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Tämän pitkittäistutkimuksen tarkoituksena oli tutkia äitien minäkuvan ja parisuhdetyytyväisyyden 

muutoksia vanhemmuuden siirtymän kontekstissa. Tutkimuksessa haluttiin myös tarkastella, ovatko 

äitien minäkuva ja parisuhdetyytyväisyys yhteydessä toisiinsa. Tutkimuksessa verrattiin toisiinsa 

äitejä, joille syntyvä lapsi oli ensimmäinen ja äitejä, joilla oli jo aiempia lapsia (ensisynnyttäjät ja 

uudelleensynnyttäjät). Äitejä tutkittiin kolmena ajankohtana: alkuraskaudesta (n = 352), 

loppuraskaudesta (n = 287) ja 3 kk lapsen syntymän jälkeen (n = 280). Tutkittavat vastasivat 

kyselylomakkeeseen, joka sisälsi Rausteen (1973, 1974) tutkimuksen pohjalta tätä tutkimusta varten 

lyhennetyn version minäkuvamittarista sekä parisuhteen laatua mittaavan Spanierin (1976) DAS-

kyselyn sekä taustatietokyselyn. Tulokset osoittivat, että äitien minäkuva muuttuu vanhemmuuteen 

siirtymän kontekstissa erityisesti raskauden aikana. Näin ollen raskaus on otollista aikaa 

ennaltaehkäiseville interventioille. Kuitenkin sekä äitien minäkuvassa että 

parisuhdetyytyväisyydessä ilmeni vahvaa pysyvyyttä. Lisäksi ensisynnyttäjät kokivat itsensä 

viehättävämmiksi ja tyytyväisemmiksi parisuhteeseensa kuin uudelleensynnyttäjät. 

Parisuhdetyytyväisyys ennusti kaikkien äitien kokemaa viehättävyyttä raskauden aikana ja 

ensisynnyttäjä-äitien kokemaa tunnevaltaisuutta lapsen syntymän jälkeen. Äitien minäkuva ei 

ennustanut parisuhdetyytyväisyyttä vanhemmuuteen siirtymän kontekstissa. 

 
 
Avainsanat: siirtymä vanhemmuuteen, minäkuva, parisuhdetyytyväisyys, ensisynnyttäjät ja 

uudelleensynnyttäjät 
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1 JOHDANTO 

 

Siirtymä vanhemmuuteen on yksi aikuisiän tavallisimpia ja vaativimpia siirtymiä, joka koettelee 

sekä tulevia vanhempia yksilöinä että heidän parisuhdettaan (mm. Cowan & Cowan, 2000; Salmela-

Aro, Aunola, Nurmi, Saisto, & Halmesmäki, 2003). Lapsen syntymän myötä naisen käsitys 

itsestään voi muuttua (Rosenberg, 1976). Lisäksi vanhemmuudella voi olla merkittävä vaikutus 

äidin hyvinvointiin. Tutkimuksia siirtymästä vanhemmuuteen on paljon, mutta niistä suuri osa on 

ollut luonteeltaan joko poikkileikkaustutkimuksia (esim. Deutsch, Ruble, Fleming, Brooks-Gunn, & 

Stangor, 1988; Guttman & Lazar, 2004) tai vain kaksi mittauskertaa sisältäneitä 

pitkittäistutkimuksia (esim. Belsky, Lang, & Huston, 1986; Pancer, Pratt, Hunsberger, & Gallant, 

2000; Snowden, Schott, Awalt, & Gillis-Knox, 1988). Harvat tutkimukset ovat siis pystyneet 

seuraamaan äitien hyvinvoinnin ja parisuhteen muutoksia vanhemmuuteen siirtymän aikana 

(Salmela-Aro, Aunola, Saisto, Halmesmäki, & Nurmi, 2006). Lisäksi vain harvat aikaisemmat 

tutkimukset ovat vertailleet äitejä, jotka kokevat siirtymän ensimmäistä kertaa, ja äitejä, joilla on jo 

aiempia lapsia (poikkeuksia O’Brian & Peyton, 2002; Salmela-Aro ym., 2006). Näin ollen 

aikaisempien tutkimusten perusteella ei voida sanoa, heijastavatko tulokset vanhemmuuteen 

siirtymän kokemista ensimmäistä kertaa vai lapsen syntymää yleensä.  

Tämä tutkimus on osa vuonna 1996 alkanutta meneillään olevaa Jyväskylän yliopiston, 

Helsingin yliopiston ja Helsingin yliopistollisen keskussairaalan yhteistyössä toteuttamaa Nyytti-

pitkittäistutkimusta. Tutkimuksessa on seurattu n. 300:aa äitiä alkuraskaudesta, loppuraskaudesta ja 

kolme kuukautta synnytyksen jälkeen. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia, missä määrin 

äitien minäkuvassa ja parisuhdetyytyväisyydessä tapahtuu muutoksia siirtymässä vanhemmuuteen. 

Lisäksi halutaan tutkia, ovatko minäkuvan ja parisuhdetyytyväisyyden muutokset yhteydessä 

toisiinsa. Tutkimuksen äideistä 45 % koki siirtymän vanhemmuuteen ensimmäistä kertaa, kun taas 

55 %:lla äideistä oli aikaisempia lapsia. Tämä mahdollistaa vertailun siirtymän ensi kertaa kokevien 

ja uudelleen kokevien äitien välillä.  

 

 

1.1 Siirtymä vanhemmuuteen  

 

Siirtymä vanhemmuuteen on yksi keskeisiä aikuisuuden kehitystehtäviä, joka vaikuttaa useisiin 

elämän osa-alueisiin (Ruble, Fleming, Stangor, Brooks-Gunn, Fitzmaurice, & Deutsch, 1990; 

Salmela-Aro ym., 2003). Vaikka lapsen syntymä perheeseen on yleensä yksi positiivisimmaksi 



  

 

2

koetuista elämäntapahtumista, siihen liittyy usein hyvinvoinnin ongelmia, kuten parisuhteen 

ongelmia, synnytyspelkoa, masennusta ja stressiä.  Äitien ennen lapsen syntymää kokemien 

yksilöllisten ominaisuuksien, kuten minäkuvan, sekä parisuhdetyytyväisyyden, on todettu olevan 

yhteydessä siihen, miten nainen kokee siirtymän vanhemmuuteen (Belsky & Pensky, 1988). 

Aikaisemmat tutkimukset ovat keskittyneet kuvaamaan ensimmäistä kertaa vanhemmuuteen 

siirtyviä äitejä (esim. Alexander & Higgins, 1993; Cox, Paley, Burchinal, & Payne, 1999; Deutsch 

ym., 1988; Hackel & Ruble, 1992; Hock, Schirtzinger, Lutz, & Widaman, 1995; Ruble ym., 1990). 

Lapsen syntyminen perheeseen on kuitenkin jokaisella kerralla merkityksellinen tapahtuma, joka 

vaikuttaa myös siirtymän aikaisemmin kokeneiden äitien kokemukseen itsestään. Tässä 

tutkimuksessa halutaankin selvittää, onko vanhemmuuteen siirtymän kokeminen erilaista 

ensimmäistä kertaa synnyttävillä kuin jo aikaisemmin synnyttäneillä äideillä. 

Vanhemmuus alkaa jo raskauden aikana ja konkretisoituu lapsen syntymän myötä. Siirtymä 

vanhemmuuteen koostuu useista vaiheista, kuten lapsen hankkimisen suunnittelusta, raskausajasta, 

lapsen syntymästä ja lapsen kanssa elämiseen sopeutumisesta (esim. Gloger-Tippler, 1983). 

Perinteisesti raskausaika jaetaan kolmeen osaan sikiökehityksen mukaan: alku-, keski- ja 

loppuraskauteen. LaRossan (1986) mukaan raskaana olemisessa on kaksi todellisuutta: se mikä 

tapahtuu kehossa, ja se mikä, tapahtuu muualla elämässä (physical vs. social pregnancy s. 40). 

Gloger-Tippler (1983) tarkastelee raskautta laajemmin biologisella, psykologisella ja sosiaalisella 

tasolla. Hän jakaa raskauden ajan neljään jaksoon: havahtumisvaiheeseen (hedelmöitys – rv 12), 

sopeutumisvaiheeseen (rv 12 – 20), keskittymisvaiheeseen (rv 20 – 32) ja ennakointi- ja 

valmistautumisvaiheeseen (rv 32 – lapsen syntymä). Jaksojen aikana naisen elämässä tapahtuu 

merkittäviä biologisia, sosiaalisia ja psykologisia muutoksia. Raskauden ja lapsen syntymän myötä 

naisen kehossa tapahtuu hormonaalisia ja fysiologisia muutoksia, ja hänen ulkonäkönsä ja 

ruumiinkuvansa muuttuu (Gloger-Tippler, 1983; Read, 2004). Äidiksi tuleminen muuttaa sitä, mitä 

nainen tuntee itseään kohtaan (LaRossa, 1986). Nainen joutuu sisällyttämään uusia puolia 

identiteettiinsä, ja hänen sosiaaliset roolinsa sekä suhteet muihin ihmisiin muuttuvat (Cowan & 

Cowan, 2000; LaRossa, 1986). Erityisesti suhde puolisoon voi muuttua olennaisesti siirtymässä 

vanhemmuuteen (Belsky & Rovine, 1990; Cowan & Cowan, 1988, 2000; Cox ym., 1999; Guttman 

& Lazar, 2004; Hackel & Ruble, 1992; Salmela-Aro ym., 2006). Useat muutokset naisen elämässä 

johtavat tarpeeseen muuttaa ajattelua ja toimintaa (Deutsch ym., 1988). Näin ollen siirtymä 

vanhemmuuteen voi haastaa äidin tarkistamaan minäkuvaansa muuttuviin olosuhteisiin sopiviksi. 
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1.2 Minäkuva  

 

Minäkuvaa on määritelty monella tavalla (mm. Brown, 1998; Gecas, 1982; Higgins, 1987; Markus 

& Wurf, 1987; Markus & Kunda, 1986; Rosenberg, 1976, 1989; Shavelson, Hubner, & Stantor, 

1976). Rosenbergin (1976) mukaan minäkuvalla tarkoitetaan yksilön itseen kohdistuvien ajatuksien 

ja tunteiden kokonaisuutta, ts. yksilön omaa käsitystä itsestään ja omista ominaisuuksistaan. 

Minäkuvaa pidetään moniulotteisena, hierarkkisesti kuvailtavissa olevana kehityksellisenä 

rakenteena, jossa on kolme toisistaan erotettavissa olevaa tasoa (Marsh & Shavelson, 1985; 

Shavelson ym., 1976; Shavelson & Bolus, 1982). Ylimpänä rakenteessa on suhteellisen pysyvä 

yleinen minäkuva. Keskimmäisellä tasolla ovat yleisen minäkuvan erityiset osa-alueet, kuten 

sosiaalinen, emotionaalinen ja fyysinen minäkuva. Minäkuvan alimman tason muodostavat 

suppeammin rajautuneet ja eriytyneet minäkuvan osa-alueet, kuten käsitys omasta viehättävyydestä 

fyysisen minäkuvan osana. Shavelsonin ym. (1976) mukaan yksilön minäkuvan alin ja eriytynein 

taso on erityisen altis erilaisten elämänkokemusten muutosvaikutuksille. Myös Rosenberg (1976) 

on esittänyt, että sekä yksilön ominaisuudet että yksilön oma kokemus niistä voivat muuttua ajan 

myötä. 

Tässä tutkimuksessa on tarkoituksena tutkia juuri hyvin eriytyneitä äitien minäkuvan osa-

alueita ja niiden muutoksia siirtymässä vanhemmuuteen. Tutkimukseen haluttiin valita sellaisia 

minäkuvan osa-alueita, joiden oletettiin erityisesti muuttuvan vanhemmuuteen siirtymän aikana. 

Rausteen (1973, 1974) tutkimuksiin perustuen äitien minäkuva käsittää tässä tutkimuksessa äitien 

kokemuksen omasta tunnevaltaisuudestaan, impulsiivisuudestaan ja viehättävyydestään. Äitien 

kokemalla tunnevaltaisuudella tarkoitetaan, että äiti kokee itsensä unelmoivaksi ja tunteen varassa 

toimivaksi sekä ennemmin tunnevaltaiseksi kuin asiavaltaiseksi. Äitien kokemalla 

impulsiivisuudella tarkoitetaan, että äiti kokee itsensä häilyväksi, helposti kiihtyväksi ja 

kärsimättömäksi. Äitien kokemalla viehättävyydellä tarkoitetaan, että äiti on tyytyväinen omaan 

ulkonäköönsä sekä kokee itsensä viehättäväksi ja suosituksi.  

Higginsin (1987) teorian mukaan minäkuva käsittää kolme ulottuvuutta: tämänhetkisen 

minäkuvan (actual self), ihanneminäkuvan (ideal self) ja normatiivisen minäkuvan (normative self). 

Tämänhetkisellä minäkuvalla Higgins tarkoittaa niiden ominaisuuksien kokonaisuutta, joita yksilö 

uskoo itsellään tällä hetkellä olevan. Ihanneminäkuvalla hän tarkoittaa niiden ominaisuuksien 

kokonaisuutta, joita yksilö haluaisi itsellään olevan (toiveet, haaveet), kun taas normatiivisella 

minäkuvalla niiden ominaisuuksien kokonaisuutta, joita yksilö uskoo, että hänellä pitäisi muiden 

ihmisten mielestä olla. Tässä tutkimuksessa äitien kokemia tunnevaltaisuutta, impulsiivisuutta ja 
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viehättävyyttä tutkittiin Higginsin (1987) teorian mukaisesti tämänhetkisen minäkuvan, 

ideaaliminäkuvan ja normatiivisen minäkuvan avulla. 

Tulevien äitien käsitys itsestään muotoutuu erityisesti raskauden aikana ja lapsen syntymän 

jälkeinen kokemus itsestä äitinä on yhteydessä aiempaan itsen kokemiseen raskauden aikana 

(Deutsch ym., 1988). Vaikka monet naiset kokevat muuttuvansa vanhemmuuteen siirtymän aikana, 

Cowan ja Cowan (2000) eivät havainneet tutkimuksessaan muutosta äitien itse arvioimissa 

persoonallisuuden piirteissä. Myös Ruble tutkimusryhmineen on havainnut 

poikkileikkaustutkimuksessaan äitien ruumiinkuvan pysyvän vakaana koko siirtymän ajan. 

Raskauden ja lapsen syntymän myötä naisen keho muuttuu kuitenkin radikaalisti. Naisen muuttuva 

ruumiinmuoto voi aiheuttaa ahdistusta ja tuleva äiti voi kokea itsensä vähemmän viehättäväksi kuin 

ennen raskautta (Read, 2004). Cowanin ja Cowanin (2000) mukaan naisilla on kaikista negatiivisin 

käsitys vartalostaan raskauden loppuaikana (ks. myös Ruble ym., 1990). 

Minäkuvan on havaittu olevan yhteydessä parisuhdetyytyväisyyteen varsinkin stressaavissa 

elämäntilanteissa (Kelly & Conley, 1987), jollainen myös vanhemmuuden siirtymä on (Salmela-

Aro ym., 2003). Kellyn ja Conleyn (1987) mukaan erityisesti impulsiivisuus ennustaa 

tyytymättömyyttä parisuhteeseen: mitä impulsiivisempi tutkittava oli, sitä tyytymättömämpi hän oli 

myös parisuhteeseensa. Lisäksi impulsiiviset erosivat puolisostaan muita yleisemmin.  

Vaikka minäkuvaa on tutkittu paljon, vanhemmuuteen siirtymän kontekstissa äitien 

minäkuvaa ja sen muutoksia on tutkittu erittäin vähän. Gecasin (1982) mukaan tämä johtuu mm. 

pitkittäistutkimusasetelmaan liittyvistä vaikeuksista. Lisäksi useat minäkuvan tutkijat ovat pyrkineet 

luomaan jokainen oman minäkuvamittarinsa (Ruble ym., 1990). Näin ollen aikaisempien 

tutkimusten tuloksia on ollut erittäin vaikea verrata toisiinsa. Aikaisemmissa tutkimuksissa äitien 

siirtymää vanhemmuuteen on tutkittu lähinnä parisuhteen, äiti-lapsi-suhteen ja kiintymyssuhteen 

näkökulmista (esim. Belsky & Rovine, 1991; Belsky, Youngblade, Rovine, & Volling, 1991; 

Rholes, Simpson, Campbell, & Grich, 2001; Simpson & Rholes, 2002). Äitien minäkuvaa ja sen 

muutoksia siirtymässä vanhemmuuteen on kuitenkin tärkeä tutkia, koska lapsen syntymän myötä 

äitiys koetaan keskeiseksi osaksi naisen persoonallisuutta ja minäkuvaa (Cowan & Cowan, 2000). 

Äitien minäkuvaa käsittelevien tutkimuksien vähäisen määrän ja korrelatiivisen luonteen vuoksi 

tämän pitkittäistutkimuksen tarkoituksena on antaa tärkeää uutta tietoa äitien kokeman 

tunnevaltaisuuden, impulsiivisuuden ja viehättävyyden muutoksista siirtymässä vanhemmuuteen. 

Lisäksi halutaan tutkia, ennustaako äitien minäkuva heidän parisuhdetyytyväisyyttään. Tutkimuksen 

tarkoituksena on myös saada uutta tietoa siitä, ovatko minäkuvan muutokset ja yhteydet 

parisuhdetyytyväisyyteen erilaisia äideillä, joilla oli jo lapsia, kuin äideillä, joille syntyvä lapsi oli 

ensimmäinen. 
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1.3 Parisuhdetyytyväisyys 

 

Parisuhdetyytyväisyys määritellään Hawkinsin (1968) mukaan henkilön subjektiiviseksi 

kokemukseksi parisuhteeseen liittyvästä onnellisuudesta, tyytyväisyydestä ja mielihyvästä. 

Parisuhdetyytyväisyyttä siirtymässä vanhemmuuteen on tutkittu paljon (esim. Belsky ym., 1983; 

Belsky & Pensky, 1988; Belsky & Rovine 1990; Cowan & Cowan, 2000; Hackel & Ruble, 1992; 

Pancer ym., 2000; Hock ym., 1995; O’Brian & Peyton, 2002; Shapiro, Gottman, & Carrere, 2000) 

ja termejä parisuhteen laatu ja parisuhdetyytyväisyys on käytetty rinnakkain. Spanierin (1976) 

mukaan parisuhteen laatu koostuu neljästä osatekijästä: tyytyväisyydestä, yhteenkuuluvuudesta, 

yksimielisyydestä ja tunteiden ilmaisusta. Tässä tutkimuksessa käytetään parisuhdetyytyväisyyden 

käsitettä ja tyytyväisyys parisuhteeseen määritellään äitien omana kokemuksena parisuhteensa 

laadusta. 

Parisuhde muuttuu vanhemmuuteen siirtymän aikana. Vanhemmuuteen siirtyminen 

vaikuttaa mm. kotitöiden jakoon, vanhempien ajankäyttöön ja konfliktien määrään (Belsky & 

Pensky, 1988; Cowan & Cowan, 2000; Hackel & Ruble, 1992). Siirtymän aikana vanhempien 

positiivinen vuorovaikutus (Belsky ym., 1983), seksuaalinen halu ja yhdyntätiheys (Hackel & 

Ruble, 1992; LaRossa, 1986) vähenevät. Useissa aiemmissa tutkimuksissa on todettu, että äitien 

tyytyväisyys parisuhteeseensa laskee (Belsky ym., 1983; Belsky & Rovine, 1990; Cowan & Cowan, 

1985; Cox ym., 1999; Grossman ym., 1980; Hock ym., 1995; Kurdek, 1991, 1993; MacDermid, 

Huston, & McHale, 1990; O’Brian & Peyton, 2002; Pancer ym., 2000). 

 Vaikka yleinen suuntaus oli, että parisuhdetyytyväisyys laski siirtymässä vanhemmuuteen, 

toisaalta joidenkin äitien parisuhdetyytyväisyys pysyi samalla tasolla tai jopa lisääntyi (Belsky ym., 

1983; Belsky & Pensky, 1988; Cowan & Cowan, 2000; O’Brien & Peyton, 2002; Shapiro ym., 

2000; Snowden ym., 1988). Kun parisuhdetyytyväisyyden muutosta siirtymässä vanhemmuuteen 

mitattiin yksilötasolla ja äidit laitettiin järjestykseen parisuhdetyytyväisyyden mukaan sekä ennen 

että jälkeen lapsen syntymän, yksilöt säilyttivät sijoituksensa ja yksilölliset erot 

parisuhdetyytyväisyydessä pysyivät vakaina (Belsky & Pensky, 1988). Onkin todettu, että se, 

millainen parisuhde on ennen lapsen syntymää, vaikuttaa siihen, mitä parisuhteessa tapahtuu lapsen 

syntymän jälkeen (Cowan & Cowan, 2000). Ne vanhemmat, jotka raportoivat olleensa tyytyväisiä 

parisuhteisiinsa ennen lapsen syntymää, olivat tyytyväisiä myös lapsen syntymän jälkeen (Belsky 

ym., 1983; Belsky ym., 1988; Belsky & Pensky, 1988; Cowan & Cowan, 1988, 2000).  

Toisaalta parisuhdetyytyväisyyden on myös havaittu keskimäärin nousevan raskauden 

aikana ja laskevan lapsen syntymän jälkeen (Salmela-Aro ym., 2006). Korkea 

parisuhdetyytyväisyys alkuraskaudesta ennusti Salmela-Aron ym. (2006) tutkimuksen mukaan 
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parisuhdetyytyväisyyden laskua raskauden aikana (myös Shapiro ym., 2000) ja lapsen syntymän 

jälkeen, kun taas alhainen parisuhdetyytyväisyys raskauden alussa ennusti parisuhdetyytyväisyyden 

lisääntymistä. Useissa tutkimuksissa parisuhdetyytyväisyyden alkuperäisen tason on todettu 

vaihtelevan sen mukaan, oliko naisella aikaisempia lapsia (Belsky ym., 1983; Salmela-aro ym., 

2006, Snowden ym., 1988): ensimmäistä kertaa vanhemmuuteen siirtyvien äitien 

parisuhdetyytyväisyys oli korkeampi kuin äitien, joilla oli jo aiempia lapsia. Lisäksi ensimmäistä 

kertaa vanhemmuuteen siirtyvät äidit olivat tyytyväisempiä parisuhteeseensa kuin lapsettomat 

naiset (Guttman & Lazar, 2004; Shapiro ym., 2000), mutta Shapiron ym. (2000) mukaan äitien 

parisuhdetyytyväisyys myös laski siirtymän aikana lapsettomien naisten parisuhdetyytyväisyyttä 

enemmän. 

Parisuhdetyytyväisyyttä siirtymässä vanhemmuuteen on tärkeä tutkia, koska alhaisen 

parisuhdetyytyväisyyden on todettu olevan yhteydessä raskauden aikaiseen ahdistukseen, 

synnytyspelkoon ja synnytyksen jälkeiseen masennukseen (Cox ym., 1999; Hock ym., 1995; Saisto, 

Salmela-Aro, Nurmi & Halmesmäki, 2001) sekä suurempaan todennäköisyyteen erota (Belsky & 

Pensky, 1988; Salmela-Aro ym., 2006). Korkea parisuhdetyytyväisyys tukee myös suoraan äidin 

vanhemmuutta ja lisää vanhemmuustyytyväisyyttä (Belsky, 1984): mitä tyytyväisempi äiti on 

parisuhteeseensa, sitä tyytyväisempi hän on myös vanhemmuuteensa. Lisäksi siirtymä 

vanhemmuuteen voi vaikuttaa parisuhdetyytyväisyyden muutosten kautta myös äidin 

itsearvostukseen (Elliot, 1996).  

Aikaisempien tutkimusten tuloksia arvioitaessa tulee ottaa huomioon tiettyjä rajoituksia. 

Vaikka parisuhdetyytyväisyyden muutoksia siirtymässä vanhemmuuteen käsitteleviä tutkimuksia 

on paljon, aikaisemmat tutkimukset ovat suurelta osin poikkileikkaustutkimuksia ja niistä saadut 

tulokset ovat osittain ristiriidassa keskenään. Tutkimusten ristiriitaisuudet ovat saattaneet johtua 

ilmiön monimuotoisuudesta sekä tutkimuksessa käytettyjen käsitteiden ja mittausmenetelmien 

moninaisuudesta sekä mittausajankohtien eroista. Tässä pitkittäistutkimuksessa halutaankin 

tarkentaa, miten äitien parisuhdetyytyväisyys muuttuu siirtymässä vanhemmuuteen. Aikaisemmissa 

tutkimuksissa on pyritty selvittämään, mitkä asiat ennustavat parisuhdetyytyväisyyttä siirtymässä 

vanhemmuuteen (esim. Belsky ym., 1986). Sen sijaan parisuhdetyytyväisyyttä minäkuvan 

ennustajana ei ole tutkittu. Tämän tutkimuksen tarkoituksena on saada uutta tietoa äitien minäkuvan 

ja parisuhdetyytyväisyyden yhteyksistä.  Lisäksi halutaan tutkia, mikä merkitys sillä on, onko 

syntyvä lapsi ensimmäinen vai onko äidillä aikaisempia lapsia. 
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1.4 Tutkimuksen tarkoitus ja tutkimuskysymykset 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on tutkia äitien minäkuvan – äitien kokeman tunnevaltaisuuden, 

impulsiivisuuden ja viehättävyyden – sekä äitien parisuhdetyytyväisyyden muutosta ja yhteyksiä 

siirtymässä vanhemmuuteen. Lisäksi tutkimuksessa verrataan toisiinsa äitejä, joille syntyvä lapsi on 

ensimmäinen, sekä äitejä, joilla on jo aiempia lapsia (jatkossa ensisynnyttäjät ja 

uudelleensynnyttäjät).   

 

Tutkimuskysymykseni ovat seuraavat: 

 

1. Tapahtuuko äitien minäkuvassa (äitien kokemassa tunnevaltaisuudessa, impulsiivisuudessa 

ja viehättävyydessä) muutoksia siirtymässä vanhemmuuteen? Onko muutoksissa eroa 

ensisynnyttäjien ja uudelleensynnyttäjien välillä? 

 

2. Tapahtuuko äitien parisuhdetyytyväisyydessä muutoksia siirtymässä vanhemmuuteen? 

Onko muutoksissa eroa ensisynnyttäjien ja uudelleensynnyttäjien välillä? 

 

3. Ovatko minäkuva ja parisuhdetyytyväisyys yhteydessä toisiinsa? 

a) Selittääkö äitien parisuhdetyytyväisyys heidän minäkuvaansa siirtymässä 

vanhemmuuteen? Onko yhteyksissä eroa ensisynnyttäjien ja uudelleensynnyttäjien 

välillä? 

b) Selittääkö äitien minäkuva heidän parisuhdetyytyväisyyttään siirtymässä 

vanhemmuuteen? Onko yhteyksissä eroa ensisynnyttäjien ja uudelleensynnyttäjien 

välillä? 
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2 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

2.1 Tutkittavat 

 

Tämä tutkimus on osa laajempaa Jyväskylän yliopiston, Helsingin yliopiston ja Helsingin 

yliopistollisen keskussairaalan vuonna 1996 alkanutta, meneillään olevaa Nyytti-

pitkittäistutkimusta. Jokaisesta Vantaan äitiysneuvolasta valittiin tulojärjestyksessä kymmenen 

ensisynnyttäjää ja kymmenen uudelleensynnyttäjää (lasten määrä vaihteli yhdestä viiteen), ja heiltä 

kysyttiin, haluavatko he osallistua tutkimukseen. Äidit täyttivät kyselylomakkeen kolmena eri 

mittauskertana vanhemmuuteen siirtymän aikana. Ensimmäinen mittauskerta oli alkuraskaudesta (n. 

rv 12), toinen mittauskerta oli loppuraskaudesta noin kuukautta ennen laskettua aikaa (n. rv 36), ja 

kolmas mittauskerta oli kolme kuukautta lapsen syntymän jälkeen. Lomake sisälsi jokaisella 

mittauskerralla muunnetun version Rausteen (1973, 1974) minäkuva-mittarista ja Spanierin (1976) 

parisuhteen laatua mittaavan DAS-kyselyn sekä taustatietokyselyn. Äidit saivat lomakkeen joka 

kerralla normaalin neuvolassa käynnin yhteydessä ja palauttivat sen joko postissa tai suljetussa 

kuoressa suoraan neuvolaan. 

Tutkimuksessa tavoitettiin 407 naista, joista 35 kieltäytyi osallistumasta ja 20 sai 

keskenmenon. Tutkimukseen osallistui ensimmäisellä mittauskerralla 352 äitiä, toisella mittauksella 

287 äitiä ja kolmannella mittauksella 280 äitiä. Alkuperäisistä tutkittavista 228 osallistui jokaisena 

mittauskertana. Tutkimuksessa mukana olleet naiset olivat iältään 17–45-vuotiaita (keskiarvo = 29, 

keskihajonta = 5). Ensisynnyttäjiä oli 45 % ja uudelleensynnyttäjiä 55 %. Otos edusti normaalia 

raskaana olevaa naispopulaatiota pääkaupunkiseudulla: 89 % oli joko avio- tai avoliitossa ja 11 % 

oli yksineläviä; 67 % naisista työskenteli kodin ulkopuolella, 14 % oli kotiäitejä, 10 %  työttömiä ja 

5 % opiskelijoita. 

 

 

2.2 Muuttujat 

 

Minäkuva. Tämän tutkimuksen minäkuvamittari valittiin Rausteen (1973, 1974) tutkimuksiin 

perustuen siten, että tähän tutkimukseen haluttiin valita sellaisia minäkuvan ominaisuuksia, joiden 

ajateltiin liittyvän vanhemmuuteen siirtymiseen (Liite 1). Tutkittavia pyydettiin vastaamaan 

kysymykseen ”Millainen sinä olet tällä hetkellä?” arvioimalla itseään yhdeksän sanaparin avulla 

(esim. viehättävä – ei niin viehättävä). Tutkittavat vastasivat laittamalla rastin sille viivalle viidestä 
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vaihtoehdosta, mihin he kokivat sijoittuvansa sanaparien välillä. Vastaukset pisteytettiin asteikolla 

1–5 niin, että 1 pistettä sai lomakkeen vasemman äärilaidan vastauksesta ja 5 pistettä oikean 

äärilaidan vastauksesta. Samat sanaparit toistuivat kaikilla mittauskerroilla tämänhetkisen 

minäkuva-muuttujan lisäksi ihanneminäkuvan ja normatiivisen minäkuvan kohdalla. 

Ihanneminäkuvan ohjeistuksessa tutkittavia pyydettiin vastaamaan sanaparien avulla kysymykseen 

”Millainen sinä haluaisit olla?”, ja normatiivisen minäkuvan ohjeistuksessa vastaava kysymys oli 

”Millainen sinun pitäisi puolisosi mielestä olla?”. 

Rausteen (1973, 1974) tutkimusten perusteella yhdeksän minäkuva-sanaparia jaettiin 

tunnevaltaisuutta, impulsiivisuutta ja viehättävyyttä kuvaaviin sanapariryhmiin. Tunnevaltaisuuden 

kokemista mittasivat sanaparit 1, 4 ja 7. Impulsiivisuuden kokemista mittasivat sanaparit 2 

(käännettynä), 5 ja 8. Viehättävyyden kokemista mittasivat sanaparit 3, 6 ja 9. Äitien tämänhetkinen 

minäkuva, ihanneminäkuva ja normatiivinen minäkuva korreloivat keskenään jokaisen minäkuvan 

osa-alueen kohdalla jokaisella mittauskerralla. Näin ollen lopulliset summamuuttujat muodostettiin 

yhdistämällä minäkuvan, ihanneminäkuvan ja normatiivisen minäkuvan tunnevaltaisuus-, 

impulsiivisuus- ja viehättävyyssanaparit. Jokaiseen summaan kuuluu siis yhdeksän sanaparia. 

Sanaparien pisteytyskäytännöstä johtuen summamuuttujat saavat pieniä arvoja silloin, kun henkilö 

kokee itsensä tunnevaltaiseksi, impulsiiviseksi tai viehättäväksi. Tunnevaltaisuussummien 

reliabiliteetit ovat eri mittauskerroilla .68, .75 ja .77. Impulsiivisuussummien reliabiliteetit ovat .77, 

.75 ja .75. Viehättävyyssummien reliabiliteetit ovat .70, .77 ja .73.  

Parisuhdetyytyväisyys. Koettua parisuhteen laatua tutkittiin Spanierin (1976) Dyadic 

Adjustment Scale (DAS) –itsearviointimittarilla. Tässä tutkimuksessa käytetään mukautettua DAS-

mittaria, sillä alkuperäisestä mittarista poistettiin yksi kysymys, koska se koettiin liian 

henkilökohtaisena. Tutkittavat vastasivat kysymyksiin (esim. ”Kuinka usein ajattelet, että asiat 

menevät hyvin sinun ja puolisosi kesken?” tai ”Kadutko koskaan, että olet mennyt 

naimisiin/avoliittoon?”) valitsemalla kokemustaan vastaavan vaihtoehdon. Tutkimuksen aikana 

eronneita kehotettiin vastaamaan ajatellen aikaisempaa puolisoaan. Muuttujat käännettiin 

samansuuntaisiksi, ja sen jälkeen kaikki 31 kysymystä standardoitiin, koska vastausvaihtoehtojen 

lukumäärä vaihteli kahdesta (1=kyllä, 0=ei) kuuteen (esim. 5=ei koskaan, 0=koko ajan). 

Standardoidut kysymykset muodostavat parisuhteen laatua kuvaavan standardoidun 

keskiarvosummamuuttujan. Sen reliabiliteetit ovat eri mittauskerroilla .92, .92 ja .91. 
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2.3 Aineiston analysointi 

 

Tutkimuksessa äitien minäkuvaa ja parisuhdetyytyväisyyttä tarkasteltiin aluksi keskiarvojen ja 

keskihajontojen avulla. Jakaumien normaalisuusoletukset eivät olleet kaikilta osin voimassa, mutta 

koska analyyseissä käytetyt summamuuttujat olivat luonteeltaan jatkuvia, analyysimenetelmiksi 

valittiin parametriset menetelmät. Tulokset tarkastettiin parametrittomilla menetelmillä. 

Parametrittomien ja parametristen menetelmien tulokset olivat kaikilta osin yhteneviä. 

Ensisynnyttäjien ja uudelleensynnyttäjien ryhmäeroja vertailtiin tekemällä muuttujille 

riippumattomien otosten t-testit joka mittauskerralle. Minäkuvan ja parisuhdetyytyväisyyden 

muutosta siirtymän aikana (tutkimuskysymys 1 ja 2) tutkittiin toistettujen mittausten 

varianssianalyysillä (toistomittaus-ANOVA). Koska jakaumien oletukset eivät olleet kaikilta osin 

voimassa, F-testeihin sovellettiin Huynh-Feldin korjausta. Minäkuvan ja parisuhdetyytyväisyyden 

yhteyksiä tutkittiin hierarkkisella regressioanalyysilla (tutkimuskysymys 3). Jokaisen 

tutkimuskysymyksen yhteydessä tutkittiin, ovatko muutokset ja yhteydet erilaisia ensisynnyttäjillä 

ja uudelleensynnyttäjillä ottamalla äitien jako ensisynnyttäjiin ja uudelleensynnyttäjiin 

ryhmitteleväksi tekijäksi. 
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3 TULOKSET 

 

Minäkuvan ja parisuhdetyytyväisyyden keskiarvot ja keskihajonnat on esitetty taulukossa 1. 

Vertasin aluksi ensisynnyttäjien ja uudelleensynnyttäjien ryhmäeroja tekemällä muuttujille 

riippumattomien otosten t-testit joka mittauskerralle. Ensisynnyttäjät kokivat olevansa 

alkuraskaudesta tunnevaltaisempia kuin uudelleensynnyttäjät. Lisäksi ensisynnyttäjät kokivat 

itsensä kaikilla mittauskerroilla viehättävämmiksi ja he olivat tyytyväisempiä parisuhteisiinsa kuin 

uudelleensynnyttäjät.  

 

Taulukko 1. Äitien minäkuvan ja parisuhdetyytyväisyyden keskiarvot (ka) ja keskihajonnat (kh) 

sekä ensi- ja uudelleensynnyttäjien erot t-testillä mitattuna mittauskerroittain siirtymässä 

vanhemmuuteen. 

                        

   
Mittaus Kaikki  Ensi-

synnyttäjät 
Uudelleen- 
Synnyttäjät   

    ka kh ka kh ka kh t (df) p 
                        

Minäkuva 
          

 Tunnevaltaisuus alkuraskaus 2,95 0,59 2,88 0,55 3,01 0,60 -2,10 (337) .04 
   loppuraskaus 3,00 0,56 2,94 0,54 3,04 0,57 -1,50 (276) .14 
   3 kk* 3,04 0,60 2,98 0,63 3,08 0,58 -1,35 (268) .18 
            
 Impulsiivisuus alkuraskaus 3,90 0,55 3,86 0,58 3,94 0,53 -1,37 (337) .17 
   loppuraskaus 3,87 0,50 3,90 0,54 3,86 0,46 0,66 (276) .51 
   3 kk* 3,94 0,49 3,94 0,52 3,93 0,47 0,20 (268)     .84 
            
 Viehättävyys alkuraskaus 1,96 0,46 1,87 0,42 2,04 0,46 -3,60 (337) .00 
   loppuraskaus 2,04 0,49 1,91 0,45 2,15 0,48 -4,28 (276) .00 
   3 kk* 2,07 0,49 1,95 0,45 2,16 0,49 -3,70 (268) .00 
            
Parisuhdetyytyväisyys alkuraskaus 0,00 0,55 0,13 0,45 -0.12             0,60 4,13 (332) .00 
   loppuraskaus 0,00 0,57 0,14 0,51 -0,13 0,59 3,87 (271) .00 

   3 kk* 0,00 0,58 0,14 0,44 -0,13 0,65 3,76 (264) .00 

                        

          
Huom 1. Mittarin pisteytyksestä johtuen pienet arvot tunnevaltaisuus-, impulsiivisuus- ja viehättävyyssummissa 
tarkoittavat, että henkilö kokee itsensä tunnevaltaiseksi, impulsiiviseksi ja viehättäväksi. Parisuhdetyytyväisyys-
muuttujan arvot on standardoitu. 
 
Huom 2. * Kolmas mittaus 3 kk lapsen syntymän jälkeen. 
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3.1 Minäkuvan muutos siirtymässä vanhemmuuteen 

 

Ensimmäisenä tutkimusongelmana oli, tapahtuuko äitien minäkuvassa muutoksia siirtymässä 

vanhemmuuteen. Minäkuvan muutosta ajassa tutkin toistettujen mittausten varianssianalyysillä 

(toistomittaus-ANOVA). Analyysi tehtiin erikseen kullekin kolmelle minäkuvan osa-alueelle (äitien 

kokemat tunnevaltaisuus, impulsiivisuus ja viehättävyys). 

Tunnevaltaisuus. Tunnevaltaisuuden kokemisen analyysi osoitti, että ajalla ei ollut 

päävaikutusta (F(1.92, 467.47) = 2.51, p = .09): äitien kokemus omasta tunnevaltaisuudestaan ei 

muuttunut mittauskertojen välillä. Myöskään ryhmällä ei ollut päävaikutusta (F(1, 244) = 3.06, p = 

.08): ensi- ja uudelleensynnyttäjien kokemus omasta tunnevaltaisuudestaan ei eronnut tilastollisesti 

merkitsevästi toisistaan. Ajan ja ryhmän välillä ei ollut interaktiota (F(1.92, 467.47) = 0.81, p = 

.440). 

Impulsiivisuus. Analyysin tulokset impulsiivisuuden kokemiselle osoittivat, ettei ajalla (F(2, 

488) = 2.65, p = .07) eikä ryhmällä (F(1, 244) = .15, p = .70) ollut päävaikutusta. Koska 

interaktiotermi oli tilastollisesti merkitsevä (F(2, 488) = 6.43, p < .01), tarkasteltiin tuloksia 

seuraavaksi erikseen ryhmittäin. Toistomittaus-ANOVA erikseen ensisynnyttäjille ja 

uudelleensynnyttäjille tehtynä osoitti, että ensisynnyttäjillä impulsiivisuuden kokeminen muuttui 

siirtymän aikana tilastollisesti merkitsevästi (F(2, 214) = 5.45, p < .01), kun taas 

uudelleensynnyttäjillä muutos oli tilastollisesti vain viitteellisesti merkitsevää (F(1.99, 273.16) = 

2.83, p = .06). Kontrastien tarkastelut osoittivat, että ensisynnyttäjien kokemus omasta 

impulsiivisuudestaan väheni alkuraskauden ja loppuraskauden välillä (F(1, 107) = 4.12, p < .05), 

kun taas uudelleensynnyttäjillä se lisääntyi (F(1, 137) = 5.20, p < .05). Ensisynnyttäjät ja 

uudelleensynnyttäjät eivät kuitenkaan eronneet kokemassaan impulsiivisuudessa tilastollisesti 

merkitsevästi toisistaan millään mittauskerralla (taulukko1). Muutos oli siis erilaista ensi- ja 

uudelleensynnyttäjien välillä, mutta ryhmien välillä ei ollut missään vaiheessa tilastollista eroa. 

Viehättävyys. Analyysin tulokset viehättävyyden kokemiselle osoittivat, että ajalla oli 

päävaikutusta (F(2, 488) = 6.72, p = .001): äitien kokemus omasta viehättävyydestään muuttui 

mittauskertojen välillä. Jatkotarkastelut kontrastien avulla kertoivat, että äitien kokemus omasta 

viehättävyydestään väheni erityisesti alkuraskauden ja loppuraskauden välillä (F(1, 244) = 1.60, p < 

.01), mutta pysyi samalla tasolla loppuraskaudesta 3 kk lapsen syntymän jälkeen (F(1, 244) = .20, p 

= .66). Myös ryhmällä oli päävaikutusta (F(1, 244) = 18.52, p < .001): ensisynnyttäjät kokivat 

itsensä viehättävämmiksi kuin uudelleensynnyttäjät. Tulosten mukaan ajan ja ryhmän välillä ei ollut 

interaktiota (F(2, 488) = 1.45, p = .24). 
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3.2 Parisuhdetyytyväisyyden muutos siirtymässä vanhemmuuteen 

 

Toisena tutkimuskysymyksenä tarkasteltiin, muuttuuko äitien parisuhdetyytyväisyys siirtymässä 

vanhemmuuteen. Toistettujen mittausten varianssianalyysi parisuhdetyytyväisyydelle osoitti, että 

ajalla ei ollut päävaikutusta (F(1.76, 420.24) = .22, p = .78): äitien parisuhdetyytyväisyys pysyi 

samalla tasolla koko tutkimuksen ajan. Ryhmällä sen sijaan oli päävaikutusta (F(1, 239) = 17.97, p 

< .001): ensisynnyttäjät olivat tyytyväisempiä parisuhteeseensa kuin uudelleensynnyttäjät. Tulosten 

mukaan ajan ja ryhmän välillä ei ollut interaktiota (F(1.76, 420.24) = .71, p = .48). 

 

 

3.3 Minäkuvan ja parisuhdetyytyväisyyden yhteydet 

 

Kolmantena tutkimuskysymyksenä oli tutkia äitien minäkuvan ja parisuhdetyytyväisyyden välisiä 

yhteyksiä hierarkkisen regressioanalyysin avulla. Minäkuvaa tai parisuhdetyytyväisyyttä 

selitettäessä jokaisessa mallissa ensimmäisellä askelmalla malliin lisättiin selittäväksi muuttujaksi 

minäkuvan tai parisuhdetyytyväisyyden aikaisempi mittauskerta. Toisella askelmalla malliin 

lisättiin se aikaisemman mittauskerran selittävä muuttuja, jonka yhteydestä selitettävään muuttujaan 

ollaan kiinnostuneita, ja katsottiin, lisääkö se mallin selitysosuutta tilastollisesti merkitsevästi. 

Lisäksi tarkasteltiin, ovatko minäkuvan ja parisuhdetyytyväisyyden yhteydet erilaisia ensi- 

ja uudelleensynnyttäjien välillä. Eroja tutkittiin mallilla, jossa ensimmäisellä askeleella malliin 

lisättiin selittäväksi muuttujaksi selitettävän muuttujan aikaisempi mittauskerta. Toisella askeleella 

lisättiin ryhmävaikutus (onko äiti ensi- vai uudelleensynnyttäjä). Kolmannella askeleella malliin 

lisättiin se aikaisemman mittauskerran selittävä muuttuja, jonka yhteydestä selitettävään muuttujaan 

oltiin kiinnostuneita. Neljännellä askeleella malliin lisättiin ryhmävaikutuksen ja kolmannen 

askeleen selittävän muuttujan yhdysvaikutustermi. Jos yhdysvaikutus tuli merkitseväksi, tehtiin 

hierarkkiset regressioanalyysit uudelleen erikseen ensi- ja uudelleensynnyttäjille. Ensisynnyttäjille 

ja uudelleensynnyttäjille erikseen tehtyjen analyysien tulokset esitetään ainoastaan siinä 

tapauksessa, että ryhmien tulokset eroavat toisistaan. 
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3.4.1 Minäkuvan selittäminen parisuhdetyytyväisyydellä 

 

Tutkittaessa selittääkö äitien parisuhdetyytyväisyys minäkuvaa, kaikkia kolmea minäkuvan osa-

aluetta (tunnevaltaisuus, impulsiivisuus, viehättävyys) selitettiin yksi kerrallaan ensimmäisellä 

askeleella aikaisemman mittauskerran vastaavalla osa-alueella. Toisella askeleella malliin lisättiin 

selittäväksi tekijäksi aikaisemman mittauskerran parisuhdetyytyväisyys ja katsottiin, lisääkö se 

mallin selitysosuutta tilastollisesti merkitsevästi aiemman minäkuvan osa-alueen kontrolloinnin 

jälkeen. Tulokset on esitetty taulukoissa 2, 3 ja 4. 

Tunnevaltaisuus. Ensimmäiseksi äitien loppuraskauden aikana kokemaa tunnevaltaisuutta 

selitettiin äitien alkuraskauden aikana kokemalla tunnevaltaisuudella. Tulokset osoittivat, että 

alkuraskauden tunnevaltaisuus selitti 55 % loppuraskauden tunnevaltaisuudesta. Kun taas äitien 

kokemaa tunnevaltaisuutta selitettiin 3 kk lapsen syntymän jälkeen äitien loppuraskaudessa 

kokemalla tunnevaltaisuudella, loppuraskauden tunnevaltaisuus selitti 54 % 3 kk synnytyksen 

jälkeen mitatusta tunnevaltaisuudesta. Tunnevaltaisuus oli näin ollen pysyvä ominaisuus (taulukko 

2). 

Kummassakaan tapauksessa aikaisemman tunnevaltaisuuden tason kontrolloinnin jälkeen 

aikaisempi, joko alkuraskauden tai loppuraskauden, parisuhdetyytyväisyys ei lisännyt mallin 

selitysosuutta tilastollisesti merkitsevästi. Edellisen mittauskerran parisuhdetyytyväisyys korreloi 

kuitenkin sekä loppuraskauden että synnytyksen jälkeisen äitien kokeman tunnevaltaisuuden 

kanssa: mitä tyytyväisempi äiti oli parisuhteeseensa, sitä tunnevaltaisemmaksi hän koki itsensä. 

Tarkasteltaessa koko otoksen äitien kokemaa tunnevaltaisuutta 3 kk lapsen syntymän 

jälkeen oli ensisynnyttäjä-uudelleensynnyttäjä x loppuraskauden parisuhdetyytyväisyys -

interaktiotermi (R²muutos = .02, β = .48, p < .01) tilastollisesti merkitsevä. Näin ollen 

regressioanalyysi tehtiin erikseen ensi- ja uudelleensynnyttäjille. Ensi- ja uudelleensynnyttäjien 

eroja tarkasteltaessa havaittiin, että äitien loppuraskaudessa kokema tunnevaltaisuus selitti 

tunnevaltaisuuden kokemista 3 kk lapsen syntymän jälkeen hieman voimakkaammin 

ensisynnyttäjillä (R²muutos = .56, β = .75, p < .001) kuin uudelleensynnyttäjillä (R²muutos = .50, β = .71, 

p < .001). Ensisynnyttäjillä loppuraskauden parisuhdetyytyväisyys (R²muutos = .05, β = -.22, p < .01) 

lisäsi mallin selitysosuutta tilastollisesti hyvin merkitsevästi. Yhdessä loppuraskauden äitien 

kokema tunnevaltaisuus ja loppuraskauden parisuhdetyytyväisyys selittivät siis ensisynnyttäjien 

kohdalla 62 % äitien kokemasta tunnevaltaisuudesta 3 kk lapsen syntymän jälkeen. 

Uudelleensynnyttäjillä loppuraskauden parisuhdetyytyväisyys (R²muutos = .00, β = .06, p = n.s.) ei 

selittänyt äitien kokemaa tunnevaltaisuutta tilastollisesti merkitsevästi, eikä se näin ollen lisännyt 

mallin selitysosuutta.  
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Taulukko 2. Äitien kokeman tunnevaltaisuuden selittäminen parisuhdetyytyväisyydellä siirtymässä 

vanhemmuuteen. 

                    

   Mittaus 2      Mittaus 3   

  
Tunnevaltaisuus 
loppuraskaudessa    

Tunnevaltaisuus 3 kk lapsen 
syntymän jälkeen 

          

  Askel 1 Askel 2    Askel 1 Askel 2  

  β β r   β β r 

Mittaus 1         Mittaus 2         

            
Tunnevaltaisuus 
alkuraskaudessa .74*** .74*** .74*** 

Tunnevaltaisuus 
loppuraskaudessa .73*** .72*** .73*** 

          
Parisuhdetyytyväisyys 
alkuraskaudessa  -.05 -.15* 

Parisuhdetyytyväisyys 
loppuraskaudessa  -.08 -.18** 

          

R² muutos .55*** .00  R² muutos .54*** .01  

R²    .55***  R²    .54***  

                    

            

Huom 1. * p<.05, ** p<.01, *** p<.001        

          
Huom 2. Mittarin pisteytystavasta johtuen pienet tunnevaltaisuusarvot tarkoittavat, että äiti kokee itsensä 
tunnevaltaiseksi.   

            

            

 

 

Impulsiivisuus. Seuraavaksi äitien loppuraskauden aikana kokemaa impulsiivisuutta selitettiin 

alkuraskauden impulsiivisuuden kokemisella. Tulokset osoittivat, että alkuraskauden impulsiivisuus 

selitti 37 % loppuraskauden impulsiivisuudesta. Lisäksi loppuraskauden impulsiivisuus selitti 31 % 

3 kk lapsen syntymän jälkeisestä impulsiivisuudesta, kun koettua impulsiivisuutta selitettiin 3 kk 

lapsen syntymisen jälkeen äitien loppuraskauden aikana kokemalla impulsiivisuudella. 

Impulsiivisuus oli näin ollen pysyvä ominaisuus (taulukko 3). 

Parisuhdetyytyväisyyden aikaisempi taso ei lisännyt mallin selitysosuutta tilastollisesti 

merkitsevästi loppuraskaudesta eikä 3kk lapsen syntymän jälkeen. Alkuraskauden 

parisuhdetyytyväisyys korreloi äitien loppuraskauden aikana kokeman impulsiivisuuden kanssa, 

mutta loppuraskauden parisuhdetyytyväisyys ei enää korreloinut 3 kk lapsen syntymän jälkeen 

mitatun impulsiivisuuden kokemisen kanssa.  
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Taulukko 3. Äitien kokeman impulsiivisuuden selittäminen parisuhdetyytyväisyydellä siirtymässä 

vanhemmuuteen. 

                  

  Mittaus 2      Mittaus 3   

 
Impulsiivisuus 
loppuraskaudessa    

Impulsiivisuus 3 kk lapsen syntymän 
jälkeen 

         

 Askel 1 Askel 2    Askel 1 Askel 2  

 β β r   β β r 

Mittaus 1       Mittaus 2         

             
Impulsiivisuus 
alkuraskaudessa .60*** .59*** .61*** 

Impulsiivisuus 
loppuraskaudessa .56*** .57*** .57*** 

          
Parisuhdetyytyväisyys 
alkuraskaudessa  .04 .13* 

Parisuhdetyytyväisyys 
loppuraskaudessa  -.08 .00 

          

R² muutos .36*** .00  R² muutos .31*** .01  

R²    .36***  R²    .32***  

                    

             

Huom 1. * p<.05, ** p<.01, *** p<.001                                                                                     

          

Huom 2. Mittarin pisteytystavasta johtuen pienet impulsiivisuuden arvot tarkoittavat, että äiti kokee itsensä impulsiiviseksi.                                                   

             

             

 

 

Viehättävyyden selittäminen. Äitien loppuraskauden aikana kokemaa viehättävyyttä selitettiin 

alkuraskauden aikana kokemalla viehättävyydellä. Tulokset osoittivat, että äitien alkuraskauden 

aikana kokema viehättävyys selitti 36 % loppuraskauden aikana kokemasta viehättävyydestä. Äitien 

alkuraskauden aikana kokeman viehättävyyden kontrolloinnin jälkeen alkuraskauden 

parisuhdetyytyväisyys lisäsi mallin selitysosuutta tilastollisesti hyvin merkitsevästi. Yhdessä äitien 

alkuraskauden aikana kokema viehättävyys ja alkuraskauden parisuhdetyytyväisyys selittivät 38 % 

äitien loppuraskauden aikana kokemasta viehättävyydestä (taulukko 4).  

Kun 3 kk lapsen syntymän jälkeistä viehättävyyden kokemusta selitettiin loppuraskauden 

viehättävyyden kokemuksella, äitien loppuraskauden aikana kokema viehättävyys selitti 39 % 

viehättävyyden kokemuksesta 3 kk lapsen syntymän jälkeen. Tällä kertaa parisuhdetyytyväisyys ei 

lisännyt mallin selitysosuutta tilastollisesti merkitsevästi. Kuitenkin korrelaatiot osoittivat, että 

aikaisempi parisuhdetyytyväisyys korreloi sekä loppuraskaudesta että 3 kk lapsen syntymän jälkeen 

mitatun viehättävyyden kokemisen kanssa: mitä tyytyväisempi äiti oli parisuhteeseensa, sitä 

viehättävämmäksi hän koki itsensä.  
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Taulukko 4.  Äitien kokeman viehättävyyden selittäminen parisuhdetyytyväisyydellä siirtymässä 

vanhemmuuteen. 

                    

   Mittaus 2      Mittaus 3   

  
Viehättävyys 
loppuraskaudessa    

Viehättävyys 3 kk lapsen 
syntymän jälkeen 

          

  Askel 1 Askel 2    Askel 1 Askel 2  

  β β r   β β r 

Mittaus 1         Mittaus 2         

            
Viehättävyys 
alkuraskaudessa .60*** .56*** .62*** 

Viehättävyys 
loppuraskaudessa .62*** .62*** .62*** 

          
Parisuhdetyytyväisyys 
alkuraskaudessa  -.15** -.30** 

Parisuhdetyytyväisyys 
loppuraskaudessa  -.00 -.22** 

          

R² muutos .36*** .02**  R² muutos .39*** .00  

R²    .38***  R²    .39***  

                    

            

Huom 1. * p<.05, ** p<.01, *** p<.001        

          
Huom 2. Mittarin pisteytystavasta johtuen pienet viehättävyyden arvot tarkoittavat, että äiti kokee itsensä 
viehättäväksi.   

            

            

 

 

3.4.2 Parisuhdetyytyväisyyden selittäminen minäkuvalla 

 

Seuraavaksi tarkasteltiin, miten äitien minäkuva selittää parisuhdetyytyväisyyttä. Mallin 

ensimmäisellä askeleella äitien parisuhdetyytyväisyyttä selitettiin aikaisemmalla 

parisuhdetyytyväisyydellä. Toisella askeleella malliin lisättiin aikaisemman mittauksen minäkuva 

(äitien kokemat tunnevaltaisuus, impulsiivisuus ja viehättävyys lisättiin samalla askeleella). 

Haluttiin siis tutkia, lisääkö minäkuva mallin selitysastetta tilastollisesti merkitsevästi aiemman 

parisuhdetyytyväisyyden kontrolloinnin jälkeen. Tulokset esitetään taulukossa 5. 

Selitettäessä parisuhdetyytyväisyyttä havaittiin, että vain parisuhdetyytyväisyyden aiempi 

taso lisäsi mallin selitysosuutta tilastollisesti merkitsevästi selitettäessä parisuhdetyytyväisyyttä 

sekä loppuraskaudesta että 3 kk lapsen syntymän jälkeen. Äidin alkuraskauden 

parisuhdetyytyväisyys selitti 70 % loppuraskauden parisuhdetyytyväisyydestä, ja loppuraskauden 

parisuhdetyytyväisyys selitti 71 % parisuhdetyytyväisyydestä 3 kk lapsen syntymän jälkeen. Näin 
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ollen parisuhdetyytyväisyydessä ilmeni vahvaa pysyvyyttä. Kummallakaan aikavälillä mikään 

aikaisemman mittauskerran minäkuvan osa-alue ei lisännyt mallin selitysosuutta eikä niillä ollut 

omavaikutusta.   

Korrelaatiotarkastelut kuitenkin osoittivat, että muuttujat olivat yhteydessä toisiinsa. 

Aikaisemman mittauskerran äitien kokemus omasta viehättävyydestään oli yhteydessä 

parisuhdetyytyväisyyteen sekä loppuraskaudesta että 3 kk lapsen syntymän jälkeen: mitä 

viehättävämmäksi äiti koki itsensä, sitä tyytyväisempi hän oli parisuhteeseensa. Äitien 

alkuraskauden aikana kokema impulsiivisuus oli myös yhteydessä loppuraskauden 

parisuhdetyytyväisyyteen: mitä vähemmän impulsiiviseksi äiti koki itsensä alkuraskaudesta, sitä 

tyytyväisempi hän oli parisuhteeseensa loppuraskaudesta. Äitien loppuraskauden aikana kokema 

tunnevaltaisuus oli yhteydessä 3 kk lapsen syntymän jälkeen mitattuun parisuhdetyytyväisyyteen: 

mitä tunnevaltaisempi äiti koki olevansa loppuraskaudesta, sitä tyytyväisempi hän oli 

parisuhteeseensa 3 kk lapsen syntymän jälkeen. 

 

Taulukko 5. Äitien parisuhdetyytyväisyyden selittäminen minäkuvalla siirtymässä 

vanhemmuuteen. 

                    

   Mittaus 2       Mittaus 3   

  
Parisuhdetyytyväisyys 
loppuraskaudessa   

Parisuhdetyytyväisyys 3kk lapsen 
syntymän jälkeen 

          

  Askel 1 Askel 2     Askel 1 Askel 2  

  β β r   β β r 

Mittaus 1          Mittaus 2          

             
Parisuhdetyytyväisyys 
alkuraskaudessa .83*** .83*** .83*** 

Parisuhdetyytyväisyys 
loppuraskaudessa .84*** .84*** .84*** 

          
Minäkuva 
alkuraskaudessa    

Minäkuva 
loppuraskaudessa    

 Tunnevaltaisuus  -.01 -.11  Tunnevaltaisuus  -.04 -.15* 

 Impulsiivisuus  .04 .12*  Impulsiivisuus  .00 .11 

 Viehättävyys  -.01 -.24**  Viehättävyys  .00 -.29** 

          

R² muutos .70*** .00  R² muutos .71*** .00  

R²   .70***  R²   .71***  

                    

          

Huom 1. * p<.05, ** p<.01, *** p<.001        

          

Huom 2. Mittarin pisteytystavasta johtuen pienet tunnevaltaisuus-, impulsiivisuus- ja viehättävyysarvot tarkoittavat, että äidit 
kokevat itsensä tunnevaltaisiksi, impulsiivisiksi tai viehättäviksi. 
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4 POHDINTA 

 

Tässä pitkittäistutkimuksen tarkoituksena oli tutkia äitien minäkuvan ja parisuhdetyytyväisyyden 

muutoksia vanhemmuuden siirtymän kontekstissa. Tutkimuksessa haluttiin myös tarkastella, ovatko 

äitien minäkuva ja parisuhdetyytyväisyys yhteydessä toisiinsa. Lisäksi tutkimuksessa verrattiin 

toisiinsa äitejä, joille syntyvä lapsi oli ensimmäinen (ensisynnyttäjät), sekä äitejä, joilla on jo 

aiempia lapsia (uudelleensynnyttäjät). 

Tutkimuksen ensimmäisenä tavoitteena oli tutkia, tapahtuuko äitien minäkuvassa muutoksia 

siirtymässä vanhemmuuteen. Näyttäisi siltä, suurimmat muutokset äitien minäkuvassa siirtymässä 

vanhemmuuteen tapahtuvat raskauden aikana. Äitien kokemus omasta viehättävyydestään laski 

alkuraskaudesta loppuraskauteen, kun taas lapsen syntymän jälkeen kokemus omasta 

viehättävyydestä pysyi vakaana. Tämä tulos on lähes yhdenmukainen Cowanin ja Cowanin (2000) 

ja Rublen ym. (1990) tutkimusten kanssa, joiden mukaan naisilla oli kaikista negatiivisin käsitys 

vartalostaan raskauden loppuaikana. Lisäksi äitien kokemus omasta impulsiivisuudestaan muuttui 

erityisesti raskauden aikana siirryttäessä ensimmäistä kertaa vanhemmuuteen: ensisynnyttäjien 

kokemus omasta impulsiivisuudesta aleni alkuraskaudesta loppuraskauteen, kun taas 

uudelleensynnyttäjien kokemus omasta impulsiivisuudestaan pysyi vakaana koko siirtymän ajan. 

On kuitenkin huomattava, että ensisynnyttäjät ja uudelleensynnyttäjät kokivat itsensä yhtä 

impulsiivisiksi läpi tutkimuksen ja vain muutoksen suunta raskauden aikana oli erilainen. Sen sijaan 

ensisynnyttäjät kokivat itsensä koko siirtymän ajan viehättävämmiksi kuin uudelleensynnyttäjät. 

Äitien kokemus omasta viehättävyydestään ja impulsiivisuudestaan minäkuvan osa-alueina 

vaikuttavat olevan Shavelsonin ym. (1976) teorian mukaisesti alttiita erilaisten elämänkokemusten, 

kuten tässä tapauksessa vanhemmuuteen siirtymän, muutosvaikutuksille. Näyttäisi kuitenkin siltä, 

että äidit onnistuvat vanhemmuuteen sopeutumisen myötä sisällyttämään minäkuvassa tapahtuvat 

muutokset pysyvästi minäkuvaansa ja näin ollen heidän minäkuvansa vakiintuu lapsen syntymän 

jälkeen.   

Raskauden aikaisista muutoksista huolimatta sekä toistettujen mittausten varianssianalyysit 

että hierarkkiset regressioanalyysit osoittivat, että äitien minäkuvassa ilmeni vahvaa pysyvyyttä 

siirtymässä vanhemmuuteen. Aikaisemmat äitien kokemat tunnevaltaisuus, impulsiivisuus ja 

viehättävyys ennustivat kukin myöhempää tunnevaltaisuutta, impulsiivisuutta ja viehättävyyttä. 

Nämä havainnot vastaavat Cowanin & Cowanin (2000) tutkimuksen tuloksia, joiden mukaan 

siirtymässä vanhemmuuteen ei ilmennyt muutosta äitien itse arvioimissa persoonallisuuden 

piirteissä. Erityisesti äitien kokemus omasta tunnevaltaisuudestaan pysyi vakaana koko siirtymän 

ajan. Ruble tutkimusryhmineen (1990) puhuu nk. ydinominaisuuksista, jotka eivät muutu, vaikka 
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äiti kokisi huomattavia elämänmuutoksia. Kokemus tunnevaltaisuudesta saattaa olla tällainen 

keskeinen osa minäkuvaa, joka pysyy vakaana haastavissakin elämäntilanteissa, kuten 

vanhemmuuteen siirtymässä.  

Toisena tutkimustavoitteena oli tarkastella äitien parisuhdetyytyväisyyden muutosta 

siirtymässä vanhemmuuteen. Tämän tutkimuksen mukaan äitien parisuhdetyytyväisyydessä ilmeni 

erittäin vahvaa pysyvyyttä vanhemmuuteen siirtymän aikana. Tulokset osoittivat aiemman 

parisuhdetyytyväisyyden ennustavan voimakkaasti myöhempää parisuhdetyytyväisyyttä ja 

parisuhdetyytyväisyys pysyi samalla tasolla koko vanhemmuuteen siirtymän ajan. Useissa 

aiemmissa tutkimuksissa on saatu samansuuntaisia tuloksia (esim. Belsky ym., 1983; Cowan & 

Cowan, 2000; O’Brien & Peyton, 2002; Shapiro ym., 2000; Snowden ym., 1988), mutta kaiken 

kaikkiaan aiemmat tulokset ovat olleet hyvin ristiriitaisia. Näin ollen tämä tutkimus tarjoaa tärkeää 

uutta tietoa parisuhdetyytyväisyydestä vanhemmuuteen siirtymän ajalta. Tämän tutkimuksen 

mukaan ensisynnyttäjät olivat tyytyväisempiä parisuhteeseensa kuin uudelleensynnyttäjät. Tulos on 

yhdenmukainen aikaisempien tutkimusten kanssa (Belsky ym., 1983; Salmela-Aro, ym., 2006; 

Snowden, ym., 1988). Tulosta saattaa selittää esimerkiksi se, että ensisynnyttäjien parisuhteessa 

vanhempia yhdistää nimenomaan uusi, yhteinen kokemus, kun taas uudelleensynnyttäjät ovat 

kokeneet siirtymän jo aiemmin (Snowden ym., 1988). Lisäksi Belskyn ym. (1983) mukaan 

ensisynnyttäjät kokevat parisuhteensa usein romanttisemmaksi ja vähemmän kumppanuussuhteeksi 

kuin uudelleensynnyttäjät.  

Kolmantena tutkimuksen tavoitteena oli tutkia äitien minäkuvan ja parisuhdetyytyväisyyden 

välisiä yhteyksiä siirtymässä vanhemmuuteen. Tässä tutkimuksessa ensisynnyttäjien 

loppuraskauden parisuhdetyytyväisyyden havaittiin ennustavan koettua tunnevaltaisuutta kolme 

kuukautta lapsen syntymän jälkeen, kun taas vastaavaa ei havaittu uudelleensynnyttäjillä. 

Uudelleensynnyttäjien kokemus omasta tunnevaltaisuudesta on saattanut jo vakiintua aiempien 

raskauksien myötä, kun taas ensisynnyttäjien minäkuva voi olla alttiimpi parisuhteen vaikutuksille. 

Kuitenkin äitien kokema tunnevaltaisuus oli yhteydessä parisuhdetyytyväisyyteen kaikilla äideillä. 

Korrelatiivisten yhteyksien vuoksi ei voida kuitenkaan sanoa, johtaako tunteiden ilmaisu 

korkeampaan parisuhdetyytyväisyyteen vai salliiko tyytyväisyys parisuhteeseen enemmän tunteiden 

ilmaisua. Tulos voi olla selitettävissä esimerkiksi sillä, että tunnevaltaiseksi itsensä kokevat äidit 

saattavat panostaa parisuhteeseensa asiavaltaisia äitejä enemmän.  

Tässä tutkimuksessa äitien kokemus omasta impulsiivisuudestaan ei ennustanut äitien 

tyytyväisyyttä parisuhteeseensa. Näin ollen Kellyn ja Conleyn (1987) tutkimuksen tulos, jonka 

mukaan impulsiivisuus ennustaa tyytymättömyyttä parisuhteeseen, ei saanut tukea vanhemmuuteen 

siirtymän kontekstissa. Tämän tutkimuksen tulosten eroa Kellyn ja Conleyn (1987) tuloksiin saattaa 
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esimerkiksi selittää käytettyjen mittareiden erilaisuus. Myöskään äitien parisuhdetyytyväisyys ei 

ennustanut tässä tutkimuksessa äitien kokemaa impulsiivisuutta. Tutkimusta äitien kokeman 

impulsiivisuuden ja parisuhdetyytyväisyyden yhteyksistä tarvitaan kuitenkin lisää, sillä äitien 

kokema impulsiivisuus oli korrelaatioiden perusteella yhteydessä parisuhdetyytyväisyyteen 

raskauden aikana: mitä vähemmän impulsiiviseksi äiti koki itsensä, sitä tyytyväisempi hän oli 

parisuhteeseensa. Yhteyttä saattaa esimerkiksi selittää jokin kolmas välittävä tekijä, kuten äitien 

taidot riidellä. 

Tämän tutkimuksen mukaan äitien parisuhdetyytyväisyys ennusti äitien kokemaa 

viehättävyyttä raskauden aikana: raskauden alussa parisuhteeseensa tyytyväiset äidit kokivat itsensä 

viehättävämmiksi loppuraskauden aikana. Tämä tulos on looginen, sillä äidin minäkuvan ajatellaan 

kehittyvän suhteessa hänen sosiaaliseen ympäristöönsä (mm. Shavelson ym., 1976). Näin ollen 

voidaan ajatella, että toimiva parisuhde tarjoaa suotuisan ympäristön tulevan äidin fyysisen 

minäkuvan kehitykselle. Mielenkiintoista kuitenkin oli, että parisuhdetyytyväisyys ei ennustanut 

äitien kokemaa viehättävyyttä enää lapsen syntymän jälkeisenä aikana. Tämä saattaa johtua 

esimerkiksi siitä, että lapsen syntymän jälkeen parisuhde saattaa hetkellisesti jäädä taka-alalle, kun 

äiti keskittyy vastasyntyneeseen lapseensa. Tulee kuitenkin huomioida, että parisuhdetyytyväisyys 

oli yhteydessä äitien kokemaan viehättävyyteen koko siirtymän ajan: mitä tyytyväisempi äiti oli 

parisuhteeseensa, sitä viehättävämmäksi hän koki itsensä. Toisaalta korrelatiiviset tulokset 

osoittavat myös, että mitä viehättävämmäksi äiti koki itsensä, sitä tyytyväisempi hän oli 

parisuhteeseensa. Näin ollen lapsen syntymän jälkeen ei voida sanoa, johtaako itsensä viehättäväksi 

kokeminen korkeampaan parisuhdetyytyväisyyteen vai onnellinen parisuhde positiiviseen 

käsitykseen omasta fyysisestä minäkuvasta.  

 

 

4.1 Tutkimuksen vahvuudet, rajoitukset ja jatkotutkimushaasteet 

  

Aiemmissa tutkimuksissa äitien siirtymää vanhemmuuteen on tarkasteltu pääosin parisuhteen, äiti-

lapsi-suhteen ja kiintymyssuhteen näkökulmista (esim. Belsky ym., 1986; Belsky ym., 1991; Rholes 

ym., 2001; Simpson & Rholes, 2002). Tämä tutkimus tarjoaa tärkeää uutta tietoa 

parisuhdetyytyväisyyden lisäksi äitien minäkuvasta, jota on tutkittu tässä kontekstissa erittäin 

vähän. Useimmissa aiemmissa tutkimuksissa on tarkasteltu vain äitejä, joille syntyvä lapsi on 

ensimmäinen (esim. Alexander & Higgins, 1993; Cox ym., 1999; Deutsch ym., 1988; Hackel & 

Ruble, 1992; Hock ym., 1995; Ruble ym., 1990). Tässä tutkimuksessa on otettu huomioon myös 

äidit, joilla on aiempia lapsia. Ensi- ja uudelleensynnyttäjien vertailun lisäksi tutkimuksen ansiona 
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voidaan pitää pitkittäistutkimusasetelmaa, minkä ansiosta myös minäkuvan ja 

parisuhdetyytyväisyyden välisiä syy-seuraus-suhteita voitiin tutkia. 

Tarkasteltaessa tutkimusta yleisesti voidaan vahvuutena pitää siihen osallistuneiden äitien 

suhteellisen suurta määrää. Tutkimukseen osallistui ensimmäisellä mittauskerralla 352 äitiä, toisella 

mittauksella 287 äitiä ja kolmannella mittauksella 280 äitiä. Alkuperäisistä tutkittavista 228 

osallistui jokaisena mittauskertana. Päätelmiä tehtiin siis kattavan ja hyvin pääkaupunkiseudun 

äitejä edustaneen otoksen perusteella.  

Tutkimukseen liittyy kuitenkin tiettyjä rajoituksia, jotka on syytä ottaa huomioon tuloksia 

arvioitaessa ja yleistettäessä. Tutkimus on toteutettu Suomessa, joka eroaa monilta osin muista 

maista mm. vanhempainetuuksissa, naisten yhteiskunnallisessa asemassa ja sukupuolirooleissa. 

Tutkimuslomakkeen kysymykset olivat suomenkielisiä, mikä rajoitti mm. maahanmuuttajien 

osallistumista. Tutkimuksen tulokset ovat parhaiten yleistettävissä Suomen ja tietyin rajoituksin 

myös muiden Pohjoismaiden suurehkojen kaupunkien äiteihin.  

Tutkimuksen ensimmäistä mittauskertaa ei voida pitää alkumittauksena, sillä naisia tutkittiin 

ensimmäisen kerran heidän ollessaan jo raskaana. Syy tähän oli tutkimuksen toteuttamisen 

käytännöissä: aineistoa on todella vaikea kerätä ennen ensimmäistä neuvolakäyntiä. Raskauden 

suunnittelu tai tieto raskaudesta voi kuitenkin jo vaikuttaa äitien minäkuvan ja 

parisuhdetyytyväisyyden lähtötasoon. Jatkotutkimuksia suunniteltaessa on hyvä ottaa huomioon, 

että vaikka äitejä tutkittiin pitkittäistutkimusasetelmalla, heitä seurattiin kohtuullisen lyhyen ajan. 

Lisäksi viimeinen mittauskerta oli vain kolme kuukautta lapsen syntymän jälkeen. Tulokset voisivat 

olla erilaisia, jos tutkimukseen olisi lisätty yksi tai useampi mittaus sekä ennen raskautta että lapsen 

syntymän jälkeen. Tähän tutkimukseen ei myöskään kuulunut kontrolliryhmää, jolla siirtymä olisi 

ollut erilainen (vrt. adoptiolasten äidit) tai joka ei kokisi vanhemmuuteen siirtymää tutkimuksen 

aikana (vrt. lapsettomat naiset). Näin ollen tämän tutkimuksen perusteella ei voitu selvittää, 

näyttäytyisivätkö muutokset ja pysyvyydet äitien minäkuvassa ja parisuhdetyytyväisyydessä 

vanhemmuuteen siirtymästä huolimatta. Tutkimuksessa ei myöskään huomioitu päällekkäisten 

elämäntapahtumien vaikutusta äitien minäkuvaan ja parisuhdetyytyväisyyteen tai tutkittu naisten 

puolisoita. Tulevien tutkimusten haasteena onkin seurata sekä naisia että miehiä jo ennen raskautta, 

jotta voitaisiin arvioida juuri vanhemmuuden siirtymän aiheuttamia muutoksia minäkuvassa ja 

parisuhdetyytyväisyydessä sekä verrata naisten ja miesten kokemuksia toisiinsa. 

Tässä tutkimuksessa minäkuvan ja parisuhdetyytyväisyyden muutosta on mitattu 

keskiarvotasolla (central tendencies, average experience). Tämä ei kuitenkaan ole ainoa keino 

käsitteellistää ja mitata muutosta siirtymässä vanhemmuuteen. Toinen tapa voisi olla yksilöiden 

järjestäminen (rank ordering of individuals) (Belsky & Pensky, 1988), jossa yksilöt laitettaisiin 
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järjestykseen parisuhdetyytyväisyyden mukaan jokaisella mittauskerralla ja katsottaisiin, että 

säilyttävätkö he sijoituksensa. Aikaisempien tutkimusten mukaan yksilöiden tasolla mitattuna äitien 

parisuhdetyytyväisyyden on todettu pysyvän vakaana tai jopa lisääntyvän (mm. Belsky & Pensky, 

1988). Tutkimus perustui naisten omaan, subjektiiviseen kokemukseen omasta minäkuvastaan ja 

parisuhdetyytyväisyydestään. Itsearviointimenetelmiin liittyy usein tiettyjä varauksia: varsinkin 

sosiaalinen suotavuus vastaustapana voi värittää tutkittavan subjektiivista arviota sekä minäkuvasta 

että parisuhdetyytyväisyydestä (Kelly & Conley, 1987). Tämän pitkittäistutkimuksen minäkuvan ja 

parisuhdetyytyväisyyden välisten yhteyksien analyysit suoritettiin regressioanalyysin avulla. 

Jatkossa yhteyksiä tulisi tarkastella tilastomenetelmillä, esimerkiksi polkumalleilla, jotka ottavat 

muuttujien jakaumien normaalisuuspuutteet paremmin huomioon.  

  Tällä mittarilla mitattuna käsitys äitien minäkuvasta on erittäin suppea, vaikka 

minäkuvamittariin valittiin niitä ominaisuuksia, joiden oletettiin muuttuvan vanhemmuuteen 

siirtymän aikana. Tutkimus on kuitenkin osa laajempaa tutkimusta, eikä tässä tutkimuksessa siis 

voitu vaikuttaa valitun minäkuvamuuttujan sisältöön. Äitien yleiseen minäkuvaan kuuluu suuri 

joukko muitakin piirteitä kuin tässä tutkimuksessa mukana olleet äitien kokemat tunnevaltaisuus, 

impulsiivisuus ja viehättävyys. Minäkuvan osa-alueiden mittaamiseen parempi menetelmä voisi olla 

esimerkiksi avoin kysymysmuoto, jolloin tutkittava saisi itse tuottaa ne puolet minäkuvastaan, jotka 

hänestä itsestään tuntuvat keskeisiltä (Gecas, 1982).  

Jatkossa olisi myös mielenkiintoista tarkastella minäkuvan eri ulottuvuuksia – tämänhetkistä 

minäkuvaa, ihanneminäkuvaa ja normatiivista minäkuvaa – sekä niiden yhteyksiä toisiinsa ja 

parisuhdetyytyväisyyteen siirtymässä vanhemmuuteen. Alexanderin ja Higginsin (1993) mukaan 

tämänhetkisen minäkuvan ja ihanneminäkuvan yhteensopimattomuus raskauden aikana oli 

yhteydessä masennukseen lapsen syntymän jälkeen. Tämänhetkisen ja normatiivisen minäkuvan 

yhteensopimattomuus ennusti puolestaan synnytyksen jälkeisen ahdistuksen vähenemistä. Tässä 

tutkimuksessa ei myöskään ollut mukana miesten arviota puolisoidensa ominaisuuksista. 

Jatkotutkimuksissa voitaisiinkin tarkastella, ovatko miesten arvioinnit puolisoidensa 

ominaisuuksista yhteydessä naisten omiin arviointeihin omista ominaisuuksistaan. Lisäksi olisi 

mielenkiintoista tutkia, ovatko mahdolliset erot naisten ja miesten arvioissa yhteydessä 

parisuhdetyytyväisyyteen tai yleiseen hyvinvointiin kummallakin puolisolla. 
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4.2 Tutkimuksen yhteenveto ja sovellettavuus käytäntöön 

 

Tämän pitkittäistutkimuksen tulokset osoittivat, että äitien minäkuva muuttuu siirtymässä 

vanhemmuuteen erityisesti raskauden aikana. Muutoksista huolimatta äitien minäkuvassa ja 

parisuhdetyytyväisyydessä ilmeni vahvaa pysyvyyttä vanhemmuuteen siirtymän aikana. Lisäksi 

ensisynnyttäjät kokivat itsensä viehättävämmiksi ja tyytyväisemmiksi parisuhteisiinsa kuin 

uudelleensynnyttäjät. Parisuhdetyytyväisyys ennusti kaikkien äitien kokemaa viehättävyyttä 

raskauden aikana ja ensisynnyttäjä-äitien kokemaa tunnevaltaisuutta lapsen syntymän jälkeen. 

Äitien minäkuva ei ennustanut parisuhdetyytyväisyyttä vanhemmuuteen siirtymän kontekstissa. 

Parisuhdetyytyväisyyden on todettu olevan yhteydessä hyvinvointiin (Salmela-Aro ym., 

2006), ja alhaisen parisuhdetyytyväisyyden on todettu ennustavan raskauden aikaista ahdistusta, 

synnytyspelkoa ja synnytyksen jälkeistä masennusta (Cox ym., 1999; Hock ym., 1995; Saisto ym., 

2001). Tämän tutkimuksen mukaan odottavat äidit pyrkivät sovittamaan uusia puolia minäkuvaansa 

raskauden aikana ja sopeutumaan vanhemmuuteen. Persoonallisuus vaikuttaa myös siihen, miten 

nainen mukautuu raskauden aikaisiin muutoksiin ja miten hän asennoituu tulevaan synnytykseen 

(Saisto ym., 2001). Raskaus on näin ollen otollista aikaa ennaltaehkäiseville interventioille. Oikein 

suunnatuilla interventioilla, kuten terapialla, voidaan vähentää synnytyspelkoja, välttää turhia 

keisarinleikkauksia ja lyhentää synnytyksiä (Saisto ym., 2001). Minäkuvan ja 

parisuhdetyytyväisyyden erityispiirteet siirtymässä vanhemmuuteen tulisikin huomioida 

äitiysneuvoloissa ja synnytysvalmennuksessa odottavien äitien ja heidän puolisojensa kanssa 

työskenneltäessä. Interventioita voisi toteuttaa esimerkiksi perhevalmennuksen yhteydessä niin, että 

myös parit, joilla on aikaisempia lapsia, voisivat osallistua. 

Yleisesti saatetaan ajatella, että siirtymä vanhemmuuteen lisää väistämättä tyytymättömyyttä 

parisuhteeseen. Äideille tulisi kuitenkin kertoa, että parisuhdetyytyväisyys voi myös pysyä samalla 

tasolla siirtymässä vanhemmuuteen tai jopa kasvaa (esim. O’Brien & Peyton, 2002). Jo tieto siitä, 

että vanhemmuus ei merkitsevästi vahingoita parisuhdetta, voi vähentää vanhemmuuteen siirtymään 

ja lapsen syntymään liittyvää stressiä ja luoda realistisempia odotuksia siirtymästä (Belsky & 

Pensky, 1988). Äitien parisuhdetyytyväisyys on yhteydessä isien parisuhdetyytyväisyyteen (mm. 

Salmela-Aro ym., 2006) sekä molempien puolisoiden vanhemmuustyytyväisyyteen (mm. Belsky, 

1984). Näin ollen vanhempien hyvinvointia tukemalla voidaan tehokkaasti tukea lapsen ja koko 

perheen hyvinvointia. 
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LIITTEET 

 

Liite 1: Minäkuva-mittari 

 

Meillä kaikilla on jokin käsitys itsestämme. Seuraavaksi pyydämme sinua arvioimaan, miten 

seuraavat adjektiivit tai määreet kuvaavat sinua. Esimerkiksi, jos olet mielestäsi tällä hetkellä hyvin 

tunnevaltainen, kirjoita rasti seuraavasti.  

tunnevaltainen x _ _ _ _ _ asiavaltainen 

 

Millainen sinä olet tällä hetkellä? 

1. tunnevaltainen  ___  ___  ___  ___  ___ asiavaltainen 

2. rauhallinen  ___  ___  ___  ___  ___ häilyvä 

3. tyytyväinen ulkonäkööni ___  ___  ___  ___  ___ tyytymätön ulkonäkööni 

4. tunteen varassa toimiva  ___  ___  ___  ___  ___  harkitseva 

5. helposti kiihtyvä  ___  ___  ___  ___  ___  mielenmaltin säilyttävä 

6. viehättävä   ___  ___  ___  ___  ___   ei kovin viehättävä 

7. unelmoin mielelläni  ___  ___  ___  ___  ___  pysyn aina tosiasioissa 

8. puuskittainen, kärsimätön ___  ___  ___  ___  ___  tasainen, kärsivällinen 

9. suosittu   ___  ___  ___  ___  ___  ei kovin suosittu 

 

Meillä kaikilla on myös käsitys siitä, millainen me haluaisimme olla. Seuraavaksi pyydämmekin 

sinua arvioimaan miten seuraavat adjektiivit ja määreet kuvaavat sitä millainen sinä haluaisit olla. 

Millainen sinä haluaisit olla? 

 

Meillä kaikilla on myös käsitys siitä, millainen meidän pitäisi olla jonkun muun ihmisen mielestä. 

Seuraavaksi pyydämmekin sinua arvioimaan miten seuraavat adjektiivit ja määreet kuvaavat sitä 

millainen sinun pitäisi puolisosi mielestä olla.  

Millainen sinun pitäisi puolisosi mielestä olla? 

 
 


