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LEKTIOT 

Äitien l<okemul<set 
pitkäkestoisesta 
imetyksestä 
Jenny Säilävaara 

Suomi on muiden Pohjoismaiden tapaan imetys
myönteinen maa. Pitkä äitiysvapaa ja siihen liitet
ty kotihoidontuki edesauttavat osaltaan sitä, että 
imetys voi olla äitien arjessa mukana. Lapsia hoi
detaan kotona pitkään, pidempään, kuin naapuri
maissamme tai useissa Euroopan maissa. Suomessa 
on myös toimiva neuvolaverkosto, josta äidit saa
vat ohjeita, ja lisäksi apua saa vapaaehtoisilta ime
tystukiäideiltä. 

Kansalliset imetyssuositukset ovat seuraavat: 
Täysimetystä, eli pelkkää rintamaitoa suositellaan 
lapsen neljän ensimmäisen elinkuukauden ajan. 
Täysimetystä voi jatkaa kuuteen kuukauteen, jos sen 
lopettamiseen ei ole terveydellisiä syitä. Terveyden 
ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) julkaisema ja vuon
na 2019 uudistettu Syödään yhdessä-ruokasuosituk

set lapsiperheille neuvoo, että imetystä suositellaan 
jatkettavan lapsen ensimmäisen elinvuoden ajan ja 
siitä eteenpäin, jos "perhe niin haluaa" (THL 2019, 

72.) Maailman terveysjärjestö WHO puolestaan suo
sittaa täysimetystä puolivuotiaaksi ja osittaista ime
tystä lapsen kahden ensimmäisen elinvuoden ajan 
(WHO 2020). Yli vuoden jatkuvaa imetystä ei tällä 
hetkellä tilastoida Suomessa. 

Imetysmyönteisyydestä huolimatta imetykseen 
liittyy paljon normeja esimerkiksi siitä, missä ja mi
ten pitkään äitien pitäisi imettää. Feministisen tut
kimuksen piirissä imetykseen on suhtauduttu joko 
äitien elämää hankaloittavana, vanhempien hoiva
tasa-arvoa vähentävänä asiana (ks. esim. Dowling & 
Pontin 2017; Schmied & Lupton 2001) tai äitejä voi
maannuttavana, positiivisena ruumiillisena koke-

muksena (esim. Blum 1993; 1999). Nykytutkimus 
tunnistaa imetykseen liittyvät haasteet, mutta itse 
toivoisin, että äitien valinnat ovat ne, joita tuetaan, 
jolloin imetyksen tai imettämättä jättämisen 
arvottaminen ei ole keskeistä. 

TUTKIMUKSEN LÄHTÖKOHDAT JA 
TOTEUTUS 

Imetys on tunteita ja mielipiteitä herättävä asia. 
Kiinnostukseni pitkäkestoisen eli yli vuoden jatku
van imetyksen tutkimiseen lähti Time-lehden kan
nessa maaliskuussa 2012 olleesta kuvasta, jossa Jamie 
Lynne Grumet imetti vajaa neljävuotiasta lastaan. 
Havahduin tuon kuvan ja siitä seuranneen vilkkaan 
keskustelun myötä siihen, että pitkäkestoisesta ime
tyksestä ei ole olemassa suomenkielistä yhteiskunta
tieteellistä tutkimusta. Tähän halusin tarttua. Olin 
myös tietoinen, että julkisessa keskustelussa imetys
tä kuvataan usein liian lyhytkestoisena tai arvostel
laan äitejä, jotka eivät imetä lainkaan. Äiti voi kokea 
häpeää, koska pulloruokkii lastaan, mutta yhtä lail
la muiden reaktiot voivat aiheuttaa häpeää taape
roa imettävässä. Äiti voi epäonnistua jos ei "onnistu" 
imettämään lastaan, mutta yhtä lailla hän voi epä
onnistua äitiydessään myös imettämällä "liian pit
kään", kuten myös kansainvälisessä tutkimuksessa 
on todettu (Crossley 2009; Taylor & Wallace 2012). 

Tutkimukseni on lähtökohdiltaan feministinen, 
eli olen kiinnostunut esimerkiksi vallasta, tilan su
kupuolittuneisuudesta ja äitien piiloon jääneistä 
kokemuksista. Feministinen ote tarkoittaa minul-
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le myös pyrkimystä emansipaatioon, eli pyrin tällä 
tutkimuksella voimaannuttamaan äitejä. Haluan 
tuoda esiin vaiettuja kokemuksia ja lisätä ymmär
rystä siitä, miksi äidit imettävät pitkään ja mitä se 
heille merkitsee. Moni tutkimukseeni osallistuneis
ta äideistä totesi, että ei ole juuri kertonut imetyk
sestään ja joutuu sitä salailemaan. Se lisäsi kiinnos
tustani syventyä tähän aiheeseen. 

Analysoin väitöskirjatutkimuksessani pitkäkes
toiseen eli yli vuoden jatkuvaan imetykseen liitty
viä kokemuksia. Halusin tietää, mitä äidit itse ajat
telivat ja millaisia kokemuksia heillä oli pitkästä 
imetyksestä, joka ei juuri näy julkisuudessa mutta 
josta monella on kuitenkin kipakka mielipide. Ke
räsin tutkimukseni aineiston kirjoituskutsulla, jos
sa pyysin äitejä pohtimaan omia imetyskokemuk
siaan esimerkiksi suhteessa tilaan ja hyvinvointiin. 
Äitien kirjoituksissa olleiden kuvausten perusteella 
kiinnostuin yhä enemmän median tavasta uutisoi
da pitkäkestoisesta imetyksestä, ja siitä muodostui
kin yksi osa tätä tutkimusta. Eli toisen analysoimani 
aineiston muodostavat yle.fi- ja hs.fi-verkkosivuil
ta vuosina 2014-2017 kerätyt imetystä käsittelevät 
kirjoitukset. 

Tarkastelen pitkäkestoista imetystä yhteiskun
nassa vallitsevien normien näkökulmasta. Kuten 
väitöskirjani johdannossa totean: 

Tarkasteluani motivoi erityisesti kiinnostus äitiyt
tä ja imetystä määritteleviin-tai määrittelemään 
pyrkiviin -kulttuurisiin normeihin. Tutkin äitien 
kirjoitusten perusteella, miten pitkään ja missä 
näiden normien mukaan on soveliasta imettää, 
ja media-aineiston perustella, millaisiin raamei
hin imettävät äidit ja äitiys media teksteissä ase
tetaan." (Säilävaara 2021, 13.) 

Normeilla tarkoitan sosiaalisen toiminnan sään
nönmukaisuuksia, sitä sosiaalista elämää ohjaavaa 
järjestelmää, jonka rikkomisesta voi seurata sankti
oita. Normit ovat usein itsestään selviä ja näkymät
tömiä sosiaaliseen kanssakäymiseen liittyviä toi
mintatapoja (ks. esim. Karlsson 1995). Pitkäkestoisen 
imetyksen kohdalla normien rikkomisesta seuraa 
ehkä todennäköisimmin leimatuksi tai nolatuksi 
tuleminen, mikä näkyi tutkimuksessani sekä äitien 
kirjoituksissa että mediateksteissä (Säilävaara 2021). 

IMETYSKOKEMUKSET ÄITIEN 
KIRJOITUKSISSA 

Monien tutkimukseeni osallistuneiden äitien kirjoi-
tuksissa toistui pohdinta osin ristiriitaisesta suhtau
tumisesta pitkäkestoiseen imetykseen. Äidit olivat 
väsyneitä henkisesti ja fyysisesti, he joutuivat usein 
salailemaan imetystään tai kokivat joutuvansa ole
maan koko ajan saatavilla. 

Samanaikaisesti äidit kuvasivat imetyksen posi
tiivisia merkityksiä. Tutkimukseni tulosten pohjal
ta esitän, että vaikka äidit kertoivat kokevansa pit
käkestoisen imetyksen välillä hankalaksi erityisesti 
muiden ihmisten takia, he myös löysivät siitä pal
jon hyvää. Äidit sanallistivat ruumiillisia voimaantu
misen tunteita. He kertoivat, miten imetys oli edes
auttanut läheisen suhteen ylläpitoa lapsen kanssa 
tai arkisten tilanteiden hoitamista lempeydellä. 
Nämä positiiviset kokemukset vahvistivat heidän 
kokemustaan siitä, että he halusivat jatkaa imetystä. 

Väitöskirjani tulokset alleviivaavat sitä, miten 
normitettuja äitiyden valinnat lapsen ruokinnan 
suhteen edelleen ovat.Ja vaikka puhun tässä valin
nasta, en tarkoita, että imetys olisi pelkästään tai yk
sinkertaisesti äidin valinta, vaan siihen vaikuttavat 
monet seikat aina sosioekonomisesta taustasta äidin 
terveydentilaan (Acker 2009; Hakulinen & Otronen 
2017). Äitiys on vaativaa, ja siihen kohdistuu paljon 
paineita. Imetys määritellään usein keskeiseksi in
tensiivisen äitiyden toteuttamisen teoksi. Kaikken
sa lapsensa eteen tekevän äidin oletetaan imettä
vän ja huomioivan erityisesti ne terveysvaikutukset, 
joita pitkäkestoisella imetyksellä voi olla. Olen tie
toinen intensiivisen äitiyden vaatimuksista, mutta 
tutkimukseni tarkoitus on ennemmin tuoda esiin 
äitiyteen liittyviä oletuksia tai paineita. Toivon 
myös, että tutkimukseni voisi vaikuttaa siihen, että 
pitkäkestoinen imetys voisi olla ihan normaalia ar
kista tekemistä, kuten osa äideistä kuvasi. 

IMETYS MEDIASSA 

Yksi väitöskirjani osatutkimuksista keskittyi me
dian kuvauksiin julkisesta ja pitkäkestoisesta ime
tyksestä. Analysoimme yhdessä Hilkka Mehtätalon 
kanssa yle.fi- ja hs.fi-verkkosivujen tekstejä vuosi
na 2014-2017. Analyysimme tulokset osoittavat, että 
imetyksestä pääsevät mediassa keskustelemaan 
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usein erilaiset asiantuntijat, eikä yli vuoden jatku
vasta imetyksestä kirjoiteta erityisen paljon, vaikka 
imetyksen sopiva kesto on usein esillä (Säilä vaara & 
Mehtätalo 2020). 

Lapsen etu on esillä etenkin niissä teksteissä, jois
sa käsitellään imetyksen mahdollisia terveyshyöty
jä, mutta myös lapsen oikeutta rintamaitoon. Jul
ki-imetystä käsittelevissä teksteissä keskityttiin 
erityisesti vauvojen oikeuteen tulla imetetyksi mis
sä vain, vaikka julki-imetys kuvattiin usein hanka
laksi ja äidin näkökulmasta haastavaksi. 

Äitien rooliksi teksteissä jäi useimmiten lapsen 
tarpeisiin vastaaminen, hyvien päätöksien tekemi
nen ja huomaamattomasti julkisessa tilassa imet
täminen. Tämä lähentelee intensiivisen äitiyden 
ideaalia (Hays 1996), jossa asiantuntijoiden neuvot 
korostuvat ja äitiyden tekemisen perustana on lap
sen paras. 

KENEN (JULKINEN) TILA? 

Tutkimukseni yhteenvedossa olen nostanut kaik
kia osatutkimuksia yhdistäväksi näkökulmaksi ti
lan. Olen pohtinut paljon sitä, kenellä on oikeus 
olla missäkin tilassa ja miten. Tilojen sukupuolittu
neisuus on ollut minulle keskeinen kysymys: Onko 
julkisten tilojen normi edelleen miesruumis, ja mi
ten lastaan imettävät äidit sopivat tiloihin? Pitää
kö äitien piiloutua siihen samaan kaappiin, johon 
homoseksuaalisuuttaan salaavien kohdalla viita
taan? Tutkimukseni mukaan äidit ovat sekä ylpeitä 
"missä vain ja kenen seurassa vain" -imettäjiä mutta 
myös niitä, jotka vetäytyvät kaappiin ja tulevat sieltä 
ulos tilanteisesti. Joskus heidät kaapitetaan eli olete
taan, että imetys on jo päättynyt, ja pakotetaan ker
tomaan uudelleen ja uudelleen, että imetys jatkuu 
vielä. (Säilä vaara 2016.) 

Tutkimukseni osoittaa, että äidit toimivat nor
mitetussa tilassa mutta myös pyrkivät venyttämään 
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tai rikkomaan imetysnormeja, joko tietoisesti tai 
joskus tahtomattaan viemällä imetyksensä julki
seen tilaan. Tutkimukseni tulosten perusteella äi
tien odotetaan usein myös ottavan muut huomioon 
ja toisaalta toimivan huomiota herättämättä. Imet
tävien äitien paikka ei helposti ole julkisessa tilassa, 
vaikka yritykset voivat viestiä imetykseen positiivi
sesti suhtautumisesta esimerkiksi oviin tai seiniin 
kiinnitettävin tarroin. 

Tämä väitöstutkimus voi osaltaan avata enem
män tilaa pitkään imettäneille äideille. Tilaa fyy
sisesti olla siellä, missä he haluavat olla. Tilaa sosi
aalisesti, jotta normit imetyksen sopivasta kestosta 
voisivat'höllentyä. Ja emotionaalista tilaa kokea 
kaikkia niitä tunteita, joita imetys tuo. Haluan aja
tella, että tutkimukseni höllentää myös yleisesti 
äitiyteen liittyvien vaatimusten tiukkuutta ja alle
viivaa emansipatorista otetta tutkimuksen tekemi
seen. Kapeiden normien ja haastavien odotusten 
rinnalle tarvitaan monenlaisia tutkimuksellisia 
näkökulmia äitiyteen ja myös imetykseen, jotta kä
sityksemme niistä voisivat muuttua sallivampaan 
suuntaan. 

YTT Jenny Säilävaaran sukupuolen tutkimuksen väi

töskirja Pitkään imettäneet äidit: Tutkimus äitien 
fyysisestä, sosiaalisesta ja emotionaalisesta tilas
ta tarkastettiin Jyväskylän yliopistossa 29.1.2021. 

Vastaväittäjänä toimi akatemia tutkija Riikka Ho

manen. Väitöskirja on luettavissa: https://jyx.jyu.fi/ 
handle/123456789/73660 

YTT Jenny Säilävaara työskentelee Jyväskylän yliopis

tossa, sukupuolentutkimuksen oppiaineessa tutkija

na. Hänen tutkimusintressejään ovat äitiys, ruumiil

lisuus ja normit mutta myös prekaariin työelämään 

liittyvät erilaiset haasteet. 
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