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Esittelyt

Kulttuurisen 
terveystutkimuksen 
raamattu

Marja-Liisa Honkasalo ja Hannu Sal-
mi (toim.) Terveyttä kulttuurin ehdoil-
la. Näkökulmia kulttuuriseen terveys-
tutkimukseen. k&h, Turku 2012. 475 s.

Turkulaisprofessorit Marja-Liisa Hon-
kasalo ja Hannu Salmi ovat toimitta-
neet tuhdin lukupaketin kulttuurisesta 
terveystutkimuksesta. Kyseessä on var-
sin vaikuttava teos ulkoisilta mittasuh-
teiltaan: 17 artikkelia, 20 kirjoittajaa, 
475 sivua. Runsas artikkeli- ja sivumää-
rä ovat sekä teoksen vahvuus että heik-
kous. Suuri artikkeli- ja tekijäjoukko ta-
kaa sen, että jokaiselle aihepiiristä kiin-
nostuneelle löytyy varmasti kiinnosta-
vaa luettavaa, mutta toisaalta se tuo vä-
kisinkin mukanaan epätasaisuutta ja se-
kalaisen kirjoituskokoelman makua.

Kirja sopii hyvin monen tieteenalan 
edustajan käteen, sillä kuten johdannos-
sa todetaan, hyvinvoinnin terveysulottu-
vuus kietoutuu läheisesti ihmisenä ole-
misen kokemukseen. Terveyden, sairau-
den ja kulttuurin väliset suhteet pohdi-
tuttavat hyvin erilaisista lähtökohdista ja 

tieteenaloilta tulevia ihmisiä. Kirjoittajia 
yhdistävä lähtökohta on, että terveys ja 
sairaus ovat pitkälti kulttuurin muovaa-
mia sekä ajallisesti ja yhteiskunnallises-
ti muuttuvia. Näin tehdään selvä pesäero 
perinteiseen biolääketieteelliseen ajatte-
luun ja sairauksien ymmärtämiseen uni-
versaalisti yleispätevinä ”totuuksina”.

Kirjan artikkelit on koottu viiden 
näkökulman alle. ”Aika ja sairaus” kä-
sittelee terveyden ja sairauden histo-
riallisuutta, ei vain käsitteiden vaan myös 
kokemusten osalta. Heini Hakosalo va-
lottaa lääketieteellisten käsitteiden his-
toriaa, tapausesimerkkinä afasian käsit-
teen määrittely 1800-luvulta nykypäi-
vään. Hän huomioi myös määrittelyi-
hin liittyvät sosiaaliset ja poliittiset ulot-
tuvuudet. Samoilla linjoilla jatkaa Kirsi 
Tuohela tarkastelukohteenaan psyykki-
nen sairastaminen, erityisesti melanko-
lia. Annakaisa Suominen ja Pentti Huo-
vinen käsittelevät kättelyn ja käsihygie-
nian kulttuurihistoriaa. Artikkelissa kät-
telyn kulttuurisista merkityksistä siirry-
tään sujuvasti mikrobeihin ja infektioi-
den leviämiseen. Samalla he osallistuvat 
hyvinkin ajankohtaiseen keskusteluun 
käsihygieniaan suhtautumisesta. Tämä 
artikkeli oli virkistävä uusi avaus, jos-
sa kulttuurihistorian tutkimus lyö kättä 
bakteeriopin kanssa pohtien miten vuo-
sisataiset kulttuuriset käyttäytymissään-

nöt kohtaavat uudet käsitykset sairauksi-
en leviämisestä.

”Terveys, sairaus ja valta” lähestyy 
teemaa nykypäivän kontekstissa. Sinik-
ka Torkkolan ja Anna-Maria Mäki-Kuu-
tin artikkeli käsittelee yhtä nykykulttuu-
rin mahtitekijää, mediaa. Kirjoittajat pu-
huvat sairauden ja terveyden sijaan sai-
rauksista ja terveyksistä korostaen nii-
den määrittelyn ja ymmärtämisen moni-
naisuutta. Kirjoittajat peräänkuuluttavat 
arkisten tautien kulttuuristen merkitys-
ten tutkimista. Tutkimus onkin usein ol-
lut kiinnostunut dramaattisista taudeis-
ta kuten skitsofrenia tai epilepsia, jättäen 
sivuun nuhakuumeen tai verenpainetau-
din. Artikkelissa pohditaan lääketieteel-
lisesti määritellyn taudin ja yksilön pote-
muksen välistä ristiriitaa ja tuodaan tar-
kasteluun niiden rinnalle sosiaalinen jär-
jestys, jota juuri media tuottaa. Sosiaali-
sessa järjestyksessä sairaaksi määritelty 
ei välttämättä ole tautinen lääketieteel-
lisen määrittelyn mukaan tai henkilön 
oman kokemuksen mukaan. Lääketie-
teellisen tiedon, median ja yksilön koh-
taamisen rajapinnasta nousee terveys-
kurin käsite, joka kirjoittajien mukaan 
voidaan nähdä vallitsevana yhteisöllise-
nä fantasiana, jolla tuotetaan ihannekan-
salaisuutta erilaisissa kulttuurisissa ja so-
siaalisissa käytännöissä ja johon yksilöi-
tä yritetään suostutella. Jutta Ahlbeck ja 
Elina Oinas tuovat kirjaan feministisen 
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tutkimuksen näkökulman käsittelemällä 
terveyden sukupuolittuneita ja ruumiil-
lisia merkityksiä. Artikkeli toimii samal-
la myös feministisen tutkimuksen perus-
kurssina siihen perehtymättömille luki-
joille.

”Hoito ja kulttuurinen muutos” an-
taa lukijalle johdatuksen etnografiseen 
terveyden tutkimukseen. Aluksi Mar-
ja Tiilikainen luo katsauksen monikult-
tuurisen hoivan tutkimukseen ja tarkas-
telee oman tutkimuksensa kautta maa-
hanmuuttajien sairastamista ja tervey-
denhoitoa transnationaalisena ilmiö-
nä. Susanne Ådahl kirjoittaa elinsiir-
roista ja niiden tuottamista uusista bio-
sosiaalisuuden muodoista. Hän on teh-
nyt kenttätutkimusta munuaissiirtopo-
tilaiden keskuudessa ja pohtii kiinnosta-
vasti kentälle pääsyn vaikeutta lääketie-
teen instituutioissa. Osion kolmas, Saka-
ri Suomisen kirjoittama artikkeli käsit-
telee salutogeneesiä Aaron Antnovskyn 
koherenssiteorian pohjalta. Cecilia von 
Brandenburg kirjoittaa hyvin ajankoh-
taisesti aiheesta siinä mielessä, että tä-
nä vuonna on uutisoitu useamman ker-
ran kulttuurin terveysvaikutuksista. Hy-
vinvointi liitetään liian usein vain fyysi-
seen toimintaan ja ruumiillisuuteen. 
Kun terveyden ja kulttuurin yhteyksis-
tä puhutaan, usein tyydytään toistele-
maan kuorolaulun ja suomenruotsalais-
ten hyvän terveyden yhteyttä. Von Bran-

denburg lähestyy aihetta virkistävän teo-
reettisesti. Hänen loppupäätelmänsä on, 
että taiteen perustehtävä on asettaa ky-
symyksiä olemisen merkityksestä, joka 
luo suhdettamme maailmaan aina uu-
destaan ja herättää tuoreita näkemyksiä 
siitä, mikä on ihmiselle tärkeää. Samalla 
tavalla hänen artikkelinsa herättää luki-
jassa uusia ajatuksia.

Kirjan neljännessä osiossa ”Arvot, 
normit ja normaali” keskistytään filoso-
fiaan ja arvoihin. Simo Vehmas tarkaste-
lee vammaisuutta konstruktivismin nä-
kökulmasta ja näkee vammaisuuden en-
nen kaikkea sosiaalisena konstruktio-
na, joka voi ajan kuluessa irtautua ihmi-
sen fyysistä ominaispiirteistä. Helena 
Siipi käsittelee artikkelissaan luonnolli-
suuden monia merkityksiä. Luonnolli-
suus on yksi nykyajan muotitermejä, jol-
la voi myydä lähes mitä tahansa. Artik-
kelin keskiössä on ruoka ja se herättääkin 
pohtimaan kysymystä siitä, onko luon-
nollinen ruoka aina terveellistä.

”Kulttuurisen terveystutkimuksen 
metodologisia lähestymistapoja” alkaa 
Leena Koivusillan artikkelilla terveys-
erojen sosioekonomisista taustatekijöis-
tä. Se on yllättävä avausartikkeli osiolle, 
jonka sanotaan käsittelevän kirjan artik-
keleissa tehtyjä menetelmällisiä avauk-
sia. Suurin osa kirjassa käsitellyistä tut-
kimuksista on tehty laadullisilla mene-
telmillä, kun taas Koivusillan artikkeli 

perustuu kvantitatiiviseen terveyserojen 
tutkimukseen. Artikkeli puolustaa kui-
tenkin paikkaansa, ei yksin sen vuoksi, 
että myös se antaa hyvän perusymmär-
ryksen käsittelemästään teemasta, mut-
ta myös siksi, että erilaisten menetelmi-
en vuoropuhelua tarvitaan entistä enem-
män. Osion kaksi seuraavaa artikkelia, 
Anna Leimumäen ja Anna Puurosen ar-
tikkelit, käsittelevät kulttuuriselle ter-
veystutkimukselle tutumpaa narratiivis-
ta menetelmää. Kirjan viimeisenä artik-
kelina on Marja-Liisa Honkasalon kirjoi-
tus etnografisesta terveystutkimuksesta. 
Honkasalo on kiistatta alan suomalainen 
guru. Hänelle etnografia ei ole vain me-
netelmä muiden joukossa, vaan Geertziä 
mukaellen intellek tuaalinen lähestymis-
tapa, joka määrittelee sekä teorian ja ai-
neiston välisen kiinteän suhteen että et-
nografisen teorianmuodostuksen luon-
teen avoimena ja induktiivisena proses-
sina. Hän käsittelee sekä etnografian 
juuria, teoreettisia lähtökohtia että omia 
kenttätyökokemuk siaan. Honkasalo ko-
rostaa, että sairauden ja kärsimyksen et-
nografisella tutkimuksella avataan sa-
malla näkökulma laajemmin yhteiskun-
taan ja sen toimintatapoihin. Samaa voi 
sanoa koko kirjasta. Käsittelemällä ter-
veyden kulttuurista tutkimusta kerro-
taan samalla jotain hyvin olennaista ko-
ko yhteiskunnasta.
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Kirja olisi hyötynyt toimittamises-
ta rankemmalla kädellä. Nyt artikke-
lit ovat sekalainen kokoelma, jossa tar-
peettoman moneen kertaan toistellaan 
terveyden ja sairauden kulttuurisesti ja 
ajallisesti muuttuvaa luonnetta. Kirjassa 
olisi potentiaalia kulttuurisen terveys-
tutkimuksen käsikirjaksi, mutta vaati-
mattoman toimitustyön vuoksi teksti 
on paikoin raskasta luettavaa ja hakemis-
ton puute vaikeuttaa itseä kiinnostavien 
asioiden löytämistä. Tästä kaikesta seu-
raa se, että muut kuin asialle vihkiyty-
neet eivät herkästi tarttune teokseen. Se 
on harmillista, koska kirjan soisi pääty-
vän myös lääketieteen edustajien ja ter-
veyskasvattajien käsiin. Terveyttä kult-
tuurin ehdoilla on suunnattu puhtaasti 
tutkijoille, vaikka aiheesta olisi annetta-
vaa myös maallikoille itseymmärryksen 
tueksi. Asiasta kiinnostuneille opiskeli-
joille kirja kuitenkin on hyvin hyödylli-
nen, koska se monien erilaisten tulokul-
mien lisäksi käsittelee myös metodologi-
sia kysymyksiä, ja antaa eväitä oman tut-
kimuksen toteuttamiseen.

Kirsi Lumme-Sandt
FT, tutkimuskoordinaattori Kirsi Lumme-
Sandt, Terveystieteiden yksikkö, Tampereen 
yliopisto. kirsi.lumme-sandt@uta.fi

Raskaus asiantuntijatiedon 
ja neuvolasuhteiden 
kontekstissa

Riikka Homanen, Doing Pregnancy, the 
Unborn, and the Maternity Health care 
Institution. Tampere University Press, 
Tampere 2013. 403 s.

Riikka Homasen väitöskirja käsittelee 
otsikkonsa mukaisesti raskauden ’teke-
mistä’ ja siihen liittyvää toimintaa suo-
malaisessa äitiysneuvolajärjestelmässä. 
Erityinen huomio työssä annetaan ras-
kaana olevan naisen ja sikiön – tai syn-
tymättömän, kuten Homanen perustel-
lusti tutkimuskohteensa nimeää – väli-
sen suhteen muovaamiselle yhteistyös-
sä neuvolahenkilökunnan kanssa. Ho-
manen lähtee siitä, että raskaus on ajalli-
nen ruumiillinen prosessi, jota tehdään 
kohtaamisissa neuvolan terveydenhoi-
tajien kanssa ja johon pyritään vaikut-
tamaan moniammatillisen psykososiaa-
lisen tuen keinoin. Tästä näkökulmasta 
raskaus ei ole omalakinen biologinen ta-
pahtumakulku, jota tuetaan ”ulkopuolel-
ta”, vaan se on prosessi joka muotoutuu 
monenlaisten tiedollisten ja teknologis-
ten interventioiden kautta.

Homasen lähtökohta on pureutua 
feministisen tutkimuksen peruskysy-
mykseen siitä, säilyykö naisella itsemää-

räämisoikeus omaan ruumiiseensa suh-
teessa sikiöön, jonka asema toimenpi-
teiden erillisenä, omaa ”edunvalvontaa” 
edellyttävänä kohteena on jo neuvoloi-
den arkipäivää. Samanaikaisesti hän on 
kiinnostunut moninaisista syntymättö-
mistä (multiple unborn), joita äitiyshuol-
lon asiakastyö luo tukiessaan ja ohjailles-
saan raskaana olevaa naista. Nämä läh-
tökohdat kuvastavat Homasen paikan-
tumista Dorothy E. Smithin institutio-
naalisen etnografian ja feministisen tie-
teentutkimuksen välimaastoon. Yhtääl-
tä tutkimuksessa analysoidaan ihmis-
ten välisiä valtasuhteita institutionaali-
sissa käytännöissä. Toisaalta Homanen 
hakee tieteentutkimuksesta joustavam-
pia tapoja tutkia subjektiutta ja toimi-
juutta suhteessa materiaaliseen ympäris-
töön. Hän kuitenkin toteaa useaan ottee-
seen, ettei pyri tutkimaan ihmis- ja ei-ih-
mistoimijoita symmetrisesti (kuten tie-
teentutkimuksessa usein pyritään teke-
mään), vaan haluaa säilyttää työnsä pai-
nopisteen ihmiskeskeisen toiminnan ja 
erityisesti valtasuhteiden analyysissa.

Homasen tutkimusasetelma perus-
tuu ”monimetodiseen etnografiseen 
kenttätyöhön” (s. 13). Aineistona Ho-
manen käyttää neljässä äitiysneuvolassa 
tehtyjä videonauhoituksia, omia kenttä-
havaintojaan ja viranomaisaineistoa. Li-
säksi aineistoon kuuluu neljätoista haas-
tattelua, joista seitsemän on tehty neu-
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volan terveydenhoitajien kanssa ja seit-
semän raskaana olevien naisten kanssa. 
Analyysissa keskeisimmän sijan saavat 
videoidut neuvolakäynnit, joissa Homa-
nen ei itse ollut paikalla. Kiinnostavan 
lisän aineistontuotantoon muodostavat 
työpajat, joissa neuvolahenkilökunta sai 
katsoa videoituja työtilanteitaan ja kom-
mentoida niitä tutkijoille.

Kirjan ensimmäinen aineistoluku 
käsittelee raskautta ruumiillisena ko-
kemuksena ja identiteetin muutokse-
na kohti vanhemmuutta. Analyysi nos-
taa esiin naisten halun toimia neuvolan 
ohjeiden mukaisesti ja muuttaa elämän-
tapojaan sikiön etua ajatellen. Siinä ku-
vataan myös tapoja, joilla odottavat äidit 
personifioivat syntymättömät lapsensa. 
Analyysi on pääosin kuvailevaa, mutta 
se on sitä tarkoituksellisesti, koska lu-
vun tehtävänä on toimia standpoint- eli 
näkökulmaluonnostelmana (s. 101), jo-
ka suuntaa varsinaista neuvolakäytäntö-
jen analyysia.

Kirjan toinen analyysiluku (luku 4) 
tematisoi raskauden ajallisena prosessi-
na, jonka aikana äitiysneuvoloissa muo-
kataan ja tuetaan raskaana olevien nais-
ten samoin kuin heidän kumppaneiden-
sa vanhemmuuteen orientoituvaa mi-
nuutta ja suhdetta syntymättömään.  
Lähtien siitä, kun odottava nainen kir-
jataan ensimmäisellä kerralla neuvo-
lan sähköiseen potilaspäiväkirjajärjes-

telmään, Homanen erittelee neuvola-
tapahtumia, joissa luodaan luottamuk-
sellisia suhteita asiakkaiden ja henkilö-
kunnan välille, samoin kuin naisen ja 
tämän kohdussa kasvavan syntymättö-
män välille. Luvussa käy ilmi, että neu-
volahenkilökunnalta edellytetään jat-
kuvaa omien vuorovaikutustaitojensa 
arviointia sekä kykyä sovittaa toimin-
tansa moniam matilliseen yhteistyöhön. 
Samoin Homasen tutkimus todentaa, 
miten erilaiset käyttäytymisen ja asen-
noitumisen ongelmatilanteita seulovat 
kaavakkeet ovat nykyään osa raskauden 
”tekemistä”.  Luvun lopputuloksena on 
eräänlainen kahdeksan kohdan hoiva-
polku, jota seuraten Homanen osoittaa 
syntymään ja vanhemmuuteen valmen-
tautumisen tapahtuvan. Tämä hoivapol-
ku sovittaa yhteen lääketieteellisillä mit-
tareilla määritellyn sikiön hyvinvoinnin 
ja odottavien äitien psykososiaalisen hy-
vinvoinnin tarkkailun.

Kirjan viimeisessä analyysiluvus-
sa raskauden tekemistä ja äitiyshuol-
toon liittyviä järkeilyjä käsitellään ajal-
lisen logiikan sijaan temaattisesti.  Kes-
kustelua käydään niin sukulaisuudesta, 
si kiön fetisoinnista, hyvinvointihallin-
nan muutoksista, luokkakysymyksistä 
kuin kuluttajakansalaisuudesta, pääosin 
kotimaiseen ja kansainväliseen tutki-
mukseen tukeutuen. Luku on kunnian-
himoinen yritys siirtyä neuvolakäytän-

töjen tasolta abstraktimpien valtasuhtei-
den tarkasteluun institutionaalisen etno-
grafian viitoittamalla tiellä. Keskustel-
lut teemat ovat kuitenkin niin laajoja, et-
tä harp paukset aineistotasolta niiden kä-
sittelyyn olisivat vaatineet hiukan enem-
män yhteyksien nivomista. Valtasuhtei-
siin liittyvien kysymysten, kuten luok-
kakäsitysten tai markkinalogiikan vai-
kutusten, osoittaminen äitiyshuollon ta-
solla tehdään pääasiassa kirjallisuuskes-
kustelun kautta. Lukijalle ei myöskään 
perustella, miksi juuri nämä temaatti-
set näkökulmat on valittu käsittelyyn. 
Johtopäätöksissä Homanen myöntää, 
että erityisesti kuluttajakansalaisuuden 
osalta tematiikkaan ei päästä työssä ko-
vin syvälle. Samalla hän kertoo, että hoi-
vakäytäntöjen analyysi markkinalogii-
kan näkökulmasta on hänen jatkotutki-
musaiheensa.

Loppuluvussa Homanen vetää an-
siokkaasti yhteen ja kertaa työn tulok-
set. Tutkimus osoittaa, että äitiysneuvo-
lassa painopiste on raskaana olevan nai-
sen emotionaalisessa, psykososiaalises-
sa ja aineellisessa valmentamisessa äi-
tiyteen sekä tämän lähisuhteiden tuke-
misessa. Syntymätön saa raskausproses-
sin kuluessa erilaisia määreitä konteks-
tista riippuen, mutta Homanen toteaa, 
että yleisesti ottaen äitiysneuvolan kä-
sittelyssä tapahtuu raskauden edetessä 
muutos etäännytetystä sikiöstä ja alka-
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vasta ihmiselämästä kohti asiakkaiden 
omia, erityisiä vauvoja ja tulevia lap-
sia. Tältä osin Homasen tutkimus vah-
vistaa aikaisempia tutkimustuloksia sii-
tä, mitä nykyisessä lääketieteellisen tie-
don ja teknologian rakenteistamassa äi-
tiyshuollossa tapahtuu raskausprosessin 
edetessä. Koska Homasta feministitut-
kijana kiinnostaa naisten toimijuuden ja 
valinnanmahdollisuuksien puolustami-
nen, hän myös pyörittelee johtopäätök-
sissä kysymystä siitä, millä tavoin itseoh-
jautuvuuden ja -reflektion kautta operoi-
va äitiyshuolto mahdollistaa tai rajoittaa 
naisten toimijuutta.

Teoksen luettuani jäin pohtimaan 
muutamaa asiaa, jotka eivät ole argu-
mentaation kannalta kovin suuria, mut-
ta eivät aivan mitättömiäkään. Ensim-
mäinen koskee kirjan tekstin rakennet-
ta. Erityisesti analyysilukujen kohdalla 
jäin kaipaamaan metatekstiä, siis lukijaa 
eteenpäin kuljettavia viitoituksia ja pe-
rusteluja aineistokorpuksesta esiin nos-
tetuille teemoille. Lukukokemusta han-
kaloittavat myös toistuvat pitkät ja tiheät 
aineistokatkelmat. Videoitujen neuvola-
keskustelujen litteraatiot jatkuvat pienel-
lä präntillä parinkin sivun verran. Hyvä 
etnografinen tutkimus ei jätä aineiston 
läpi kahlaamista lukijan harteille. Tä-
mänkaltainen ratkaisu ei kutsu sukelta-
maan tutkijan kanssa aineiston ihmet-

telyyn, vaan ainakin omalla kohdallani 
seuraus oli päinvastainen.

Pohdin myös kahta käsitteellistä va-
lintaa, jotka Homanen on halunnut ottaa 
mukaan tutkimansa ilmiön tulkintaan. 
Toinen on lääketieteen antropologi Mar-
ja-Liisa Honkasalon muotoilema pienen 
toimijuuden käsite. Homanen jättää tä-
män käsitteellisen lainansa avaamisen 
yhteen alaviitteeseen (s. 51), missä hän li-
säksi kääntää pienen toimijuuden ”mini-
mal agency” termillä. Honkasalo itse on 
käyttänyt käännöstä ”small” agency ar-
tikkelissaan “Grips and ties: agency, un-
certainty, and the problem of suffering 
in North Karelia” (2011). Homanen to-
teaa muutamassa kohdassa osoittavansa 
paikkoja ja tilanteita, joissa toteutuu ”mi-
nimal or vague agency”, mutta ei lopulta 
käsittele tämänkaltaista toimijuutta sen 
paremmin aineiston kuin kirjallisuuden-
kaan kontekstissa mainintaa enempää.

Toinen käsitepari, joka jää vaille kun-
nollisia perusteluja, on biopolitiikka ja 
biovalta. Kiittämässäni teoriaosuudessa 
kirjan alussa Homanen perustelee napa-
kasti, miksi smithiläinen etnografia so-
veltuu hänelle paremmin institutionaa-
listen valtasuhteiden analyysiin kuin 
”foucault’laiset lähestymistavat” (s. 46–
48). Asia selvä, lukija voi jättää rauhassa 
Foucault’n taakseen. Käy kuitenkin niin, 
että johtopäätöksissä Homanen pää-
tyy tulkitsemaan äitiyshuoltoa lyhyesti 

”biovallan ja biopolitiikan” näkökulmas-
ta. Myös tutkimuksen englannin- ja suo-
menkieliset lyhennelmät päättyvät irral-
liseen lauseeseen, jossa todetaan neuvo-
lakäytäntöjä voitavan ymmärtää ”biopo-
litiikan ja -vallan käytännöiksi”. Olen sa-
maa mieltä, että näin niitä voidaan tul-
kita, ja on tulkittukin tutkimuksissa, joi-
hin kirjassa myös viitataan. Mielestäni 
Homasen työ ei kuitenkaan olisi tarvin-
nut tätä ohueksi jäävää kuorrutusta kak-
kuun, joka pysyy kasassa vallan hyvin il-
mankin.

Näistä kritiikinaiheista huolimat-
ta Homasen tutkimusta voi lämpimäs-
ti suositella suomalaisen neuvolajärjes-
telmän nykytilanteesta ja lisääntymistä 
koskevasta asiantuntijatoiminnasta sa-
moin kuin teknotieteellisten käytäntö-
jen feministisistä tulkinnoista kiinnos-
tuneille. Vahvimmillaan työ on kuva-
tessaan, miten raskaana olevia naisia ja 
heidän puolisoitaan ohjaillaan ja neuvo-
taan kohti tasapainoiseksi määriteltyä 
vanhemmuutta.

Mianna Meskus
Tutkijatohtori Mianna Meskus johtaa Hel-
singin yliopiston sosiaalitieteiden laitoksel-
la hanketta, jossa tarkastellaan elämän alun 
ja lopun lääketieteellis-teknologista muok-
kaamista.


