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Ennakoivien toimijoiden 
diskursiivinen 
tuottaminen syntyvyyden 
vähenemistä käsittelevissä 
kantaaottavissa 
kirjoituksissa
Jenna Siivonen & Hanna-Mari  Ikonen 

Syntyvyyden väheneminen on kiivaasti keskusteltu aihe. Vähenemisen syitä on et-
sitty esimerkiksi työelämän epävarmuudesta, työn ja lastenhoidon yhteensovitta-
misen hankaluuksista ja lapsiperhe-elämän vähäisestä houkuttelevuudesta piden-
tyneen nuoruuden kulttuurissa. Tätä sekä mediassa että tutkimuskirjallisuudessa 
käytyä keskustelua täydennämme tarkastelemalla ennakoinnin teorian ulottuvuuk-
sia Helsingin Sanomissa vuosina 2018–2019 julkaistuissa syntyvyyden vähenemistä 
koskevissa kantaaottavissa kirjoituksissa. Diskurssianalyyttisiä välineitä käyttäen 
osoitamme, miten kirjoituksissa tuotetaan yksilöistä ennakoivia toimijoita ja mi-
ten ennakoinnista tuotetaan, erityisesti nuorille naisille, normatiivisesti oikea tapa 
suhtautua lastensaamiseen. Kirjoituksissa varsinkin työelämään liitetään epävar-
muutta, joka lastensaannin epävarmuuteen yhdistyessään luo tulevaisuuden en-
nakoinnista haastavan ja affektiivisesti latautuneen projektin. Lopuksi visioimme 
yhteiskuntaa, jossa elämää ylläpitävien suhteiden luominen riittäisi tulevaisuuden 
suunnitelmaksi sukupuolesta riippumatta.

Avainsanat: diskursiivisuus, ennakointi, lapsettomuus, prekarisuus, syntyvyys 

Syntyvyydestä kannetaan huolta niin Suomessa, 
jossa syntyvyys on Pohjoismaiden alhaisinta (SVT 
2020), kuin monissa muissa kehittyneissä länsimais-
sa (esim. Fleming 2020). Vielä 2010-luvun alussa vä-
hentynyttä syntyvyyttä pidettiin pitkittyneen talou-
dellisen taantuman seurauksena (Paulavaara 2013; 
Nurmi 2014). Viime vuosikymmenen loppupuolel-
la saatiin kuitenkin huomata, ettei syntyvyys läh-
tenyt talouden kanssa nousuun (Grönholm 2020). 
Niin taloustieteessä (Huttunen & Kellokumpu 2016), 

väestötieteessä (Miettinen 2015; Miettinen & Jalo-
vaara 2020; Miettinen & Rotkirch 2008; Kurronen 
2021), tilastotieteessä (Sutela 2013) kuin työ- ja per-
hepolitiikan tutkimuksessakin (Pekkola & Lehtonen 
2016) on havaittu, että kansallista taloustilannetta 
voimakkaammin nuorten aikuisten perheellisty-
missuunnitelmiin vaikuttaakin henkilökohtainen 
työllisyystilanne ja kokemus sen varmuudesta tai 
epävarmuudesta. Talouden ja työmarkkinoiden 
muutosten lisäksi lapsettomuuden lisääntymisen 
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ja lapsilukujen pienentymisen syiksi on havaittu so-
pivan kumppanin puute, muut mielenkiinnon koh-
teet elämässä, pidentyneet opinnot sekä vanhem-
muuden normit ja sen oletettu vaativuus (Rotkirch 
ym. 2017; Alakärppä, Sevón & Rönkä 2020). Sen sijaan 
ilmastohuolen vaikutusta lasten hankkimatta jättä-
miseen ei ole pystytty toistaiseksi juurikaan jäljittä-
mään tutkimuksessa, vaikka julkisuudessa aihetta 
pohditaan paljon (ks. Vanha-Majamaa 2019; Myk-
känen 2021). Vähälukuisessa sukupuolentutkimuk-
sellisella otteella tehdyssä syntyvyyden vähenemistä 
käsittelevässä tutkimuksessa on tarkasteltu väestö-
poliittista syntyvyysretoriikkaa. Sen on todettu pyr-
kivän toisaalta sukupuolineutraaliuteen mutta sa-
malla tuottavan reproduktiivisesta toimijuudesta 
sukupuolistunutta ja naiskeskeistä (Patosalmi 2011; 
Isola 2012). Laajemmin feministisessä tutkimukses-
sa on teoretisoitu sitä, miten naisten reproduktiivi-
set kehot ovat historiallisesti olleet (bio)poliittisten 
määrittely- ja hallintakamppailuiden kohteena niin 
Suomessa (esim. Helén 1997; Meskus 2009; Yesilo-
va 2009; Homanen 2017) kuin kansainvälisestikin 
(esim. Repo 2011).  

Tässä artikkelissa lähdemme siitä ajatuksesta, 
että niin talous- ja työtilanteeseen kuin elämänta-
van muutoksiinkin liittyvät ehdotukset syntyvyyden 
laskun selitysmalleista näyttävät yhdistyvän elämän 
kaikkinaiseen epävarmistumiseen, elämän kehys-
ten prekarisoitumiseen sukupuolistuneella tavalla 
(Jokinen 2013). Erityisesti tulevien työmarkkinoiden 
vaikea ennustettavuus ja epävarmuus omista töistä 
hankaloittavat yksilöiden tulevaisuuden suunnitte-
lua. Huomionarvoista on, että lastensaanti-ikäiset 
aikuiset kohtaavat samanaikaisesti monia muutok-
sia, kuten määräaikaisen työn ja intensivoituneen 
vanhemmuuden haasteet (Närvi 2014). Esitämme, 
että yleistyneesti prekaarissa elämässä keskeisek-
si taidoksi niin yksilötoimijoille kuin hallinnolle-
kin näyttää muotoutuvan kyky ennakoida tulevaa. 
Ennakointia edellytetään erityisesti naisilta, joille 
kasaantuu biologisista ja sosiaalisista syistä miehiä 
enemmän myös lisääntymiseen liittyviä kysymyksiä 
ratkaistavaksi. Näin ollen myös kysymykset perheen 
ja työn yhdistämisestä koskevat korostuneesti naisia 
(Vuorinen-Lampila 2018; Sutela, Pärnänen & Keyri-
läinen 2019). Nuoret, lisääntymisen kannalta otolli-
sen ikäiset aikuiset ovat yliedustettuja sekä määrä-

aikaisissa että osa-aikaisissa työsuhteissa. Naisia on 
näissä epätyypillisissä työsuhteissa miehiä enem-
män. Lisäksi psyykkinen oireilu, kiireentuntu, jak-
samisongelmat ja huoli uupumisesta ovat naisilla 
yleisempiä kuin miehillä. (Sutela, Pärnänen & Key-
riläinen 2019.) Lisähaasteen yksilöiden lapsipäätök-
siin tuovat työn ja perheen yhdistämiselle asetetut 
affektiiviset vaatimukset – ne olisi sovitettava yh-
teen tasapainoisella ja onnellisella tavalla (Rotten-
berg 2014; Ikonen 2021). Erityisesti lisääntymisiässä 
oleville naisille ennakointi tarkoittaa siis myös ky-
kyä optimoida lisääntymiseen liittyviä valintojaan. 

Näemme, että ennakoinnin halu ja taito ovat 
hyveitä yksilöllistä riskien hallintaa korostavassa 
uusliberalistisessa yhteiskunnassa. Tukeudumme 
lääketieteellistä antropologiaa ja feminististä tie-
teen- ja teknologiantutkimusta edustavien Vincan-
ne Adamsin, Michelle Murphyn ja Adele E. Clarken 
(2009) ennakoinnin (anticipation) käsitteeseen. Tätä 
käsitettä soveltamalla tarkastelemme Helsingin Sa-
nomissa vuosina 2018–2019 julkaistuja syntyvyyden 
vähenemistä kommentoivia mielipidekirjoituksia, 
kolumneja ja vieraskynätekstejä. Analysoimme syn-
tyvyyshuoleksi nimeämäämme (myös Nätkin & Vuo-
ri 2007) keskustelua epävarmuuden ja haurauden 
kokemusten sekä näitä kokemuksia aiheuttavien 
hallinnan ja ennakoinnin vaatimusten näkökulmas-
ta. Tutkimuskysymyksemme ovat seuraavat: Miten 
kantaaottavissa kirjoituksissa tuotetaan yksilöistä 
ennakoivia toimijoita? Miten ennakoinnista tuote-
taan, varsinkin nuorille naisille, sellainen norma-
tiivisesti oikea affektiivisen ja ajallisen orientoitu-
misen tapa, jona Adams, Murphy ja Clarke (2009) 
sitä kuvaavat? Koska tulevaisuuden ennakointi ra-
kentuu vaatimukseksi yleistyneesti prekaarissa elä-
mässä, vaatimusten affektiivisuus nousee välttämät-
tömäksi syntyvyyskeskustelun piirteeksi, kuten jo 
nimitys syntyvyyshuolikin antaa ymmärtää. Nivom-
me seuraavassa yhteen työn ja koko elämän prekaa-
risuutta, ennakoinnin politiikkaa ja näiden suku-
puolistuneita ja affektiivisia sisältöjä.

PREKARISOITUNUT ELÄMÄ JA 
ENNAKOINNIN POLIT I IKKA

Suomalaiset yhteiskuntatutkijat ovat kehittäneet 
niin sanottua laajaa prekarisaatioteesiä (Jokinen, 

JENNA SIIVONEN & HANNA-MARI IKONEN | SUKUPUOLENTUTKIMUS–GENUSFORSKNING 35(2022): 1, S. 21–37

artikkeli

22



Venäläinen & Vähämäki 2015), jossa otetaan läh-
tökohdaksi kapitalistisen tuotantotavan muutok-
sen synnyttämä, syvälle ulottuva prekarisaation 
kokemus (Jokinen, Venäläinen & Vähämäki 2015; 
Rokkonen 2020). Tällöin painotetaan, ettei kyse 
ole ainoastaan työmarkkinoiden muutoksesta ar-
vaamattomampaan suuntaan ja epätyypillisten 
työsuhteiden lisääntymisestä, vaan epävarmistu-
misesta monia elämänalueita kattavana ja myös 
affektiivisena ilmiönä. Laajan prekarisaatioteesin 
kiinnostus tunteisiin ja affektiivisuuteen ohjaakin 
tarkastelemaan epävarmuuden ja tulevaisuuden 
hallinnan mekanismeja. Adamsin, Murphyn ja Clar-
ken (2009) ennakoinnin käsite kiinnittää huomion 
yksilölle asetettuihin vaatimuksiin luoda elämäänsä 
varmuutta ja kontrolloida elämää. Käsite jakautuu 
viiteen ulottuvuuteen: velvoite (injunction), abduk-
tio (abduction), optimointi (optimization), varautu-
minen (preparedness) ja mahdollisuus (possibility). 
Ennakoinnin käsitteen tuominen prekarisaatiokes-
kustelun rinnalle auttaa valottamaan sitä, mikä epä-
varmuuden kokemuksessa on yksilölle niin vaike-
aa. Velvollisuus toimia tulevaisuutta ennakoiden 
törmää kokemukseen tulevaisuuden epävarmuu-
desta. Väitämme, että juuri tässä törmäyspistees-
sä nuoret aikuiset ja erityisesti naiset tekevät lapsi-
päätöksiään.

Adamsin, Murphyn ja Clarken (2009) mukaan en-
nakointi on tulevaisuutta kohti elämistä affektiivi-
sena ja ajallisena orientaationa ja ajan politiikkana. 
Erilaisten teknologioiden avulla luodaan spekula-
tiivisia ennusteita, jotka ohjaavat myös ihmisten 
arkea mahdollistaen ja edellyttäen spekuloituun 
tulevaisuuteen valmistautumista. Spekulatiiviset 
ennusteet lupaavat yhtäältä varmaa ja universaalia 
tietoa mutta toisaalta tekevät mahdollisuushorison-
tista alati muuttuvan. Tästä seuraa, että ennakoin-
nista ja aavistelusta on tullut entistä vallitsevampi 
affektiivinen tila ja tapa orientoitua aikaan. Adams 
ja kumppanit tunnistavat ennakoinnin vaatimuk-
set laajemmin instituutioiden toimintalogiikkana, 
mutta painopiste on ennakoinnilla yksilöllisen val-
mistautuneisuuden mielessä.

Ennakoinnin viidestä ulottuvuudesta ensimmäi-
nen, velvoite, kuvaa ennakoinnin moraalista ulottu-
vuutta, velvollisuutta ennakoida. ”Asioista perillä 
oleminen” ja mahdollisiin tulevaisuuksiin valmis-

tautuminen, joko riskejä torjuen tai niistä hyötyen, 
kuuluvat hyvän kansalaisen ominaisuuksiin. Toi-
nen ulottuvuus, abduktio, kuvaa ennakoinnin vaati-
maa päättelymallia, jossa liikutaan sekä menneisyy-
den, nykyhetken ja potentiaalisten tulevaisuuksien 
että empiirisen tiedon ja niistä johdettujen abstrak-
tien päätelmien välillä. Menneisyydessä kerätyn 
datan pohjalta tehdään nykyhetken näkökulmas-
ta parhaaksi arveltuja tulevaisuuteen suuntautu-
via ratkaisuja. Ennakoinnin ollessa vallitseva aikaan 
orientoitumisen tapa ja affektiivinen sävy tulee ny-
kyhetki ikään kuin tulevaisuuden kaappaamaksi, 
jos tulevaisuus näyttää uhkaavalta. Kolmas enna-
koinnin ulottuvuus on optimointi, joka merkitsee 
moraalista vastuuta toimia parhaan mahdollisen 
tulevaisuuden turvaamiseksi. Optimointi voi myös 
merkitä toimeen tarttumisen lykkäämistä ”parhaan 
mahdollisen” tavoittelemisen nimissä.  ”Paras mah-
dollinen” kuitenkin aina pakenee tavoittelijaansa. 
Varautumisen merkitys on vastakkainen optimoin-
nille. Sen sijaan, että jokin ei-toivottu tilanne pyrit-
täisiin estämään, siihen valmistaudutaan. Viides en-
nakoinnin ulottuvuus on mahdollisuus, joka kuvaa 
ennakoinnin avaamia hyötyjä, tilaisuutta reagoi-
da tulevaan skenaarioon parhaalla mahdollisella 
tavalla. Se onkin parhaan mahdollisen tavoittelus-
saan kietoutunut optimointiin. (Adams, Murphy & 
Clarke 2019, 254–259.)

Tulevaisuuteen suuntautumista ovat feministi-
sen tutkimuksen kentällä teoretisoineet muutkin. 
Lisa Adkins (2008) kuvaa, miten erityisesti nuorten 
naisten työelämässä on muodollista kompetenssia 
enemmän merkitystä vielä aktualisoitumattomilla 
potentiaalisuuksilla (myös McRobbie 2007). Lauren 
Berlant (2011) on analysoinut ”julmaksi optimismik-
si” (cruel optimism) nimittämäänsä tunnerakennetta 
prekaareja yksilöitä yhdistävänä tekijänä. Optimis-
mi voi osoittautua julmaksi, sillä lupaus aina vain 
paremmasta tulevaisuudesta tulee yksilötasolla yhä 
vaikeammin saavutettavaksi. 

Lastenhankinnan kysymyksessä tulevaisuuteen 
suuntautuminen merkityksellistyy erityisellä taval-
la. Pohdintoihin vaikuttaa voimakkaasti myös val-
litseva vanhemmuuskulttuuri, joka näyttää Suo-
messakin olevan intensiivisen vanhemmuuden 
ideologian ohjaamaa. Ideaa kierrätetään äitiryh-
missä, sosiaalisessa mediassa ja asiantuntijapuhees-
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sa. Intensiivinen vanhemmuus on lapsikeskeistä, 
asiantuntijatiedon ohjaamaa ja tunneintensiivistä 
ja vaatii taloudellista panostusta (Hays 1996). Van-
hemmuuden ”onnistumisen” ajatellaan olevan suo-
rassa yhteydessä lapsen elämänkulkuun, ja hyvällä 
vanhemmuudella pyritään luomaan lapselle paras-
ta mahdollista tulevaisuutta (Lee ym. 2014). Suku-
puolikäsitykseltään yleisesti ottaen cis-normatii-
visessa intensiivisen vanhemmuuden kulttuurissa 
vastuu lapsen optimaalisesta kehityksestä lanke-
aa yhä pääasiallisesti äideille sitkeiden työelämän 
ja perheen sukupuolitapaisuuksien sekä onnistu-
neen varhaisen vuorovaikutuksen merkityksen ko-
rostamisen vuoksi. Nuorten naisten pitäisi siis osa-
ta ennakoida tulevaisuuttaan sekä työelämässä että 
potentiaalisina äiteinä samalla kun sekä työn että 
äitiyden voi nähdä intensivoituneen. 

Syntyvyyskeskustelussa monenlaiset toimijat yk-
sittäisestä kansalaisesta poliittisiin puolueisiin ja 
valtiollisiin tutkimuslaitoksiin kommentoivat nais-
kehoissa tapahtuvaa toimintaa kansantalouden ja 
globaalien haasteiden nimissä. Esitettyjä komment-
teja tyypillisesti yhdistää juuri tulevaisuuden riski-
en ennakointi ja niihin valmistautumisen tärkeys. 
Suorastaan moraalinen velvollisuus ennakoida tu-
levaisuutta lisääntyy samalla kun elämisen ehdot 
prekarisoituvat. Tässä artikkelissa tavoittelemme 
julkisessa keskustelussa jo tarjottujen alentuneen 
syntyvyyden selitysten taakse kurkottavaa tulkin-
taa ja pohdimme, voiko yksilölliseen ja yhteisölli-
seen lisääntymishuoleen löytää uutta ymmärrystä 
ennakoinnin käsitteen avulla. 

KANTAAOT TAVAT SANOMALEHTITEKSTIT 
JA ENNAKOINNIN KÄSIT TEEN OHJAAMA 
DISKURSSIANALY YSI

Tarkastelemme tässä artikkelissa Helsingin Sanomis-
sa ajanjaksolla 2018–2019 julkaistuja syntyvyyden vä-
henemistä koskevia mielipidekirjoituksia, kolum-
neja ja vieraskynäkirjoituksia. Analyysi on edellä 
esitellyn ennakoinnin teorian ohjaamaa. Teemme 
diskurssianalyyttisia välineitä apuna käyttäen ai-
neistosta teoriasidonnaista tulkintaa, jossa liitäm-
me syntyvyyskeskustelun analyysia laajempaan 
teoreettiseen keskusteluun (Pälli & Lillqvist 2020, 
387–388). Analyysimme pohjautuu osittain ensim-

mäisen kirjoittajan opinnäytteeseen, jossa hän ha-
vaitsi aineistolähtöisen diskurssianalyysin keinoin 
Helsingin Sanomien kantaaottavien kirjoitusten syn-
tyvyyshuolipuheen olevan yksilöä ja erityisesti nuo-
ria naisia vastuuttavaa. Adamsin, Murphyn ja Clar-
ken (2009) nimeämät ennakoinnin ulottuvuudet 
mahdollistavat tämän vastuuttavan puheen syväl-
lisemmän analyysin. 

Analysoitavat tekstit on julkaistu Helsingin Sa-
nomissa aikavälillä 14.11.2018–24.10.2019. Rajasim-
me aineiston tälle aikavälille siksi, että 16.11.2018 jul-
kaistiin väestöennuste, jota Väestöliiton tutkijat itse 
kommentoivat jo 14.11.2018 julkaistussa mielipide-
kirjoituksessaan. Muut kirjoitukset seurasivat tätä 
keskustelunavausta. Väestöennusteessa muun mu-
assa todettiin vuoden 2017 hedelmällisyysluvun ol-
leen ”Suomen historian matalin”. Ennusteesta myös 
uutisoitiin dramaattisin sanankääntein: ”Uusi väes-
töennuste julkistetaan tänään, eikä sitä ole koskaan 
ennen pelätty näin.” (Niskakangas 2018.) Kirjoitte-
lu olikin aktiivisinta heti väestöennusteen jälkeen, 
vuoden 2018 loppupuolella. Aineistoa kerättiin vuo-
den ajan. Lopullisen aineiston tarkasteluväli jäi kui-
tenkin vuotta lyhyemmäksi, koska viimeisten viik-
kojen aikana ei julkaistu syntyvyyttä käsitteleviä 
kirjoituksia. Keskustelu syntyvyydestä toki jatkuu 
yhä. Esimerkiksi koronaepidemian aikana kotona 
vietetyn ajan lisääntymisen on povattu lisäävän 
myös lastensaantihaluja. Näyttääkin, että Suomes-
sa näin on todella tapahtunut, kun taas useimmissa 
muissa maissa syntyvyys on vähentynyt pandemian 
aikana (Human Fertility Database 2021).

Aineisto koostuu 46 kirjoituksesta, joista 2 on vie-
raskyniä, 7 kolumneja ja 37 lukijoiden mielipidekir-
joituksia. Lukijan mielipide on nimensä mukaisesti 
Helsingin Sanomien lukijan kirjoittama mielipide-
kirjoitus. Kolumni on säännöllisesti julkaistava ko-
lumnistin kirjoittama kannanotto. Vieraskynät ovat 
ajankohtaisia, väitteellisiä ja analyyttisia tekstejä, 
joiden tarkoitus on aloittaa keskustelu. Joissakin kir-
joituksista on vain nimimerkki, toiset on julkaistu 
kirjoittajan nimellä. Noin 40 prosentissa aineistos-
ta kirjoittajat kuvaavat omia kokemuksiaan ja suh-
dettaan lasten saamiseen ja esittävät tältä pohjal-
ta yleistyksiä ja yhteiskunnallisesti kantaaottavia 
väittämiä. Joissakin näistä kirjoituksista painotus 
on henkilökohtaisen kokemuksen kuvailussa, toi-

artikkeli

24



sissa taas oma kokemus esitetään yhteiskunnallisen 
tason pääargumenttia vahvistavana taustatekijänä. 
Lopuissa kirjoituksissa henkilökohtaiseen kokemuk-
seen ei vedota ollenkaan vaan keskitytään vähene-
vään syntyvyyteen ilmiönä, tuodaan siihen jokin nä-
kökulma ja mahdollisesti ehdotetaan kollektiivisia 
toimenpiteitä tilanteen muuttamiseksi.  

Pidämme näiden eri tekstityyppien tarkastele-
mista yhdessä perusteltuna ensinnäkin siksi, että ne 
jakavat kannanottamisen ja argumentoinnin yhtei-
senä tavoitteenaan. Lisäksi meitä kiinnostaa se, mi-
ten monin eri tavoin paikantuvat kirjoittajat käyt-
tävät, uusintavat ja luovat vähenevän syntyvyyden 
merkitysjärjestelmiä ja nojautuvat ennakoinnin teo-
riassa nimettyihin ulottuvuuksiin. Kantaaottavat 
kirjoitukset ovat toimitettuja tekstejä moniäänisem-
piä. Erilaiset tekstit ammentavat samasta merkitys- 
ja arvovarannosta, ja niiden välillä on keskusteluyh-
teys (Pietikäinen & Mäntynen 2009, 120).

Käytämme kriittisen diskurssianalyysin lähesty-
mistapaa ja välineistöä jäljittääksemme niitä kie-
lellisiä prosesseja, joissa ennakoinnista tuotetaan 
normatiivisesti oikea affektiivisen ja ajallisen orien-
toitumisen tapa. Diskurssianalyysissa kielen käytän-
töjen ajatellaan uusintavan ja ylläpitävän sosiaalisia 
identiteettejä, suhteita sekä tieto- ja uskomusjärjes-
telmiä mutta voivan myös muuttaa niitä (Fairclough 
1997). Kriittisessä diskurssianalyysissa kielenkäy-
tön ja tuotettujen merkitysjärjestelmien analyysin 
avulla pyritään pääsemään käsiksi laajempiin yh-
teiskunnallisiin ja sosiaalisiin ilmiöihin (Pälli & Lill-
qvist 2020, 388). 

Diskurssianalyysin suhde ennakoinnille keskei-
seen affektiteoriaan on jännitteinen, sillä affektin 
käsitteellä on yhteiskuntatieteissä pyritty viemään 
huomio kielellisestä todellisuudesta kehollisuuteen. 
Adamsin ja kumppaneiden (2009, 249) tapaan no-
jaamme affektikäsityksessämme Sara Ahmedin 
(2004) tunnetalouden teoriaan. Ahmed vastustaa 
arkikäsitystä tunteista, jotka saavat alkunsa yksi-
lön sisäisessä maailmassa ja joita voidaan ilmaista 
ulospäin, ja korostaa omassa affektikäsityksessään 
tunteiden yhteiskunnallisuutta. Ahmed ei ajattelus-
saan tee käsitteellistä eroa tunteen ja affektin välil-
le, vaan kirjoittaa affektiivisuudesta tunteiden le-
viämisen ja kierrättämisen sosiaalisena prosessina. 
Tunnetaloudella hän tarkoittaakin sitä mekaniik-

kaa, jolla tunteita kierrätetään vuorovaikutukses-
sa. Ahmed (2014, 12–16) tarkastelee ”tekstien tun-
teellisuutta” eli kielenkäyttöä affektien levittämisen 
muotona. Puheessa ja kirjoituksessa tuotetaan nar-
ratiiveja, joissa affektit kiinnittyvät objekteihin tai 
kehoihin. Mitä enemmän tiettyjä narratiiveja kierrä-
tetään esimerkiksi mediassa, sitä tiukemmin niissä 
esiintyvät tunteet ja niiden kohteet kiinnittyvät toi-
siinsa. Ahmedille (emt.) keskeinen kysymys onkin, 
mitä seurauksia on tiettyjen tunteiden nimeämi-
sellä tai kausaliteetin tuottamisella tunteiden sub-
jektien ja objektien välille. Vaikka Ahmed tutkii af-
fektiivisuuden analyysissaan kieltä, hän korostaa 
olevansa kiinnostunut niistä kehoista, joita nime-
tään tunteiden syiksi tai kokijoiksi (2014, 216). Sekä 
ennakoinnin teoriaan että laajaan prekarisaatiotee-
siin sisältyy ajatus tunteista yhteiskunnallisina ja so-
siaalisesti tuotettuina mutta myös kehollisina koke-
muksina. Emme kuitenkaan oleta voivamme päästä 
mielipidekirjoituksia lukemalla tarkastelemaan ke-
nenkään koettuja, kehollisia tuntemuksia, vaikka 
ne teoreettisen keskustelun kannalta ovatkin rele-
vantteja. Sen sijaan tarkoituksenamme on diskurs-
sianalyysin avulla tutkia Ahmedin kuvaamaa teks-
tien tunteellisuutta; ennakoinnin ja toisaalta myös 
prekaariuden affektiivisuuden diskursiivista tuotta-
mista ja niihin kuuluvien tunteiden kiinnittämistä 
ennakoiviin toimijoihin.        

Aloitimme analyysin jäsentelemällä aineistoa si-
sältöteemoittain ATLAS.ti-ohjelmiston avulla. Tietyt 
ennakoinnin ulottuvuudet vaikuttivatkin esiinty-
vän tiettyjä teemoja käsittelevissä aineistokatkel-
missa. Työmarkkinoiden teema, joka esiintyy aineis-
tossa muita teemoja tiheämmin, liittyi velvoitteen, 
optimoinnin ja varautumisen ulottuvuuksiin. Pa-
risuhdetta käsittelevissä aineistokatkelmissa tul-
kitsimme velvoitteen ja optimoinnin kategorioi-
ta. Vanhemmuus, joka usein kytkeytyi parisuhteen 
teemaan, kiinnittyi analyysissamme niin ikään op-
timoinnin ulottuvuuteen. Ilmastoteemaa tarkaste-
limme velvoitteen, abduktion ja mahdollisuuden 
näkökulmista. Ennakoinnin abduktiivinen ulottu-
vuus ilmeni myös lapsitoiveita koskevissa kohdis-
sa. Maahanmuutto liittyi varautumisen kategoriaan 
yhteiskunnan tasolla. Synnyttämistä kommentoivia 
kirjoituksia tulkitsimme varautumisena yksilön nä-
kökulmasta.  Vapaaehtoisen lapsettomuuden tee-
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maa analysoimme mahdollisuuden paikkoina.  
Olemme tarkastelleet ennakoinnin ihanteen ja 

normin diskursiivista tuottamista kiinnittämällä 
huomiota siihen, millaisia oletuksia kantaaottavi-
en sanomalehtikirjoitusten syntyvyyshuolipuhe kät-
kee sisälleen. Ennen kaikkea olemme kiinnittäneet 
huomiota teksteissä esiintyviin arvo-oletuksiin, jot-
ka määrittävät, mikä on hyvää ja haluttavaa. (Pälli 
& Lillqvist 2020, 394.) Kuten olemme edellä Ahme-
din ”tekstien tunteellisuuden” analyysiin liittyen 
tuoneet esiin, tekstin piiloisiin oletuksiin voi pääs-
tä käsiksi myös kysymällä, mitä kielellä tehdään tai 
tullaan tuottaneeksi, eli tarkastelemalla käytetyn 
kielen funktioita (Jokinen, Juhila & Suoninen 2016, 
47–48). Syntyvyyspuheen piiloisia oletuksia ja kielen 
funktioita olemme analyysissa tavoitelleet kiinnittä-
mällä huomiota sanavalintoihin ja niiden negatiivi-
siin tai positiivisiin konnotaatioihin. Lisäksi olemme 
tutkineet ennakoinnin kielellistä tuottamista oike-
aksi, järjelliseksi ja hyväksyttäväksi toimintatavaksi 
kysymällä, miten aineistossa legitimoidaan ja luon-
nollistetaan ennakointia (Van Leeuwen 2007). Hah-
mottaaksemme ennakoivien toimijoiden tuottamis-
ta olemme kiinnittäneet erityistä huomiota tekstissä 
esiintyviin positioinnin prosesseihin. Tarkkailim-
me, millaisesta asemasta kannanotto on kirjoitettu 
(reflektoiva positiointi) ja millaiseen asemaan siinä 
esiintyvät toimijat asemoidaan (interaktiivinen po-
sitiointi) (Davies & Harré 1990). Olimme kiinnostu-
neita myös positioinnin prosesseissa tapahtuvasta 
sukupuolittamisesta eli siitä, millaisissa yhteyksissä 
ja miten eri sukupuolten edustajia tekstissä käsitel-
lään ja minkälaisia ominaisuuksia heille oletetaan. 
Havaitsimme muun muassa kirjoituksissa kuvattu-
jen tunnereaktioiden tekevän näkyväksi sitä, miten 
yksilöt itse asemoivat itseään ennakoiviksi toimi-
joiksi ja arvioivat toimintaansa ennakoinnin ihan-
teeseen verraten.

VELVOITE

Adamsin, Murphyn ja Clarken (2009) mukaan mo-
raalinen velvoittavuus on yksi ennakoinnin ulot-
tuvuus. Väitämme, että ennakointia moraalisesti 
oikeana tulevaisuuteen suuntautumisen tapana 
tuotetaan myös syntyvyyskeskustelussa ja että tu-
levaisuuteen suuntautuvan huolipuheen hegemo-

ninen asema syntyvyyden vähenemistä koskevassa 
keskustelussa jo itsessään viestii ennakoinnin vel-
voitteesta. Aineistossa pääasiassa naisilla näyttää 
olevan velvoite ennakoida sekä lastensaannin vai-
kutusta urakehitykseen että työmarkkina-aseman 
muutosten vaikutusta lasten tulevaisuuden turvaa-
miseen. Suhteessa lastensaantiin myös parisuhde 
näyttäytyy ennakoinnin kenttänä. Kauempana hää-
möttää ilmastonmuutoksen muovaama karu tule-
vaisuus, joka niin ikään vaatii ennakoivia toimia.

Yritämme tavoittaa ennakoinnin velvoitetta 
tarkastelemalla siihen liitettyjä affekteja. Adams 
ja kumppanit (2009) kirjoittavat, että ennakoivassa 
ajan politiikassa tulevaisuus näyttäytyy samanaikai-
sesti sekä epävarmana että väistämättömänä, mikä 
manifestoituu usein toivon ja pelon yhteenkietoutu-
mina, joilla on myös poliittista voimaa. Heidän mu-
kaansa juuri affektiivinen lataus erottaa ennakoin-
nin pelkästä spekuloinnista ja saa aikaan toimintaa 
nykyhetkessä. Affektit kertovat, että tulevaisuudel-
la on väliä. (Ema. 249.)  Näin ajatellessaan Adams 
kollegoineen on nähdäksemme samoilla linjoilla 
kuin tutkijat, jotka näkevät prekarisaation tunne-
rakenteita ravistavana elämän ehtojen epävarmuu-
tena (Jokinen, Venäläinen & Vähämäki 2015; Rok-
konen 2020). 

Ennakoinnin affektiivinen luonne tulee aineis-
tossa esille eksplisiittisesti kohdissa, joissa yksilö on 
epäonnistunut ennakoinnissa tai puntaroi epäon-
nistumisen mahdollisuutta. Epäonnistumisen ku-
vataan aiheuttavan häpeää ja katumusta. Eräs äiti 
kirjoittaa ”häpeävänsä sinisilmäisyyttään”, koska 
ei osannut valmistautua luvatun työsuhteen vaki-
naistumisen peruuntumiseen äitiysvapaan jälkeen:

Kun palasin töihin, ennen raskautta luvattu 
työn vakinaistaminen lakaistiin maton alle. – – 
Näin jälkikäteen oma sinisilmäisyyteni hävettää. 
Olin ajatellut, ettei lapsen saamisella olisi suurta 
vaikutusta työsuhteeseeni. (Kirjoitus 16)

Sama kirjoittaja kuvaakin lasten saamisen vaativan 
ennakoimattomien työmarkkinoiden takia ”hullun-
rohkeutta”. Eräs nainen puolestaan kuvaa tuntevansa 
syyllisyyttä lapsensaannin mahdollisista uravaikutuk-
sista jo sitä harkitessaan. Häpeä ja syyllisyys toimivat 
teksteissä osana ennakoivan toimijan representaatio-
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ta. Tulevaisuuden ennakointiin pyrkivä toimija tun-
tee olonsa huonoksi silloin, kun ennakointi ei onnis-
tukaan. Häpeän esittäminen mielipidekirjoituksen 
osana osoittaa, että kirjoittaja tietää toimivansa en-
nakoinnin ihannetta vastaan. Molempien syyllisyyttä 
ja häpeää kuvaavien kirjoittajien pääargumentti on, 
että naisten pitäminen määräaikaisissa työsuhteissa 
tekee toimeentulon ja urakehityksen ennakoinnis-
ta ja samalla lasten hankkimisesta mahdotonta. Sa-
maa logiikkaa seuraillen moni kirjoittaja kuvaa lasten 
saamisen vaativan ”uskallusta” juuri työllistymisen ja 
työttömyyden vaikean ennakoitavuuden takia. Kir-
joittajat asettavatkin yksilöityneen häpeän ja syylli-
syyden kyseenalaisiksi kääntämällä katseen omasta 
”epäonnistumisesta” työnantajien toimintaan. 
Aineistossa työelämän vaikean ennustettavuuden, 
epävarmuuden tai ”vaativuuden” ja vähenevän syn-
tyvyyden yhteyttä käsittelevistä teksteistä vajaa puo-
let käsittelee asiaa sukupuolineutraalisti. Hiukan 
yli puolessa kirjoituksessa käsitellään nimenomaan 
naisten epävarmuutta työllisyydestä. Miehistä kir-
joitettiin tässä yhteydessä kerran. 
Miehet itse ja heistä kirjoittavat nimeävät lapset-
tomuuden syyksi työtilannetta useammin pari-
suhteen puutteen. Myös ennakoinnin velvollisuus 
näkyy miesten kohdalla aineistossa juuri parin et-
sinnästä kirjoitettaessa. Aineistossa on paljon vä-
hemmän pohdintaa isyydestä kuin äitiydestä. Kah-
dessa lukijan mielipiteessä kuitenkin käsitellään 
miesten tahatonta lapsettomuutta ja halua tulla 
isäksi. Toinen lapsettomuuttaan sureva kirjoittaja 
arvioi menneitä ratkaisujaan, nuoruuden lyhyitä 
parisuhteita ja kumppanin pettämistä seuraavasti:

Tässä kohtaa tein selkeän virheen ja kadun joitakin 
asioita vieläkin. Rangaistukseni olen kuitenkin jo 
saanut. – Jälkeenpäin olen miettinyt, että olin tuol-
loin hölmö, joka uskoi romanttiseen rakkauteen. 
Jotkut halusivat vain kokeilla siipiään ja liihotteli-
vat kukasta kukkaan. (Kirjoitus 27)

Aineistossa siis myös miehet kirjoittavat kokevansa 
ennakoinnin affektiivisen taakan, joskin työmark-
kinoiden sijaan ”parisuhdemarkkinoilla”.  Lyhyet 
suhteet ja usko romanttiseen rakkauteen ovat ”vir-
heitä”, joita kirjoittaja katuu. Hän myös kuvailee 
menneisyyden itseään ”hölmöksi”. 

Kirjoittajat positioivat itseään suhteessa enna-
koinnin velvoitteeseen. Lastensaantiin tähtäämät-
tömät lyhyet parisuhteet kaduttavat. Aiempi kyke-
nemättömyys ennustaa lastensaannin vaikutusta 
työtilanteeseen hävettää. Toimeentulon ja työuran 
riskeeraaminen lasten hankkimisella pelottaa ja ai-
heuttaa syyllisyyttä jo ajatuksenakin. Lapsen saami-
seen liittyvä yksilöitynyt ennakointi vaikuttaakin 
syntyvyyskeskustelussa kiinnittyvän pelkoon siitä, 
että ennakoinnissa epäonnistutaan. Epäonnistu-
misen pelkoa kierrätetään kaikkein eniten naisten 
heikkoa työmarkkina-asemaa käsittelevissä teksteis-
sä. Lasten hankkimatta jättämistä perustellaan vel-
vollisuudella turvata oma taloudellinen hyvinvoin-
ti.  Pelkojen esitetään liittyvän myös siihen, miten 
lapsen hyvinvointi olisi mahdollista turvata. 

Aineistossa Vapaaehtoisesti lapsettomat ry:n 
edustaja kuvailee lasten hankkimatta jättämistä 
myös suoraan vastuulliseksi, moraaliseksi ja oikeu-
tetuksi toiminnaksi yhteiskunnassa:

On vain hyvä asia, että nuoret nykyään miettivät 
pitkään lasten hankintaa ja tiedostavat mahdolli-
set ikävätkin tilanteet lastenkasvatuksessa. Omien 
henkisten ja fyysisten voimavarojen, taloudellis-
ten resurssien sekä ilmastokriisin tiedostaminen 
on merkki vastuullisuudesta ja realismista. (Kir-
joitus 43)

Kristillisen Parempi avioliitto ry:n edustajan mu-
kaan parisuhteen epävarma tulevaisuus puolestaan 
on rationaalinen ja siten legitiimi syy jättää lapset 
hankkimatta:

Älykkäät nuoret naiset tekevät oikeutetun johto-
päätöksen: epävarmaan ja lyhytkestoiseen pari-
suhteeseen ei kannata hankkia lapsia. (Kirjoitus 
39)

Kirjoituksissa pyritään eri tavoitteisiin: vapaaeh-
toista lapsettomuutta edustava järjestö puolustaa 
lapsettomuutta legitiiminä elämänvalintana, kun 
taas jälkimmäinen argumentoi sitoutumisen ja pit-
käaikaisten parisuhteiden puolesta. Vakuuttelun 
keinot ovat kuitenkin joiltakin osin jaetut. Molem-
missa kirjoituksissa vedotaan ennakoinnin hyveel-
lisyyteen. Vastuullinen, realistinen ja älykäs nuori 
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(nainen) ottaa lapsipäätöksissään huomioon tule-
van taloudellisen tilanteensa, arvioi parisuhteensa 
kestävyyttä, punnitsee omia voimavarojaan ja tie-
dostaa vielä ilmastokriisinkin. Adamsin, Murphyn ja 
Clarken (2009) mukaan mahdollisten tulevaisuuksi-
en tiedostamisesta onkin tullut hyvän kansalaisen 
ominaisuus ja moraalinen velvoite. Samalla tieto tu-
levaisuudesta on aina epätäydellistä ja epävarmaa 
ja vaatii jatkuvaa huolehtimista, muokkaamista ja 
päivittämistä. Ennakoivan ajan politiikan norma-
tiivinen affektiivinen tila onkin jatkuva valppaus ja 
valmius. (Ema. 254.)   

ABDUK TIO

Syntyvyyshuoli on luonteeltaan abduktiivista. Vä-
estötietojen ja -ennusteiden perusteella muodos-
tetaan spekulatiivinen kuva tulevaisuudesta, jossa 
syntyvyyden vähenemisellä ajatellaan olevan lä-
hinnä kielteisiä vaikutuksia. Tämän spekulatiivi-
sen tulevaisuuden perusteella vaaditaan muutok-
sia nykyhetkessä. Tietoa ja käsitystä menneisyydestä 
käytetään spekuloinnin apuna. Syntyvyyshuolta 
tuottavissa puheenvuoroissa liikutaan abduktiivi-
sen logiikan mukaisesti kansallisen menneisyyden 
ja tulevaisuuden välillä. Aineistossa viitataan tois-
tuvasti nälkävuosiin, jolloin Suomen syntyvyyden 
väitetään viimeksi olleen vastaavalla tasolla kuin 
nykyään. Todellisuudessa 1860-luvun nälkävuosi-
en hedelmällisyysluvut, eli lasten määrä yhtä nais-
ta kohtaan, ovat olleet huomattavasti nykyistä kor-
keampia (Jalovaara 2020). Nälkävuodet toimivatkin 
aineistossa kollektiivista muistia hyödyntävänä me-
taforana, jolla syntyvyyden väheneminen pyritään 
kehystämään kansalliseksi tragediaksi.

Kuvitellun historian lisäksi kuviteltu tulevaisuus 
ohjaa niin yksilöiden, työnantajien kuin valtionkin 
toimia. Lastensaamista koskevat päätökset tule-
vat yksilöllistyneiden taloudellisten ja hyvinvoin-
nillisten riskilaskelmien ja toisaalta kollektiivisten 
ilmasto- ja syntyvyyshuolien ohjaamiksi. Tulevaa 
lapsettomuutta tarkastellaan nykyhetkestä käsin 
tai nykyistä lapsettomuutta peilataan menneisyy-
den valintoihin, kuten velvollisuuden kategorias-
sa käsitellyssä lapsettoman miehen kirjoituksessa. 
Abduktiota on myös lapsettomiin usein kohdistet-
tava puhe, jossa lasten saamisen mahdollisuus ke-

hotetaan pitämään avoimena, vaikka lapsia ei juuri 
nyt haluttaisikaan. Yksilön tulee siis arvioida nyky-
hetken ratkaisujaan mahdollisesta tulevasta lapsi-
toiveestaan käsin. Aineistossa tämä näkyy puhee-
na lapsettomuuden myöhemmästä katumisesta. 
Espoolaiseksi monilapsisen perheen äidiksi itsen-
sä esittelevä kirjoittaja puolustaa tekstissään lasten 
saamista varhaisessa aikuisuudessa ja vakuuttelee 
lukijaa vetoamalla lapsettomuuden katumiseen: 

Ainoa asia, jota voi katua ja jota ei voi perua, on se, 
että jättää lapset hankkimatta. (Kirjoitus 13)

Yksi sukusolujen luovuttamista lasten saamisen 
vaihtoehtona käsittelevä kirjoittaja kuvaa, miten 
edellä kuvatut asenteet ovat ilmenneet sukulais-
ten lapsettomalle osoittamana ”myhäilynä ja nau-
reskeluna”: ”Kyllä se mieli siitä muuttuu.” Lisäksi 
kaksi kirjoittajaa kuvailee saamaansa huonoa koh-
telua tilanteessa, jossa he toivoivat sterilisaatiota. 
Molemmissa tapauksissa terveydenhuollon edus-
taja suhtautui kielteisesti sterilisaatiotoiveeseen 
ennakoituun lapsitoiveen muuttumiseen vedoten. 
Abduktiivisella päättelyllä on myös tunneulottu-
vuus. Omien menneiden, nykyisten ja tulevien lap-
sitoiveiden pohtiminen vaatii omien tuntemuksien 
muistelua ja ennakointia. 

Kantaaottavissa kirjoituksissa syntyvyyshuoli 
kytketään myös ilmastonmuutokseen, joka on 
omanlaisensa abduktiivisen päättelyn areena. Ai-
neistossa ilmastohuolta käsitellään kuitenkin yl-
lättävän harvoin (vrt. Marks ym. 2021). Kuten syn-
tyvyyshuolikin, myös ilmastokriisi halutaan usein 
työntää yksilöiden ratkaistavaksi. Asennemittauk-
sien ja ilmastotyötä tekevien toimijoiden sukupuo-
lijakaumaa tarkastelemalla voi todeta, että myös il-
mastohuoli koskettaa useammin naisia kuin miehiä 
(Metelinen 2020).  Seuraavassa Väestöliiton ja Väes-
töntutkimuslaitoksen johtajat kuvailevat osuvasti 
abduktiivista päättelyä, jossa liikutaan sekä ilmas-
to- ja syntyvyyshuolen ja yksilötason käytännön rat-
kaisujen että nykyhetken, menneisyyden ja tulevai-
suuden välillä:

Nuoret aikuiset ratkaisevat syntyvyyden henkilö-
kohtaisilla lapsitoiveita koskevilla näkemyksillään 
ja päätöksillään. He kysyvät, minkälainen talou-
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dellinen taakka heille ja heidän lapsilleen koituu 
edellisten sukupolvien hyvinvoinnin turvaamises-
ta. He kysyvät myös, pystyvätkö nyt päätöksente-
ossa vahvimmin edustetut ikäluokat tekemään 
ratkaisuja, joilla ilmastonmuutos pysyy edes koh-
tuullisena ja joilla mahdollistetaan hyvä elämä tu-
levillekin polville. (Kirjoitus 1)

Lainauksessa nuoret aikuiset sijoitetaan diskursii-
visesti ennakoivan, lapsitoiveitaan maailmantilaan 
abduktiivisesti heijastelevan toimijan positioon. Kir-
joittajat kuvailevat nuoria aikuisia ulkoapäin mutta 
kuitenkin ennalta tiedettyinä. Myös sijaisvanhem-
muutta eettisenä ja ekologisena ratkaisuna suosit-
televat kirjoittajat perustelevat yksilöllistä lapsi-
päätöstä suhteessa globaaliin ekologiseen kriisiin 
ja ilmastonmuutokseen. Kirjoittajien mukaan ”uu-
sia lapsia ei ole välttämätöntä tai tarpeellista tehdä” 
ja huolehtimatta jätettyjen lasten synnyttäminen 
maailmaan on ”tuhlausta”. Sen sijaan lasten vähäis-
tä määrää voi ”kompensoida” huolehtimalla, ett-
eivät ”jo syntyneet” lapset syrjäydy ja siten aiheuta 
kustannuksia yhteiskunnalle. Sen lisäksi, että kirjoit-
tajien kuvailema ”yhtälö” on luonteeltaan abduktii-
vinen, se ilmentää pyrkimystä optimointiin, jota kä-
sittelemme lisää seuraavaksi.

OPTIMOINTI

Optimoinnissa on kyse ”parhaan mahdollisen” ta-
voittelusta. Koska paras mahdollinen kuitenkin 
pakenee tavoittelijaansa, on optimointi loputon-
ta työskentelyä sitä kohti. Adams, Murphy ja Clar-
ke (2009, 256–257) kirjoittavat optimoinnin tyranni-
asta, jossa kaikenlaisia ratkaisuja lykätään, kunnes 
paras mahdollinen ratkaisu on saavutettu. Lykkää-
minen perustuu jonkinlaiseen kuviteltuun tulevai-
suuden skenaarioon valmistautumiseen. Toimenpi-
teiden siirtäminen tuonnemmaksi puolestaan luo 
uudenlaisia mahdollisia tulevaisuuksia.

Optimointi näkyy syntyvyyskeskustelussa nais-
ten pyrkimyksissä ajoittaa lastensaanti vakaaseen 
työ- ja taloustilanteeseen, parhaaseen mahdolliseen 
parisuhteeseen ja hedelmälliseen ikään. Samalla 
työtilanteen kuvataan olevan oman hallinnan ul-
kopuolella. Varsinkin nuorten naisten työllisyyteen 
liitetäänkin aineistossa paljon epävarmuutta. Nuo-

rista myös tuotetaan aineistossa laskelmoivia ja op-
timoivia toimijoita. Yksi kirjoittaja kirjoittaa nuor-
ten aikuisten punnitsevan lasten vaikutusta myös 
omaan elintasoonsa. Hänen mukaansa vanhemmil-
le on ”vanhustenhoidon sosialisoinnin” jälkeen jää-
nyt ”kasvatuksen taakka ja kulut mutta ei enää ta-
loudellista hyötyä”. Eräs kirjoittaja, joka ehdottaa 
lapsen saamiseen liittyvien tukien irrottamista työ-
suhteesta, puolestaan kuvailee potentiaalisia van-
hempia näin:

Uusi tuen antamisen muoto antaisi nuorille ih-
misille vapautta suunnitella omaa ja perheen-
sä elämää ja rytmittää siihen lasten syntymää ja 
työelämään osallistumista. Kun elinikä pitenee ja 
eläkeiät nousevat, parhaassa hedelmällisyysiässä 
lapsensa saaville jää kymmeniä vuosia aikaa teh-
dä työuraansa. (Kirjoitus 4)

Nuoret aikuiset ”suunnittelevat” ja ”rytmittävät”. 
Myöhemmin kirjoittaja kertoo omasta positiivi-
sesta kokemuksestaan äidiksi tulemisesta 21-vuoti-
aana ja kannustaa siten nuoria naisia ajoittamaan 
lastensaantinsa varhaiseen aikuisuuteen ennen työ-
elämään siirtymistä. Kirjoittaja vetoaa lukijan opti-
moinnin haluun tarjoamalla nuorelle naiselle sekä 
lasten hankkimista hedelmällisyyden kannalta par-
haassa mahdollisessa vaiheessa että parasta mah-
dollista työuraa. Tilastojen valossa juuri lisääntymi-
sikäiset naiset ovat kuitenkin useimmin prekaarissa 
työmarkkina-asemassa, kuten määräaikaisissa työ-
suhteissa (Tilastokeskus 2021, 62). Tällöin on vaikea 
optimoida, vaikka sen tarpeen tiedostaisikin. Epä-
varmuus tekeekin optimoinnista julmaa, kun lu-
paus parhaasta mahdollisesta onkin mahdotonta 
täyttää (ks. Berlant 2011). Aineistossa esiintyy myös 
väittelyä siitä, onko epävarmuus perusteltua ja opti-
mointi mahdollista. Edellä mainittu (ks. abduktio) es-
poolaisäiti kannustaa kirjoituksessaan nuoria naisia 
luopumaan liiallisesta ura- ja perhesuunnittelusta: 

Mielestäni tässä keskustelussa usein unohtuu, että 
olipa vakituinen työ tai ei, tietty epävarmuus säilyy 
aina. Esimerkiksi yt-neuvottelut voivat tulla eteen 
milloin vain, ja toisaalta lasta ei aina saa vaikka ha-
luaisi, vaikka se vakituinen työpaikka olisikin. (Kir-
joitus 13)
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Aineistossa on myös kannanottoja parien ja tulevi-
en, potentiaalisten parien valmentamisesta ja kou-
luttamisesta parhaiksi mahdollisiksi, tunnetaitaviksi 
vanhemmiksi neuvolassa, maistraatissa, kirkossa tai 
jopa peruskoulussa. Ennen intensiiviseen vanhem-
muuteen astumista tulevien vanhempien parisuh-
detaidot tulisi optimoida vanhemmuutta varten:

Tutkimustieto korostaa lapsuuden ja varhaisten 
vuosien merkitystä ihmisen kasvulle, kehityksel-
le ja myöhemmälle hyvinvoinnille. Tiedetään, että 
perheen aikuisten hyvinvointi tukee lapsen suo-
tuisaa kehitystä. Parisuhdetta tulisi siksi tukea elä-
män tärkeissä siirtymävaiheissa. (Kirjoitus 2)

Vanhemmuuteen valmentamista peräänkuulutta-
vissa kirjoituksissa lapsia, nuoria ja pareja tarkastel-
laan tulevina ja potentiaalisina vanhempina. Lasten 
saamisesta tuotetaan normatiivinen osa elämän-
kulkua. Vaikka vastuu kouluttamisesta näyttäisi 
näissä kirjoituksissa olevan yksilön sijaan instituu-
tioilla, kuten neuvolalla, kirkolla, koululla tai päi-
väkodilla, tuotetaan niissä vanhemmuudesta asi-
antuntijatiedon kohdetta ja tehtävää, johon pitää 
valmentautua. Nuorten aikuisten liiallista opti-
mointia parisuhteen muodostamisessa kuitenkin 
myös vastustetaan. Tällaista kritiikkiä esittää eräs 
kirjoittaja, joka ehdottaa parisuhdetaitokoulutus-
ta sitoutumiskammoisuuden ja samalla vähenevän 
syntyvyyden lääkkeeksi:

Ajatus siitä oikeasta on haitallinen. Suomi täyttyy 
sinkuista, kun rimaa pidetään liian korkealla. (Kir-
joitus 11)

Parisuhteeseen ja vanhemmuuteen liittyvissä kan-
nanotoissa viitataan usein sukupuolineutraalisti 
nuoriin, vanhempiin ja pareihin. Koska hoivavas-
tuu lankeaa aiemman tutkimuksen perusteella 
useimmiten äideille, myös intensiivisen ja asian-
tuntevan vanhemmuuden vaatimukset kosketta-
vat heitä miehiä ja isiä voimakkaammin (Hays 1996; 
Lee ym. 2004; Rokkonen 2020). On esitetty, että nais-
ten tehtävä on myös ylläpitää perhe- ja parisuhteita 
(Kolehmainen 2021). Siksi parinvalinnan optimoin-
nin kritiikinkin voi ajatella osuvan erityisellä taval-
la naisiin. Lastensaannin ja sitä kautta pariutumisen 

aikaikkuna on usein naisilla miehiä kapeampi. Juuri 
heidän on siis lopetettava liiallinen valikointi ja va-
kiinnuttava ”ennen kuin on myöhäistä”.  

VAR AUTUMINEN

Varautuminen on optimoinnin kääntöpuoli, jossa 
parhaan mahdollisen tavoittelun sijaan varaudu-
taan pahimpaan. Adams, Murphy ja Clarke (2009) 
mainitsevat munasolujen säilömisen esimerkkinä 
varautumisesta tulevaisuuteen, jossa munasolut 
vanhenevat. Aineistossa varautuminen näkyy teks-
teissä, joissa kuvaillaan äitiyteen liittyviä sukupuo-
littuneita ongelmia ja riskejä ja lasten saamatta 
jättämistä niiden takia. Kaksi kirjoittajaa käsittelee 
tekstissään synnytyksen ennakoitujen vaikeuksien 
vaikutusta lapsitoiveisiin. Toinen heistä kirjoittaa 
synnytyksestä riskinä, jonka naiset laskevat vaati-
van liian suuria uhrauksia:

Käytännössähän lapsen saaminen tarkoittaa nai-
selle raskautta, synnytystä ja toipumista, jotka 
saattavat olla kokemuksina epämiellyttäviä, ki-
vuliaita, vaarallisia, nöyryyttäviä, traumatisoivia 
tai pahimmassa tapauksessa tappavia. Länsimais-
sa moni nainen ehkä kysyy itseltään, miksi hän ot-
taisi tällaisen fyysisen riskin, kun mies voi tuottaa 
lapsen maailmaan jopa tietämättä tästä mitään. 
(Kirjoitus 38)

Adamsin ja kumppanien (2009, 257) sanoin enna-
koiva varautuminen on spekulatiivista ja reaktiivis-
ta valmistautumista tulevaa traumaa varten, aivan 
kuin se olisi jo täällä. Sen sijaan, että synnytyksen 
traumaattisuutta torjuttaisiin, lapset jätetään koko-
naan tekemättä. Toinen kirjoittaja puolestaan lähes-
tyy samaa aihetta synnytyspelon käsitteen kautta ja 
näkee raskausajan tuen lisäämisen ratkaisevaksi te-
kijäksi pelon voittamiselle:

Synnytyspelko voi pahimmillaan johtaa siihen, 
että nainen ei halua lapsia, koska pelkää synnyt-
tämistä niin paljon. Synnytyspelon hoitoon on kui-
tenkin olemassa paljon erilaisia keinoja, joita tuli-
si hyödyntää entistä paremmin, jotta raskausaika 
ei kuluisi pelosta selviytymiseen tai johtaisi siihen, 
että lapsia ei hankita pelon vuoksi. (Kirjoitus 41)
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Riskien arvioinnilla ja pelolla on kuitenkin hyvin eri-
laisia konnotaatioita. Puhuttaessa raskauden ja syn-
nytyksen riskeistä tuotetaan nuorista naisista laskel-
moivia ja ennakoivia toimijoita, jotka rationaalisesti 
arvioivat ratkaisujensa vaikutuksia tulevaisuuteen-
sa lääketieteellistä tietoa hyväksikäyttäen. Synny-
tyspelkoa käsittelevässä kirjoituksessa ongelmaksi 
rakentuu synnytyksen riskien sijaan naisten tunteel-
linen suuntautuminen niihin – liika riskeihin varau-
tuminen kääntyy peloksi ja saa naiset ratkaisemaan 
lasten hankkimista koskevat kysymykset tunnepe-
rustaisesti.   

Naisten varautuminen tulevaisuudessakin epä-
varmaksi oletettuun työtilanteeseen jättämällä lap-
set hankkimatta (ks. velvoite ja optimointi edellä) 
ja työnantajien valmistautuminen nuorten nais-
työntekijöiden spekuloituun äitiyteen solmimalla 
vain määräaikaisia työsuhteita näyttävät aineistos-
sa muodostavan noidankehän. Monet kirjoittajat, 
muun muassa seuraava vakityön puuttumisen takia 
lapsettomaksi itsensä positioiva nainen, kritisoivat 
työmarkkinoiden epätasa-arvoistavia käytäntöjä:

Uskallan väittää, että tämän vuoksi Suomessa ei 
edelleenkään vuonna 2018 ole nuorille naisille 
tarjolla vakituista työtä: ”Ei nuorta naista kanna-
ta palkata, sillä kohtahan se jää äitiyslomalle kui-
tenkin.” (Kirjoitus 10)

Samalla työnantaja, jolle naistyöntekijät edustavat 
taloudellista riskiä, näyttää aineiston perusteella 
oletusarvolta, jota kyllä kritisoidaan, mutta jolle ei 
ole tarjolla vastaesimerkkejä. Mielipidekirjoittelus-
sa tullaankin diskursiivisesti uusintaneeksi edellä 
kuvailtua ennakoinnin noidankehää. 

Varautumisesta pahimpaan kirjoitetaan ai-
neistossa muita ulottuvuuksia harvemmin suh-
teessa yksilötoimijoihin. Juuri heidän oletetaan 
voivan vaikuttaa syntyvyyteen, jolloin ei ole tar-
peenkaan puhua siitä, miten heidän tulisi valmis-
tautua syntyvyyden tason laskemiseen. Varautumi-
sen ulottuvuus on voimakkaimmin esillä silloin, kun 
kirjoitetaan työnantajien sekä poliittisten ja valtion-
hallinnollisten toimijoiden näkökulmasta. Koska 
valtion ei ajatella voivan puuttua kansalaistensa li-
sääntymispäätöksin, vähenevään syntyvyyteen voi 
vain ”sopeutua”. Tässä kirjoittaja toppuuttelee syn-

tyvyyskeskustelussa tarjottuja ratkaisumalleja tode-
ten ilmiön olevan liian monimutkainen politiikka-
toimin ratkaistavaksi:

Siksi politiikankin pitää tunnustaa rajansa: työelä-
mää voi parantaa ja perheitä tukea, mutta synty-
vyyttä on vaikea ohjailla. Toteutuneeseen tasoon 
pitää vain sopeutua. (Kirjoitus 7)

Siinä missä ”nuorista aikuisista” kirjoitettaessa ko-
rostetaan yksilön lapsitoiveita, toimijuutta ja va-
pautta valita, maahanmuuttajat näyttävät aineis-
tossa olevan useammin valtion väestöpoliittisten 
toimien kohteena. Vain kahdessa yhdeksästä kir-
joituksessa, joissa vähintäänkin mainitaan maa-
hanmuuttajat tai turvapaikanhakijat, käsitellään 
heidän toiveitaan ja tarkastellaan heitä myös mah-
dollisina vanhempina, mutta näissäkään maahan-
muuttajat eivät itse ole äänessä. Toisessa kirjoituk-
sista ehdotetaan maahanmuuton lisäämisen sijaan 
jo maassa asuvien ulkomaalaistaustaisten työllistä-
mistä korostaen maahanmuuttajien omia toiveita:

Suomessa on paljon korkeasti koulutettuja ja eri-
ikäisiä ihmisiä – niin kantaväestössä kuin maa-
hanmuuttajissakin –, jotka haluavat motivoivaa 
ja osaamista vastaavaa työtä. – – Työllistymisel-
lä uskoisi olevan myös tervehdyttävä vaikutus al-
haiseen syntyvyyteen. Perheen perustaminen tai 
perhekoon kasvattaminen vaatii taloudellista va-
kautta eikä kaiken maailman ”synnytystalkoita”. 
(Kirjoitus 6)

Maahanmuuttajat muotoutuvat aineistossa omak-
si kategoriakseen, jota käsitellään pääasiassa vä-
estönosana ja työvoimaresurssina. Aineistossa kir-
joitetaan ”kiristyvästä kilpailusta koulutetuista 
maahanmuuttajista”, maahanmuuton ”täydestä 
hyödyntämisestä” ja sen ”valikoivasta” ja ”Suomen 
tarpeiden” mukaisesta edistämisestä. Myös kahdes-
sa maahanmuuttajien omia toiveita käsittelevässä 
tekstissä toisaalta korostetaan heidän haluaan ja 
valmiuttaan tehdä työtä ”vaikka pienemmällä pal-
kalla”. Maahanmuuttajat näyttäytyvät ensisijaises-
ti työntekijöinä ja työikäisen väestön osana. Valtion 
ajatellaan voivan varautua vähenevään syntyvyy-
teen vahvistamalla työperäistä maahanmuuttoa 
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ja maahanmuuttajien työllistymistä. Kiinnittä-
mällä huomiota maahanmuuttajien rooliin synty-
vyyshuolipuheessa voimme saada aavistuksen siitä, 
keiden Suomessa toivotaan lisääntyvän. 

Vaikka syntyvyyshuolipuheen perusteella val-
tiolla on velvollisuus varautua vähenevään synty-
vyyteen, valtiosta ja työnantajista kirjoitettaessa vel-
vollisuus kuitenkaan ei saa samanlaista affektiivista 
latausta kuin yksilötason ennakointia käsiteltäessä. 
Ennakoinnille onkin keskeistä, miten se kiinnittyy 
affektiivisella tavalla juuri yksilöihin. 

MAHDOLLISUUS

Syntyvyyden väheneminen tuotetaan aineistossa 
pääasiassa ongelmaksi. Huolipuhe on niin domi-
noivaa, ettei juuri kukaan eksplisiittisesti kuvaile 
syntyvyyden vähenemistä mahdollisuutena. Mah-
dollisuudet tulevat esiin vihjailuna väkiluvun kas-
vun ja ilmastonmuutoksen välisestä yhteydestä 
sekä yksilötasolla viittauksena lastensaannin va-
linnanvapauden lisääntymiseen. Eräät ekologian 
ja evoluutiobiologian asiantuntijoiksi asemoituvat 
kirjoittajat pitävät syntyvyyden vähenemistä mah-
dollisuutena ympäristön ja kestävyyden näkökul-
masta:

Maapallon, ihmiskunnan ja suomalaisten oman 
hyvinvoinnin kannalta pienempi määrä suomalai-
sia on myönteinen asia. Millaista väestöpolitiikkaa 
Suomessa pitäisi toteuttaa? Aidosti kestävä yhteis-
kunta vaatii solidaarisuutta ihmisten kesken sekä 
ihmisen ja luonnon välillä. (Kirjoitus 21)

Syntyvyyshuolen kyseenalaistukset esitetään ky-
symysmuodossa tai muutoin pehmentelevin sa-
nankääntein. Lainauksen taustaoletuksena on 
malthusilainen logiikka, jossa väkiluvun ja ympäris-
tökuormituksen ajatellaan korreloivan keskenään 
(Malthus 1798). Jade Sasserin (2018) mukaan malthu-
silainen ympäristöpoliittinen puhe ohjaa erityisesti 
naisia ottamaan vastuuta ympäristöstä hallitsemal-
la omaa hedelmällisyyttään ja seksuaalisuuttaan yh-
teisen hyvän vuoksi.

Yksilöiden valintojen tasolla syntyvyyden vähe-
neminen ja vapaaehtoinen lapsettomuus yhdiste-
tään myös suoraan ennakoinnin hyveeseen ja valin-

nanvapauteen, joka on individualismissa voimakas 
peruste. Vapaaehtoinen lapsettomuus mahdollistaa 
joidenkin kirjoittajien mukaan harrastamista, hy-
vinvointia ja matkustelua. Myös sen, ettei tarvitse 
kantaa suunnatonta vastuuta, voi nähdä mahdol-
lisuutena:

Olen kolmekymppinen, pitkässä parisuhteessa 
oleva nainen, ja keskustelemme lapsista viikoit-
tain mieheni kanssa. Teemme molemmat vaati-
vaa, itsellemme mielekästä työtä. Pidämme hy-
västä ruoasta ja säännöllisestä urheilusta, kuten 
suurin osa lapsettomista hyvätuloisista pariskun-
nista. – – Pelkään, mitä kompromisseja joutui-
sin lapsen saamisen takia tekemään, mutta sa-
malla pelkään, mistä jäisin lapsettomana paitsi. 
Koen helpotusta, kun tapaan ystäviäni vastasynty-
neidensä kanssa: tiedän, ettei minun tarvitse itse 
kantaa samaa vastuuta. (Kirjoitus 19)

Joissakin lapsettomuutta puoltavissa kirjoituksissa 
toistuukin syntyvyyden vähenemiseen usein liitet-
ty havainto, että nuoret aikuiset arvostavat entis-
tä enemmän työuraa, harrastuksia, matkustelua ja 
hyvinvointia, joita lasten saamisen ajatellaan vaike-
uttavan (myös Rotkirch ym. 2017). Aineistossa esiin-
tyvä voimakas konsensus äitiyden negatiivisista vai-
kutuksista naisten työuraan saa kyseenalaistamaan 
väitteen, että uran laittaminen vastakkain lasten-
saannin kanssa olisi nuorille naisille sellainen ar-
vovalinta, jollaiseksi se on liikaa ennakointia ar-
vostelevissa kantaaottavissa kirjoituksissa (ks. edellä 
optimointi) ja syntyvyyshuolipuheessa laajemmin-
kin kehystetty. 

KOHTI MONINAISEMPAA 
SYNT YV Y YSKESKUSTELUA

Olemme analysoineet, miten Helsingin Sanomien 
syntyvyyden vähenemistä käsittelevissä kantaaot-
tavissa kirjoituksissa tuotetaan Adamsin, Murphyn 
ja Clarken (2009) käsitteellistämää ennakointia 
normatiivisena tapana jäsentää yksilöiden suhdet-
ta syntyvyyshuoleen. Olemme tarkastelleet yksilöi-
den ja varsinkin lisääntymisikäisten naisten diskur-
siivista asemoimista omaa, kansallista ja globaalia 
tulevaisuutta ennakoiviksi toimijoiksi. Analyysi jä-
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senneltiin mukaillen Adamsin ja kumppaneiden 
(ema.) erittelyä ennakoinnin viiteen ulottuvuuteen: 
velvollisuuteen, abduktioon, optimointiin, varautu-
miseen ja mahdollisuuteen. 

Monissa aineiston kohdissa on samanaikaises-
ti läsnä monia eri ennakoinnin ulottuvuuksia. Ne 
eivät olekaan toisiaan ulossulkevia kategorioita 
vaan saman ennakoivan orientaation eri tasoja. 
Ennakoinnin velvoittavuus tulee aineistossa näky-
viin pääasiassa yksilötasolla ja erilaisten tunnesa-
nojen kautta. Abduktiivinen päättely liikkuu ajassa, 
menneisyyden, nykyhetken ja tulevaisuuden välil-
lä, mutta myös eritasoisten ilmiöiden välillä. Yksi-
lön lapsipäätöksistä vedetäänkin suora yhteys niin 
kansalliseen syntyvyyshuoleen kuin globaaliin il-
mastokriisiinkin.

Aineistossa tuotetaan nuorista aikuisista enna-
koivia ja optimoivia toimijoita, jotka pyrkivät ajoit-
tamaan lasten saamisen parhaaseen mahdolliseen 
työtilanteeseen, hedelmällisyyden kannalta parhaa-
seen ikään ja ihanteelliseen parisuhdetilanteeseen. 
Syntyvyyshuolen yksilötoimijuus rajataan diskursii-
visesti merkitsemään juuri laskelmoivaa ja parhaa-
seen mahdolliseen kurottelevaa toimijuutta. Opti-
moinnin ja kaiken ennakoinnin kääntöpuolena on 
epävarmuus, sillä tulevaisuus muuttuu alati eikä 
sitä voi koskaan täysin ennustaa. 

Varautuneisuus sukupuolittuu kantaaottavissa 
kirjoituksissa koskemaan naisia, jotka valmistautu-
vat lastensaannin uravaikutuksiin ja synnytyksen 
riskeihin lykkäämällä lasten saamista tai jättämäl-
lä sen kokonaan tekemättä. Varautuneisuuden li-
säksi mahdollisuuden kategoria esiintyy aineistos-
sa muita ulottuvuuksia vähemmän. Syntyvyyden 
vähenemiseen tai sen ennalta tietämiseen ei juuri 
liitetty positiivisia merkityksiä. 

Siinä missä velvollisuuden, abduktion ja opti-
moinnin ulottuvuudet kuuluvat aineistossa usein 
yksilöiden lastensaantia koskeviin pohdintoihin 
ja kannanottoihin, varautuminen ja mahdollisuus 
koskevat useammin työnantajia ja väestöpolitiik-
kaa. Vaikka tarpeesta syntyvyyden lisäämiseen ol-
laan aineistossa lähes yksimielisiä, valtion vaikut-
tamista syntyvyyteen pidetään ei-toivottavana ja 
jopa mahdottomana. Lasten saamiseen suhtaudu-
taan pääasiassa syvästi yksityisenä asiana. Valtion 
ja yksilön suhdetta määrittää aineistossa yksilön va-

linnanvapaus, jolle poliittisten toimien tulee vain 
luoda tilaa. Tämän yksilökeskeisen lähestymistavan 
kääntöpuolena on kuitenkin vapauden mukanaan 
tuoma vastuu. Diskursiivisesti tuotettu kansallinen 
syntyvyyskriisi sysätään yksilöiden ratkaistavaksi. 
Vaikka ennakoinnin kieli on syntyvyyskeskustelussa 
usein sukupuolineutraalia, koskevat monet lasten-
saamiseen liittyvät ennakoinnin alueet, kuten työlli-
syys, hedelmällisyys, parisuhde ja lapsen hyvinvoin-
nin turvaaminen, tulkintamme mukaan erityisesti 
naisia. Siksi ajattelemme syntyvyyskriisin ennakoin-
nin velvoitteen kiinnittyvän juuri naisiin, vaikka tätä 
ei tarkastelemassamme aineistossa aina eksplisiitti-
sesti ilmaistakaan.  

Mielipidekirjoitusten perusteella vaikuttaa siltä, 
että vaikka yksilö ei haluaisi hankkia lapsia tai suh-
tautuisi skeptisesti syntyvyyshuoleen, hänen täytyy 
jollakin tavalla ottaa kantaa ja suhteuttaa valintan-
sa tähän yhteiskunnalliseksi huoleksi tuotettuun de-
mografiseen muutokseen. Maahanmuuttajat muo-
toutuvat aineistossa kuitenkin omaksi ryhmäkseen, 
josta puhutaan useammin väestönosana ja työvoi-
maresurssina kuin ennakoivina toimijoina, eikä hei-
dän toiveitaan mahdollisina vanhempina juurikaan 
tarkastella.  

Suomessa perheitä tuetaan järjestelmätasol-
la runsaasti: perhe-, työ- ja sosiaalipolitiikka huo-
mioivat lapsiperheet varsin kiitettävästi. Siksi suo-
malaisessa syntyvyyskeskustelussa pohditaankin 
korostuneesti sitä, miksi nämä edut eivät nosta syn-
tyvyyslukuja, sekä sitä, millaiset politiikkatoimet toi-
misivat kannustimina hankkia lapsia tai laajemmin 
elää lapsiperheenä. Esitämme, että yhteiskunnan 
huolehtimisen ulkopuolelle jää kuitenkin paljon in-
himillisiä merkityksiä. Uusliberaalissa yhteiskun-
nassa varsinkin nuoret naiset, joiden kehoihin syn-
tyvyyshuoli osuu, kantavat yksilöllistyvää vastuuta 
koulutuksestaan, työpaikastaan, onnellisuudestaan 
ja koko elämästään. Ennakoinnin ulottuvuuksien 
tarkastelu tuo esiin, miten moniin elämänalueisiin 
tulevaisuuteen suuntaava affektiivinen orientaa-
tio vaikuttaa ja auttaa tunnistamaan sen monet toi-
mintalogiikat. Ennakoinnin normi velvoittaa kai-
ken saatavilla olevan tiedon huomioimiseen myös 
lapsipäätöksiä tehdessä. Ennakoinnin tunnemaise-
maan kuuluu usko hallintaan; ajatus siitä, että itsen, 
oman lapsen, parisuhteen ja samalla yhteiskunnan 
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ja ilmastonkin kannalta parhaan mahdollisen valin-
nan tekeminen on mahdollista, jos vain hankimme 
tietoa, harkitsemme riskejä ja mahdollisuuksia sekä 
valmistaudumme tulevaan. Samalla varmoja vas-
tauksia moniin lasten saamista ja sen ajoittamista 
ohjaaviin kysymyksiin ei ole. Alati muuttuvan tule-
vaisuuden täydellinen hallinta on lähtökohtaisesti 
mahdotonta, ja työn ja elämän prekaariuden uhka 
tekee ennakoinnista yhä haastavamman ja affektii-
visesti latautuneemman projektin. Elämisen ehdot 
näyttäytyvät epävarmoina ja ennustamattomina, 
vaikka huolet ja uhat eivät välttämättä aktualisoi-
tuisikaan. 

Helsingin Sanomien kantaaottavat kirjoituk-
set vuoden 2018 lopulta vuoden 2019 loppupuo-
lelle kommentoivat syntyvyyttä pääasiassa varsin 
kapeasta perheellistymiskäsityksestä katsoen. Sa-
malla ne osallistuvat heteroydinperheen kulttuu-
risen normin tuottamiseen. Yhteiskunnassa kui-
tenkin keskustellaan monivivahteisemmin kuin 
analysoimamme tekstit antavat ymmärtää. Perhe- 
ja läheissuhteita monipuolistavaa keskustelua käy-
dään enenevästi sekä koronakriisin alkuvaiheessa 
roihahtaneessa ”läheisten” tapaamista koskevas-
sa debatissa että tutkimuksissa esimerkiksi sateen-
kaariperheistä (Lahti ym. 2020) tai yksinelämisestä 
(esim. singlehoodstudies.net). Näkisimme mieluus-
ti näiden keskustelujen ja syntyvyyskeskustelun lä-
henevän toisiaan siten, että ennakoinnin vaade ei 
kiinnittyisi niin velvoittavasti nuoriin naisiin kuin 
se nyt tulkintamme mukaan tekee. Tarvitaan työtä 
sen edistämiseksi, että epävarmuudessa ennakoin-
ti tapahtuisi laajemmassa mahdollisuushorisontissa 
kuin cis-heteroydinperhenormin sallimissa lisään-
tymisen rajoissa.

Perheen rajat ovat alkaneet liudentua kattamaan 
myös muita kumppanuksia kuin verisukulaiset, mut-
ta muutos on hidasta. Anna-Maija Castrén ja Riitta 
Högbacka (2014) ovat ero- ja adoptioperheitä tutki-
essaan todenneet, että kulttuurista tilaa laajennetul-

le perhekäsitykselle syntyy vaikeasti, koska monet 
tahot, perheenjäsenet itsekin, kyseenalaistavat so-
siaalisen perheen riittävyyttä. Perhekäsitykset ovat 
kuitenkin historiallisesti rakentuneita ja jatkuvasti 
muuttuvia (esim. Yesilova 2009; Forsberg & Nätkin 
2016; Eerola & Pirskanen 2018; Ilmakunnas & Lahti-
nen 2021). Siksi visioimme, että laajennetun perhe-
käsityksen ja kaikkea elävää kunnioittavan elämän-
asenteen myötä huoli syntyvyydestä asettuisi uuteen 
kehykseen, kenties hieman sensuuntaiseen kuin 
Donna Harawayn (2016) kumppanuusajattelussa. 
Syntyvyyden lisäämisen sijaan keskeisiä olisivat sil-
loin elämää ylläpitävät suhteet myös muuhun eliö-
kuntaan. Jos läheisen tunnesiteen ja hoivasuhteen 
kautta muodostuva perhe olisi kulttuurisesti helpos-
ti ymmärrettävä ja tunnustettu ajatus, tällaisten si-
teiden luominen voisi riittää tulevaisuuden suun-
nitelmaksi. Puristava vastuu kaiken tapahtuvan 
ennakoinnista ei kiinnittyisi sitkeimmin heihin, joil-
la on oletettavasti reproduktiokykyinen keho. 

YTK Jenna Siivonen on sosiologian maisteriopiskeli-
ja Tampereen yliopistossa ja Lisääntymisen tulevai-
suus -hankkeen koordinaattori. Lisäksi hän toimii 
tutkimusavustajana väestökehitykseen liittyvän so-
siologisen tutkimustyön parissa. Siivonen on käsitel-
lyt sukupuolistunutta syntyvyyshuolipuhetta sekä 
kandidaatin- että pro gradu -tutkielmassaan.

HTT, dosentti Hanna-Mari Ikonen työskentelee so-
siaalitieteiden yliopistonlehtorina Jyväskylän yli-
opistossa. Hänen tutkimusintresseihinsä kuuluvat 
sukupuolistunut työelämä ja se, miten nykytyön ja 
-talouden vaatimukset leviävät laajalle elämään, 
muotoilevat subjektiviteetteja ja tuottavat prekaare-
ja tunnerakenteita. 

Kiitokset tuesta ja kommenteista Riikka Homaselle, 
Lotta Hautamäelle sekä erityisesti Mianna Meskuk-
selle.
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DISCURSIVE PRODUCTION OF ANTICIPATORY SUBJECTS IN OPINION PIECES ON BIRTH 
DECLINE

The decline in birth rates is a hotly debated topic. The reasons for the decline have 
been sought in the precariousness of working life, the difficulty of reconciling work 
and childcare, and the unattractiveness of family life in a culture of extended youth. 
We supplement this discussion by examining the dimensions of anticipation theo-
ry in opinion pieces on the decline in the birth rate published in the newspaper Hel-
singin Sanomat in 2018–2019. Using discourse analytic tools, we show how these writ-
ings produce anticipatory subjects and how anticipation is produced, especially for 
young women, as the normatively correct approach to having children. In the writ-
ings, especially working life is associated with uncertainty, which, when combined 
with the uncertainty of getting children, makes the act of anticipating the future a 
challenging and affectively charged project. Finally, we envision a society where 
creating life-sustaining relationships would be a sufficient plan for the future, re-
gardless of gender.

Keywords: anticipation, birth rates, childlessness, discursive, precariousness
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