
Äitiysmyytti – kaunis mutta kahlitseva

Työpaikalla jutellaan yhteisistä tutuista, pariskunnasta jonka liitto päättyi eroon. Joku tietää, että lapset jäivät isälle. 
”Isälle?”, toistellaan, ja äänten sävy paljastaa, mitä moisesta ajatellaan. Mies saa sädekehän, naisen päälle heittyy varjo.

Kirsi Nousiainen haastatteli väitöskirjaansa varten 18 naista, jotka asuvat erillään lapsistaan. - Että leimautumisen 
kokeminen kaikkien näiden naisten kohdalla oli niin rankka, sitä en olisi odottanut. Omat läheisetkin syyllistivät, tutkija 
sanoo. - Äitiyteen liittyvät myytinomaiset piirteet ovat todella lujassa.

- Äidille muuttaminen eroon lapsistaan on aina suuri menetys, toteaa valtiotieteiden maisteri (väit.) Kirsi 
Nousiainen.Väitöskirjansa Nousiainen teki sosiaalityön tutkijakoulussa, ja uuden virkansa Pääkaupunkiseudun 
sosiaalialan osaamiskeskuksen johtajana

Valtiotieteiden maisteri Kirsi Nousiaiselle sosiaalityön kenttä on tuttu, ja sieltä pulpahti myös se keskeinen kysymys, 
johon hän tutkimuksellaan vastasi. Nousiainen väitteli vastikään Helsingin yliopistossa.

- Halusin saada selville, mitkä kaikki tekijät vaikuttavat siihen, miten äitiysidentiteettiä rakennetaan.

Kysymys on kiintoisasta ja moniulotteisesta prosessista elämänkulussa. Siihen vaikuttavat niin kulttuurinen tila, 
sosiaaliset suhteet, oman itsen arviointi kuin tunnetila, jossa moraalitunteilla on keskeinen sija.Kunkin haastatellun 
muistoissa, elämänkokemuksissa ja -kertomuksissa ilmeni tutkijan mukaan hyvin, miten sitkeitä äitiyteen liittyvät 
uskomukset ovat ja miten vahvasti ne rajaavat naisen elämää.Lapsuudessa koetuilla traumaattisilla tapahtumilla, mm. 
hylkäämisen kokemuksilla on merkitystä elämänhistoriassa, kun taas syyllisyys ja häpeä syntyvät useimmiten niin, että 
muut syyllistävät.

Huonon äidin leima

Maallikon kysymyksenä on, löytyikö näille naisille, parillekymmenelle lapsistaan erossa asuvalle äidille mitään yhteistä 
nimittäjää, olivatko he jossain suhteessa keskenään samanlaisia tai jossakin suhteessa erilaisia kuin äidit yleensä.

- Kukin heistä oli yhtä erilainen tai yhtä samanlainen kuin kuka tahansa äiti, Nousiainen toteaa painokkaasti.

- Myös siinä suhteessa, että heidän äitiytensä rakentui vahvaan vastuunkantoon. He kokivat olevansa hyviä äitejä, 
huolehtivat lapsistaan eron jälkeenkin, osallistuivat vaatehankintoihin ja harrastuksiin, pyrkivät tapaamaan heitä 
mahdollisimman usein ja kantoivat heistä huolta.

- Silti he syyllistyivät, ja syyllisyys liukuu usein häpeän tunteeksi. Tällöin vältetään esimerkiksi kertomasta vieraille 
omasta tilanteesta.

Kun lapset jäävät erossa isälle, äiti leimataan epäonnistuneeksi. Hänen arvellaan olevan päihde- tai 
mielenterveysongelmainen tai seksuaalisesti löyhätapainen.

-Kyseisestä joukosta kahdella oli päihdeongelma ja molemmat ovat kuntoutuneet hakeuduttuaan hoitoon, Nousiainen 
kertoo. Sosiaalityöntekijän kokemuksellaan hän tietää hyvin, miten paljon päihteitä käyttäviä vanhempia suomalaisessa 
yhteiskunnassa on.

- Myös niissä isissä joiden luo lapset jäivät…

Tutkijaa askarruttaa myös se, että haastatelluista naisista moni oli elänyt väkivaltaisessa parisuhteessa. Ovatko samat 
miehet nyt yksinhuoltajina muuttaneet tapansa?

Isiä varten eri mittarit?

Syyt siihen, miksi ratkaisu lasten huoltajuudesta päätyi isän hyväksi, vaihtelivat.

- Jotkut äidit näkivät itsekin sen erotilanteessa parhaimmaksi johtuen isän ja lapsen/lasten läheisestä suhteesta, jotkut 
antoivat periksi koettuaan miehensä taholta painostusta tai uhkailuja, ja ääripäänä olivat sitten ne naiset, jotka olisivat 
ehdottomasti halunneet pitää lapset itsellään, mutta käräjäoikeuden päätös oli toinen.

- Äidit ovat siis joutuneet tyytymään vapaaehtoisestikin ratkaisuun, jota he eivät ole halunneet. Väkivaltaisissa kodeissa 
naiset huolehtivat arjesta, mutta kokevat itsensä arvottomiksi ja ahdistuneiksi. Tällainen murentaa naisen itsetuntoa ja 
voimavaroja, mikä merkitsee, että erotilanteessa äidit ovat heikoilla, eivätkä jaksa keskittyä riittävän tarmokkaasti 
ajamaan lapsen asumiseen liittyvää asiaa.

Tutkijan mukaan voidaan hyvällä syyllä kysyä, mitataanko isiä ja äitejä eri kriteereillä. Onko hyvä vanhemmuus miehelle 
eri asia kuin naiselle.

- Tuntuu kuin isille annettaisiin helpommin oikeus luistaa vaatimuksista. Kun lapset jäävät erossa äidille, on isiä jotka 



eivät välitä edes käyttää tapaamisoikeuttaan.

- Joskus naiset syyllistävät itse itseään, arvelevat vaativansa mieheltä ehkä liikoja.

- Äidin taakka ei kuitenkaan saa olla kohtuuton. Töiden jakaminen on sovittavissa, mutta tärkeämpää on että puolisot 
jakavat keskenään vastuun perheestä.
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