käydä läpi mutta että. 
se ei o, oo tullu mieleen että sitä pitäs niinku ruotia, sen kummemmin. 
(Markku, vy) 

192 (tarkentavat kysymykset: oletko puhunut lapsettomuudesta läheistesi kanssa) 
en. 
en koskaan oo puhunu. 
(vanhempiesi kanssa) 
en, ei. 
(sisarusten kanssa) 
ei. 
se on ihan henkilökohtanen. 
eikä kukaan oo kysellykään mitään. 
mutta en, en oo itekkään niinku ottanu puheeksi sitä mitenkään. (Ritva, 
vy) 

Markku ja Ritva tuottavat lapsettomuuden ei-puheenaiheena esimerkeissä 191 ja 

192 (ei sitte sitä lapsettomuutta että ei oo vaan käsitelty; se saattaa olla että se voi 

olla siinä arkakin aihe että sitä ei sitte vaan ei -- käydä läpi; eikä kukaan oo 

kysellykään mitään). Se tulee luonnehdituksi araksi ja henkilökohtaiseksi aiheeksi, 

eikä puheenaiheeksi. Oma elämänmuoto tuottuu itsestäänselvänä, eikä kummalla-

kaan ole tarvetta käsitellä sitä oma-aloitteisesti (ei o, oo tullu mieleen että sitä pitäs 

niinku ruotia, sen kummemmin; en, en oo itekkään niinku ottanu puheeksi sitä 
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mitenkään). Markun ja Ritvan toimijuudet rakentuvat erilaisina; Markku tuo näyt-

tämölle yhteisön odotukset deonttisilla verbiprosesseilla ja tyytyy niihin, ja Ritva 

merkityksellistää itsensä dynaamisena toimijana, mikä tuottaa oman valinnan tai 

päätöksen. 

Lisääntymisnormi implikoituu tabuna, vaikenemisen ja oman puhumisen stra-

tegiana. Karttaakseen kiusallisia tilanteita monet vapaaehtoisesti lapsettomat ovat 

kehittäneet diplomaattisen käyttäytymismallin. Mikäli oman toiminnan tiedetään 

herättävän muissa vahvoja tunteita ja epäluuloja, peittelyn onnistumiseksi voidaan 

nähdä paljon vaivaa, sillä tällainen toiminta luo ”normaaliutta” ja helpottaa sosiaa-

lista kanssakäymistä (Salasuo 2015: 189). Välttämisstrategian voi tulkita toimijuu-

den riistämisen ja sen haastamisen kontekstissa toiset huomioon ottavaksi kulttuu-

riseksi korrektiudeksi, kun ei haluta loukata toisia asettumalla puolustamaan omaa 

elämänmuotoa. Samalla voi olla kysymys myös Harjusen mainitsemasta (2008a: 

255) passiivisesta strategiasta, johon voi liittyä stigman sisäistämistä ja vihaa. 

Haastateltavat eksplikoivat vaikenemista tuottaessaan kuitenkin toisten huomioon 

ottamista eivätkä niinkään vihan tunteita. 

Vastapositio lisääntymisnormin edustajien ja vapaaehtoisesti lapsettomien 

välillä ei rakenna moniarvoista kulttuuria. Se näyttää maailman, jossa vähemmis-

töön kuuluvat joutuvat altavastaajiksi vallitsevan normin tuottamille asenteille ja 

kommenteille. Paine kohdistuu voimakkaammin naisiin, joihin lasten hankkimisen 

odotukset vielä selvästi kohdistuvat. Ikäryhmien välillä on kuitenkin nähtävissä 

eroja: aineistossa nuoret miehet saavat enemmän muilta kommentteja lasten hank-

kimisesta kuin vanhat miehet ovat saaneet. Lapsettomuudesta ja lapsesta on ilmei-

sesti vähitellen tulossa sekä miesten että naisten asia – mutta hyvin hitaasti, sillä 

sukupuolittuneen lisääntymisnormin paino on suuri ja elää sitkeästi. 

Jotkut haastateltavat merkityksellistävät tavan, jolla puhuvat tai valitsevat puhua 

vapaaehtoisesta lapsettomuudesta. Luottamus ja tasavertaisuus luovat pohjaa 

puhumiselle: 

193 no hän [kummityttö] on hyvin, kiinnostunu kaikista mun tapahtumista ollu jo 
ihan pienestä pitäen. 
ei mitään intiimiä eikä tämmöstä mut se vaan on kysynny ku se, sen kans 
paljo kuitenki, sen ottaa aina mukaan niin se aina kyselee miks mullei oo 
omia lapsia ja, niin poispäin että. 
ja sitte ku se oli vielä sillon ko olin naimisissa jokunen vuosi sitten niin se oli 
meillä aina niin se aina ihmetteli että miks ei, teille, meille tullu koskaan 
lapsia ja, niin poispäin, mutta ei mitään sen intiimisempää. 
no, ihan rehellisesti [vastaan] mitä hän [kummityttö] kysyy niin. 
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sen mitä pystyy selittämään niin, niitä että. 
en muista mitä kysymyksiä suoranaisesti se kysy mutta kyseli aina kaikkia 
näitä. 
että tietysti ko, se on, siinä, kummitytön kanssa niinko, sen, ihan, pienestä 
pitäen pystyny seuraamaan sitä ja sit ko se on kasvanu ja muuta että, ehkä 
se on siinä että sitte se kuitenki luottaa minuun et, ja pystyy, ja minulle se 
puhuu omistaki asioistaan kyllä että. 
että jaksan kuunnella häntäki et. 
puolin ja toisin. (Jari, vp) 

Jari taustoittaa kokemuksensa kummitytöstä keskustelukumppanina molemmin-

puolisella tuntemisella ja avoimella vuorovaikutuksella esimerkissä 193 (ehkä se 

on siinä että sitte se kuitenki luottaa minuun et, ja pystyy, ja minulle se puhuu omis-

taki asioistaan kyllä). Hän itse rakentuu luottamuksen arvoisena (jaksan kuunnella 

häntäki; puolin ja toisin). Tasavertaisuus rakentuu myös dynaamisin modaaliver-

biprosessein sekä toisen osapuolen mukaansa ottavin sävypartikkelein -kin. Tässä 

kontekstissa kysyminen ja kyseleminen eivät ole tulkittavissa toimijuuden riistä-

miseksi vaan osapuolten tavanomaiseksi keskustelemiseksi (se vaan on kysynny; 

se aina kyselee miks mullei oo omia lapsia; se aina ihmetteli että miks ei, teille, 

meille tullu koskaan lapsia). Frekventatiiviverbi kysellä ja ajan adverbi aina tuot-

tavat toisteisuutta. Luottamus puhumisen strategian perustana saa vahvistusta Jarin 

vastaamisesta ja sen tavasta (ihan rehellisesti [vastaan] mitä hän [kummityttö] 

kysyy niin. sen mitä pystyy selittämään ---). Luottamus luo avoimuutta tabua 

aihetta käsiteltäessä. 

Vapaaehtoinen lapsettomuus on henkilökohtainen asia, mutta käsiteltävissä laajem-

massa, tutkimuksellisessa perspektiivissä: 

194 et tota, mä en tiiä otanks mä tässä nyt esiin, mul on kyl yks asia joka kyllä, 
mut se on, se on todella kyllä ((tauko)) 
se vois liittyy tähän mut se on, se on, se on niin henkilökohtanen kyllä. 
ja siitä mä en oo puhunu oikeestaan, kellekkään, mutta, on mulle tehty yks 
abortti. --- 
täst [abortista] mä en oo puhunu todellakaan kenellekään, et se on ollu 
ihan mun oma, omassa, mut mä aattelin et se liittyy tähän nyt silleen aika 
olennaisesti että, tääki voi kuvastaa sitä, tätä kysymystä [vapaaehtoisesta 
lapsettomuudesta]. 
et tota. (Ritva, vy) 
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Esimerkissä 194 Ritva tuo esiin lapsettomuuden ja lasten hankkimisen risteys-

kohdan, puheenaiheena lapsettomuuttakin tabumman aiheen, abortin (siitä mä en 

oo puhunu oikeestaan, kellekkään, mutta, on mulle tehty yksi abortti). Varautunei-

suus kuuluu pitkänä taukona, jonka tulkitsen harkitsemiseksi. Tutkimuksellinen 

tilanne ja pseudonyymius tekevät hänelle mahdolliseksi rikkoa siihenastinen vai-

keneminen, koska asiaintila liittyy haastattelun teemaan likeisesti, ja hän ottaa stra-

tegiakseen puhua siitä tässä kontekstissa (mut mä aattelin et se liittyy tähän nyt 

silleen aika olennaisesti että, tääki voi kuvastaa sitä, tätä kysymystä). Vaikka ver-

biprosessien valossa Ritvan toimijuus tässä näyttäytyy ei-tietämisenä ja epäröimi-

senä (mä en tiiä otanks mä tässä nyt esiin; se vois liittyy tähän), laajemmassa kult-

tuurisessa kontekstissa vapaaehtoista lapsettomuutta tabummastakin asiasta puhu-

misen tulkitsen rohkeudeksi ja uskaltamiseksi, dynaamiseksi toimijuudeksi. 

Haastateltavat eivät näe syytä lapsettomuuden kiertelyyn eivätkä sen korostami-

seen: 

195 sitä ei nyt niin suuresti, se ei oo mikään herkkä puheenaihe eikä mikään tabu 
mutta että tota, se on aivan ilmiömäisen selvää kun, kohtalaisen selvästi 
mä nyt kerron miten elämä menee ja että että. 
siinä ei semmosta mitään, ei oo mitään semmosta että pitäs jotenki tota 
niin, kierrellä taikka että ei vois käsitellä että tämä nyt on vaan että, elämä 
nyt menee näin. (Markku, vy) 

196 nykypäivänä oon voi sanoa että oon rauhottunut, ja se ajatus on edelleen 
sama mutta se on hyvin arkipäiväistyny. 
mä oon siis mä seuraan aktiivisesti esimerkiks tämän yhdistyksen toimintaa 
mää oon tosi tyytyväinen että tästä niinku suomen tasolla tästä aiheesta 
puhutaan mutta että mulla ei oon tap- enää niinku hirveän isoa tarvetta 
purnata siitä. 
et, tää on, tää on elämän valinta ja sit tällä tavalla me halutaan niinkun tai 
määkin haluan tällä tavalla elää. 
et ei sitä oo enää nyt hetkeen tarvinnu sillä tavoin toitottaa missään että se 
vaan menee siinä sivussa. (Mikko, np) 

Markku tuottaa vapaaehtoisesta lapsettomuudestaan vallitsevan asiaintilan luon-

nehtimalla omaa puhumistaan siitä ilmiömäisen ja kohtalaisen selväksi. Strategi-

ansa hän rakentaa poistamalla aiheesta tabun leimaa (ei oo mitään semmosta että 

pitäs jotenki tota niin, kierrellä taikka että ei vois käsitellä). Markku sanallistaa 

esimerkissä 195 tilanteensa deterministisesti elämä nyt menee näin eikä etäännytä 

ilmaustaan kognitioverbeillä tai mentaalisilla johtolauseilla. Jos Harjusen esittämää 
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normista poikkeavan stigman hallintaa soveltaa vapaaehtoisesta lapsettomuudesta 

annettuun leimaan, Markun toimijuudet ovat tulkittavissa leiman passiiviseksi hal-

linnaksi se sisäistämällä tai reflektiiviseksi hallinnaksi elämäntilanteensa hyväksy-

mällä (Harjunen 2008a: 255). Mikko tuottaa oman puhumisensa strategiaa kon-

struktiivisena toimijana kuvaten esimerkissä 196 suhtautumisensa muuttumista 

(mulla ei oon tap- enää niinku hirveän isoa tarvetta purnata siitä; ei sitä oo enää 

nyt hetkeen tarvinnu sillä tavoin toitottaa). Hän merkityksellistää itsensä aiemmin 

ärhäkkänä vapaaehtoisen lapsettomuuden puolustajana (purnata; toitottaa), mutta 

tuottaa nyt suhdelausein vallitsevan asiaintilan (mää oon tosi tyytyväinen; tää on, 

tää on elämän valinta). 

Myös tilanteen ja henkilön mukaan toimitaan: 

197 et välil, välil mä tuon sitä omaa lapsettomuut esiin. 
sit jos ei jaksa vaivautuu (naurahtaa) mihinkään väittelyihin, niin sitte on 
vaan hiljaa, mut et kyllä se jotenki, se lapsellisuus ja lapsettomuus päivittäin 
nyt, vähän nousee, esiin et millon joku on, saanu just esikoisens ja millon 
joku on tullu just toista kertaa raskaaks ja kaikki. 
et onhan se niinku silleen ajankohtanen aihe niinku, mun ikä, luokan kanssa. 
(Sanna, np) 

198 se [keskustelu], vähä riippuu henkilöstä. 
joissain tapauksissa se tyrehtyy joissain tapauksissa sitä yrittää jatkaa ja 
joissain tapauksissa silleen, että no niin, mutta, että kyllähän sitä nyt voi, 
voi mielipiteensä antaa asioista vaikka ei oo omakohtasta kokemusta. 
et kyl maailmassa ihmisillä on mielipiteet aika hemmetin monesta asiasta 
eikä kukaan tiedä kaikesta kaikkee kuitenkaan. 
et et. 
et et. 
mut, se voi joskus joittenki ihmisten kans olla tosi vaikee keskustella ja 
monissa tapauksissa kannat-, melkein siinä tapauksessa yleensä 
kannattaaki ehkä jättää se asia antaa asian olla. 
juu. (Ville, np) 

Jotkut haastateltavat rakentavat pysyväisenluonteista toimijuutta puhuttaessa 

vapaaehtoisesta lapsettomuudesta kuten esimerkiksi Markku edellä esimerkissä 

195, ja toisten puhumisen tapa muuttuu ajan myötä kuten Mikolla esimerkissä 196, 

ja toiset valitsevat toimintatapansa tilanteen mukaan; esimerkiksi suvun juhlissa ei 

haluta nostaa omaa näkemystä esille eikä loukata enemmistön kantaa, kuten Antti 

esitti aiemmassa esimerkissä. Omaa valitsemistaan tuottavat niin Sanna kuin Ville-

kin esimerkeissä 197 ja 198. Sannan strategia muovautuu oman tilanteen ja moti-



232 

voitumisen mukaan (välil, välil mä tuon sitä omaa lapsettomuut esiin. sit jos ei 

jaksa vaivautuu (naurahtaa) mihinkään väittelyihin, niin sitte on vaan hiljaa). 

Villen tilanteinen toiminta tulee valituksi keskustelukumppanin mukaan (se [kes-

kustelu], vähä riippuu henkilöstä), kun puheenaiheena on lapset. Ristiriita rakentuu 

siitä, voiko lapsettomalla olla mielipiteitä lapsista, vaikka omaa lasta ei ole (kyllä-

hän sitä nyt voi, voi mielipiteensä antaa asioista vaikka ei oo omakohtasta koke-

musta). Ville mentaalisena toimijana päättelee, että kannattaa jättää asia sillensä 

(monissa tapauksissa kannat-, melkein siinä tapauksessa yleensä kannattaaki ehkä 

jättää se asia antaa asian olla). 

Tulevaisuuden keskusteluja varten varaudutaan: 

199 et nyt on saanu vielä koska on kuitenki aika nuori niin olla rauhassa, niiltä 
kyselyiltä mutta kyllä ne tässä vielä ovat varmasti edessä, ja sit pitää osata 
ehkä itelleenki paljo paremmin perustella se et en, en mää voi sukulaisille 
sanoa että mää oon niin laiska että en mää jaksa. 
et sit sille pitää löytää se isompi, tausta, syy. (Jenni, np) 

200 esimerkiksi omille vanhemmille en oo ees kunnolla puhunnu asiasta että 
siinä joku pelottaa alakaa sitten kertomaan että ettepä multa saakkaan 
lapsenlapsia, et sitte ko on vaan kaks lasta muutenki heillä niin tuntuu et 
sitte, jääkö sille toiselle sitte se vastuu ja tai sitte jos kumpikaan ei hanki 
lapsia että, onko se hirvee pettymys ku jotenki se on niin syvällä ihimisessä 
kuitenki se suku että pitäs jatkua. (Laura, ny) 

Nuoret naiset tuottavat korrektiutta ja tasapainoilevat eri puhumisen strategioitten 

välillä. Jenni näyttäytyy kipuilevana esimerkissä 199 tulevien ulkoisten ja omien 

odotustensa kanssa, jotka asettavat hänet pakkorakoon, mikä kirjoittuu dynaami-

sena verbiprosessina (sit pitää osata ehkä itelleenki paljo paremmin perustella). 

Hän ennakoi joutuvansa lisääntymisnormin edustajien kanssa kasvokkain, jos lap-

sia ei ala kuulua. Jenni näyttäytyy mentaalisena toimijana kahlitessaan episteemisin 

modaaliverbein kulttuurisesti epäkorrektin toden sanomista toisille (en mää voi 

sukulaisille sanoa). Tämän voi tulkita myös välttämisstrategiaksi, kasvojen säilyt-

tämiseksi vuorovaikutustilanteissa, sillä hän tähtää hyväksyttävän syyn keksimi-

seen lapsettomuudelleen (Morison ym. 2016: 187; Salasuo 2015: 189). Laura epä-

röi esimerkissä 200 vapaaehtoisen lapsettomuuden puheeksi ottamista omien van-

hempien kanssa ja kuvaa kokemustaan tunneverbiprosessilla: häntä pelottaa tuot-

taa pettymys ja näyttäytyä dynaamisena toimijana lapsiasiassa (siinä joku pelottaa 

alakaa sitten kertomaan että ettepä multa saakkaan lapsenlapsia). Odotuksen-

vastainen toimijuus kirjoittuu vastapositiota implikoivissa sävypartikkeleissa -pA 
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ja -kAAn. Lisääntymisnormin Laura eksplikoi ihmiseen sisäänrakentuneena biolo-

gisena tarpeena (jotenki se on niin syvällä ihimisessä kuitenki se suku että pitäs 

jatkua). 

Mahdollisten seurustelukumppanien kanssa olisi hyvä käydä lapsiasia läpi: 

201 no noista tilanteista ehkä semmonen että varsinki tälleen pariymppisenä 
törmää välillä siihen että kun käy jossain viihteellä ja tavataan ihmisiä ja 
muita nuoria ihmisiä ja, mahdollisesti niitä kiinnostavia miehiäkin niin 
vähä sitte, mää oon miettiny oikeesti että pitäskö alkaa kysymään että 
jossain mahollisimman varhaisessa vaiheessa jos on vähänkään 
kiinnostusta että niin, haluakko lapsia vai et koska joissain tappauksissa se 
on tosi merkittävä asia koska jotkuhan haluaa jotkut, nuoret miehet että 
tietää että haluaa lapsia niin. 
se on sitte vähän että toimiiko se jos haluais tavallaan tutustua paremmin 
mutta jos sitte lopulta haluaa lapsia ja toinen ei niin, miten se voi jatkua se 
homma että. 
tämmösissä seurusteluasioissa se kyllä tulee varmasti esille ainaki jossain 
vaiheessa. (Laura, ny) 

Esimerkissä 201 Laura ei kuvaa tämänhetkistä tilannetta vapaaehtoisesta lapsetto-

muudesta puhuttaessa, vaan kehittelee strategiaa tulevia tilanteita varten (mää oon 

miettiny oikeesti että pitäskö alkaa kysymään). Strategian tärkeys rakentuu adver-

binä oikeesti ja vahvistuspartikkelin voimin korostettuna luonnehdintana se on tosi 

merkittävä asia. Sen mahdollisuudet tuottuvat episteemisenä leksikkona (jossain 

mahollisimman varhaisessa vaiheessa jos on vähänkään kiinnostusta). Seuruste-

lukumppanin kanssa puheenaihe on joka tapauksessa edessä ennemmin tai myö-

hemmin, jotta suhde (homma) voisi jatkua. Laura tuottaa myös ikäkausinormin 

(varsinki tälleen pariymppisenä), jolloin seurusteleminen ja lasten hankkiminen on 

ajankohtaista. 

Vapaaehtoista lapsettomuutta puheenaiheena ja siihen reagoimisena käsittelevät 

pääasiassa nuoret mies- ja naishaastateltavat. He eivät ota aihetta esille juurikaan 

oma-aloitteisesti eikä useilta ole koskaan kysytty aiheesta, mikä kertoo tabusta 

aiheesta ja hienotunteisesta käyttäytymisestä henkilökohtaisen aiheen ollessa 

kyseessä. Haastateltavat käyttävät kysymysten kohtaamiseen välttely- ja minimoin-

tistrategiaa sekä valikoivan julkituomisen ja leiman korostamisen strategioita. Eri-

laiset keskustelutilanteet tuottavat tilanteisia strategioita, joiden valikoitumiseen 

vaikuttaa toisen osapuolen tuttuus tai vieraus. Nuoret miehet toimivat vuorovaiku-
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tustilanteissa tavalla, jota kutsun silleen jättämisen strategiaksi. Toimijuus näyttäy-

tyy ikään kuin kuoreensa vetäytymiseltä ja henkiseltä tai fyysiseltä poistumiselta 

ristiriitaiselta vaikuttavasta tilanteesta. Naiset ovat olleet aina etulinjassa lapsi- ja 

lapsettomuuskeskusteluissa, joten he ovat tottuneet ottamaan toiset huomioon vuo-

rovaikutuksessa ja luovimaan erilaisten näkemysten keskellä. Miehille nämä vuo-

rovaikutustilanteet ovat olleet vieraampia, eikä heillä ole niistä yhtä paljon koke-

musta kuin naisilla. 

Kaiken kaikkiaan vanhat haastateltavat kuvaavat vapaaehtoista lapsettomuutta 

puheenaiheena huomattavasti vähemmän kuin nuoret, mikä kuvastaa aiheen 

tabuisuuden vähittäistä hälvenemistä. Kun vanhat haastateltavat olivat hedelmälli-

sessä iässä, oli vapaaehtoinen lapsettomuus vaietumpi aihe kuin nykyään, koska se 

nimettynä ilmiönäkin on ollut harvinaisempi perhe- ja lapsinormien paineessa, jota 

pitivät yllä niin paikallisyhteisö, kirkko, oikeuden ja lainsäädännön norminanto 

luomalla kehikon, jonka sisällä miesten ja naisten, naimisissa olevien ja naimatto-

mien, tuli elää (Saarimäki 2010: 210). 

Vapaaehtoisesti lapsettomien maailma näyttäytyy aineistossa paikkana, jossa 

on hyvä miettiä ennakolta, milloin ja kenen kanssa puhua omasta elämänmuodos-

taan, sillä väärät valinnat saattavat tuottaa konflikteja ja toimijuuden riistämistä, ja 

haastateltavat kaihtavat sellaista, harvoja poikkeuksia lukuun ottamatta. 

Eksplisiittistä vuorovaikutusta ilmentävissä diskursseissa vapaaehtoinen lap-

settomuus näyttäytyy arkana puheenaiheena ja tuottaa lisääntymisnormin monella 

tavalla: ikänä, naissukupuolena ja sukupolvena. Silloin kun siitä puhutaan, konflikti 

rakentuu useimmin läheisten naispuolisten sukulaisten kanssa ja se sanallistetaan 

monenasteisena ihmettelemisestä ja väittelemisestä riitautumiseen ja tappelemi-

seen. Sopu rakentuu samanikäisten ja samanmielisten kesken ja sitä kielennetään 

vähemmän kuin konfliktia: tasapainoilu, ymmärtää, tietää. Kamppailtaessa toimi-

juudesta lisääntymisnormin kontekstissa verbiprosessit ymmärtää ja tietää ovat tul-

kittavissa sovun rakentamiseksi. Kun vapaaehtoisesti lapseton kohtaa äidin ymmär-

tämystä omaa elämänmuotoaan kohtaan, näyttäytyy se hänelle yllätyksenä, joka 

tuottuu lausumaryppäässä hyväksyvänä loppukommenttina. Toimijuuden riistämi-

nen tuottaa lapsettoman oman toimijuutensa menettäjänä, kun toiset tietävät parem-

min, suostuttelevat häntä norminmukaiseen toimintaan ja ilmaisevat oman intenti-

onsa direktiivinä. Konfliktitilanteissa ja toimijuutensa riistämisen kohteena vapaa-

ehtoisesti lapseton pidättäytyy eksplisiittisistä tunnereaktioista (ärsyttää; hiljainen 

raivo), mikä on tulkittavissa tässä normista poikkeamisen kontekstissa aktiiviseksi 

toiminnaksi. 
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Haastamisdiskurssilla vapaaehtoisesti lapseton tekee itsestään dynaamisen toi-

mijan. Hän vaatii yhtäläistä arvostusta itselleen ja sisäryhmälleen osoittamalla 

sanansa kuin suoraan vastapuolelle puhuttelemalla tätä (sinä; te). Lapseton kamp-

pailee lisääntymisnormia vastaan kääntämällä norminmukaisen ja siitä poikkeavan 

toiminnan arvot päinvastaisiksi nostaen oman toimintansa tavoiteltavaksi ja arvos-

tettavaksi. Vaikeneminen rakentuu aktiivisena puheenaiheen välttämisenä esimer-

kiksi tilanteesta poistumalla. Myös omaa puhumista suunnitellaan ennakolta, mikä 

näyttää vapaaehtoisesta lapsettomuudesta puhumisen kulttuuriset rajat. Lapseton 

itse tekee oman paikkansa vuorovaikutustilanteissa tai luovii vastakkaisten näke-

mysten välillä, mutta myös kamppailee omasta toimijuudestaan korostaen omaa 

elämänmuotoaan ylpeyden aiheena. Suhde toisiin rakentuu tilanteisesti myös suh-

teen läheisyyden tai etäisyyden mukaan. 
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8 Päätäntö 

Olen tulkinnut vapaaehtoisesti lapsettomien teemahaastattelussa tuottamaa puhetta 

vapaaehtoisesta lapsettomuudestaan lingvistisen diskurssianalyysin keinoin ja tar-

kastellut analyysini tuloksia suhteessa aiempiin sekä lingvistisestä että kulttuuri-

sesta näkökulmasta tehtyihin tutkimuksiin. Tutkimuksen tavoite oli tarkastella, mil-

laisin kielellisin valinnoin vapaaehtoisesti lapsettomat rakentavat merkityksiä elä-

mänmuodolleen ja millaisia toimijuuksia kielenkäytössä konstruoituu. Toimijuu-

den olen määritellyt laveammin kuin yleensä kielitieteessä, niin että ei vain aktii-

viselta vaikuttava ja mentaalinen toiminta vaan myös oleminen ja vaikeneminen 

tulevat tulkituiksi toimintana. Kulttuurintutkimuksessa toimijuus määritellään 

muuttuvana ja sosiaalisissa suhteissa jatkuvasti uudelleen muodostuvana, ja aineis-

toni osoittaa, että haastattelutilanteessakin haastateltava tuottaa erilaisissa diskurs-

seissa eri puolia omasta toimijuuden resurssistaan (Hynninen ym. 2015: 174). 

Diskurssia aktivoiviksi tulkitsin lähtökohtaisesti erilaiset kielenpiirteet, joita ei 

voi rajata, sillä merkitykset antautuvat tulkittaviksi kontekstilähtöisesti. Koska toi-

mijuus on tutkimuksen keskiössä, kiinnitin huomioni ensisijaisesti verbiprosessei-

hin ja rakensin työkaluksi verbiprosessien ryhmittelykehikon, johon kokosin 

aineistosta erityyppisiä suhdelauseita ja varmuutta ja mahdollisuuksia implikoivia 

dynaamisia ja episteemisiä sekä velvollisuuksia tuottavia deonttisia verbiproses-

seja. Myös minää representoivat toimijapositiot, diskurssia aktivoivan leksikon 

sekä toimijuutta merkityksellistävät morfologiset piirteet kokosin työkaluksi dis-

kurssien ja toimijuuksien tulkitsemiseen. 

Tutkimus on laadullinen ja haastateltavia on seitsemäntoista, joten päätelmiä 

aineiston diskursseista ja toimijuuksista ei voi yleistää. Tuloksia tarkastelen näyt-

teenä siitä, millaisia toimijuuksia vapaaehtoisesti lapsettomat tuottivat 2010-luvun 

Suomessa ja millaisiin positioihin se asettuivat lisääntymisnormiin nähden. 

Aineisto koostuu monenlaisten vapaaehtoisesti lapsettomien puheesta, sillä jo 

vapaaehtoisesti lapsettoman määrittelyssä ja haastateltavien etsimisessä tähtäsin 

laajaan kirjoon. Siksi tuloksena on erilaisia diskursseja, joilla haastateltavat raken-

tavat oman toimijuutensa, konstruoivat lapsettoman maailman ja tuottavat suh-

teensa toisiin. 

Haastateltavien puhe on tuotettu suhteessa haastattelun teemoihin: mitä kysy-

tään ja mitä ei kysytä. Kun tutkimuskysymyksistä ensimmäisessä tarkastelin 

vapaaehtoisen lapsettomuuden merkityksiä, oli odotettavissa, että esille nousee 

puheenaiheita, joilla on jollain tavalla merkitystä haastateltaville itselleen haastat-

telun kontekstissa. Topiikeista syntyy leksikon tasolla toteutuvaa merkityksen-
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antoa, sillä jos puhuja on haastattelemista kohtaan myötämielinen, hän tuottaa 

itselleen merkityksellisiä asiaintiloja (Lehtomaa 2005: 180; Pöysä 2010: 157). 

Vapaaehtoisesti lapsettomat puhuivat aiheesta omasta tahdostaan, ja onnistuimme 

haastateltavien kanssa luomaan kohtaamisiin rauhallisen ja luottamuksellisen ilma-

piirin, joten tilaa oli kunkin omalle merkityksenannolle. Haastattelutilanteen kon-

tekstualisointi antoi pohjan suunnitella ja rakentaa haastattelutilanteet niin, että 

haastateltavalla on tilaa tuottaa merkityksiä, ja se antoi perustan myös tulkita 

puhujien vaikenemisia ja hiljaisuuksia suhteessa sekä haastattelun teemaan että 

haastattelijaan. 

Topiikkien valossa vapaaehtoisen lapsettomuuden merkitys rakentuu lapsetto-

muuden ja lapsen merkityksen pohdinnassa sekä perherooleina, lapsettomuudesta 

puhumisena sekä normien ja normipoikkeamien pohdintana. Haastateltavat konst-

ruoivat vapaaehtoisen lapsettomuuden vapautena ja itsestäänselvyytenä mutta 

myös itsekkyytenä, valintana ja prosessina. Kaikki myös merkityksellistävät lapsen 

jonkinlaisena, useimmiten ilona, sekä taakkana ja verrannollisena lemmikin hoi-

vaamiseen. Melkein kaikki haastateltavat tuottavat vapaaehtoisen lapsettomuuden 

puheenaiheena jollakin tavoin, ja edelleenkin jonkin verran tabuksi osoittautuva 

aihe näyttäytyy konfliktina ja sopuna sekä vaikenemisena ja oman puhumisen stra-

tegiana. Esiin nousevat lisäksi ruumiillisuus, maailman tila, uskonto, työ ja koulu-

tus sekä koti. Kielenkäytössä merkitykset rakentuvat aina uudelleen tilanteissa ja 

konteksteissa vuorovaikutuksessa, joten aineisto kuvaa haastateltavien kokemuksia 

vapaaehtoisesta lapsettomuudestaan haastattelun hetkellä. 

Eivät puheenaiheet sinänsä, vaan niistä puhumisen tavat rakentavat haastatel-

tavan suhteen topiikkeihin, jossa risteävät ja kietoutuvat toisiinsa minän, maailman 

ja suhteiden esittäminen. Diskurssien tulkitsemisessa prosessit ovat keskeisessä 

asemassa, ja ne myös näyttävät haastateltavien toimijuuksia. Lausumien voiman-

pesät, verbiprosessit, liittävät toimijuuden diskurssiin, vaikka diskursseja voivat 

aktivoida mitkä tahansa kielenpiirteet. Jäsensin tulkitsemani diskurssit karkeasti 

minän representaatioihin, vapaaehtoisesti lapsettoman maailman rakentumiseen ja 

vuorovaikutukseen vapaaehtoisesti lapsettomien ja toisten kesken. Näin sain moni-

naisen aineiston hallintaan ja pääsin kiinni sekä vapaaehtoisesti lapsettoman itsensä 

representaatioon kuin myös niihin diskursseihin, joita hän tuottaa retorisesti suh-

teessaan toisiin. 
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8.1 Diskurssit ja toimijuudet 

Haastateltavat merkityksellistävät vapaaehtoisen lapsettomuutensa elämän-

muotona niin, että se tuottaa heille tyytyväisyyttä ja kokemuksen vapaudesta ja 

nauttimisesta. Nämä kokemukset rakennetaan suhdelausumilla, jolloin asiaintila 

näyttäytyy itsestään selvänä, pysyvänä ja varmana, eikä siinä ole neuvottelulle 

sijaa. Lapsettomuuden itsestäänselvyyttä he tuottavat suhdelausumien luonnehti-

villa ja nimeävillä predikatiiveilla (se on ollu ihan, päivänselvää; mulle se oli tie-

tynlaista vapautta) ja sävypartikkeleilla -hAn, -kin ja -kAAn. Vapaus suo mahdolli-

suuden toimia monin tavoin ja se rakentuu sekä vapautena lapsesta ja sen hoivaa-

misesta johonkin, esimerkiksi liikkumiseen ja ajan viettämiseen yksinomaan 

aikuisten kesken. 

Lapsettomuuden julistaminen ja lasten hankkimisesta kieltäytyminen tuottavat 

dynaamista toimijuutta myöntävin ja kieltävin indikatiiviverbimuodoin ja dynaa-

misin modaaliverbiprosessein (uskallan kyl seistä niinku sanojeni takana; en haluu 

lapsia tällaseen maailmaan; mie pystyn sanomaan sen asian niinku, se on). Niissä 

erityisesti naisen toimijuus näyttäytyy varmana ja naishaastateltava sanallistaa toi-

mintaansa lisääntymisnormia vasten. Normi tarkentuu näissä diskursseissa nor-

meiksi lisääntymiseen sopivasta ikäkaudesta, naissukupuolesta ja perheestä, ja 

deonttiset verbiprosessit näyttävät lapsettoman ahtaan tilan. Vapaaehtoisesti lapset-

tomat kielentävät julistamista myös affirmatiivisin puheaktiverbiprosessein, jolloin 

näkemyksen rohkea esittäminen korostuu (mä toteen että tää on mun oma elämä). 

Naispuolinen vapaaehtoisesti lapseton määrittää itse oman tilansa ja päätäntä-

valtansa omasta ruumiistaan dynaamisin myöntö- ja kieltolausumin. Ruumiilli-

suusdiskurssissa merkityksellistyy halu ja tarve säilyttää päätösvalta itsellä samalla 

kun kielletään toisten – implisiittisesti miehen – valta siihen (se itse asiassa mer-

kitsee mul sitä, että mää saan itse naisena, päättää, omast, kehosta). Tässä diskurs-

sissa mies kirjoittuu naishaastateltavan vastatoimijana, ja muualla aineistossa van-

hemmat sukulaisnaiset näyttäytyvät naispuolisen vapaaehtoisesti lapsettoman toi-

mijuuden kontrolloijina. Haastateltavien lukumäärä ei ole kuitenkaan niin suuri, 

että siitä voisi tehdä päätelmiä vapaaehtoisen lapsettomuuden kokemuksista sen 

kummemmin haastateltavien tai yleensä vapaaehtoisesti lapsettomien sukupuolen, 

iän kuin elämänmuodonkaan suhteen. Kuitenkaan en voi olla kiinnittämättä huo-

miota sellaisiin diskursseihin, jotka näyttävät tässä tutkimusjoukossa tyypillisiltä 

mies- tai naishaastateltaville. 

Lapsettoman toimijuus näyttäytyy toisenlaisena determinismidiskurssissa, kun 

olosuhteet kaventavat ja määräävät omaa toimijuutta. Silloin läsnä ovat vääjäämät-
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tömiltä näyttävät elämänkulut sairauksineen ja elämänehtojen globaali heikkene-

minen. Epäedullisiksi olosuhteiksi lasten hankkimiseen merkityksellistetään sai-

raudet ja epäedulliset geenit sekä huono ja yhä paheneva maailman tila. Miehet 

sanallistavat kohtalonomaisen pessimistisen kuvan maailmasta, johon ei lapsia 

kannata hankkia (maailma loppuu). He myös näyttävät luovuttavan päätöksenteon 

lisääntymisestä naisille ja vetäytyvän omasta toimijuudestaan tuossa kontekstissa 

(tapahtu mitä on tapahtunnu; näin elämä meni; se meni sitte niinku sen meni). Van-

hat miehet ovat ajautuneet lapsettomuuteen, ja näyttävät joskus tämän aineiston 

valossa naisten ratkaisujen myötäilijöiltä. 

Konstruktiivista toimijuutta tuotetaan aineistossa paljon, myös kiedoksissa 

dynaamiseen toimijuuteen ja toiminnan mahdollisuuksia kaventaviin deonttisiin 

direktiiveihin: vapaaehtoisesti lapseton pohtii eri elämänmuotoja verraten niitä toi-

siinsa, reflektoi omaa suhdettaan lasten hankkimiseen ja rakentaa sopua konflikti-

tilanteissa (monessa asiassa on tämmönen kakspiippunen juttu sitten että mitä se 

on olla lapseton; minkälainen mää oisin ihmisenä sen jälkeen jos mää oisin kas-

vattanut jonkun lapsen). Konstruktiivisen toimijan tuottamat mentaaliset ja epis-

teemiset verbiprosessit ja monet näkökulmat rakentavat moniarvoisuutta samoin 

kuin sopua rakentava ja asiaintilojen erilaisuutta olemassa olevana kuvaava kuilu-

diskurssi. 

Useimmissa diskursseissa tuotetaan kulttuurista korrektiutta kommentoimalla 

omaa epäkorrektiksi tiedettyä puhetta lisääntymisestä ja perhenormista. Tällainen-

kin diskurssi näyttää kaksi tapaa puhua tabusta aiheesta (mä en pidä lapsista, tota 

en tosiaan viittis ensimmäisenä sanoa ihmisille). Kulttuurista korrektiutta vapaaeh-

toisesti lapsettomat sanallistavat usein, mikä näyttää lisääntymis- ja perheellisty-

misnormin voiman: myönteisen kuvan lapsesta ja perheestä. Kun lapseton esittää 

lisääntymisnormin piiriin lukeutuvat asiat epäkorrektiksi tietämällään tavalla, hän 

kommentoi sanomaansa ja osoittaa näin kulttuurisesti korrektin puhumisen rajat. 

Maailmaansa vapaaehtoisesti lapseton tuottaa kaikilla diskursseilla, ja ekspli-

siittisimmin se rakentuu pahenevana maailman tilana ja lapsettoman ahtaana ase-

mana lisääntymisnormin katveessa. Lapsen ja perheen tulkintaa normeiksi tukevat 

kielelliset valinnat silloin, kun niiden määritteinä on asiaintilan itsestäänselvyyttä 

implikoiva definiittinen demonstratiivipronomini se tai ne (se perhe; ne lapset) 

eivätkä ne viittaa aikaisemmin mainittuun. Lasta ja perhesuhteita merkityksellistä-

viä diskursseja aineistossa on myös eniten. Lapsi hankitaan, mikä näyttää sen pro-

jektimaisena suunniteltuna hankkeena, jolle vanhemmat antavat kaikkensa. Lapsi 

näytetään sekä tuttuna että teoreettisena lapsena, ja lapsesta esitetään koituvan 

enemmän iloa kuin kielteisiä asioita (hirmu kivaa on olla lasten kanssa). Jotkin 
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metaforat aktivoivat tulkinnan lapsesta taakkana ja kahleena, joka rajoittaa tekemi-

siä ja sitoo vanhemman vapauden (onneks nyt ei tässä oo kettään niinku än äs riip-

pakivenä). Lapsi esitetään vauvana ja pikkulapsena, ei esimerkiksi koululaisena, ja 

aineistossa on vain muutama maininta teinistä ja lapsesta aikuisikäisenä. Tulkitsin 

tämän painotuksen niin, että hoivaamisen hankaluus ja muu vaiva lapsesta liitetään 

siihen ikäkauteen, jolloin lapsi on riippuvainen huoltajastaan. Jos lapsikäsitys ylei-

sestikin olisi laajempi, voisi lapsen kasvamisesta ja seurasta saatava ilo ehkä näkyä 

enemmän myös tavassa puhua lapsesta. 

Lapsen kanssa kilpailevia kiintymyssuhteita luodaan lemmikkeihin. Mielen-

kiintoinen onkin tapa verrata lemmikin ja lapsen hoivaamisen rasittavuutta toi-

siinsa. Lemmikkidiskurssi näyttäytyy miesten puheena, lapsi taas naisten puheena, 

ja miehen lemmikki – koira – voittaa mieluisuudessa lapsen (esimerkiks eläimet on 

meille äärettömän rakkaita). Tulkitsin lapsen ja lemmikin hoivaamisen vallan käyt-

tämisen ja toimijuuden tukemisen kysymyksenä: eläin ehdollistetaan haluttuun 

käyttäytymiseen ja lapsi tarvitsee kasvaessaan tukea oman toimijuutensa kehitty-

misessä. Toki sekä lapsen että lemmikin kanssa vaihdetaan tunneilmaisuja puolin 

ja toisin. 

Ikäluokat pienenevät, lapsia on yhä vähemmän, yksin elävien talouksien määrä 

kasvaa ja lapsi on yhä harvinaisempi monien ihmisten arkipäivässä. Kun yhä har-

vemmilla on omakohtaisia kokemuksia lapsista, voi se vaikuttaa haluun jäädä lap-

settomaksi. Lapsi voi tuntua oudolta, kun omia kokemuksia ei ole. Tällaisessa 

tilanteessa voi lapsikäsitys muotoutua tyypitteleväksi, jos lapsi yleisesti konstruoi-

daan – kuten tässäkin aineistossa – luonnehtivin määrittein (viksu; kiusaannuttava) 

tai nimeämällä (hauska tyyppi; epämiellyttävä hahmo), joilla lapsista tehdään kes-

kenään samanlaisten ryhmä. Media tuottaa osaltaan kielteistä kuvaa vanhemmuu-

desta ja sen työläydestä yhteiskunnassa, jossa vanhempien omat tavoitteet ovat kor-

kealla, täydellisen lastenkasvatusprojektin onnistuneessa suorittamisessa. 

Perhesiteitä tuottavia diskursseja on eniten koko aineistossa, minkä tulkitsin 

osoittavan myös perhenormin vahvuutta suomalaisessa kulttuurissa 2010-luvulla. 

Perhe näyttäytyy aineistossa perinteisenä heteroparisuhteena lapsineen, sillä muun-

laisia perherakenteita ei nostettu esille eikä eksplikoitu myöskään lasten hankki-

mista yksin. Perhe ja vanhemmuus näytetään kahdenlaisessa valossa, idyllinä ja 

huonona perhe-elämänä ja vanhemmuutena. Vanhemmuus näyttäytyy kartettavana 

roolina, ja diskurssi sukupuolittaa miesten ja naisten toimijuudet: naiset kieltäyty-

vät vanhemmuudesta dynaamisesti ja miehet luopuvat siitä deterministisesti (mä en 

tuu olemaan äiti, koska mä en halua; naisystävät, päätti tietysti että he ei pidä 

lasta). Determinismi tuotetaan omana kelvottomuutena vahvaksi ja valmiiksi 
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isäksi, mikä kertoo isän roolin heiveröisyydestä, ja viitteitä isän roolin vieraudesta 

on nuorempienkin miesten tuottamissa diskursseissa. Tämän voi tulkita isiksi 

haluaville mahdollisuutena luoda omanlainen isyys ilman valmiin roolin kaventa-

vaa vaikutusta. Äidiksi haluavilla naisilla puolestaan näyttäisi olevan suuri työ 

vapautua kohti omannäköistään äitiyttä, sillä jokseenkin normitettuna äidin rooli 

tässä aineistossa esitetään (hoivaihminen; perinteinen äitihahmo). 

Vastuun suvun jatkamisesta miehet ottavat perhediskurssissa suosiolla omille 

harteilleen, kun taas naisiin toiset kohdistavat odotuksia lisääntymisestä ja suvun 

jatkumisesta (mää olen ainut, ainut miespuolinen, että tässä on naispuolisia on ser-

kut ja kaikki että, tämä sukuhaara tähän päättyy). Perhe näyttäytyy sitä ihanteelli-

sempana mitä kauempana reaalisesta perhe-elämästä puhujat näyttävät elävän: van-

hat yksin elävät miehet rakentavat perheidylliä ja vanhat naiset huonon perhe-

elämän diskurssia, mikä näyttää perustuvan kokemuksiin lähipiirin tai lapsuuden 

perheistä (siinähän kanavoituu vihat ja rakkaudet ja, huoli ja, huolenpito, ja välit-

täminen, suru, kaikki, sen perheen kesken; vaikeat asiat piilotetaan, ja elämä ei oo, 

ilosta, elämää). Perheidyllidiskurssi näyttää Tainion tutkimustuloksia vahvistaen 

miehet tunteellisina, mikä osaltaan romuttaa aiempaa käsitystä naisista tunteelli-

suuden ilmaisijoina ja miehistä siitä pidättyvinä (Tainio 2001: 51). Nuoret eivät näe 

perusteita suvun geneettiselle jatkamiselle, vaan pitävät sitä itsekkyytenä. Perhee-

seen ja lapseen kiinnittyvä puhe on melko sukupuolittunutta, mistä voi päätellä, että 

edelleen lapsi on ensi sijassa naisen lapsi. Avioliittojen määrä vähenee ja perhe-

suhteiden kirjo moninaistuu, mutta edelleen vallitseva normi parisuhteesta, per-

heestä ja lapsesta on voimissaan. Vanhojen haastateltavien hedelmällisessä iässä 

perhemuotojen kirjo on ollut kapeampi, ja perheiden moninaisuuden esille tuomi-

nen oli siksi epätodennäköistä. 

Kuiludiskurssi tuottaa perheellisten ja lapsettomien erilaisuuden pikemminkin 

asiaintiloina kuin ihmisten toimintana. Se luo vastapositiot vapaaehtoisesti lapset-

tomien sisäryhmän ja perheellisten ulkoryhmän välille ja asemoi ne erilleen. Kah-

tiajako rakentuu olemassa olevana ja diskurssi luonnehtii kumpaakin ryhmää 

monenlaisin määrittein ja vertaillen niitä toisiinsa (on vieläki semmonen väli siinä 

niinku sitte perheellisten ja eiperheellisten välillä; kasti; klikki; kyllä se rentoutta-

vampaa on niitten lapsettomien kanssa olla). Ryhmien diskursiivinen konstruointi 

sisä- ja ulkoryhmiksi ja ihmisten luonnehtiminen yhtenäisinä stereotyyppisinä 

joukkoina yksinkertaistaa moniulotteisia asiaintiloja ja vahvistaa ja luo omalta 

osaltaan kahtiajakautunutta kuvaa maailmasta (Pälli 2003: 41). 

Vuorovaikutusta ilmentävät diskurssit näyttävät ryhmien ja kokemuksien koh-

taamisen, kun konflikti- ja sopudiskurssia rakennetaan paljon, sopua tosin selvästi 
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enemmän (sit kyl sen kans, joutuu aikamoisiin väittelyihin; jos se tulee puheeksi 

niin, se vaatii vähän tasapainoilua). Dynaamisimmillaan vapaaehtoisesti lapsetto-

man toimijuus rakentuu haastamisdiskurssissa, jossa se näyttäytyy muihin kohdis-

tettuna tasavertaisuuden vaatimuksena ja ylpeyden aiheenakin: oma elämänmuoto 

tuodaan esiin myönteisenä ja sitä puolustetaan vuorovaikutuksessa lisääntymis-

normia edustavan puhekumppanin kanssa. Toimijuus näyttäytyy tällöin rohkeana 

ottaen huomioon, että vapaaehtoinen lapsettomuus tuotetaan koko aineistossa 

melko tabuna yleisesti, ja erityisesti vuorovaikutuksessa aiheeseen eri tavalla suh-

tautuvien kanssa. Silloin oma toimijuus joutuu toisten mitätöimisen ja paremmin 

tietämisen kohteeksi, ja lapseton haastaa lisääntymisnormin vaatien yhtäläistä 

arvostusta perheellisten kanssa (mä sanoin että ei, että tee ite [lapsi]). 

Toimijuuden dynaamisuutta vahvistaa juuri vuorovaikutustilanne, jossa 

molemmat osapuolet ovat diskursiivisesti läsnä yhtä aikaa. Samalla vuorovaikutuk-

sen näyttämöllä lapseton myös menettää oman toimijuutensa tai se on pienimmil-

lään, kun toiset riistävät sen tietämällä paremmin, vähättelemällä, mitätöimällä ja 

suostuttelemalla (no ei sulla oo lapsia, et sä voi tietää; hän on vähä yrittäny et eksä 

nyt vois vielä pikkasen miettii). Toimijuuden riistämisen diskurssissa vapaaehtoi-

sesti lapsettomien sisäryhmä ja lisääntymismyönteisten ulkoryhmä asettuvat etäim-

mälle toisistaan. 

Koska vapaaehtoisesti lapsettoman ja lisääntymisnormia edustavan kohtaami-

sia merkityksellistäviä diskursseja on aineistossa määrällisesti vähemmän kuin 

vapaaehtoisesti lapsettoman itsensä representaatiota ja suhdettaan perheeseen 

rakentavia, näyttää vapaaehtoinen lapsettomuus edelleen tabulta. Siitä on osoituk-

sena myös yhteentörmäystilanteita välttävä vaikenemisdiskurssi, joka tuottaa kult-

tuurista korrektiutta karttamalla kohtaamisia, joissa konflikti vaikuttaa väistämät-

tömältä. Vapaaehtoisen lapsettomuuden luonnetta tabuna tuottaa lisäksi haastatel-

tavien tarve pohtia etukäteen oman puhumisensa strategiaa mahdollisia konfron-

taatioita varten (se [keskustelu], vähä riippuu henkilöstä. joissain tapauksissa se 

tyrehtyy joissain tapauksissa sitä yrittää jatkaa). 

Vapaaehtoisesti lapsettoman toimijuus ja lisääntymisnormi kielentyvät lukui-

sin eri tavoin. Lisääntymisnormi sanallistetaan paitsi ikänä, sukupuolena ja elämän-

muotona myös määrällisenä ja laadullisena auktoriteettina (passiivimuodot, monet; 

vanhemmat naiset; yhteiskunta, Raamattu) velvollisuutena ja lisääntymisnormin 

mukaisena luonnollistumisena. Vapaaehtoisesti lapsettoman maailma konstruoituu 

kahtiajakautuneena lapsettomiin ja perheellisiin ja ne asemoituvat kauaksi toisis-

taan. Noissa asemissa lapsettomat toteuttavat omaa elämänmuotoaan ja perheellis-

tymistä edustavat omaansa. Kuilun yli rakennetaan konflikteja mutta vielä run-
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saammin sopua ja mukautumista erilaisiin tilanteisiin. Sopu näyttäytyy mielenkiin-

toisella tavalla etenkin silloin, kun vapaaehtoisen lapsettomuuden outoudesta ja 

harvinaisuudesta huolimatta sen kertominen äidille saakin hyväksyvän vastaan-

oton. Puhujalle tällainen yllätyksellinen suhtautuminen kirjoittuu ilahtuneisuutta 

implikoivana lausumaketjun loppukommenttina (hyvä juttu). Vaikka vapaaehtoi-

sesti lapsettomien maailma näyttäytyy pitkälti kahtiajakautuneena, osoittavat lap-

settomien monenlaiset toimijuudet – dynaaminen, toteava, mentaalinen, mukau-

tuva, vaikeneminen – vapaaehtoisen lapsettomuuden monenlaiseksi ja yksilöl-

liseksi. Ei ole homogeenistä ryhmää ´vapaaehtoisesti lapsettomat´ niin kuin ei 

yhdenlaisia ´lapsiperheitäkään´. 

8.2 Pohdinta 

Kielitieteellisen diskurssintutkimuksen metodologian ja kulttuurintutkimuksen 

tulosten liittäminen toisiinsa tuo tutkimukseen moniulotteisuutta, mikä laajentaa 

ymmärrystä siitä, miten tietoa tuotetaan. Jos kuvataan kielellisiä ilmiöitä kapeasti 

vain omassa käyttöyhteydessään, voi ilmiön ymmärtäminen jäädä irralliseksi. Kun 

kielellinen tulkinta yhdistetään kulttuurin tulkintaan, merkityksen tulkinta ulottuu 

kielellisen rakenteen yli yhteiskuntaan ja sosiaaliseen toimintaan (Pälli 2005: 7). 

Tämän tutkimuksen diskursseissa rakentuu kielellisten valintojen kautta kuva 

vapaaehtoisesta lapsettomuudesta sosiaalisena toimintana suomalaisessa yhteis-

kunnassa 2010-luvulla, joka olisi jäänyt kapeammaksi yksinomaan lingvistisen dis-

kurssintutkimuksen varassa. Vapaaehtoisen lapsettomuuden yleistymisen myötä 

moninaistuvat toimijuudet olisivat jääneet irrallisemmiksi ja lisääntymisnormin 

kulttuurinen tausta ohuemmaksi ilman tulosten liittämistä yhteiskunnalliseen kon-

tekstiin. 

Kontekstualisoimalla ilmiöistä puhuminen kulttuuriin ja kulttuurin muutok-

seen tuotetaan tietoa siitä, miten kielenkäytöllä luodaan maailma, miten sitä yllä-

pidetään ja muutetaan. Kielen keinoja tutkittaessa tulee näkyviin myös kielen valta. 

Kulttuurintutkimuksessa ei yleensä ole pureuduttu kieliopillisiin kategorioihin ja 

niiden funktioihin. Uskon tämän tutkimuksen osoittavan, millaisen lisän aineiston 

kielitieteellinen tarkastelu tuo kulttuurintutkimukseen. Kulttuurintutkimus näyttää 

haastattelemisen diskursiivisen todellisuuden tekemisenä, mikä tuo lisäarvoa ling-

vistisen tutkimusaineiston hankkimisessa ja rikastaa aineiston tulkintaa: haastatte-

lija ja haastateltava luovat olosuhteet yhdessä ja tuottavat tutkimusaineiston 

yhdessä, vaikka roolit ovat erilaiset. Tällöin syntyy tilaa myös hauraalle, arkiselle 

ja totunnaistuneelle toimijuudelle (Hynninen ym. 2015: 182). 
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Lingvistisen diskurssintutkimuksen menetelmä ja tulosten soveltaminen kult-

tuurintutkimukseen rikastaa yhteiskunnallista keskustelua vapaaehtoisesta lapset-

tomuudesta ja tulkintaa yksilön toiminnasta yhteisössään ja yhteiskunnassa. Kie-

lenkäyttö tuottaa merkityksiä ja konstruoi toimijuuksia ja rakentaa myös lisäänty-

misnormin, jota vasten toimijuus usein näyttäytyy. Yksilön ja kulttuurin vuorovai-

kutussuhdetta kuvastavat myös diskurssien tulkinnassa käyttämäni transitiiviset ja 

intransitiiviset verbit rakentaa – rakentua, tuottaa – tuottua, mikä näyttää yksilön 

ja kulttuurin kiinteän liiton. 

Diskursseissa tulkitut vapaaehtoisesti lapsettomien toimijuudet rakentuvat 

moninaisina intentionaalisesta varauksettomasta haluamisesta ja direktiivisestä 

vastapuolen haastamisesta arkisen elämänmuodon kokemiseen tietynlaisena. 

Vapaaehtoisesti lapseton näyttäytyy monenlaisena ja tuo eri puolia esille omasta 

elämänmuodostaan, käsityksestään maailmasta ja suhteestaan muihin. Tutkimuk-

seni vahvistaa käsitystä monimuotoisesta toimijuudesta ja laajentaa aktiivisen ja 

muutokseen tähtäävän toimijuuden alaa myös passiiviselta näyttävään toimijuu-

teen, hiljaisuuteen ja vaikenemiseen, ”pienempään” toimijuuteen (Hynninen ym. 

2015: 183). 

Tarkastelin vapaaehtoisesti lapsettoman toimijuuksien rakentumista heidän 

tuottamissaan diskursseissa selvittääkseni, miten lapseton merkityksellistää elä-

mänmuotoaan ja miten hän toimii suhteessa toisiin lisääntymisnormin sävyttä-

mässä kulttuurissa. Tutkimuksen toteuttamiseen käsillä olevasta aineistosta olisi 

ollut toisenlaisiakin vaihtoehtoja. Keskusteluntutkimuksen menetelmin ja moni-

äänisyyden teoriaa soveltaen olisi ollut mahdollista päästä analysoimaan täsmälli-

semmin nimenomaan vuorovaikutusta ja sen rakentumista. 

Jatkotutkimuksen aiheena olisikin kiinnostavaa paneutua tiettyihin diskurssi-

rakenteisiin ja tutkia nimenomaan niiden tuottamia merkityksiä, esimerkkeinä epis-

teemiset konditionaalirakenteet, deonttinen joutua tekemään -rakenne ja dynaami-

nen modaaliverbirakenne haluan tehdä. Vuosikymmen sitten etsin haastateltavat 

perinteisen sukupuolikäsityksen mukaan miehiin ja naisiin kategorisoituna. Mie-

lenkiintoista olisi laajentaa tätä käsitystä ja tutkia eri sukupuolten ja seksuaalistesti 

eri tavoin suuntautuneiden vapaaehtoisesti lapsettomien toimijuutta Suomessa 

2020-luvulla. Tutkimus ohjaa kiinnittämään huomiota myös erilaisiin vähemmis-

töryhmiin. 

Kielenkäyttö näyttää vahvoina lisääntymis- ja perhenormit, joita vasten vapaa-

ehtoisesti lapsettoman toimijuus asettuu. Normien vahva läsnäolo 2010-luvun Suo-

messa on tutkimuksen tuloksena yllättävin. Haastattelut on tehty noin kymmenen 

vuotta sitten, mikä antaa mahdollisuuden ymmärtää vapaaehtoista lapsettomuutta 
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tuottavia diskursseja ja muutossuuntia 2020-luvulla, kun taustaa on selvitetty. 

Lisääntymisnormin laahus on pitkä, mutta tutkimuksen tulosten valossa näyttää 

siltä, että normin voima on heikentymässä, vaikkakin hitaasti. Kulttuurisen kon-

tekstin tarjoamista resursseista tehdyt kielelliset valinnat muokkaavat sitä, miten 

maailma hahmotetaan. Siihen nähden pienetkin askeleet pois lisääntymisnormin 

varjosta näyttävät suurilta harppauksilta. Tämän tutkimuksen valossa normiviittei-

set diskurssikäytänteet ylläpitävät lisääntymistä luonnollisena ideologiana vielä 

2010-luvulla. 

Yhteiskunnan vaikutusmahdollisuudet ratkaisuihin hankkia lapsia tai jättää 

hankkimatta näyttävät pieniltä. Perhepolitiikalla ja muulla yhteiskunnan ohjailulla 

ei näytä olevan vaikutusta syntyvyyteen, sillä se nähdään henkilökohtaiseen elä-

mään kuuluvana kysymyksenä, joka ratkaistaan kodeissa eikä julkisilla foorumeilla 

(Miettinen 2015:85; Hiilamo 2002: 349). Tässäkään tutkimuksessa ei tullut esille 

sosiaalisia tukia tai niiden puutetta lasten hankkimista tai lapsettomaksi jäämistä 

pohdittaessa. Tällaiset päätökset näyttäytyvät aineistossa henkilökohtaisina asi-

oina, joihin toki toiset ihmiset pyrkivät vaikuttamaan. 

Lisääntymättä jättäminen ei varmaankaan saa yleisesti hyväksytyn ideologian 

asemaa, mutta jyrkästä kategorisoinnista ollaan pääsemässä kohti monenlaisuuden 

sietämistä, hyväksymistä ja arvostamista. Tutkimukseni avaakin uusia näköaloja 

diskurssintutkimukseen. Lisääntyminen, uudet perhemuodot, sukupuolirajojen 

murtuminen ja lapsen oikeudet saavat yhteiskunnassa koko ajan uusia merkityksiä. 

Normit kaatuvat ja uudet toimijuudet nousevat esiin. 



247 

Lähteet 

Tutkimusaineisto: 

17 haastattelua; 7 tuntia 52 minuuttia 33 sekuntia; 52 955 sanetta 

säilytteillä pseudonymisoituna Oulun yliopistossa Oulun nauhoitearkistossa 

(ONA) 

Kirjallisuus: 

AALTONEN, TARJA – LEIMUMÄKI, ANNA 2010: Kokemus ja kerronnallisuus – kaksi luentaa. 
– Johanna Ruusuvuori & Pirjo Nikander & Matti Hyvärinen (toim.), Haastattelun 
analyysi s. 119–152. Tampere: Vastapaino. 

AHEARN, LAURA M 2001: Agency. – Alessandro Duranti (toim.), Key terms in Language and 
Culture s. 7–9. Cambridge Textbooks in Linguistics. New York: Blackwell Publishing 
Ltd. 

ALASTALO, MARJA – ÅKERMAN, MARIA 2010: Asiantuntijahaastattelun analyysi: faktojen 
jäljillä. – Johanna Ruusuvuori, Pirjo Nikander & Matti Hyvärinen (toim.). Haastattelun 
analyysi s. 372–394. Tampere: Vastapaino. 

ALASUUTARI, VARPU 2018: Queerit perheet ja läheisen kuolema. – Petteri Eerola & Henna 
Pirskanen (toim.), Perhe ja tunteet s. 185–201. Helsinki, Gaudeamus. 

BAHTIN, MIHAIL 1986: The problem of speech genres. – Caryl Emerson & Michael Holquist 
(toim), M. M. Bakhtin, Speech Genres and Other Late Essays s. 60–102. Austin: 
University of Texas Press. 

BERGER, PETER L. – LUCKMANN, THOMAS 1998 [1966]: Todellisuuden sosiaalinen 
rakentuminen: Tiedonsosiologinen tutkielma. Helsinki: Gaudeamus. 

BOROFSKY, ROBERT 1987: Making History. Pukapukan and anthropological constructions 
of knowledge. Cambridge: Cambridge University Press. 

BRUNILA, KRISTIINA 2009: Kun projektista tuli mielentila. Naistutkimus 3/2009 s. 65–70. 
CASTRÉN, ANNA-MAIJA – TUOMAALA, VAULA – NEUVONEN, SAMULI 2017: Avioliittoperheen 

tuolla puolen: vastasyntyneiden perheet Helsingissä. Helsingin kaupunki, 
kaupunginkanslia, kaupunkitutkimus ja -tilastot, Tutkimuksia 2017: 3. Helsinki: 
Helsingin kaupunki. 

DAVIES, CHARLOTTE AULL 2002: Reflexive Ethnography: A Guide to Researching Selves and 
Others. ASA Research Methods in Social Anthropology. London: Taylor & Francis 
Routledge. 

DEOLLOS, IONE Y & KAPINUS, CAROLYN A 2002. Aging Childless Individuals and Couples: 
Suggestions for New Directions in Research. Sociological Inquiry Vol 72 No. 1 Winter 
2002 s. 72–80. 

DIJK, TEUN A. VAN 1997: Discourse as Interaction in Society. – Teun A. van Dijk (toim.), 
Discourse studies: A Multidisciplinary Introduction Volume 2 s. 1–37. London: SAGE. 



248 

DOUGLAS, MARY 2000 [1966]: Puhtaus ja vaara. Ritualistisen rajanvedon analyysi. 
Tampere: Vastapaino. 

DUFVA, HANNELE 2014: Vieraasta kielestä omiksi sanoiksi: Mitä Vološinov sanoi kielen 
oppimisesta ja opettamisesta? Verkkolehti Kieliverkosto, 13.3.2014. 
https://www.kieliverkosto.fi/fi/journals/kieli-koulutus-ja-yhteiskunta-maaliskuu-2014/ 
(10.1.2020) 

DURANTI, ALESSANDRO 2009: Linguistic Anthropology: Historia, Ideas, and Issues. – 
Alessandro Duranti (toim.), Linguistic Anthropology. A Reader s. 1–59. Second Edition. 
Chichester: Wiley-Blackwell. 

DURHAM, WESLEY T. 2008: The Rules-Based Process of Revealing/Concealing the Family 
Planning Decisions of Voluntarily Child-Free Couples: A Communication Privacy 
Management Perspective. Communication Studies 59(2), 132–147. DOI: 
10.1080/10510970802062451. (24.10.2021) 

EERIKÄINEN, HANNU 2006: Halu ja nautinto järjen haasteena. – Taina Kinnunen & Anne 
Puuronen (toim.), Seksuaalinen ruumis: kulttuuritieteelliset lähestymistavat s. 13–43. 
Helsinki: Gaudeamus. 

EEROLA, PETTERI – MYKKÄNEN, JOHANNA 2014: Isyyskokemuksen jäljillä. – Petteri Eerola 
& Johanna Mykkänen (toim.) Isän kokemus s. 7–18. Helsinki: Gaudeamus. 

ENFIELD, N. J. – SIDNELL, JACK 2017: The Concept of Action. Cambridge: University Press. 
ENGELBERG, MILA 2016: Yleispätevä mies - suomen kielen geneerinen, piilevä ja 

kieliopillistuva maskuliinisuus. Väitöstutkimus. Filosofian, historian, kulttuurin ja 
taiteiden tutkimuksen laitos/sukupuolentutkimus. Helsinki: Humanistinen tiedekunta, 
Helsingin yliopisto. 

ENGWALL, KRISTINA 2010: Barnfria män i Sverige. – Kristina Engwall & Peterson Helen 
(toim.), Frivillig barnlöshet. Barnfrihet i en nordisk context s. 331–354. Stockholm: 
Dialogos Förlag. 

ENGWALL, KRISTINA – PETERSON, HELEN 2010: Barnfri i ett barnvänligt samhälle. – Kristina 
Engwall & Helen Peterson (toim.), Frivillig barnlöshet. Barnfrihet i en nordisk context 
s. 13–38. Stockholm: Dialogos Förlag. 

ETELÄMÄKI, MARJA 2006: Toiminta ja tarkoite: tutkimus suomen pronominista tämä. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1008. Helsinki: Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura. 

FAIRCLOUGH, NORMAN 1989: Language and Power. London: Longman. 
FAIRCLOUGH, NORMAN 2010: Critical Dircourse Analysis. The Critical Study of Language. 

Second edition. Longman Applied Linguistics. Harlow: Pearson. 
FJELL, TOVE INGEBJÖRG 2010: Frivilligt barnlös i Norge – ett generationsperspektiv. – 

Kristina Engwall & Helen Peterson (toim.), Frivillig barnlöshet. Barnfrihet i en nordisk 
context s. 215–256. Stockholm: Dialogos Förlag. 

FOUCAULT, MICHEL 2005: Tiedon arkeologia. Tampere: Vastapaino. 
GILL, ROSALIND 1995: Relativism, Reflexivity and Politics: Interrogating Discourse 

Analysis from a Feminist Perspective. – Sue Wilkinson & Celia Kitzinger (toim.), 
Feminism and Discourse. Psychological perspectives s. 165–186. London: SAGE 
Publications. 



249 

GORDON, TUULA 2005: Toimijuuden käsitteen dilemmoja. – Anneli Meurmann-Solin & 
Ilkka Pyysiäinen (toim.), Ihmistieteet tänään s. 114–130. Helsinki: Helsingin yliopiston 
tutkijakollegio. 

GRÖNROS, EIJA-RIITTA 2013: Sanakirjojen normatiivisuus ja deskriptiivisyys. – Laura 
Tyysteri & Kaisa Lehtosalo (toim.) Hyvä sanakirja. Tieteellisiä, käytännöllisiä ja 
eettisiä näkökulmia leksikorafiaan s. 35–52. Turun yliopiston suomen kielen ja 
suomalaisugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen julkaisuja 3. Turku: Turun yliopisto. 

GUBRIUM, JABER F – HOLSTEIN, JAMES A 2003: Postmodern Interviewing. DOI: https://dx-
doi-org.pc124152.oulu.fi:9443/10.4135/9781412985437 (21.1.2020) 

HAKULINEN, AULI 2001: Liitepartikkelin -han/-hän syntaksia ja pragmatiikkaa. – Lea 
Laitinen, Pirkko Nuolijärvi, Marja-Leena Sorjonen & Maria Vilkuna (toim), Lukemisto. 
Kirjoituksia kolmelta vuosikymmeneltä s. 44–90. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
toimituksia 816. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

HALL, KIRA – BUCHOLTZ, MARY (toim.) 1995: Gender Articulated. Language and Socially 
Constructed Self. Routledge, New York and London. 

HALL, STUART 1997a: Introduction. – Stuart Hall (toim.), Representation. Cultural 
Representations and Signifying Practices s. 1–11. London: SAGE. 

HALL, STUART 1997b: The work of Representation. – Stuart Hall (toim.), Representation. 
Cultural Representations and Signifying Practices s. 13–74. London: SAGE. 

HALLIDAY M A K 1978: Language as social semiotic. The social interpretation of language 
and meaning. London: Edward Arnold Ltd. 

HALLIDAY, M A K 2004: An introduction to functional grammar. Third ed. Revised by 
Christian M.I.M. Matthiessen. London: Arnold. 

HARJUNEN, HANNELE 2008a: Lihavuus, stigma ja sukupuoli. – Hannele Harjunen, Women 
and Fat. Approaches to the Social Study of Fatness. Väitöskirja. Jyväskylä Studies in 
Education, Psychology and Social Research 379. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

HARJUNEN, HANNELE 2008b: Women and Fat. Approaches to the Social Study of Fatness. 
Väitöskirja. Jyväskylä Studies in Education, Psychology and Social Research 379. 
Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

HEIKKINEN, KRISTA 2007: Vapaaehtoisen lapsettomuuden kamppailevat konstruktiot: 
diskurssianalyysi vapaaehtoisen lapsettomuuden merkityksellistämistä internetin 
keskustelupalstalla. Pro gradu -tutkielma. Turku: Turun yliopisto, sosiologia. 

HEIKKINEN, VESA 1999: Ideologinen merkitys kriittisen tekstintutkimuksen teoriassa ja 
käytännössä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 728. Helsinki: 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

HEIKKINEN, VESA 2012a: Diskurssi. – Vesa Heikkinen, Eero Voutilainen, Petri Lauerma, 
Ulla Tiililä & Mikko Lounela (toim.), Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käsikirja 
s. 94–99. Helsinki: Gaudeamus Oy. 

HEIKKINEN, VESA 2012b: Ideologia. – Vesa Heikkinen, Eero Voutilainen, Petri Lauerma, 
Ulla Tiililä & Mikko Lounela (toim.), Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käsikirja 
s. 112–119. Helsinki: Gaudeamus Oy. 

HELASVUO, MARJA-LIISA – HUUMO, TUOMAS 2010: Mikä subjekti on? – Virittäjä 114(2) s. 
165–195. 



250 

HELNE, TUULA 2009: Kilpailukyky-yhteiskunnan tabut ja niiden (vähemmän) inhimilliset ja 
(vähemmän) sosiaaliset seuraukset. – Merja Laitinen & Anneli Pohjola (toim.), Tabujen 
kahleet s. 19–42. Tampere: Vastapaino. 

HEMNELL, MATILDA 2010: Frivilligt barnlösa kvinnor i Finland. – Kristina Engwall & Helen 
Peterson (toim.), Frivillig barnlöshet. Barnfrihet i en nordisk context s. 165–212. 
Stockholm: Dialogos Förlag. 

HIILAMO, HEIKKI 2002: The rise and fall of nordic family policy? historical development and 
changes during the 1990s in Sweden and Finland. Stakes, National Research and 
Development Centre for Welfare and Health, Research Report 125. Helsinki: Stakes. 

HIRVONEN, HELENA 2007: Biologinen sosiaalisen mallina: valintoja uuden 
hedelmöityshoitolain kentällä. Sosiologia 44 (2007): 4, s. 279–296. 

HOMANEN, RIIKKA 2013: Doing Pregnancy, the Unborn, and the Maternity Healthcare 
Institution. Academic dissertation. School of Social Sciences and Humanities. Tampere: 
University of Tampere. 

HONKANEN, SUVI 2012: Kielioppi ja tekstilaji. Direktiivin muotoilusta viraston 
ryhmäkirjeissä. Helsinki: Helsingin yliopisto. 

HONKASALO, MARJA-LIISA 2004: Jotain jää yli. Ruumiillisuus konstruktionismin ja eletyn 
jälkeen. – Eeva Jokinen, Marja Kaskisaari & Marja Husso (toim.), Ruumis töihin! 
Käsite ja käytäntö s. 305–328. Tampere: Vastapaino. 

HONKASALO, MARJA-LIISA 2008: Reikä sydämessä. Sairaus pohjoiskarjalaisessa 
maisemassa. Tampere: Vastapaino. 

HONKASALO, MARJA-LIISA – KETOKIVI, KAISA – LEPPO, ANNA 2014: Moniselitteinen ja 
hämärä toimijuus. Sosiologia 4/2014 s. 364–374. 

HOOLI, NIKU – NIEMINEN, ANNA-SOFIA 2019: Aikuisten perhe. Miksi valitsemme 
lapsettomuuden? Helsinki: Kosmos. 

HYNNINEN, ANNA – LINDFORS ANTTI –OPAS, MINNA 2015: Valta ja toimijuus. – Jaana Kouri 
(toim), Askel kulttuurien tutkimukseen, s 173–187. Folkloristiikka, kansatiede ja 
uskontotiede, Scripta Åboensia 3. Turku: Turun yliopisto. 

HYTÖNEN, KIRSI-MARIA – SAARIMÄKI, PASI – NISKANEN, HELI 2012: Syntymän pitkä kaari. 
– Pasi Saarimäki & Kirsi-Maria Hytönen & Heli Niskanen, Lapsi matkalla maailmaan 
s. 26–34. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden seura, Historiallinen Arkisto 135. 

HYVÄRINEN, MATTI 2010: Haastattelukertomuksen analyysi. – Johanna Ruusuvuori, Pirjo 
Nikander & Matti Hyvärinen (toim.), Haastattelun analyysi s. 90–118. Tampere: 
Vastapaino. 

HYVÄRINEN, MATTI – LÖYTTYNIEMI, VARPU 2005: Kerronnallinen haastattelu. – Johanna 
Ruusuvuori ja Liisa Tiittula (toim.). Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus s. 
189–222. Tampere: Vastapaino. 

HÄGGMAN, KAI 1994: Perheen vuosisata. Perheen ihanne ja sivistyneistön elämäntapa 1800-
luvun Suomessa. Historiallisia tutkimuksia 179. Helsinki: Suomen Historiallinen Seura. 

HÄMEENAHO, PILVI – YLIPULLI, JOHANNA – SUOPAJÄRVI, TIINA 2018: Kulttuurintutkimus 
osana yhteiskuntaa. – Pilvi Hämeenaho, Tiina Suopajärvi & Johanna Ylipulli (toim.), 
Soveltava kulttuurintutkimus s. 7–27. Tietolipas 259. Helsinki: Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura. 



251 

HÖGBACKA, RIITTA 2003: Naisten muuttuvat elämänmuodot maaseudulla. Helsinki: 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

IRANTO, ANNAMARI 2011: Tekstin tunteet – vai tutkijan? Epäoikeudenmukaisuus 
oikeuskäsityksiä ilmentävissä teksteissä. – Sami Lakomäki, Pauliina Latvala & Kirsi 
Laurén (toim.), Tekstien rajoilla. Monitieteisiä näkökulmia kirjoitettuihin aineistoihin 
s. 137–157. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1314, Tiede. Helsinki: 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

ISK 2010 = HAKULINEN, AULI – VILKUNA, MARIA – KORHONEN, RIITTA – KOIVISTO, VESA – 

HEINONEN, TARJA RIITTA – ALHO, IRJA 2010. Iso suomen kielioppi. 4. painos. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 950. Helsinki: Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura. 

JAAKOLA, MINNA 2012: Kognitiivinen kielentutkimus. – Vesa Heikkinen, Eero Voutilainen, 
Petri Lauerma, Ulla Tiililä & Mikko Lounela (toim.), Genreanalyysi. 
Tekstilajitutkimuksen käsikirja s. 537–545. Helsinki: Gaudeamus. 

JALAGIN, KATI 2008: Valinnan vapaus ja yhdenmukaisuuden pakko: vapaaehtoinen 
lapsettomuus internetkeskusteluissa. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin 
yliopisto, sosiologia. 

JENSEN, AN-MAGRITT 2010: Nära pappor och distanserade män. – Kristina Engwall & Helen 
Peterson (toim.), Frivillig barnlöshet. Barnfrihet i en nordisk context s. 355–388. 
Stockholm: Dialogos Förlag. 

JOKINEN, KIMMO – MIKATS, JANA 2018: Lähisuhteet lapsen arjessa. – Petteri Eerola & Henna 
Pirskanen (toim.), Perhe ja tunteet s. 49–65. Helsinki, Gaudeamus. 

JOKINEN, ARJA – JUHILA, KIRSI – SUONINEN, EERO 2016: Diskurssianalyysi. Teoriat, 
peruskäsitteet ja käyttö. Tampere: Vastapaino. 

JOUHKIMO, TONI – KOKKI RUUT 2000: Tämä on kahden aikuisen hemmottelusuhde: 
diskurssianalyysi vapaaehtoisesti lapsettomasta elämänpolitiikasta. Pro gradu -
tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, 
sosiologia. 

JUHILA, KIRSI – JOKINEN, ARJA – SUONINEN, EERO 2012: Kategoria-analyysin teesit. – Arja 
Jokinen, Kirsi Jokinen & Eero Suoninen: kategoriat, kulttuuri & moraali. Johdatus 
kategoria-analyysiin s. 45–87. Tampere: Vastapaino. 

JUHILA, KIRSI 2012: Poikkeavan kategorian jäsenyyden tuottaminen ja vastustaminen. – Arja 
Jokinen, Kirsi Jokinen & Eero Suoninen: kategoriat, kulttuuri & moraali. Johdatus 
kategoria-analyysiin s. 175–225. Tampere: Vastapaino. 

JULKUNEN, RAIJA 2004: Sosiaalipolitiikan ruumis. – Eeva Jokinen, Marja Kaskisaari & 
Marja Husso (toim.), Ruumis töihin! Käsite ja käytäntö s. 17–40. Tampere: Vastapaino. 

JUSSILA, RAIMO 1995: Vanhat sanat. Vanhan kirjasuomen ensiesiintymiä. Helsinki: 
Suomalaisen Kirjallisuuden seura, Kotimaisten kielten tutkimuskeskus. 

KAINULAINEN, HEIDI 2015: Poliisit ja rosvot. Salaisen tiedon jäljillä. – Antti Häkkinen & 
Mikko Salasuo (toim.) Salattu, hävetty, vaiettu. Miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä s. 
51–80. Nuorisotutkimusverkosto/ Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 161. Tampere: 
Vastapaino. 



252 

KANGASNIEMI, HEIKKI 1987: Suomen kielen modaaliasteikot. Lisensiaatintutkimus. Oulu, 
Oulun yliopisto, suomen ja saamen kielen laitos. 

KARI-BJÖRKBACKA, IRMELI 2015: Alueen ja työn sukupuoli. Acta Universitatis Lapponiensis 
306. Rovaniemi: Lapin yliopisto. 

KARJALAINEN, ANNE-MARIA – UKKONEN-MIKKOLA, TUULIKKI – LUODONPÄÄ-MANNI, 
MILLA – PIETILÄ, ILKKA 2021: Lasten ja vanhusten toimijuus: diskurssianalyysi neljän 
puolueen eduskuntavaaliohjelmista. Janus vol. 29 (1) s. 4–20. Sosiaalipoliittinen 
yhdistys ja Sosiaalityön tutkimuksen seura: Joensuu. 

KARPPINEN, MARIA 2011: Paras tapa olla nainen: vapaaehtoisesti lapsettomien naisten 
puheenvuoroja. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 
yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, sosiologia. 

KAUPPINEN, ANNELI 1998: Puhekuviot, tilanteen ja rakenteen liitto: tutkimus kielen 
omaksumisesta ja suomen konditionaalista. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
toimituksia 713. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

KERTTULA, ESSI 2017: Lapseton valinta: vapaaehtoinen lapsettomuus suomalaisten 
aikuisten keskuudessa. Pro gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto, 
kasvatustiede. 

KINNUNEN, TAINA 2001: Pyhät bodarit. Yhteisöllisyys ja onni täydellisessä ruumiissa. 
Helsinki: Gaudeamus. 

KIVINIEMI, EERO 2006: Suomalaisten etunimet. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
toimituksia 1103. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

KONTULA; OSMO 2013: Yhdessä vai erikseen? Tutkimus suomalaisten parisuhteiden 
vahvuuksista, ristiriidoista ja erojen syistä. Perhebarometri 2013. 
Väestöntutkimuslaitos – Katsauksia E 47/2013. Helsinki: Väestöntutkimuslaitos. 

KS = Kielitoimiston sanakirja. https://www.kielitoimistonsanakirja.fi/ Haettu 3.4.2018. 
KUIVALAINEN, LAURA 2014: Kun haikaraa ei kutsuta kylään: tutkimuskohteena 

vapaaehtoinen lapsettomuus. Pro gradu -tutkielma. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, 
yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos, sosiologia. 

KURHILA, SALLA 2000: Keskustelunanalyysin esittelyä ja rajankäyntiä. – Kari Sajavaara & 
Arja Piirainen-Marsh (toim.) Kieli, diskurssi & yhteisö s. 359–381. Soveltavan 
kielentutkimuksen teoriaa ja käytäntöä 2. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, Soveltavan 
kielentutkimuksen keskus. 

LAHTI, EMMI 2019: Maahanmuuttokeskustelun retoriikkaa. Väitöskirja, Kielentutkimuksen 
tohtoriohjelma. Helsinki: Helsingin yliopisto, humanistinen tiedekunta, suomalais-
ugrilainen ja pohjoismainen osasto. 

LAITINEN, LEA 1995: Nollapersoona. – Vir. 99, s. 337–358. 
LAITINEN, MERJA 2009a: Ajan tabut. – Merja Laitinen & Anneli Pohjola (toim.), Tabujen 

kahleet s. 5–15. Tampere: Vastapaino. 
LAITINEN, MERJA 2009b: Tabuilla merkitty mieheys ja elämänkulku. – Merja Laitinen & 

Anneli Pohjola (toim.), Tabujen kahleet s. 226–246. Tampere: Vastapaino. 



253 

LAKOMÄKI, SAMI – LATVALA, PAULIINA – LAURÉN, KIRSI 2011: Menetelmien jäljillä. – Sami 
Lakomäki & Pauliina Latvala & Kirsi Laurén (toim.), Tekstien rajoilla. Monitieteisiä 
näkökulmia kirjoitettuihin aineistoihin s. 7–27. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran 
Toimituksia 1314, Tiede. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

LATOMAA, TIMO 2005. Ymmärtävä psykologia: psykologia rekonstruktiivisena tieteenä. – 
Juha Perttula & Timo Latomaa (toim.), Kokemuksen tutkimus. Merkitys – tulkinta – 
ymmärtäminen s. 51–85. Helsinki: Dialogi Oy. 

LAURANTO, YRJÖ 2014: Imperatiivi, KÄSKY, direktiivi. Arkikeskustelun 
vaihtokauppakielioppia. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

LAUSAS, TARJA 1996: Äidin kasvot. Äitiyden tarkastelua kulttuuristen mallien avulla 1990-
luvun Suomessa. Pro gradu -työ. Oulu: Oulun yliopisto, kulttuuriantropologia. 

LAURÉN, KIRSI 2006: Suo – sisulla ja sydämellä. Suomalaisten suokokemukset ja -
kertomukset kulttuurisen luontosuhteen ilmentäjinä. Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seuran Toimituksia 1093. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

LEHIKOINEN, ERJA 2004: Metaforan arvoteoreettisesta tulkinnasta: tapaustutkimus matka-
metaforasta historiatekstien korpuksessa. Väitöskirja. Joensuu: Joensuun yliopisto. 

LEHTO, LIISA-MARIA 2018: Korpusavusteinen diskurssianalyysi japaninsuomalaisten 
kielipuheesta. Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora vol 162. Oulu: Oulun 
yliopisto. http://jultika.oulu.fi/files/isbn9789526219097.pdf 

LEHTOMAA, MERJA 2005: Fenomenologinen kokemuksen tutkimus: haastattelu, analyysi ja 
ymmärtäminen. – Juha Perttula & Timo Latomaa (toim.), Kokemuksen tutkimus. 
Merkitys – tulkinta – ymmärtäminen s. 163–194. Helsinki: Dialogi Oy. 

LEHTOSALO, KAISA – TYYSTERI, LAURA 2013: Sanakirjatyön valinnat ja leksikografin 
ammattietiikka. – Laura Tyysteri & Kaisa Lehtosalo (toim.) Hyvä sanakirja. 
Tieteellisiä, käytännöllisiä ja eettisiä näkökulmia leksikorafiaan s. 9–20. Turun 
yliopiston suomen kielen ja suomalaisugrilaisen kielentutkimuksen oppiaineen 
julkaisuja 3. Turku: Turun yliopisto. 

LEINONEN, RIITTA-MARJA 2013: Palvelijasta terapeutiksi. Ihmisen ja hevosen suhteen 
muuttuvat kulttuuriset mallit Suomessa. Acta Universitatis Ouluensis. Series B, 
Humaniora vol 115. Oulu: Oulun yliopisto. 

LIMATIUS, HANNA 2020: Communities of Empowerment: Exploring the Discourse Practices 
of Plus-Size Fashion Bloggers. Doctoral Programme in Language Studies, Faculty of 
Information Technology and Communication Sciences. Tampere University 
Dissertations 226. Tampere: Tampere University. 

LUMME-SANDT, KIRSI 2005: Vanhan ihmisen kohtaaminen haastattelutilanteessa. – Johanna 
Ruusuvuori & Liisa Tiittula (toim.) Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus s. 
125–144. Tampere: Vastapaino. 

LUMME–SANDT, KIRSI – PIETILÄ, ILKKA 2014: Isoisyys. – Petteri Eerola & Johanna 
Mykkänen (toim.) Isän kokemus s 143–158. Helsinki: Gaudeamus. 

LUUKKA, MINNA-RIITTA 2000: Näkökulma luo kohteen: Diskurssintutkimuksen 
taustaoletukset. – Kari Sajavaara ja Arja Piirainen-Marsh (toim.), Kieli, diskurssi & 
yhteisö s. 133–160. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto, soveltavan kielentutkimuksen 
keskus. 



254 

LÖFSTRÖM, JAN 2015: Miten päätellä, onko hiljaisuus vaikenemista? 
”Homoseksuaalisuus” agraarikulttuurin perinneaineistoissa. – Antti Häkkinen & Mikko 
Salasuo (toim.) Salattu, hävetty, vaiettu. Miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä s. 121–
135. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 161. Tampere: 
Vastapaino 

MACKENZIE, CATRIONA 2009: Personal Identity, Narrative Integration, and Embodiment. – 
Sue Campbell & Letitia Meynell & Susan Sherwin (toim.), Embodiment and agency s. 
100–125. Pennsylvania: The Pennsylvania State University Press. 

MAHLAMÄKI, TIINA 2008: Ydinperheen rajoja määrittelemässä. Kansanedustajien 
keskusteluja hedelmöityshoitolaista. – Tiina Mahlamäki & Ilkka Pyysiäinen & Teemu 
Taira (toim.), Pyhä. Raja, kielto ja arvo kansanomaisessa uskonnossa s. 226–252. 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 1199. Helsinki: Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura. 

MAKSIMAINEN, HEINI 2019: Vauvattomuusbuumi. Kun me lakkasimme lisääntymästä. 
Suomi: Atena. 

MALATAY, NEFERTITI 2018: Ei äitimateriaalia. Kouvola: Reuna Kustantamo. 
MIETTINEN, ANNELI 2015: Miksi syntyvyys laskee? Suomalaisten lastensaantiin liittyviä 

toiveita ja odotuksia. Perhebarometri 2015. Katsauksia E49. Helsinki: Väestöliitto. 
MOLLEN, DEBRE 2006: Voluntarily Childfree Women: Experiences and Counseling 

Considerations. Journal of Mental Health Counseling. Vol 28 Num 3 year 2006 s. 269–
284. 

MORISON, TRACY – MACLEOD, CATRIONA – LYNCH, INGRID – MIJAS, MAGDA – SHIVAKUMAR, 
SEEMANTHINI TUMKUR 2016: Stigma Resistance in Online Childfree Communities. 
Psychology of Women Quarterly. Jun 2016, Vol. 40 Issue 2, p184–198. 

MÄKINEN, ARJA 2008: Oikeesti aikuiset: puheenvuoroja yksineläjänaisen normaaliudesta, 
hyväksyttävyydestä ja aikuisuudesta. Tampere: Tampere University Press. 

NIEMI, MARI K. 2008: Toisintekijöiden jäljillä. – Mari K. Niemi (toim.) Kiitos ei! 
Kieltäytymisen kulttuurihistoriaa s. 7–18. Helsinki: Ajatus Kirjat. 

NIIRANEN, SUSANNA 2012: Kipua, surua ja häpeää. Äidiksi tulon pelkoja keskiajalla. – Pasi 
Saarimäki & Kirsi-Maria Hytönen & Heli Niskanen, Lapsi matkalla maailmaan s. 51–
85. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden seura, Historiallinen Arkisto 135. 

NUOLIJÄRVI, PIRKKO 2005: Haastattelu kielentutkijan aineistona. – Johanna Ruusuvuori & 
Liisa Tiittula (toim.), Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus s. 242–263. 
Tampere: Vastapaino. 

NS 1978 = Nykysuomen sanakirja. [1961]. Lyhentämätön kansanpainos. Kuudes painos. 
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

OJALA, HANNA – PALMU, TARJA – SAARINEN, JAANA 2009: Paikalla pysyvää ja liikkeessä 
olevaa. Feministisiä avauksia toimijuuteen ja sukupuoleen. – Hanna Ojala & Tarja 
Palmu & Jaana Saarinen (toim.), Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa s. 13–38. 
Tampere, Vastapaino. 

PAJUNEN, ANNELI 2001: Argumenttirakenne. Asiaintilojen luokitus ja verbien 
käyttäytyminen suomen kielessä. Suomi 187. Helsinki, Suomalaisen Kirjallisuuden 
Seura. 



255 

PASO, EIJA 2007: Työkyky merkitsee. Työkyvyn merkityksen ja maailman rakentuminen 
lehtiteksteissä. Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora vol 77. Oulu: Oulun 
yliopisto. 

PERTTULA, JUHA 2005. Kokemus ja kokemuksen tutkimus: fenomenologisen erityistieteen 
tieteenteoria. – Juha Perttula & Timo Latomaa (toim.), Kokemuksen tutkimus. Merkitys 
– tulkinta – ymmärtäminen s. 115–162. Helsinki: Dialogi Oy. 

PETERSON, HELEN 2010a: Internationell forskning om frivillig barnlöshet. – Kristina Engwall 
& Helen Peterson (toim.), Frivillig barnlöshet. Barnfrihet i en nordisk context s. 61–
104. Stockholm: Dialogos Förlag. 

PETERSON, HELEN 2010b: Pronatalisk press eller ökande acceptans? – Kristina Engwall & 
Helen Peterson (toim.), Frivillig barnlöshet. Barnfrihet i en nordisk context s. 257–303. 
Stockholm: Dialogos Förlag. 

PETERSON, HELEN – ENGWALL, KRISTINA 2016: Missing Out on the Parenthood Bonus? 
Voluntarily Childless in a ”Child-friendly” Society. Journal of Family and Economic 
Issues 37 (4), 540-552. DOI: 10.1007/s10834-015-9474-z. (24.10.2021) 

PETERSON, HELEN – ENGWALL, KRISTINA 2019: Why Would You Want a Baby When You 
Could Have a Dog? Voluntarily Childless Women’s ”Paternal” Feelings, Longing and 
Ambivalence. Social Sciences 8 (4), article 126. DOI: 10.3390/socsci8040126. 
(24.10.2021) 

PIETIKÄINEN, SARI – MÄNTYNEN, ANNE 2009: Kurssi kohti diskurssia. Tampere: Vastapaino. 
PIETILÄ-LITENDAHL, PIRITTA MARIA 2014: Kasvatus, toimijuus ja voimaantuminen. 

Kasvatusantropologinen tutkimus andalusialaisten naisten arjesta. Acta Universitatis 
Lapponiensis 289. Rovaniemi: Lapin yliopisto. 

PIKE, KENNETH L. 1967: Etic and emic standpoints for the description of behavior. – Kenneth 
L. Pike Language in relation to a unified theory of the structure of human behavior s. 
37–72. Mouton & Co. https://doi.org/10.1037/14786-002 

PIRSKANEN, HENNA – EEROLA, PETTERI 2018: Johdanto: Tunteet perhe- ja läheissuhteissa. – 
Petteri Eerola & Henna Pirskanen (toim.), Perhe ja tunteet s. 7–27. Helsinki, 
Gaudeamus. 

POUTIAINEN, SAILA 2007: Viestinnän etnografia ja suomalainen puhekulttuuri. Prologi 3 
(2007) 1, s. 8–32. 

PS 1996 = Suomen kielen perussanakirja 1–3 [1990–1994]. – Risto Haarala (toim.), 
Kotimaisten kielten tutkimuskeskuksen julkaisuja 55. Helsinki: Kotimaisten kielten 
tutkimuskeskus. 

PÄLLI, PEKKA 2003: Ihmisryhmä diskurssissa ja diskurssina. Acta Universitatis Tamperensis 
910. Tampere: Tampere University Press. 

PÄLLI, PEKKA 2005: Kielen vai kielen ja kulttuurin tulkintaa. Kulttuurintutkimus (22)2005: 
2, s. 3–14. http://elektra.helsinki.fi.pc124152.oulu.fi:8080/se/k/0781-5751/ 
22/2/kielelli.pdf (31.1.2020) 

PÄLLI, PEKKA – LILLQVIST, ELLA 2020: Diskurssianalyysi. – Milla Luodonpää-Manni, 
Markus Hamunen, Reetta Konstenius, Matti Miestamo, Urpo Nikanne & Kaius 
Sinnemäki (toim), Kielentutkimuksen menetelmiä I – IV s. 374–407. Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1457. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 



256 

PÖYSÄ, JYRKI 2010: Asemointinäkökulma haastattelujen kerronnallisuuden tarkastelussa. – 
Johanna Ruusuvuori & Pirjo Nikander & Matti Hyvärinen (toim.), Haastattelun 
analyysi s. 153–179. Tampere: Vastapaino. 

RAEVAARA, LIISA – SORJONEN, MARJA-LIISA 2012: Keskusteluntutkimus. – Vesa Heikkinen, 
Eero Voutilainen, Petri Lauerma, Ulla Tiililä & Mikko Lounela (toim.), Genreanalyysi 
– tekstilajitutkimuksen käsikirja s. 522–527. Helsinki, Gaudeamus Oy. 

RAHTU, TOINI 2006: Sekä että. Ironia koherenssina ja inkoherenssina. Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1096. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

RASTAS, ANNA 2005: Kulttuurit ja erot haastattelutilanteissa. – Johanna Ruusuvuori & Liisa 
Tiittula (toim.), Haastattelu. Tutkimus, tilanteet ja vuorovaikutus s. 78–102. Tampere: 
Vastapaino. 

REINIKAINEN, MARJO-RIITTA 2004: Vammaisuuden ja sukupuolen käytäntöjen jäljillä. – 
Eeva Jokinen, Marja Kaskisaari & Marja Husso (toim.), Ruumis töihin! Käsite ja 
käytäntö s. 176–198. Tampere: Vastapaino. 

RINNE, JENNI – KAJANDER, ANNA – HAANPÄÄ, RIINA 2020: Affektit ja tunteet kulttuurien 
tutkimuksessa. Helsinki: Suomen kansatieteilijöiden yhdistys Ethnos ry. 

RINTANEN, HANNU 2000: Terveys ja koulutuksellinen syrjäytyminen nuoren miehen 
elämänkulussa. Acta Universitatis Tamperensis 740. Tampere: Tampereen yliopisto. 

RONKAINEN, SUVI 1999: Ajan ja paikan merkitsemät. Subjektiviteetti, tieto ja toimijuus. 
Helsinki: Gaudeamus. 

ROTKIRCH, ANNA – TAMMISALO, KRISTIINA – MIETTINEN ANNELI – BERG VENLA 2017: Miksi 
vanhemmuutta lykätään? Nuorten aikuisten näkemyksiä lastensaannista. 
Perhebarometri 2017. Helsinki: Väestöliitto. 

RUONAVAARA, HANNU 2005: Toiminnan sosiologia ja empiirinen tutkimus. 
Sosiaalitutkimuksen lähtökohdat ja valinnat. – Pekka Räsänen & Anu-Hanna Anttila & 
Harri Melin (toim.) Tutkimus menetelmien pyörteissä s. 163–180. Jyväskylä: PS-
kustannus. 

RUUSUVUORI, JOHANNA – NIKANDER, PIRJO 2016: Puheen litterointikäytännöistä eri 
tutkimustarkoituksiin. – Pirkko Nuolijärvi & Liisa Tiittula (toim.) Puheesta tekstiksi: 
puheen kirjallisen esittämisen alueita, keinoja ja rajoja s. 63–86. Suomalaisen 
Kirjallisuuden seuran Toimituksia 1424.Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

SAARIMÄKI, PASI 2010: Naimisen normit, käytännöt ja konfliktit. Esiaviollinen ja aviollinen 
seksuaalisuus 1800-luvun lopun keskisuomalaisella maaseudulla. Jyväskylä Studies in 
Humanities 138. Jyväskylä: Jyväskylän yliopisto. 

SAARINEN, JAANA 2009: Tutkijanaisten toimijuus yliopistossa. – Hanna Ojala & Tarja Palmu 
& Jaana Saarinen (toim.), Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa s. 210–230. Tampere: 
Vastapaino. 

SAARISALO, AAPELI 2005: Raamatun sanakirja. Uudistettu painos. Korkeakoski: Data 
Universum Oy. 

SALASUO, MIKKO 2015: Vastentahtoisten informanttien jäljillä. – Antti Häkkinen & Mikko 
Salasuo (toim.) Salattu, hävetty, vaiettu. Miten tutkia piilossa olevia ilmiöitä s. 163–
194. Nuorisotutkimusverkosto/Nuorisotutkimusseura, julkaisuja 161. Tampere: 
Vastapaino. 



257 

SAVINIEMI, MAIJA 2015: On noloa, jos ammattilaiset tekevät tökeröitä kielioppivirheitä: 
toimitushenkilökunnan kielenhuoltotiedot, -käytännöt ja -diskurssit.  Acta Universitatis 
Ouluensis. Series B, Humaniora vol 127. Oulu: Oulun yliopisto. 

SCOTSON, MIA 2018a: Korkeakoulutettujen maahanmuuttajien kielivalinnat 
vuorovaikutuksessa. Prologi – puheviestinnän vuosikirja 2018 s. 44–59. Prologos ry: 
Jyväskylä. 

SCOTSON, MIA 2018b: Toimijuus korkeakoulutettujen suomen oppijoiden visuaalisissa 
narratiiveissa. – L Lehti & P Peltonen & V Vaakanainen & V Virsu (toim.) Uusia 
lukutaitoja rakentamassa – Building new literacies s. 206–230. AFinLAn vuosikirja 
2018. Suomen soveltavan kielitieteen julkaisuja n:o 76. Jyväskylä: Jyväskylän 
yliopisto. 

SEPÄNMAA, YRJÖ 2009: Jälkisanat. Kulttuuritieteellisen eläintutkimuksen lähtökohdista ja 
mahdollisuuksista. – Pauliina Kainulainen & Yrjö Sepänmaa (toim.) Ihmisten 
eläinkirja. Muuttuva eläinkulttuuri s. 220–233. Palmenia-sarja 66. Helsinki: Helsinki 
University Press. 

SHAW, RACHEL LOUISE 2010: Women´s experimental journey toward voluntary 
childlessness: An interpretative phenomenological analysis. Journal of Community 
Applied Social Psychology 21(2) s. 151–163. 

SHORE, SUSANNA 2012: Systeemis-funktionaalinen teoria tekstien tutkimisessa. – Vesa 
Heikkinen & Eero Voutilainen & Petri Lauerma & Ulla Tiililä & Mikko Lounela 
(toim.), Genreanalyysi – tekstilajitutkimuksen käsikirja s. 158–185. Helsinki, 
Gaudeamus Oy. 

SHORE, SUSANNA 2020: Lauseita ja vesinokkaeläimiä. Perinteisestä funktionaaliseen 
lauseoppiin. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran toimituksia 1460. Helsinki: 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

SIIROINEN, MARI 2001: Kuka pelkää, ketä pelottaa: nykysuomen tunneverbien kielioppia ja 
semantiikkaa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 844. Helsinki: 
Hakapaino Oy. 

SOLIN, ANNA 2001: Tracing Texts. Intertextuality in Environmental Discourse. Pragmatics, 
Ideology and Contacts Monographs 2, Department of English. Helsinki: University of 
Helsinki. 

SOLIN, ANNA 2006: Genre ja intertekstuaalisuus. – Anne Mäntynen, Susanna Shore & Anna 
Solin (toim.) Genre - tekstilaji s. 72–95. Tietolipas 213. Helsinki: Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura. 

SORSA, TIIA (toim.) 2000: Kestävän väestönkehityksen Suomi. Väestöliiton väestöpoliittinen 
raportti 2020. Väestöntutkimuslaitos, Katsauksia E54. Helsinki: Väestöliitto ry. 

SUOMINEN, SINIKKA – POSER, LASSE, 2017: Vapaaehtoisen sukupuuton seura. – Silja Annila, 
Hanna Nikkanen & Ella Kiviniemi (toim.), Hyvän sään aikana: mitä Suomi tekee, kun 
ilmasto muuttaa kaiken s. 185–191. Helsinki: Into. 

SUOPAJÄRVI, TIINA 2009: Sukupuoli meni metsään. Luonnon ja sukupuolen polkuja 
metsäammattilaisuudessa. Suomalaisen Kirjallisuuden Seura, Helsinki. 



258 

TAINIO, LIISA 2001: Puhuvan naisen paikka. Sukupuoli kulttuurisena kategoriana 
kielenkäytössä. Suomalaisen Kirjallisuuden Seuran Toimituksia 854. Helsinki: 
Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

TAINIO, LIISA 2009: Puhuttelu luokkahuoneessa. – Hanna Ojala, Tarja Palmu & Jaana 
Saarinen (toim.) Sukupuoli ja toimijuus koulutuksessa s. 157–186. Tampere: 
Vastapaino. 

TAIVALANTTI, MARJO 2012: Katkokset, jatkuvuudet ja sairausselitykset kainuulaisnaisten 
sepelvaltimotautikertomuksissa. Acta Universitatis Ouluensis. Series B, Humaniora vol 
104. Oulu: Oulun yliopisto. 

TERÄVÄ, JOHANNA – BÖÖK, MARJA LEENA 2018: Tunteita ja tarinoita lapsiperheen arjesta. – 
Petteri Eerola & Henna Pirskanen (toim.), Perhe ja tunteet s. 89–107. Helsinki, 
Gaudeamus. 

TIENARI, JANNE – VAARA, EERO – MERILÄINEN, SUSAN 2005: Yhteisyyden rakentuminen 
haastattelussa. – Johanna Ruusuvuori & Liisa Tiittula (toim.), Haastattelu. Tutkimus, 
tilanteet ja vuorovaikutus s. 103–124. Tampere: Vastapaino. 

TIITTULA, LIISA 1992: Puhuva kieli: suullisen viestinnän erityispiirteitä. Helsinki: Finn 
Lectura. 

TIITTULA, LIISA 2012: Haastattelut tekstilajitutkimuksessa. – Vesa Heikkinen, Eero 
Voutilainen, Petri Lauerma, Ulla Tiiliä & Mikko Lounela (toim.), Genreanalyysi – 
tekstilajitutkimuksen käsikirja s. 423–432. Helsinki: Gaudeamus Oy. 

TIITTULA LIISA – NUOLIJÄRVI, PIRKKO 2016: Johdanto. – Liisa Tiittula & Pirkko Nuolijärvi 
(toim.), Puheesta kieleksi. Puheen kirjallisen esittämisen alueita, keinoja ja rajoja s. 8–
28. Suomalaisen Kirjallisuuden seuran Toimituksia 1424. Helsinki: Suomalaisen 
Kirjallisuuden Seura. 

TIITTULA LIISA – VOUTILAINEN EERO 2016: Puhe, kirjoitus ja puheen muuttaminen 
kirjoitukseksi. – Pirkko Nuolijärvi & Liisa Tiittula (toim.) Puheesta tekstiksi: puheen 
kirjallisen esittämisen alueita, keinoja ja rajoja s. 29–62. Suomalaisen Kirjallisuuden 
seuran Toimituksia 1424. Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

TUOMAALA, SALOME 2008: Naisten kokemuskertomukset kriittisenä tietona abortista. 
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 45(2008): 1, s. 48–58. 

TUOVILA, SEIJA 2005: Kun on tunteet. Suomen kielen tunnesanojen semantiikkaa. 
Väitöskirja. Oulu: Humanistinen tiedekunta, suomen kielen, informaatiotutkimuksen ja 
logopedian laitos, Oulun yliopisto. 

UOTILA, HANNA 2011: Vanhuus ja yksinäisyys. Tutkimus iäkkäiden ihmisten 
yksinäisyyskokemuksista, niiden merkityksistä ja tulkinnoista. Väitöskirja. Tampere: 
Tampere University Press. 

UOTILA, PEKKA 2011: Projektin suunnittelun narratiivinen rakentuminen. Acta Wasaensia 
no 236, kielitiede 42. Soveltava kielitiede, Universitas Wasaensis 2011. Vaasa: Vaasan 
yliopisto. 

VARIS, MARKKU 1998: Sumea kieli. Kiertoilmauksen muoto ja intentio nykysuomessa. 
Helsinki: Suomalaisen Kirjallisuuden Seura. 

VIHERÄ, SIIRI 2010: Vapaaehtoisen lapsettomuuden perusteluja internetkeskusteluissa. Pro 
gradu -tutkielma. Tampere: Tampereen yliopisto, sosiologia. 



259 

VKS = Vanhan kirjasuomen sanakirja. Ilmestynyt 1985, verkossa vuodesta 2014 alkaen. 
http://kaino.kotus.fi/vks/?p=main Haettu 11.4.2018. 
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Liite 1. Haastattelun teemat. 

Taustakysymykset: 

– ikä, syntymäpaikka ja asuinpaikka, maaseutu vai kaupunki, lapsuuden perhe ja 

nykyinen perhemuoto, koulutus ja ammatti 

Suostumus haastateltavaksi ja aineiston käyttämiseen tieteellisiin tarkoituksiin 

Millainen lapsettomuus on puheenaiheena? 

Millaista on olla lapseton? 

– Miten lapsettomuus näkyy tai tuntuu? 

– Millaisia kokemuksia sisältyy elämiseen ilman lapsia? 

– Millaisissa tilanteissa lapsettomuus tulee esille? 

– Missä vaiheessa joko päätit olevasi vapaaehtoisesti lapseton tai huomasit 

olevasi vapaaehtoisesti lapseton? 

– Mitä saavutat lapsettomana? 

– Mistä jäät paitsi lapsettomana? 

Mitä lapsettomuus merkitsee Sinulle? 
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Liite 2. Litterointimerkinnät. 

. virkkeeksi tulkittava jakso 

, tauko 

(tauko) pitkä, useita sekunteja kestävä tauko 

((tauko)) pitkä hiljaisuus 

((nauraa)) haastattelutilanteeseen liittyvä selitys 

si-  sana jää kesken 

(-) sana, josta ei ole saatu selvää 

(--) pitempi jakso, josta ei ole saatu selvää 

(sana) korvattu sana, esim. Rovaniemi -> (kaupunki) 

 

- pois jätetty sana 

-- pitempi pois jätetty jakso 
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Liite 3. Sähköpostipyyntö haastateltavista Vapaaehtoisesti lapsettomat ry:lle 

 

Vapaaehtoisesti lapsettomat ry:lle 21.5.2013 sähköpostitse lähettämäni pyyntö etsiä 

haastateltavia tutkimukseeni 

 

HEI, Mira ja Sara 21.5.2013 

 

Lähestyn Teitä yhdistyksenne puheenjohtajana ja sihteerinä alustavalla tieduste-

lulla mahdollisista vapaaehtoisesti lapsettomista haastateltavista tutkimustani var-

ten. 

Olen Leena Raitala, filosofian lisensiaatti, ja teen Oulun yliopistossa väitöstutki-

musta vapaaehtoisen lapsettomuuden merkityksistä lapsettomille itselleen. Työni-

menä on tällä hetkellä ”MITÄ LAPSETTOMUUS MERKITSEE? Diskurssiana-

lyysi vapaaehtoisen lapsettomuuden merkitysten kielellisestä rakentumisesta”. 

Yhdistän aiheen tutkimisessa kulttuuriantropologian ja kielentutkimuksen näkö-

kulmat. Pääsin alustavalla tutkimussuunnitelmallani Oulun yliopiston tutkijakou-

luun syksyllä 2012 ja olen esittänyt suunnitelmani tutkimussuunnitelmaseminaa-

rissa hyväksyttävästi. 

--- 

Tutkimus on laadullinen ja pureutuu haastateltavien yksilöllisiin kokemuksiin eikä 

siten suo mahdollisille tuloksille tilastollista yleistettävyyttä. Kuitenkin samassa 

kulttuurissa merkitykset ovat esimerkiksi konstruktiivisen teorian mukaan lähtö-

kohtaisesti jaettuja, koska ne rakentuvat yhteisöissä ihmisten kesken. Toisaalta lap-

settomuus – ja etenkin vapaaehtoinen lapsettomuus – on tabu ainakin ikäisteni kes-

kuudessa: siitä ei puhuta, kysytä eikä sitä käsitellä. Miten vaikeneminen vaikuttaa 

ilmiön jaettuihin kulttuurisiin merkityksiin? Niinpä haluankin selvittää tutkimuk-

sellani paitsi vapaaehtoiselle lapsettomuudelle annettavia merkityksiä myös mah-

dollista kulttuurin muutosta aiheen tabuisuudessa. Keskustelupalstoja seurates-

sani ja tutkimuskirjallisuuteen tutustuessani olen päässyt käsitykseen, että nuorem-
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mille ikäluokille aihe olisi suhteellisen arkipäiväinen ja siitä puhuttaisiin avoimesti, 

tai ainakin avoimemmin kuin yli 50-vuotiaiden ikäluokassa. Kulttuurin muutok-

sesta kertoo mielestäni myös se, että on perustettu yhdistys Vapaaehtoisesti lapset-

tomat ry. 

Mielenkiintoani ilmiötä kohtaan ovat lisänneet eduskunnassa viime aikoina käydyt 

keskustelut parisuhdelaista ja tasa-arvoisesta avioliittolaista - tai pikemminkin niitä 

vastaan esitetyt perustelut siitä, että samaa sukupuolta olevat kumppanit eivät voi 

saada yhteisiä lapsia. Tutkimukseni yhteiskunnallisiksi vaikutuksiksi havittelen 

perinteisen perhekäsityksen laajentamista ja myös miesten lapsettomuuden merki-

tysten esille tuomista. 

Yhdistystänne lähestyn nyt tiedustellen, voisiko jäsenistöstä tai muuten Teidän ver-

kostoistanne löytyä henkilöitä, jotka suostuisivat haastateltaviksi tutkimukseeni. 

Haastattelut toteutan vuoden 2013 aikana. Tietysti voin etsiä haastateltavat tutuis-

tani ja tuttujen tutuista ns. lumipallomenetelmällä, mutta koska on olemassa tällai-

nen yhdistys, näen järkeväksi – melkeinpä välttämättömäksi – lähestyä ensin Teitä. 

Anonyymiyden takaan tietysti: luon kullekin haastateltavalle uuden nimen, ja tut-

kimustekstissä ilmaisen vain keksityn (sukupuolen mukaisen) nimen ja iän. Säily-

tän aineiston niin, että ulkopuoliset eivät pääse siihen käsiksi. Ja jos haastateltavan 

mieli muuttuu haastatteluun suostumisen suhteen, haastattelu voidaan keskeyttää 

koska tahansa ja mitätöidä siihen asti puhuttu. 

Eri ikäluokkien lapsettomuuden merkityksiä tavoittelen tutkimusasetelmalla, jossa 

toisen haastateltavien ryhmän muodostavat yli 50-vuotiaat ja toisen 20 – 30-vuoti-

aat. 

Yli 50-vuotiaitten ikäluokasta ”tarvitsen” 

– kaksi yksin elävää miestä 

– kaksi yksin elävää naista 

– kaksi avioliitossa tai parisuhteessa elävää (tai elänyttä) miestä 

– kaksi avioliitossa tai parisuhteessa elävää (tai elänyttä) naista. 

– (Neljä haastattelua minulla jo on tästä ikäluokasta: testasin niillä haastattelu-

rungon toimivuutta.) 

20 – 30-vuotiaitten ikäluokasta ”tarvitsen” 
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– kolme yksin elävää miestä 

– kolme yksin elävää naista 

– kolme avioliitossa tai parisuhteessa elävää miestä 

– kolme avioliitossa tai parisuhteessa elävää naista. 

Olisi hyvä, jos. haastateltaviin sisältyisi henkilöitä eri puolilta Suomea, maalta ja 

kaupungista, eri ammateista jne. Olisi myös hyvä, jos avioliitossa tai parisuhteessa 

elävät haastateltavat eivät olisi keskenään avio- tai parisuhteessa. 

Olisin iloinen, jos voisitte auttaa minua haastateltavien löytämisessä esimerkiksi 

jakamalla tätä viestiä jäsenistöllenne tai jotenkin muuten. Lähestyisin sitten kysei-

siä henkilöitä henkilökohtaisesti. 

Vastaan mielelläni kysymyksiin. 

 

Leena Raitala 

--- 
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Liite 4. Lausumaketjujen määrät diskursseissa. 

diskurssi lausumaketjut henkilöt  miehet/naiset 

perhesuhteita tuottavat diskurssit 261 13 6 m/7 n 

perhe 125 10 6 m/4 n 

suvun jatkuminen 74 10 5 m/5 n 

vanhemmuus 62 8 3 m/5 n 

lapsidiskurssit 191 17 8 m/9 n 

ilona 125 15 6 m/9 n 

taakkana 38 8 1 m/7 n 

lapsi 20 3 1 m/2 n 

lemmikki lapsena 15 5 4 m/1 n 

konflikti ja sopu  147 15 6 m/9 n 

tyytyväisyys 117 12 4 m/8 n 

vapaus 98 14 7 m/7 n 

kuilu 87 10 2 m/8 n 

toimijuuden riistäminen ja salliminen 83 10 2 m/8 n 

determinismi 80 8 6 m/2 n 

konstruktiivinen toimijuus 77 12 6 m/6 n 

julistaminen 54 7 2 m/5 n 

lapsettomuus puheenaiheena  46 10 4 m/6 n 

oman puhumisen strategia 46 8 4 m/4 n 

kieltäytyminen 41 6 2 m/4 n 

ruumiillisuus 39 6 2 m/4 n 

hedonismi 31 7 3 m/4 n 

vaikeneminen 26 6 2 m/4 n 

haastaminen 9 3 1 m/2 n 
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