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Raskaus on ainutlaatuinen naisen kokonaisvaltaisen muutoksen aika ja joskus muutokset voivat yllättää. 

Muutokset ovat sekä fyysisiä että psyykkisiä. Neuvolapalveluiden tehtävä on tukea koko perheen hyvinvointia 

ja odottavan äidin kehonkuva on siinä yksi osa-alue. Äidin kehonkuva raskauden aikana saattaa heijastua 

lapseen syntymän jälkeen ja vaikuttaa lapsen hyvinvointiin. Tutkimus aloitettiin systemaattisella 

kirjallisuushaulla aikaisemman tutkitun tiedon kartoittamiseksi. Systemaattinen kirjallisuushaku tehtiin neljään 

tietokantaan: Cinahliin, Psycinfoon, Mediciin ja Medlineen. Hakusanat olivat: body image ja prenancy. 

Löytyneistä artikkeleista mukaan otettiin ne, jotka käsittelivät tutkittavaa aihetta ja oli julkaistu vuoden 2009 

jälkeen. 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, miten raskauden tuomat kehon muutokset vaikuttavat äidin 

kokemukseen omasta kehostaan. Tutkimuksen tarkoitus on kuvata, miten raskaus vaikuttaa naisen 

kehonkuvaan. Tätä tietoa on mahdollista hyödyntää esimerkiksi neuvolassa äidin ja koko perheen hyvinvoinnin 

tukemisessa. Tutkimuskysymys on: Miten raskauden tuomat muutokset vaikuttavat naisen kokemukseen 

omasta kehostaan? Tutkimus tehtiin toisiokäyttämällä valmista Riikka Homasen keräämään aineistoa. 

Aineistossa kirjoittajia on kehotettu pohtimaan, miten he kokivat kohdussaan kasvavan lapsen, kehossaan 

tapahtuneet muutokset ja ulkoapäin siihen kohdistuneet toimenpiteet. Aineisto on kerätty vuosina 2001-2002 

ja se koostui 23 tarinasta. Aineisto on analysoitu induktiivisella sisällönanalyysilla poimimalla siitä 221 

pelkistystä, jotka ryhmiteltiin 34 alaluokkaan ja kuuteen yläluokkaan. Yläluokat olivat: raskausmuutosten tuoma 

onnellisuus, raskauden tuoma ahdistus, odotukset raskautta kohtaan, odotukset raskauden jälkeistä kehoa 

kohtaan, sosiaaliset kohtaamiset raskauden aikana ja kehon muutosten tunnusteleminen.  

Tulosten mukaan kehon muutokset saivat äideissä aikaan onnellisuutta ja ne nauttivat uudesta 

feminiinisestä vartalostaan. Toisaalta raskauden tuomat muutokset saivat aikaan järkytystä, ahdistusta sekä 

vaikeutta hyväksyä omaa kehoa. Raskaudelta saatettiin odottaa paljon, mikä sai aikaan sekä pettymyksiä että 

helpotuksia. Sosiaalisilla kohtaamisilla oli myös vaikutusta kehonkuvaan. Toiset naiset nauttivat saamastaan 

huomiosta ja toiset kokivat häpeää raskaana olevasta kehostaan. Loukkaavien kommenttien kuuleminen 

aiheutti pahaa mieltä. Naiset tunnustelivat kehoaan tarkasti raskauden aikana sekä katselivat sen muuttumista. 

Osa naisista nautti siitä ja jotkut kokivat muutosten olevan hallitsemattomia ja tahdosta riippumattomia. 

Tutkimuksen tulokset ovat linjassa aikaisemman kansainvälisen tutkimustiedon kanssa ja siten vahvistavat 

niitä. Tuloksia on mahdollista käyttää tukemaan ja kehittämään suomalaista äitiysneuvolaa. 
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ABSTRACT 

Anna Haavanlammi: Pregnancy changes and body image during pregnancy 

Master´s Thesis 

Supervisor Professor Marja Kaunonen 

Tampere University, Health Sciences, Nursing Science 

April 2020 

For a woman, pregnancy is a unique period of multiple changes, physical as well as psychical, some of 

which may come as a surprise. The objective of maternity and child health clinics is to support the well-being 

of the family, the body image of the expectant mother being a part of it. The way a woman experiences her 

pregnant body may affect the way she considers her baby after birth. Thus, the body image of the mother 

may have an impact on the well-being of the baby. The present study began with a systematic literature 

search to make sure the existing findings would be taken into account. The searches were made on Cinahl, 

Psycinfo, Medic and Medline databases using “body image” and “pregnancy” as search words. Only articles 

dealing with the topic in question and published after the year 2009 were included into the analysis. 

The aim of this study is to produce information about the effects that pregnancy changes have on the way a 

woman experiences her body, and to show how pregnancy affects a woman’s body image. This information 

can serve, for example, maternity and child health centers in their attempt to support the well-being of 

mothers and families. The research question is: How do changes during pregnancy affect a woman’s 

experience of her body? The material of the study consists of 23 texts collected and initially used by Riikka 

Homanen. The writers of the texts were asked to reflect their feelings about the following three aspects: the 

growing baby in their womb, the changes that their body was going through and the medical procedures 

during pregnancy. The material was collected in 2001–2002 and analyzed using inductive content analysis. 

221 simplifications were defined and divided into 34 subcategories and 6 upper categories. The upper 

categories were: happiness about pregnancy changes, anxiety about pregnancy, expectations for 

pregnancy, expectations for post-pregnancy body, social encounters during pregnancy and examination of 

changes in body. 

According to the results, body changes provoked happiness in women and they enjoyed their new feminine 

bodies. On the other hand, pregnancy changes made women feel upset, anxious and unable to accept their 

own bodies. Some women had had high expectations for pregnancy, which resulted in both disappointments 

and relieves. Social encounters had an impact on body images as well. Some women enjoyed the attention 

they got, whereas others were ashamed of their pregnant bodies. Hearing hurtful comments made women 

feel down. Women carefully examined their bodies and watched them change. Some enjoyed it, while others 

considered the changes as uncontrollable and independent of their will. The findings of this study are in line 

with previous studies carried out internationally and thus confirm their results. These findings can be utilized 

to support and develop maternity guidance in Finland. 

 

Keywords: body image, pregnancy 

The originality of this thesis has been checked using the Turnitin OriginalityCheck service  



SISÄLLYS  

TIIVISTELMÄ ....................................................................................................................... 2 

ABSTRACT .......................................................................................................................... 3 

1 JOHDANTO ...................................................................................................................... 6 

2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS ........................................................................................ 8 

2.1 Kehonkuvan rakentuminen ........................................................................................ 8 

2.2 Raskaus ja kehon muutokset ..................................................................................... 9 

2.3 Kehonkuva raskauden aikana .................................................................................. 11 

2.3.1 Kehonkuvan merkitys raskauden aikana ........................................................... 11 

2.3.2. Positiivinen ja negatiivinen kehonkuva ............................................................. 11 

2.3.3 Kehonkuvan monimuotoisuus ja rakentuminen ................................................. 12 

2.3.4 Kehonkuvaan vaikuttavat ulkopuoliset tekijät .................................................... 14 

2.3.5 Kehonkuva ja seksuaalisuus ............................................................................. 15 

3 TAVOITE, TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYS ........................................................ 17 

4 AINEISTON ANALYYSI .................................................................................................. 18 

5 TULOKSET ..................................................................................................................... 20 

5.1 Raskausmuutosten tuoma onnellisuus .................................................................... 20 

5.2 Raskauden tuoma ahdistus ...................................................................................... 21 

5.3 Odotukset raskautta kohtaan ................................................................................... 23 

5.4 Odotukset raskauden jälkeistä kehoa kohtaan ......................................................... 24 

5.5 Sosiaaliset kohtaamiset raskauden aikana .............................................................. 25 

5.6 Kehon muutosten tunnusteleminen .......................................................................... 26 

6 POHDINTA ..................................................................................................................... 28 

6.1 Luotettavuus ............................................................................................................ 28 

6.2 Eettisyys ................................................................................................................... 29 

6.3 Tulosten pohdinta .................................................................................................... 30 

7 JOHTOPÄÄTÖKSET ...................................................................................................... 33 



5 

 

LÄHTEET ........................................................................................................................... 35 

LIITE 1 ............................................................................................................................... 39 

 

  



1 JOHDANTO 

 

Raskaus on kokonaisvaltaisen muutoksen aika naiselle. Elämän varrella ei 

todennäköisesti tule toista yhtä voimakkaasti kehoa ja mieltä muuttavaa kokemusta kuin 

ensimmäinen raskaus. Raskaus vaikuttaa lähes jokaiseen kehon elimeen sekä muuttaa 

hormonitoimintaa, seksuaalisuutta, sosiaalisia suhteita sekä minäkuvaa. (Paananen ym. 

2006, 174 - 181, Armanto & Koistinen 2007, 105 - 110) 

 

Naiset eivät aina tiedä mitä odottaa erityisesti ensimmäiseltä raskaudelta ja sen tuomilta 

muutoksilta omassa kehossaan. Raskautta voidaan kuvata muutoksena tuntemattomaan. 

Muutosta tapahtuu kaikilla elämän osa-alueilla: fyysisesti omassa kehossa ja henkisesti 

vanhemmaksi kasvamisessa. (Lundgren & Wahlberg 1999) Raskauden aikana kehon 

muutos on suuri ja nopea ja se vaikuttaa äidin kehonkuvaan väistämättä jollain tavalla. 

Jotkut äideistä kokevat muutokset positiivisena ja jotkut negatiivisena. Nämä kehonkuvan 

muutokset saattavat vaikuttaa pitkään vielä raskauden jälkeenkin. Naisten kehonkuvaa 

koko elämän varrella jälkikäteen tutkittaessa naiset kokivat raskauden olleen merkittävä 

tekijä oman kehonkuvan muodostumisessa.(Liechty & Yarnal 2010) 

 

Terveydenhuoltolain (2010) mukaan neuvolapalveluihin kuuluvat muun muassa sekä 

sikiön että äidin hyvinvoinnin seuranta ja edistäminen, vanhemmuuden ja perheen 

hyvinvoinnin tukeminen sekä kodin, kasvuympäristön ja elintapojen terveellisyyden 

edistäminen. Raskauden somaattisen seurannan lisäksi neuvolassa on tärkeä kuunnella 

odottajaa. Se antaa mahdollisuuden käsitellä myös psyykkisiä asioita ja tukea 

vanhemmuutta. Siten odottavan äidin ajatukset kehonkuvastaan on neuvolapalveluissa 

hyvä huomioida. (Tapanainen ym. 2019)  

 

Tämän tutkimuksen aiheena oli kuvata, minkälaisena ensisynnyttäjät kokivat 

kehonkuvansa raskauden aikana. Aiheesta ei löydy aikaisempaa tutkimustietoa tämän 

tutkimuksen näkökulmasta suomalaisessa kontekstissa. Tämä tutkimus aloitettiin 

systemaattisella kirjallisuushaulla sopivista tietokannoista. Siten voitiin selvittää kattavasti 

jo olemassa oleva tutkimustieto aiheesta. Lisäksi tutkijalle muotoutui hyvä yleiskuva 

tutkittavasta aiheesta. (Hirsjärvi ym. 2016, 109 - 122) Haussa käytettävät hakusanat olivat: 

kehonkuva, ruumiinkuva, body image, raskaus ja pregnancy. Mukaan otettiin sopivat 
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artikkelit vuodesta 2009 lähtien. Kirjallisuushausta poimittiin mukaan artikkelit, jotka 

sopivat hyvin teoreettisen viitekehyksen muodostamiseen tutkittavasta aiheesta. 

Systemaattisen kirjallisuushaun perusteella muodostettiin tutkimuksen teoreettinen 

viitekehys. 

 

  



2 TEOREETTINEN VIITEKEHYS 

 

 

2.1 Kehonkuvan rakentuminen 

 

Kehonkuvalla tarkoitetaan sitä mielikuvaa, joka jokaisella ihmisellä on oman kehonsa 

koosta ja muodosta sekä tuntemuksista, jotka niihin liittyvät. Kehonkuva muuttuu elämän 

aikana toistuvasti samoin kuin kehon koko ja muoto. Kehonkuva muuttuu lyhyemmälläkin 

aikajänteellä esimerkiksi syödyn aterian tai mielialan vaikutuksesta. Kehonkuva ei pysy 

aina mukana kehon todellisissa muutoksissa, mikä saattaa aiheuttaa kehonkuvan 

vääristymää. Kehonkuvan virheellinen muodostuminen voi saada aikaan ahdistusta. 

(Greene 2011, Healey 2014)  

 

Kehonkuva on moniulotteinen käsite. Se voi olla positiivinen, negatiivinen tai niiden 

sekoitus. Siihen vaikuttavat sekä sisäiset että ulkoiset tekijät. Sisäisiä tekijöitä ovat 

esimerkiksi ikä ja persoonallisuus. Ulkoisia tekijöitä voivat olla esimerkiksi sosiaaliset ja 

kulttuuriset esimerkit. Kehonkuva ei muodostu pelkästään nykyhetken kokemuksen 

perusteella, vaan siihen vaikuttavat myös aikaisemmat kokemukset omasta kehosta ja 

siinä aikaisemmin tapahtuneet muutokset. Mitä enemmän ihminen keskittyy vartaloonsa ja 

ulkonäköönsä, sitä epävakaampi kehonkuva on. (Greene 2011, Healey 2014)  

 

Kehonkuva yhdistetään monesti syömiskäyttäytymiseen (Koskinen 2014). Vääristynyt 

kehonkuva on osa syömishäiriöitä ja niihin sairastumista. Vääristyneestä kehonkuvasta voi 

olla kyse myös äärimmäisessä kuntoilussa tai voimakkaan muutoksen kauneuskirurgiassa. 

Positiivinen kehonkuva yhdistetään fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin sekä hyvään 

itseluottamukseen. (Greene 2011, Healey 2014) Raskauden aikana kehon muutos voi olla 

nopeaa ja kehonkuvan vääristymisen riski on suuri. (Lundgren & Wahlberg 1999) 
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2.2 Raskaus ja kehon muutokset 

 

Normaali raskaus kestää keskimäärin 280 päivää eli 40 viikkoa. Jo ensimmäisistä 

raskausviikoista lähtien naisen elintoiminnoissa on havaittavissa muutoksia esimerkiksi 

verenkierrossa, hengityselimistössä ja munuaisissa. Nämä muutokset tapahtuvat, jotta 

sekä naisella että sikiöllä olisi hyvät valmiudet selvitä raskaudesta ja synnytyksestä 

turvallisesti. (Tapanainen ym. 2019)  

 

Raskauden alusta alkaen ja raskauden edetessä naisen hormonieritys muuttuu, kohtu 

kasvaa ja rinnat saattavat aristaa. Naisen paino nousee raskauden aikana. Painonnousu 

koostuu kohdun kasvusta, sikiön ja istukan painosta, lapsivedestä sekä naisen 

veritilavuuden, elimistön nestemäärän sekä rasvakudoksen lisääntymisestä. Kohtu 

itsessään voi kasvaa raskauden aikana kilon painoiseksi tai suuremmaksikin. Hormonit 

valmistavat rintoja imetykseen jo raskauden alkuvaiheesta saakka. Rintojen arkuus ja 

suureneminen voivat olla ensimmäinen merkki raskaudesta. Rintojen suureneminen johtuu 

rintarauhaskudoksen kasvusta ja rasvan kertymisestä rintoihin. Veritilavuus kasvaa 

yleensä 30 - 40 prosenttia. Myös naisen ruokahalu kasvaa ja glukoosin tarve lisääntyy. 

Suositeltu kokonaispainonnousu raskauden aikana normaalipainoisilla naisilla on 12 - 16 

kilogrammaa. Suurin osa tästä painonnoususta tapahtuu 20 raskausviikon jälkeen. 

(Paananen ym. 2006, Armanto & Koistinen 2007, 70 - 74, Tapanainen ym. 2019, 147 - 

162) 

 

Raskauden eteneminen vaikuttaa kokonaisvaltaisesti naisen kehoon esimerkiksi 

muuttamalla ihoa. Ihon pigmenttialueet tummuvat erityisesti vatsan alakeskiviivassa, 

välilihassa ja nännipihoissa. Ihon luomet tummuvat ja kasvoihin saattaa ilmestyä 

maksaläiskiä. Raskauden tuomat kehon muutokset saattavat aiheuttaa raskausarpia 

esimerkiksi vatsan, rintojen ja reisien alueelle. Raskausarvet muodostuvat, kun ihon 

joustavuus ei riitä ja sen rakenteet repeävät nopeasti kasvavissa kehonosissa.  

Raskaudella on vaikutusta myös lantioon ja selkärankaan, sillä kehon painopiste muuttuu. 

Lantio valmistautuu jo ensimmäisestä kolmanneksesta saakka siihen, että lapsi mahtuu 

synnytyskanavan läpi.  (Paananen ym. 2006, 147 - 162, Armanto & Koistinen 2007, 70 - 

74, Tapanainen ym. 2019) 

 



Kun raskaus etenee, sydämen ja verenkierron kyky reagoida fyysiseen rasitukseen 

heikkenee. Raskauden lopussa keho pystyy lisäämään fyysistä suorituskykyä pelkästään 

nostamalla syketaajuutta. Siksi raskauden loppupuolella fyysinen rasitus voi tuntua äidistä 

epämiellyttävältä ja sydämentykytystä tuntua helposti. Veren jakautuminen kehossa 

muuttuu raskauden edetessä, sillä kohdun käytössä oleva verimäärä kymmenkertaistuu 

normaaliin verrattuna. Limakalvojen ja ihon verenkierto lisääntyy huomattavasti, jotta 

saadaan haihdutettua kiihtyneen aineenvaihdunnan tuottamaa lämpöä. (Paananen ym. 

2006, 147 - 162, Armanto & Koistinen 2007, 70 - 74, Tapanainen ym. 2019)  

 

Suurin osa naisista tuntee pahoinvointia jossain raskauden vaiheessa. Raskaus saattaa 

aiheuttaa myös erilaisia mielitekoja ruokia kohtaan, sillä suussa ja makuaistissa tapahtuu 

muutoksia. Aineenvaihdunta muuttuu tarkoituksenaan kerätä energiaa varastoon 

raskauden viimeiselle kolmannekselle tukemaan sikiön kehitystä. Tämä energiavarasto on 

tärkeä myös synnytyksen rasitusta ja imetystä silmällä pitäen. Raskaus saa aikaan 

närästystä, ummetusta ja peräpukamia elimistön poikkeuksellisen tilan takia. 

Suonikohjujen oireilu saattaa pahentua ja suonikohjuja voi muodostua myös 

ulkosynnyttimiin. Raskauden lopussa raajojen turvotus voi olla erittäin voimakasta. 

(Paananen ym. 2006, 147 - 162, Armanto & Koistinen 2007, 70 - 74, Tapanainen ym. 

2019) 

 

Raskaus vaikuttaa vahvasti myös sukupuolielämään ja se voi asettaa suuria haasteita 

kummankin tulevan vanhemman seksuaalisuudelle. Pahoinvointi, väsymys, kehonosien 

arkuus ja turvotus saattavat saada naisen toivomaan rauhaa ja koskemattomuutta. Miehen 

ajatuksia seksuaalisuudesta saattaa vähentää pelko sikiön vahingoittamisesta. Raskauden 

alkuvaihe voidaan kokea hyvin epäseksuaalisena ajanjaksona. Toisen kolmanneksen 

odottajat mieltävät monesti seksuaalielämänsä parhaimmaksi ajanjaksoksi. Tämä johtuu 

suotuisista muutoksista elimistön fysiologiassa, eli lantion verenkierron lisääntymisestä ja 

rintojen suurenemisesta. Kokemukset seksuaalisuudesta raskauden aikana ovat kuitenkin 

hyvin yksilöllisiä. Raskauden edetessä naisen kehonkuva muuttuu ja hän voi kokea 

kehonsa ei haluttavaksi. (Apter ym. 2006, 191 - 197, Paananen ym. 2006, 174 - 181, 

Armanto & Koistinen 2007, 70 - 74) 
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Raskaana oleva nainen muuttuu ulkoisesti jatkuvasti. Sisimmässään hän on kuitenkin 

sama ihminen kuin aikaisemminkin. Mitä paremmin nainen hyväksyy kehonsa ennen 

raskautta, sitä helpommin raskauden aiheuttamat muutokset on mahdollista hyväksyä. 

(Paananen ym. 2006, 164 - 166) 

 

2.3 Kehonkuva raskauden aikana 

 

Systemaattisella kirjallisuushaulla saatiin kattavasti tietoa tutkittavasta ilmiöstä, eli 

kehonkuvasta raskauden aikana. Hakuprosessi on kuvattu kuviolla (liite1). Sen tuloksena 

saatiin 24 kansainvälistä aihetta käsittelevää artikkelia. Tämä osa teoreettista viitekehystä 

on synteesi näistä artikkeleista. 

 

2.3.1 Kehonkuvan merkitys raskauden aikana  

 

Naisen kehonkuva raskauden aikana on merkityksellinen asia, sillä lapsen syntymän 

jälkeen se saattaa heijastua lapseen monella tavalla (Bahaadinbeigy ym. 2014, Brown ym. 

2015, Meireles ym. 2015). Negatiivinen kehonkuva ja laihduttamisen yrittäminen 

raskauden aikana voi johtaa esimerkiksi lyhyempään imetysjaksoon ja 

äidinmaidonkorvikkeiden käyttöön lapsen syntymän jälkeen. Tämä yhteys voi selittyä sillä, 

että heikon itseluottamuksen omaavat äidit häpeävät imettää julkisilla paikoilla tai muiden 

ihmisten ollessa läsnä. Heikko itseluottamus aiheuttaa huolta myös rintojen ulkonäöstä 

pitkän imetysjakson jälkeen. Epävarmat äidit haluavat kehonsa ja rintansa 

mahdollisimman pian takaisin itselleen osaksi omaa kehoaan. (Brown ym. 2015) 

 

2.3.2. Positiivinen ja negatiivinen kehonkuva 

 

Naiset kokivat tyytyväisyytensä omaa kehoaan kohtaan nousseen raskauden myötä (Clark 

ym. 2009, Loth ym. 2011, Kazmierczak & Goodwin 2011, Shloim ym. 2015, Nulufer 2019). 

Tyytyväisyys omaan kehoon parani useilla naisilla kehon koon ja muodon muuttumisesta 

huolimatta. Tämä oli havaittavissa, kun heitä vertasi ei raskaana oleviin. (Loth ym. 2011) 

Huoli painosta, ulkonäöstä ja ruokavaliosta oli suurimmalla osalla naisista siirretty sivuun 

raskauden ajaksi (Shloim ym. 2015). Naiset kokivat, että heidän kehonsa oli kaivannut 

tulla raskaaksi ja saada lapsia. Raskauden aikana he kokivat ruumiillista täyttymystä ja 



onnea, sillä he olivat onnellisia hedelmällisyydestään ja raskaudestaan. He kokivat 

kehonsa harmoniseksi ja fyysisesti hyväksi. (Bergbom ym. 2017) Naiset kertoivat olleensa 

joustavampia eivätkä tavanomaisen kriittisiä suhtautumisessaan omaan kehoonsa (Clark 

ym. 2009). Raskauden kokemus lisäsi positiivista asennetta painonnousuun tai kehon 

muuttumiseen silloin kun näihin pystyttiin asennoitumaan positiivisesti (Loth ym. 2011). 

Raskaus oli erityinen ajanjakso elämässä ja silloin painonnousu on hyväksyttävää 

(Meireles ym. 2015). Naiset kokivat voimaannuttavana, että oma keho on toisen ihmisen 

kasvupaikka (Nicolson ym. 2010).  

 

Positiivisista kokemuksista huolimatta on olemassa myös naisia, joista tuli tyytymättömiä 

ulkonäköönsä ja kehonsa muotoon raskauden aikana (Bahaadinbeigy ym. 2014, Meireles 

ym. 2015). Osa naisista koki stressiä kehonsa naisellisuudesta (Kazmierczak & Goodwin 

2011). Heillä oli heikko itseluottamus ja he yrittivät ruokavaliolla vaikuttaa ulkonäköönsä 

(Bahaadinbeigy ym. 2014). Myös kehotyytymättömyyden hyväksyminen itsessään oli 

vaikeaa, mikä aiheutti lisää ristiriitaisia tunteita (Hodgkinson ym. 2014). Raskaudenajan 

negatiivinen kehonkuva näyttäytyi esimerkiksi masennuksen oireina, 

välinpitämättömyytenä ravitsemusta kohtaan sekä liiallisena painonnousuna. Osa naisista 

koki häiriötä kehonkuvassaan ja syömiskäyttäytymisessään normaalipainoisuudestaan 

huolimatta, mikä osoittaa heidän olevan tyytymättömiä kehoonsa ja painoonsa raskauden 

aikana. (Shloim ym. 2015) Joillain naisilla sikiön hyvinvointi omaa estetiikkaa tärkeämpänä 

asiana ei suojannut tyytymättömyydeltä omaa kehoa kohtaan (Clark ym. 2009). Liiallinen 

painonnousu ja naisellisuudentunteen katoaminen aiheuttivat negatiivisia tunteita. Ne 

saivat myös suhtautumaan ulkopuolisten kommentteihin kehostaan negatiivisesti. (Harper 

& Rail 2011) 

 

2.3.3 Kehonkuvan monimuotoisuus ja rakentuminen 

 

Raskauden tuomiin muutoksiin suhtautuminen oli monimutkaista, sillä muutokset olivat 

sekä sisäisiä että ulkoisia (Loth ym. 2011, Mehta ym. 2011). Vaikutteita tuli ympäröivästä 

kulttuurista, sosiaalisista suhteista (Nicolson ym. 2010, Loth ym. 2011) sekä äitien 

henkilökohtaisista ominaisuuksista (Kazmierczak & Goodwin 2011). Ensimmäisen 

raskauskolmanneksen kehonkuva oli yhteydessä toisen ja kolmannen kolmanneksen 

kehonkuvaan. Lähtötilanne heti raskauden alussa määrittää siis paljon. (Rauff & Downs 
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2011) Naiset, joilla oli negatiivinen kehonkuva tai jotka ihannoivat hoikkaa vartaloa, lihoivat 

raskauden aikana suositeltua enemmän (Mehta ym. 2011).  

 

Tutkimusten mukaan ali- ja normaalipainoisten naisten paino nousi useammin yli 

suositusten kuin sellaisilla, joiden BMI oli ennen raskautta korkea (Mehta ym. 2011). Tämä 

voi selittyä sillä, että paineet kehon hoikkuudesta ja syömistottumuksista raskauden aikana 

rentoutuvat, tiukoista tavoitteista kehon suhteen tavoitteesta päästettiin irti. Siten lihominen 

tuntui luonnollisemmalta ja hyväksyttävämmältä kuin aiemmin. (Mehta ym. 2011, Shloim 

ym. 2015) Korkeamman BMI:n äidit olivat tarkkaavaisempia ja huolellisempia 

painonnousun suhteen, sillä he eivät halunneet tulla raskauden myötä enää 

isokokoisemmiksi. Tätä tuetaan myös neuvolassa. (Mehta ym. 2011)  

 

Suurin osa naisista koki tuntevansa ja hallitsevansa kehonsa ennen raskauttaan. 

Raskauden myötä keho kuitenkin muuttui eikä se ollut enää hallinnassa kuten ennen 

(Harper & Rail 2011, Hodgkinson ym. 2014, Bergbom ym. 2017). Raskaus on sarja 

biologisia muutoksia, joita äiti ei pysty ollenkaan kontrolloimaan (Harper & Rail 2011). Osa 

naisista koki haasteellisena hyväksyä kehonsa eivätkä tunnistaneet sitä enää omakseen, 

mikä aiheutti hermostumista (Harper & Rail 2011, Bergbom ym. 2017). Mieli ei ollut pysyä 

mukana nopeissa muutoksissa (Bergbom ym. 2017). Muutosten koettiin kuitenkin olevan 

ainutlaatuisia, tarkoituksenmukaisia ja ne osoittivat kehon toimivan kuten sen kuuluu 

(Clark ym. 2009, Bergbom ym. 2017).  

 

Naisten huomiot siitä, mihin kaikkeen keho toiminnallaan pystyy, vaikuttivat kehonkuvaan 

positiivisesti (Loth ym. 2011, Bergbom ym. 2017). Raskauden merkitys oli valtavan suuri ja 

sen takia keholla oli lupa muuttua erilaiseksi suojaamaan sikiötä. Sisäinen voima sai 

kestämään ajoittaisen epämiellyttävän fyysisen olon ja kärsimyksen, kuten esimerkiksi 

pahoinvoinnin. (Bergbom ym. 2017) Tutkittavista naisista tuntui ristiriitaiselta, että vauva 

on oman kehon sisällä, mutta silti heistä erillinen osa. Raskauden edetessä ja vatsan 

kasvaessa sikiö oli helpompi mieltää erilliseksi omasta kehosta. (Nicolson ym. 2010) 

Naiset kokivat, että raskauden aikana vatsa korostui ja määritteli siten heidän koko 

kehonsa (Nash 2014). 

 



Naiset kokivat voimakkaasti raskautensa jo ennen kuin ulkoisia merkkejä oli havaittavissa. 

Ulkoisia merkkejä erityisesti odotettiin raskauden todisteeksi sekä itselle että muille. 

Pahoinvointi sai mielialan heilahtelemaan ilon ja alakuloisuuden välillä. Pahoinvoinnin 

kuitenkin kesti, sillä se oli itselle konkreettinen todiste raskaudesta. Positiivisia ajatuksia 

pidettiin voimakkaampina kuin negatiiviset tuntemukset. (Bergbom ym. 2017) Merkittävät 

kehon muutokset saivat naiset tarkastelemaan ja arvioimaan omaa kehoaan useammin 

kuin ennen raskautta (Bahaadinbeigy ym. 2014). Tutkimuksissa mukana olevat naiset 

kokivat sekä ylpeyttä että häpeää mahansa takia (Nicolson ym. 2010).  

 

Raskaudenaikainen itsensä hoitamiseen panostaminen paransi kehonkuvaa. 

Tutkimuksessa naisille annettiin opas itsensä hoitamisen harjoittelemiseksi. Se käsitteli 

esimerkiksi itsestään huolehtimisen tärkeyttä, terveyden edistämistä, ravitsemusta, 

liikuntaa ja lepoa. Opas ja taitojen harjoitteleminen lisäsi äitien itseluottamusta ja paransi 

kehonkuvaa. (Durmaz & Tufekci 2016) Sun ym. (2018) tutkimuksessa fyysisen 

aktiivisuuden raskauden aikana havaittiin olevan yhteydessä positiiviseen kehonkuvaan ja 

toisaalta Rauff & Downs (2011) totesivat, ettei fyysisellä aktiivisuudella ole vaikutusta. 

Toisissa tutkimuksissa liikuntakäyttäytymisen ja painonnousun sekä kehonkuvan 

muuttumisen välillä ei ole havaittu yhteyttä. Kehonkuvan voidaan ajatella olevan siis 

vahvasti psykologista eikä ruumiin muodolla tai koolla ole tutkimusten mukaan siihen 

suurta vaikutusta. (Rauff & Downs 2011, Fuller-Tyszkiewicz ym. 2013) Ympäristön 

odotukset ja sosiaalinen paine vaikuttivat kehonkuvaan enemmän kuin fyysiset tekijät 

(Fuller-Tyszkiewicz ym. 2013). 

 

2.3.4 Kehonkuvaan vaikuttavat ulkopuoliset tekijät 

 

Naiset kokivat, etteivät pysy sosiaalisissa ihanteissa raskauden aikana. Ihanteita yritettiin 

rikkoa oman kehonkuvan suojelemiseksi.  Kehonkuvaan vaikutti se, miten hyvin nainen 

onnistui suojautumaan sosiaalisilta paineilta kehon muutoksia ja naisihanteita kohtaan. 

(Hodgkinson ym. 2014) Eräässä tutkimuksessa tarkasteltiin Facebookin käyttämisen 

vaikutusta kehonkuvaan. Facebookilla oli ehdottomasti negatiivinen vaikutus, sillä se lisäsi 

oman kehon vertailua muihin. Erityisesti nuorilla äideillä ja ensimmäistä kertaa raskaana 

olevilla tämä korostui. Sosiaalinen media aiheutti huolta sekä liian suuresta että liian 

pienestä painonnoususta. (Hics & Brown 2016) Yli puolet tutkituista äideistä kokivat 

median tai sosiaalisen median takia painetta, että heillä pitäisi olla täydellinen vauvamaha 
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(Harper & Rail 2011, Hics & Brown 2016). Sen sijaan Harperin & Railin (2011) mukaan 

muiden odotuksiin vastaamista tärkeämpää äitien mielestä oli kokea olonsa mukavaksi, 

nauttia oman kehonsa naisellisuudesta sekä unohtaa ihanteelliset naiselliset muodot. 

Äitiysvaatteet valittiin pääasiassa mukavuuden perusteella. Ei sen vuoksi, että olisi haluttu 

peitellä kehoa. Tuloksista voi päätellä näiden naisten olevan tyytyväisiä raskauskehoonsa. 

(Harper & Rail 2011, Sohn & Bye 2015)  

 

Naiset havaitsivat, että he itse ja muut odottivat uutta äidin roolia. Se saattoi olla hyvin 

paljon ristiriidassa heidän vanhojen rooliensa kanssa vaimona, kumppanina tai 

uranaisena. (Sohn & Bye 2015) Naiset olivat varuillaan siitä, että raskaus antaa luvan 

tuomita heidät ja heidän vartalonsa muutoksineen (Harper & Rail 2011). Raskauden 

vaikutus äitiin psykologisesti on hyvin monimutkaista (Kazmierczak & Goodwin 2011). 

Yakeleyn (2013) tutkimuksessa oman kehon realistinen arviointi ja vahvistuminen 

onnistuivat, kun kehoa pyrittiin ajattelemaan sisältä päin eikä ulkoa käsin. Siten naiset 

pystyivät keskittymään omaan hyvinvointiinsa ja omaan kehoonsa sekä siirtämään erilaiset 

unelmat, odotukset ja ihanteet pienemmälle huomiolle.  

 

2.3.5 Kehonkuva ja seksuaalisuus 

 

Tyytyväisyydellä omaan kehoon ja kehotietoisuudella on yhteys seksuaalisuuteen. (Rados 

& Vranes 2014, Kracun ym. 2019). Seksuaalisuus raskauden aikana muuttui vaiheittain ja 

negatiiviset ajatukset omaa seksuaalisuutta kohtaan monesti lisääntyvät raskauden 

edetessä. Ne liittyvät sekä sikiön vahingoittamisen pelkoon (Rados & Vranes 2014, 

Fernández-Sola ym. 2018, Kracun ym. 2019) että oman kehon ja kehonkuvan 

muuttumiseen, epäviehättävyyden tunteeseen sekä mahdollisiin kiputiloihin (Fernández-

Sola ym. 2018, Kracun ym. 2019, Nulufer 2019). Raskauden tuomat muutokset voivat olla 

stressaavia ja sitä kautta vaikuttaa seksuaalisuuden vähenemiseen (Kracun ym. 2019).  

 

Toisaalta myös seksuaalisten halujen lisääntyminen on tavallista, mitä selitetään 

raskauden tuomilla fyysisillä muutoksilla kuten esimerkiksi lantion alueen verenkierron 

lisääntymisellä. Naiset, jotka hyväksyvät kehonsa muutokset, ovat seksuaalisuuteensakin 

tyytyväisiä. (Kracun ym. 2019) Kehonkuva ei kuitenkaan määritä seksuaalisuutta 

kokonaan (Rados & Vranes 2014).  Lisäksi kumppanin tuki, hyväksyntä ja kommunikaatio 



hänen kanssaan raskauden aikana tukee naista hyväksymään oman kehonsa muutokset 

(Rados & Vranes 2014, Kracun ym. 2019, Nulufer 2019). 
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3 TAVOITE, TARKOITUS JA 

TUTKIMUSKYSYMYS 

 

Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa tietoa, miten raskauden tuomat kehon muutokset 

vaikuttavat äidin kokemukseen omasta kehostaan. Tutkimuksen tarkoitus on kuvata, miten 

raskaus vaikuttaa naisen kehonkuvaan. Tätä tietoa on mahdollista hyödyntää esimerkiksi 

neuvolassa äidin ja koko perheen hyvinvoinnin tukemisessa.  

 

Tutkimuskysymys on: Miten raskauden tuomat muutokset vaikuttavat naisen 

kokemukseen omasta kehostaan?  



4 AINEISTON ANALYYSI 

 

Tämä tutkimus on toteutettu toisiokäyttämällä valmista aineistoa. Riikka Homanen on 

kerännyt aineiston ensisynnyttäjien raskauden ruumiillisesta kokemuksesta. Aineisto on 

kerätty avoimella kirjoituspyynnöllä, jossa vastaajia on pyydetty kirjoittamaan raskauden 

kokemuksista ja synnytyksestä. Kirjoittajia on kehotettu pohtimaan, miten he kokivat 

kohdussaan kasvavan lapsen, kehossaan tapahtuneet muutokset ja ulkoapäin siihen 

kohdistuneet toimenpiteet. Painotus on vastaajien omissa kokemuksissa. Aineisto on 

kerätty vuodenvaihteessa 2001-2002 ja kyseessä itsestään muotoutunut aineisto. 

Kirjoittajien vastaukset on saatu sähköpostilla tai paperimuotoisena. Vuonna 2005 

Homanen itse on tehnyt Tampereen yliopistossa aineistosta sosiologian pro gradu -

tutkielman. Tutkielmassa ”Ruudun takaa, ruumiin lävitse. Kulttuuriset ruumiit, subjektit ja 

toimijat ensiraskauden ruumiintarinassa.” Homanen tarkastelee, miten ”ensiraskauden 

ruumiillisuudesta kerrottaessa jäsennetään kulttuurisesti ruumiillisuuden subjektiuden 

tunnetta. Tutkielma rakentuu sen naistutkimuksen alalla kuulutetun tutkimustehtävän 

varaan, jossa sosiaalitieteellisen tutkimuksen tavoite on tuoda kulttuurissamme hallitsevien 

lääketieteellisten ratkaisujen ja käsitysten rinnalle vaihtoehtoisia tulkintoja raskaudesta 

sekä tekemään näkyville se biovallan valtakytkös, joka haastaa erilaisissa kulttuurisissa 

käytännöissä naisen statuksen subjektina.” (Homanen 2005) Tutkimuksen aineisto on 

tallennettu Tietoarkistoon nimellä FSD2043 Synnytys- ja raskauskertomukset 2001-2007. 

Se sisältää 23 tarinaa. Aineisto sisältää Homasen keräämän A-osan lisäksi myös B-osan, 

jonka on kerännyt Anna Kaartamo. B-osa koostuu kertomuksista synnytyksen jälkeisestä 

masennuksesta ja se sisältää seitsemän tarinaa. Tässä tutkimuksessa käytetään kuitenkin 

pelkästään aineiston A-osaa. (Homanen & Kaartamo 2009) 

 

Raskauden fyysisten muutosten yhteys äidin omaan kehonkuvaan on teema, jonka 

tutkimiseen kvalitatiivinen menetelmä sopii hyvin. Kvalitatiivinen menetelmä on hyvä 

kuvaamaan todellisen elämän moninaisuutta mahdollisimman monipuolisesti. Tässä 

tutkimuksessa analyysimenetelmäksi valittiin induktiivinen sisällönanalyysi. Aineiston 

analysointi induktiivisesti antaa aineiston paljastaa odottamattomiakin asioita, joita tutkija 

ei ole etukäteen osannut odottaa. (Hirsjärvi ym. 2016, 160 - 165) 

Tutkimuskysymyksen tarkasteleminen ja tarvittaessa muokkaaminen analyysivaiheen 

alussa aineistoon tutustuttaessa on vielä mahdollista (Flick 2014, 145 - 156). Tässä 
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tutkimuksessa tutkimuskysymys muotoutui vielä suunnitelman jälkeen. Suunnitelman 

tutkimuskysymys oli liian suppea ja analyysin alussa sitä laajennettiin 

tarkoituksenmukaisen laajaksi ja konkreettiseksi.  

 

Tässä tutkimuksessa käsiteltiin vain normaaleja raskauksia. Mukaan ei otettu poikkeavien 

raskauksien tuomia fyysisiä muutoksia tai kehonkuvan muutoksia. Jos aineiston tarinassa 

ei toisin mainittu, tarinoiden oletettiin käsittelevän normaaleja raskauksia. Tässä 

tutkimuksessa otettiin mukaan kokemukset, jotka ovat yhteydessä sosiaalisiin suhteisiin ja 

toisten ihmisten kohtaamisiin. Onhan ihminen ja terveys fyysinen, psyykkinen ja 

sosiaalinen kokonaisuus (WHO 2006). Sosiaaliset suhteet siis vaikuttavat myös omaan 

psyykeen ja sitä kautta kehonkuvaan. Tässä tutkimuksessa analyysiin ei otettu mukaan 

vauvan liikkeiden tuntemisesta ja sydänäänten kuulemisesta johtuvia kokemuksia ja 

tuntemuksia. Niiden voidaan ajatella liittyvän sikiön kehitykseen eikä äidin fyysisiin 

muutoksiin. Tässä tutkimuksessa keskitytään raskauden aikaan, joten kokemukset omasta 

kehosta synnytyksessä tai sen jälkeen jäävät pois analyysista. Mukaan otettiin pelkästään 

raskaudenajan tuntemukset päättyen synnytyksen käynnistymiseen. Aineistosta otettiin 

analyysiin mukaan kaikki ilmaisut, joissa kerrottiin raskauden vaikutuksista kehonkuvaan.  

Mukaan otettiin myös odotukset kehon muutoksista, jotka raskauden aikana eivät 

toteutuneetkaan tai saivat aikaan pettymystä. Aineistossa oli paljon toteamuksia fyysisistä 

muutoksista. Mukaan otettiin niistä vain kuitenkin sellaiset, joissa mainittiin sen yhteys 

kokemukseen omasta kehosta.  

 

Alkuperäisilmaisuista muodostetut pelkistykset kirjattiin minämuodossa. Se tuntui 

luontevalta, sillä aineistossa äidit itse kertoivat tarinaa omasta kehostaan. Passiiviin 

muuttamisella olisi saattanut kadottaa informaatiota aineistosta. Analyysissa oli mukana 

221 pelkistystä ja niitä koottiin jokaisesta aineiston 23 tarinasta.  



5 TULOKSET 

 

Tässä tutkimuksessa analysoitiin 23 tarinasta koottuja 221 pelkistystä. Ne ryhmiteltiin 34 

alaluokkaan ja kuuteen yläluokkaan. Yläluokat ovat: raskauden tuoma onnellisuus, 

raskauden tuoma ahdistus, odotukset raskautta kohtaan, odotukset raskauden jälkeistä 

kehoa kohtaan, sosiaaliset kohtaamiset raskauden aikana sekä kehon muutosten 

tunnusteleminen (kuvio 1).  

 

KUVIO 1. Muodostuneet yläluokat 

 

 

 

 

 

5.1 Raskausmuutosten tuoma onnellisuus 

 

Raskausmuutosten tuoma onnellisuus koostui raskaudesta nauttimisesta, 

naisellisuudentunteen korostumisesta, positiivisesta suhtautumisesta painonnousuun, 

positiivisilta tuntuvista muutoksista rinnoissa, syömisestä nauttimisesta sekä 

seksuaalisuuden positiivisista muutoksista.  

 

Raskaudesta nauttiminen sisälsi loistokasta oloa, joka sai hyvälle tuulelle. Raskaana olo 

oli mukavaa ja siitä sai nauttia. Raskaana oleminen oli hienoa ja pahoinvoinnin loputtua 

siitä pystyi nauttimaan.  

 

raskausmuutosten tuoma onnellisuus 

raskauden tuoma ahdistus 

odotukset raskautta kohtaan 

odotukset raskauden jälkeistä kehoa kohtaan 

sosiaaliset kohtaamiset raskauden aikana 

kehon muutosten tunnusteleminen 
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Naisellisuudentunteen korostuminen koostuu kokemuksesta, että raskaus lisää 

naisellisuudentunnetta. Siihen liittyy myös halu korostaa raskauden tuomaa naisellisuutta 

vielä lisää laittautumalla. 

 

”Nautiskelin rinnoistani ja pienestä masustani, koin olevani hyvin feminiininen 

ja viehättävä. ” 

 

Positiivinen suhtautuminen painonnousuun sisälsi tyytyväisyyttä siitä, kun alkaa tulla lihaa 

luiden ympärille. Kerrankin oli lupa olla iso vatsa. Painonnoususta huolimatta olo tuntui 

virkeältä. 

 

Positiivisilta tuntuvat muutokset rinnoissa koostuivat rintojen kasvamisen pitämisestä 

hyvänä asiana sekä innostuksesta uusia suurempia rintoja kohtaan. Oli myös 

tyytyväisyyttä siitä, että rinnat eivät kasvaneet liikaa. Maidon tihkuminen rinnoista sai 

tuntemaan itsensä äidiksi. 

 

”Rinnat tietenkin turposivat, mutta se ei haitannut, päinvastoin, se oli hyvä 

juttu, onhan normaali kuppikokoni B!” 

 

Syömisestä nauttiminen koostui siitä, että syömisestä sai kerrankin nauttia hyvällä omalla 

tunnolla.  

 

Seksuaalisuuden positiiviset muutokset sisälsivät seksuaalisuuden toteuttamiseen 

löytyneitä vaihtoehtoisia keinoja. Seksielämä oli entisellään tai oli vilkkaampaa kuin 

aiemmin. Vatsa ei tuntunut kiusalliselta tai humoristiselta seksin yhteydessä. 

 

5.2 Raskauden tuoma ahdistus 

 

Raskauden tuoma ahdistus koostui naisellisuudentunteen heikkenemisestä, järkytyksestä 

kehon muutoksista, negatiivisesta suhtautumisesta lihomiseen, voimien loppumisesta 

negatiivisilta tuntuvista muutoksista rinnoissa, tukalasta olosta, muutosten hyväksymisen 

vaikeudesta, rajoittuneisuudentunteesta ja seksuaalisuutta estävistä muutoksista. 

 



Naisellisuudentunteen heikkeneminen sisälsi pettymystä siitä, ettei ollutkaan kaunis 

raskaana. Oli pettymystä omaa naisellisuutta kohtaan ja kokemusta naisellisuuden 

irvikuvana olemisesta. Lisäksi oli kokemusta sukupuoliroolin vankina olemisesta. 

 

Järkytys kehon muutoksista sisälsi inhoa omaa kehoa ja järkytystä kehon muutoksia 

kohtaan. Oltiin todella kompleksisia ulkonäön suhteen. Ajateltiin, että näkee itsensä 

varmasti isompana kuin kukaan muu. Rintojen kasvu tuntui järkyttävältä, raskausarvet 

inhottivat ja lisääntyneet varsiluomet kauhistuttivat.  

 

Negatiivinen suhtautuminen lihomiseen rakentui itsensä todella suureksi ja lihavaksi 

tuntemisesta. Raskauden näkyminen ensin lihomisena oli tuskaisaa. Painonnousun takia 

olo oli tukala ja se aiheutti syyllisyyttä. 

 

Voimien loppuminen sisälsi kokemuksen, että alkuraskaus oli elämän kamalinta aikaa. 

Alkuraskaus oli epämiellyttävää väsymyksen takia. Voimat tuntuivat loppuvan 

pahoinvoinnin myötä. Raskauden loppuaika oli myös kamalaa. 

 

Negatiivisilta tuntuvat muutokset rinnoissa rakentuivat rintojen painavuudesta, suuresta 

koosta sekä niiden tuskaisasta arkuudesta. Rintojen kasvu tuntui hankalalta. Raskausarvet 

rinnoissa tuntuivat rumilta eivätkä kasvaneet rinnat näyttäneet kauniilta.  

 

Tukala olo sisälsi tunteen, että mahan pömpöttäminen oli tukalaa. Myös fyysiset 

muutokset saivat olon tuntumaan tukalalta. 

 

Muutosten hyväksymisen vaikeus sisälsi vaikeutta hyväksyä raskausarpien 

muodostumista. Tuntui epäreilulta, että kaikkien äitien kehot eivät rupsahda raskauden 

aikana. 

 

”Raskausarvet olivat etenkin raskauden loppuvaiheissa vähän hankala pala. 

Niitä kun tuli aivan älyttömästi rintaan, reisiin, lantion kupeille ja aivan lopussa 

myös vatsaan. Niin ja kurjaa, mutta myös käsien juuriin kainalon luo tuli 

kanssa aivan näkyvät railot.” 
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Rajoittuneisuudentunne koostui avuttomuudesta tavallisissa arjen toimissa. Vatsassa 

liikkuva vauva hankaloitti omaa oloa. Olo tuntui rajoitetuksi sekä fyysisesti ja psyykkisesti 

riistetyksi. 

”Tunsin, miten vauva järjesti sisuskaluni uuteen uskoon ihan oman tarpeensa 

mukaan, vaati ruokaa vaikkei olisi tehnyt mieli syödä, ja muutenkin hankaloitti 

oloani. Tunsin vahvasti tulevani riistetyksi fyysisesti ja psyykkisesti.” 

 

Seksuaalisuutta estävät muutokset sisälsivät kateissa olevia seksihaluja, jotka eivät 

palanneet koko raskauden aikana. Seksi oli hankalaa ja kivut häiritsivät sitä. Mies ei 

tuntunut olevan enää kiinnostunut seksuaalisesti. 

 

5.3 Odotukset raskautta kohtaan 

 

Odotukset raskautta kohtaan koostuivat odotuksista kehon muutoksia kohtaan, 

pettymyksestä omaa kehoa kohtaan, peloista kehon muutoksia kohtaan sekä 

helpotuksesta kehon muutoksia kohtaan. 

 

Odotukset kehon muutoksia kohtaan sisälsivät odotusta raskauden näkymisestä ulospäin. 

Vatsan kasvamista ja sen esittelemistä ylpeänä kaikille odotettiin. Odotettiin myös olla 

isovatsainen kerrankin luvallisesti. Odotetun pahoinvoinnin alkaminen oli iloinen juttu. 

Odotuksista huolimatta olo ei tuntunut huonolta fyysisistä muutoksista huolimatta.  

 

Pettymys kehoa kohtaan sisälsi pettymystä siitä, ettei raskauden ulkoisia merkkejä 

näkynyt heti. Vatsan pieni koko, sen kasvaminen liian hitaasti sekä pahoinvoinnin 

puuttuminen aiheuttivat pettymystä. Pettymystä aiheutui myös siitä, että maha ei kasvanut 

kertyneiden kilojen myötä. Myös raskauden eteneminen suunnitelmien vastaisesti sai 

aikaan pettymystä. 

 

”Olin kyllä raskaana, mutta mitään ei näkynyt ulospäin. Olisin halunnut jotain 

ulkoisia merkkejä asiasta. Alussa tuntui, että maha ei kasva, ei sitten millään. ” 

 

Pelot kehon muutoksia kohtaan sisälsivät pelkoa oman kehon toimintaa kohtaan. Siihen 

kuului jatkuvaa sairastumisen pelkoa ja huolta kehon muutoksista. Odotettavissa olevien 



tuntemusten puuttuminen sai aikaan pelkoa, että jokin on pielessä. Painonnousu 

kauhistutti. Pelkoa aiheuttivat tulevat raskausarvet, maksaläiskät ja hiustenlähtö. Mukana 

oli myös pelkoa siitä, etteivät rinnat palaudu enää entiselleen.  

 

”Pelkäsin mm. sitä, ettei mahanahka anna lopussa enää periksi ja tulee 

raskausarpia ja muita repeämiä, olin kuullut, että joillakin tukka lähti kimppuina 

päästä eikä ikinä enää kasvanut samanlaiseksi.” 

 

Helpotus kehon muutoksia kohtaan sisälsi helpotusta siitä, että ei sittenkään lihonut tai 

rupsahtanut. Onneksi maksaläiskiä ei tullut eikä hiukset lähteneetkään. Olo ei 

tuntunutkaan kömpelöltä. 

 

5.4 Odotukset raskauden jälkeistä kehoa kohtaan 

 

Odotukset raskauden jälkeistä kehoa kohtaan koostui huolesta kehon palautumisesta, 

ajatuksesta lapsesta korvauksena negatiivisista tuntemuksista, raskauden loppumisen 

odottamisesta sekä halusta suojella raskautta. 

 

Huoli kehon palautumisesta sisälsi huolta kehon palautumisesta koskaan ennalleen. Se 

sisälsi myös pohdintaa raskauden jättämistä jäljistä kehoon sekä suhtautumista niihin 

rauhallisesti. 

 

”Suhtauduin ihan hyvillä mielin vatsaani, aprikoin millaiset jäljet raskaus 

mahtaisi jättää kehooni, mutta suhtauduin siihen ihan rauhallisesti.” 

 

Ajatus lapsesta korvauksena negatiivisista tuntemuksista sisälsi ajatuksia, että arvokas 

sikiö helpotti pahan olon kestämistä. Lisäksi oman lapsen saaminen korvaa kehon 

rupsahtamisen.  

 

Raskauden loppumisen odottaminen koostui toiveesta raskauden olevan pian ohi, jotta 

pääsisi takaisin omaan kehoon. Raskauden olotila alkoi väsyttää ja raskauden 

loppuvaiheessa saatu huomio kyllästytti. 
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”Ympäristön reaktiot tuntuivat aluksi kivoilta, hivelevä huomio maistui. 9kk sitä 

kuunneltuani olin läpi kyllästynyt siihen, että vartaloani katsottiin ja jopa 

kosketeltiin lupaa kysymättä. - - En halunnut olla mikään ilkkumisen aihe, 

valas ja vuori, vaan toivoin saavani ruumiini takaisin itselleni. ” 

 

Halu suojella raskautta sisälsi tunnetta kehon haavoittuvuudesta. Lisäksi siihen kuului 

halua suojella vauvaa terveellisellä ruokavaliolla ja suojella vatsaa. 

 

5.5 Sosiaaliset kohtaamiset raskauden aikana 

 

Sosiaaliset kohtaamiset raskauden aikana koostuivat kehon julkisena olemisesta, 

kannustavista kohtaamisista, loukkaavista kohtaamisista, tuen saamisesta, avoimuudesta 

raskaudesta sekä häpeästä raskaudesta. 

 

Kehon julkisena oleminen sisälsi vatsan olemisen jatkuvasti esillä. Tuntui siltä, että koko 

seksuaalisuus oli muille avoimena ja keho oli raskauden aikana julkinen. 

 

Kannustavat kohtaamiset rakentuivat positiivisen huomion saamisesta ja sen mukavalta 

tuntumisesta. Ulkonäöstä saatiin kehuja. Mahaa näytettiin mielellään muillekin kuin omalle 

miehelle ja tuttavien mahan hyväily oli mukavaa. Mahan koskettelu ei häirinnyt yhtään, 

mutta oli kiva, kun siihen kysyttiin lupa. Mahan tunnusteleminen ei tuntunut kiusalliselta tai 

ärsyttävältä. 

 

”Huomion saaminen tuntui ihan mukavalta. Minulle ei raskauteni aikana 

sanottu mitään negatiivista kehostani, tai ainakaan en sitä kuullut. Ystäväni 

kehuivat, että sädehdin, niin kuin usein odottavista äideistä sanotaan.” 

 

Loukkaavat kohtaamiset sisälsivät loukkaantumista leikinlaskusta painonnousun takia. 

Muiden mielipiteet painosta tuntuivat ahdistavilta. Mahan koosta ja esille tuomisesta 

huomautteleminen harmittivat eivätkä kommentit omasta kehosta tuntuneet luontevilta 

kuunnella. Olo tuntui loukatulta raskauden yksityiskohdista kyseltäessä. Mahan 

valokuvaaminen vähissä vaatteissa ei tuntunut mieluisalta ja vartaloani kosketeltiin ilman 



lupaa. Loukattiin kommentoimalla suuria rintojani ja koskemalla niitä. Oma mies ei 

kehdannut liikkua seurassa yleisillä paikoilla.  

 

”Vatsa ei lopettanut kasvua ja kaikki kauhistelivat sitä, etteikö selkäni katkea! 

Mieheni ei kehdannut liikkua kanssani yleisesti.” 

 

Tuen saaminen sisälsi omalta mieheltä saatua tukea. Lisäksi neuvolan ohjeet auttoivat 

ymmärtämään kehon tuntemuksia ja suhtautumaan niihin rauhallisesti.  

 

Avoimuus raskaudesta sisälsi avoimuutta osana raskautta, mikä sai aikaan myös 

ihmetystä tutkittavissa itsessään. Mahaa ei yritetty peitellä ja käveltiin liioitellun 

takakenossa vatsan esittelemiseksi.  

 

Häpeä raskaudesta koostui halusta peitellä mahaa vaatteilla. Oli noloa olla raskaana. 

Rumuuden takia haluttiin eristäytyä ja olo oli ulkopuolinen. 

 

5.6 Kehon muutosten tunnusteleminen 

 

Kehon muutosten tunnusteleminen sisälsi kivuista kärsimistä, kömpelöä oloa, kehon 

toiminnan merkityksen havainnollistumista, kehon hallitsemattomia muutoksia sekä kehon 

tarkkailemista. 

 

Kivuista kärsiminen koostui kipeästä kehosta ja itsensä tuntemisesta sairaaksi. Fyysiset 

vaivat tuntuivat inhottavilta ja saivat pahalle tuulelle. Kivut veivät nautinnon seksistä. 

Kolotusten ajateltiin kuuluvan raskauteen, joten niistä ei ollut oikeutta valittaa.  

 

”Loppuraskauden vaivat olivat kurjia. Ehkä hirveintä oli se, ettei voinut nukkua 

kuin jommallakummalla kyljellään ja selkä oli aina kipeä. Öisin niin kipeä, ettei 

öistä meinannut tulla mitään.” 

 

Kömpelö olo sisälsi kankeaa ja kömpelöä oloa. Kävely oli vaappuvaa ja vatsa tiellä.  
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Kehon toiminnan merkityksen havainnollistuminen koostui tunteesta, että fyysiset 

muutokset ovat luonnollisia. Vartalo tuntui toimivan aivan kuten kuuluu ja kehon ainoa 

tarkoitus on huolehtia lapsen hyvinvoinnista. Rintojen valmistautuminen imetykseen oli 

upeaa huomata. Raskauden kokonaisvaltaisuus omaan kehoon ja mieleen oli vaikuttavaa. 

Raskaudessa kaikki oli uutta ja oma raskaus sai ymmärtämään tuntemusten kirjoa. 

 

Kehon hallitsemattomat muutokset sisälsivät ajatuksen, että omassa kehossa kasvaa 

jotain hallitsemattomasti. Raskauden aikana kehossa tapahtui tahdosta riippumattomia 

muutoksia, joihin täytyi vain sopeutua. Itse ei voinut vaikuttaa mahan kokoon. 

 

”Raskaana ollessa huomasin, että kehossani tapahtui asioita ja muutoksia, 

jotka evät riippuneet minun tahdostani, en voinut niille mitään. Saatoin vain 

sopeutua tilanteeseen ja nauttia siitä, että kohdussa kasvoi uusi ihminen.”  

 

Kehon tarkkaileminen rakentui kehon herkeämättömästä tarkkailemisesta. Fyysisiä 

tuntemuksista oltiin hyvin tietoisia ja kaikki ajatukset olivat raskaudessa. Raskauden 

konkreettinen havaitseminen fyysisistä muutoksista oli ihanaa eivätkä raskauden 

muutokset yllättäneet. Hyvinvoinnista pidettiin parempaa huolta kuin aiemmin ja 

monipuolinen ruoka tuntui ravitsevan sikiötä. Koettiin myös epävarmuutta oman kehon 

toiminnasta ja uusi ulkomuoto tuntui vieraalta. Maha tuntui pieneltä. Toisaalta maha oli iso, 

mutta se ei tuntunut liian suurelta. Maha tuntui korostuvan suhteessa muuhun vartaloon. 

  



6 POHDINTA 

 

 

6.1 Luotettavuus 

 

Tässä tutkimuksessa pyrittiin tuottamaan mahdollisimman luotettavaa tietoa tutkittavasta 

ilmiöstä. Luotettavuus huomioitiin tutkimuksen kaikissa vaiheissa aina suunnittelusta 

tulosten raportoimiseen. Luotettavuuden arvioimisella voidaan pohtia, miten 

totuudenmukaista tietoa tutkimuksella on tuotettu. Luotettavuuden arvioiminen on tärkeää 

myös tulosten hyödyntämisen kannalta. Tässä tutkimuksessa tulokset arvioitiin laadullisen 

tutkimuksen neljällä kriteerillä: uskottavuus, vahvistettavuus, refleksiivisyys ja siirrettävyys. 

(Kylmä & Juvakka 2012, 127 - 136, Elo ym. 2014, Bengtsson 2016) 

 

Uskottavuuden avulla voidaan arvioida, miten hyvin tulokset vastaavat tutkimukseen 

osallistujien näkemyksiä tutkittavasta aiheesta. Tässä tutkimuksessa valmiin aineiston 

vuoksi ei ollut mahdollista päästä itse haastattelemaan tutkittavia tai kerätä aineistoa 

triangulaation avulla eri ryhmiltä, mikä heikentää luotettavuutta. Valmis aineisto loi 

haastetta myös siinä, ettei haastateltaviin henkilöihin saanut jälkikäteen yhteyttä ja 

mahdollisuutta tarkentaa heidän sanojaan. Yhtenä esimerkkinä aineistossa käytetty 

adjektiivi ”säpäkkä” on hyvin tulkinnanvarainen. Haastattelutilanteessa sanan merkitystä 

olisi voinut tarkentaa, mutta valmiissa aineistossa siihen ei ole mahdollisuutta. Tutkija 

joutui siis tekemään omia päätelmiä joidenkin merkitysten suhteen. Tässä tutkimuksessa 

uskottavuutta vahvistettiin tutkimuspäiväkirjalla, jossa tutkija piti kirjaa ja pohti tutkimuksen 

eri vaiheissa tekemiään ratkaisuja. Se myös lisäsi tutkijan omaa tietoisuutta tekemistään 

valinnoista. (Kylmä & Juvakka 2012, 127 - 136, Elo ym. 2014, Bengtsson 2016) 

 

Tässä tutkimuksessa vahvistettavuutta edistettiin raportoimalla tutkimuksen eri vaiheet 

huolellisesti ja selkeästi sekä perusteltiin analyysissa tehdyt valinnat ja tulkinnat 

tulososassa sopivia tekstisitaatteja käyttämällä. Refleksiivisyyttä edistettiin tässä 

tutkimuksessa peilaamalla tutkijan omia taustoja ja lähtökohtia tutkimusaihetta kohtaan. 

Tutkija ei ole saanut kätilön tai terveydenhoitajan koulutusta tai työskennellyt odottavien 

äitien parissa. Tutkijalla ei ole myöskään omia lapsia, jotta tutkimuksen aihetta voisi peilata 
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omiin kokemuksiin. Tämä tutkimus aloitettiin siis ilman juuri mitään ennakkokäsityksiä tai 

olettamuksia. Tämä lisää analyysin aineistolähtöisyyttä sekä vähentää omien 

ennakkokäsitysten heijastumista tutkimukseen. Siirrettävyyttä edistettiin kuvaamalla 

tutkimuksen aineiston alkuperää tarkasti, jotta tuloksia voitaisiin käyttää myös muissa 

vastaavissa konteksteissa. Tässä tutkimuksessa tutkijalla ei ole kuitenkaan tarkkoja tietoja 

tutkittavista henkilöistä, sillä käytetystä aineistosta oli jo poistettu tiedot vastaajista 

valmiiksi ja kyseessä on itsestään muotoutunut aineisto. Tutkimuksen kontekstia on 

kuitenkin pyritty kuvailemaan selkeästi tulosten siirtämiseksi vastaaviin ympäristöihin. 

(Kylmä & Juvakka 2012, 127 - 136, Elo ym. 2014, Bengtsson 2016) 

 

Luotettavuutta heikentävänä tekijänä mainittakoon, että tutkimuksen kokonaisuudessaan 

on toteuttanut vain yksi tutkija. Analyysissa on nähtävillä vain yhden ihmisen 

päätöksenteko eikä mukana ole tutkijaryhmää. Sen sijaan tutkimusta on vaiheittain 

käsitelty yliopiston graduryhmässä. Palautetta ja kommentteja on saatu sekä opponentilta 

että ohjaavalta opettajalta. Saatua palautetta on hyödynnetty päätöksenteossa 

tutkimuksen eri vaiheissa. (Elo ym. 2014) 

 

6.2 Eettisyys 

 

Tutkimuksen eettisyys on tärkeää ja se otettiin huomioon läpi tutkimuksen kaikissa eri 

vaiheissa. Eettisyyttä lisäsi se, että tutkimuksen aihe lisää terveystieteiden tietoperustaa. 

Tätä aihetta ei ole tutkittu aikaisemmin samankaltaisella tavalla tai samansuuntaisella 

tutkimuskysymyksellä suomalaisessa tai pohjoismaalaisessa kontekstissa. Tutkimuksen 

tekeminen aloitettiin laajalla tiedonhaulla aiheesta ja tutkimuskysymys harkittiin tarkkaan. 

Koko tutkimuksen ajan suunnittelusta raportin valmistumiseen pyrittiin noudattamaan 

hyvää tieteellistä käytäntöä rehellisyyden, huolellisuuden sekä tarkkuuden avulla. 

Käytettyyn kirjallisuuteen ja aineistoon viitattiin asianmukaisesti sekä niitä käsiteltiin 

kunnioittavasti. Tutkimuksen aihe ei ole erityisen sensitiivinen, joten sitä ei tarvinnut 

erikseen huomioida. (Kylmä & Juvakka 2012, 137 - 126, Tutkimuseettinen neuvottelukunta 

2012)  

 

Tässä tutkimuksessa käytettiin aineistoa, joka saatiin Tietoarkiston Aila-tietokannasta. 

Tälle aineistolle oli asetettu kriteerit, joiden mukaan sitä saa käyttää ainoastaan 



tutkimukseen ja ylempiin opinnäytteisiin, kuten esimerkiksi pro graduun, lisensiaatin- ja 

väitöstutkimukseen. Aineiston käytölle oli asetettu muitakin ohjeita. Esimerkiksi tutkija pitää 

aineistoa vain itsellään ja hävittää sen asianmukaisesti tutkimuksen valmistumisen jälkeen. 

Myös kaikki julkaisut, joissa aineistoa on hyödynnetty, tulee ilmoittaa Tietoarkistoon.  

(Homanen & Kaartamo 2009) Näiden ohjeiden noudattaminen lisäsi tämän tutkimuksen 

eettisyyttä.  

 

6.3 Tulosten pohdinta 

 

Tutkimuksessa käytetty vuosina 2001 ja 2002 kerätty aineisto ei ole enää uusi vuoden 

2020 toisiokäytössä. Tutkimuksen alussa tehty systemaattinen kirjallisuushaku alle 

kymmenen vuotta vanhoista artikkeleista kuitenkin todentaa, että tutkittava aihepiiri ja 

äitien kokemukset eivät ole tässä ajassa muuttuneet merkittävästi. Tuoreissa 

kansainvälisissä artikkeleissa nousee esiin samanlaisia teemoja ja kokemuksia kuin 

tutkitussa aineistossa. Toki maailma on muuttunut jonkin verran kahdessa 

vuosikymmenessä. Esimerkiksi sosiaalinen media tarjoaa paljon roolimalleja ja esikuvia, 

joihin itseä ja omaa kehoa on mahdollista vertailla (Hics & Brown 2016). Myös muoti ja 

vaatteiden saatavuus on muuttunut ajan kuluessa. Aineistossa naiset kertoivat 

äitiysvaatteiden saatavuuteen ja tyylikkyyteen liittyvistä ongelmista. Esimerkiksi 

imetysliivien mallistot ovat varmasti monipuolistuneet aineiston keruun jälkeen.  

 

Kehon muutokset raskauden aikana saivat äideissä aikaan onnellisuutta, sillä he nauttivat 

raskaudesta itsessään ja naisellisuuden korostumisesta uudenlaisessa feminiinisessä 

vartalossa. Lisäksi käyttäytymiseen liittyvät muutokset, kuten syömisestä nauttiminen ja 

seksuaalisuus vaikuttivat kokemukseen omasta kehosta positiivisesti. Lähes samat asiat 

saivat naisissa toisaalta aikaan myös ahdistusta. Toiset äidit järkyttyivät oman kehonsa 

muutoksista, kokivat uupumusta ja tukalaa oloa. Muutoksia oli vaikea hyväksyä ja saivat 

tuntemaan olon rajoittuneeksi. Nämä tulokset olivat lähes vastakohtia toisistaan. Mukana 

oli myös naisia, jotka saman raskauden aikana kokivat päinvastaisia asioita. Esimerkiksi 

raskauden alussa kasvavat rinnat olivat kauniit ja naiselliset. Kun ne eivät raskauden 

edetessä lopettaneet kasvua, saattoivat ne lopussa tuntua aivan liian suurilta ja painavilta. 

Mukana oli naisia, jotka viihtyivät raskaana olevassa kehossaan ja nauttivat koko 

raskaudesta. Toisaalta mukana oli myös tuskaisia naisia, jotka odottivat raskauden 
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loppumista. Jotkut olisivat halunneet kokea toisen raskauden heti perään. Kokemus 

omasta kehosta raskauden aikana vaihteli siis ääripäiden välillä. 

 

Tuloksissa on nähtävillä raskauden aikaan ja äidiksi tulemiseen liittyvät odotukset sekä 

niiden vaikutus kehonkuvaan. Raskaudelta ja äidiksi tulemiselta saatetaan odottaa paljon, 

onhan se suuri ja merkityksellinen ajanjakso elämässä. Osa odotuksista täyttyi ja osa ei. 

Jotkut muutokset saivat aikaan jopa pettymystä ja toisaalta helpotusta. Sosiaalisilla 

kohtaamisilla oli merkittäviä yhteyksiä kehonkuvaan. Joistain naisista oma keho tuntui 

enemmän julkiselta ja esillä olevalta kuin ennen raskautta. Toiset naiset nauttivat siitä ja 

toisten mielestä se aiheutti jopa häpeää. Tuen saaminen omilta läheisiltä ja neuvolasta 

olivat tärkeitä tukipilareita. Jotkut naiset saivat osakseen kuitenkin myös loukkaavia 

kommentteja sekä läheisiltään että etäisemmiltä tuttaviltaan. Kommenttien kuunteleminen 

ei tuntunut luontevalta. Ne saivat aikaan pahaa mieltä ja negatiivista kehonkuvaa. 

 

Tuloksista kävi ilmi, että naiset tutkiskelivat omaa kehoaan hyvinkin tarkasti raskauden 

aikana. He tunnustelivat kehon tuntemuksia ja katselivat muutoksia peilistä. Uusi 

ulkomuoto tuntui joistain naisista vieraalta ja toiset taas nauttivat huomatessaan uusia 

fyysisiä muutoksia. Muutosten hallitsemattomuus ja tahdosta riippumattomuus nousivat 

myös tuloksissa esiin. Naiset huomasivat, miten kehon toiminnalla ja muutoksilla on 

tarkoitus. Keho toimii kuten kuuluu ja muutosten tarkoitus on huolehtia sekä lapsen että 

äidin hyvinvoinnista. Tämä tuki naisten positiivista kehonkuvaa ja he saivat tuntemaan 

oman kehonsa arvokkaaksi. Kömpelö olo ja kivut nousivat myös esiin oman kehon 

muutosten tarkkailussa. 

 

Tämän tutkimuksen tulokset ovat linjassa aikaisemman kansainvälisen tutkimustiedon 

kanssa. Äitien kokema ilo ja onnellisuus raskauden tuomista muutoksista omassa kehossa 

oli huomattu useassa systemaattisen kirjallisuushaun artikkelissa samantapaisesti kuin 

tässä tutkimuksessa. Esimerkiksi Clark ym. 2009, Loth ym. 2011, Kazmierczak & Goodwin 

2011, Shloin ym. 2015 ja Nulufer 2019 totesivat naisten tyytyväisyyden omaa kehoaan 

kohtaan nousseen raskauden aikana. Naisten tyytymättömyyden kehonsa muutoksia 

kohtaan olivat todenneet tämän tutkimuksen lisäksi ainakin Bahaadinbeigy ym. 2014 ja 

Meireles ym 2015. Bergbom ym. 2017 totesivat myös odotuksia raskauden tuomia 

muutoksia kohtaan samaan tapaan kuin tässä tutkimuksessa. Sen lisäksi tämän 



tutkimuksen tuloksissa oli nähtävillä naisten ajatukset tulevasta ja odotukset raskauden 

jälkeistä kehoaan kohtaan. Harper & Rail 2011, Hodgkinson ym. 2014 sekä Hics & Brown 

2016 havaitsivat sosiaalisten kohtaamisten vaikuttavan naisten kehonkuvaan. Naisiin 

kohdistui odotuksia ja he olivat varuillaan, että raskaus antaa luvan tuomita heidät ja 

vartalonsa. Tämän tutkimuksen tuloksissa sosiaalisten kohtaamisten vaikutusta oli tuotu 

vielä selkeämmin esille. Oman kehon tarkkailemisesta Bergbom ym. 2017 totesivat, että 

naiset tarkkailivat omaa kehoaan raskauden aikana ja tunsivat ruumiillista täyttymystä. 

Lisäksi Harper & Rail 2011 totesivat äitien menettävän kykynsä kontrolloida kehonsa 

muutoksia. Näiden lisäksi tämän tutkimuksen tuloksissa oli havaittavissa, miten äidit 

tunnustelivat omaa kehoaan tarkkaan ja katselivat ulkoisia muutoksia raskauden edetessä. 

Tämän tutkimuksen tulokset siis vahvistavat aikaisempaa tutkimustietoa ja tukevat sen 

soveltamista myös suomalaisessa kontekstissa. Siten tutkimuksen tulokset tuottavat uutta 

tietoa suomalaiselle hoitotieteen tieteenalalle.  

 

Tässä tutkimuksessa otettiin huomioon koko raskaus sen toteamisesta synnytyksen 

käynnistymiseen. Raskaus on monivaiheinen tapahtumaketju ja muutokset voivat 

aiheuttaa monenlaisia kokemuksia omasta kehosta raskauden vaiheesta riippuen. 

Aineistossa oli havaittavissa samoilla tutkituilla henkilöillä hyvin eri tyyppisiä kokemuksia 

raskauden eri vaiheissa, esimerkiksi rintojen muutosten eri vaiheet. Yhden ihmisen 

monimuotoiset kokemukset on tässä tutkimuksessa yhdistetty samoihin tuloksiin. 

Tutkittavan ilmiön perusteellisemmaksi kuvaamiseksi vaiheittain olisi tarpeen tutkia 

kehonkuvaa raskauden eri vaiheissa esimerkiksi ensimmäisen, toisen ja kolmannen 

kolmanneksen ajanjaksot erotellen.  
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET  

 

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymys oli: Miten raskauden tuomat muutokset vaikuttavat 

naisen kokemukseen omasta kehostaan? Tällä tutkimuskysymyksellä saatiin monipuolisia 

vastauksia raskauden eri vaiheista sekä positiivisesta että negatiivisesta näkökulmasta. 

Tulosten mukaan raskaus tuotti paljon iloa ja onnellisuutta. Toisaalta myös ahdistus ja 

pelot olivat mukana raskauden eri vaiheissa.  

 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen (2019) mukaan äitiysneuvolan tarkoituksena on muun 

muassa välittää tuleville vanhemmille tietoa siitä, minkälaisia muutoksia raskaus tuo 

naisen ja koko perheen elämään. Äitiysneuvolan tarkoitus on kuunnella epävarmuuksia, 

antaa tukea sekä tuoda tietoisuuteen perhe-elämää kuormittavia tekijöitä. Naisen 

kehonkuvan huomioimisella on mahdollista tukea äitiysneuvolan tavoitteiden 

saavuttamista erityisesti silloin, kun tiedostetaan raskaudenajan kehonkuvan 

heijastuminen lapseen syntymän jälkeen. Äitiysneuvolan tavoite on myös tukea 

vanhemmaksi kasvamista ja parisuhteen hoitamista. (THL 2019) Raskaudenajan 

kehonkuvan merkitys parisuhteelle ja seksuaalisuudelle on oleellista huomioida myös 

parisuhteen tukemisen näkökulmasta. Jatkotutkimusaiheena voidaan esittää, miten 

kehonkuva raskauden aikana jo nyt huomioidaan äitiysneuvoloissa? Ja miten kehonkuvan 

huomioimista voisi kehittää niissä? 

 

Kehonkuva rakentuu elämän varrella ja monet asiat vaikuttavat sen muotoutumiseen 

(Greene 2011). Yhteys raskauden kehonkuvan ja naisen iän välillä on mielenkiintoinen. 

Nuoret äidit saattavat olla enemmän epävarmoja kehoistaan kuin kypsemmät äidit. 

Vanhemmalla iällä äidiksi tuleminen saattaa olla niin toivottua, että kehon muutokset eivät 

tunnu niin voimakkailta tai negatiivisilta kuin nuorena. Varttuneemmilla naisilla toisaalta 

taas kehon muutokset voivat olla erilaisia ja niistä palautuminen hitaampaa kuin nuorilla 

äideillä. Suomessa ensisynnyttäjän ikä oli vuonna 2018 29,4 vuotta. (Tilastokeskus 2019) 

Se on ollut pitkään nousussa, sillä vuonna 2000 keski-ikä oli 28,7 vuotta ja vuonna 1982 

25,5 vuotta (Tilastokeskus 2017). Ensisynnyttäjien keski-ikä on noussut 

kansainvälisestikin. Euroopan unionin maissa keski-ikä vuonna 2018 oli 29,1. 



(Tilastokeskus 2019) Synnyttäjän iän vaikutus kehonkuvaan olisi siis ajankohtainen 

jatkotutkimusaihe. 

  



35 

 

LÄHTEET 

* systemaattisen kirjallisuushaun artikkeli 

 

Terveydenhuoltolaki. (2010) . 

Apter D., Väisälä L. & Kaimola K. (toim.) (2006) Seksuaalisuus. 1 Edition. Duodecim. Helsinki. 

Armanto A. & Koistinen P. (toim.) (2007) Neuvolatyön käsikirja. Hygienia. Helsinki. 

*Bahaadinbeigy K., Garrusi B., Etminan A. & Nematallahee V.R. (2014) Contributing Factors Affecting 

Body Satisfaction among Pregnant Women with an Emphasis on Self-Esteem and 

Depression. International Journal of Caring Sciences 7(2), 530-537. 

Bengtsson M. (2016) How to plan and perform a qualitative stuudy using content analysis. NursingPlus 

Open 2, 8-14. 

*Bergbom I., Modh C., Lundgren I. & Lindwall L. (2017) First-time pregnant women’s experiences of 

their body in early pregnancy. Scandinavian Journal of Caring Sciences 31, 579-586. 

*Brown A., Rance J. & Warren L. (2015) Body image concerns during pregnancy are associated with a 

shorter breastfeeding duration. Midwifery 31, 80-89. 

*Clark A., Skouteris H., Wertheim E.H., Paxton S.J. & Milgrom J. (2009) My baby body: A qualitative 

insight into women’s body-related experiences and mood during pregnancy and the 

postpartum. Journal of Reproductive and Infant Psychology 27(4), 330-345. 

*Durmaz G.B. & Tufekci F.G. (2016) The Self-Care Training is Increasing Body Image Perception Self- 

Esteem and Self-Care Abilities in Pregnant Adolescents: A Pretest-Posttest Quasi-Experimental 

Study. International Journal of Caring Sciences 9(3), 876-882. 

Elo S., Kääriäinen M., Kanste O., Pölkki T., Utriainen K. & Kyngäs H. (2014) Qualitative Content 

Analysis: A Focus on Trustworthiness. Sage, 1-10. 

*Fernández-Sola C., Huancara-Kana D., Granero-Molina J., Garmona-Samper E., López-Rodriguez 

M.d.M. & Hernández-Padilla J.M. (2018) Sexuality throughout all the stages of pregnancy: 

Experiences of expectant mothers. Acta Paul Enferm 31(3), 305-312. 

Flick U. (2014) An introduction to qualitative research. 5. Edition. Sage. Lontoo. 

*Fuller-Tyszkiewicz M., Skouteris H., Watson B.E. & Hill B. (2013) Body dissatisfaction during 

pregnancy: A systematic review of cross-sectional and prospective correlates. Journal of Health 

Psychology 18(11), 1411-1421. 



Greene S.B. (toim.) (2011) Body Image, Perceptions, Interpretations and Attitudes. Nova Science 

Publishers. New York. 

*Harper E. & Rail G. (2011) Contesting “Silhouettes of a Pregnant 

Belly”: Young Pregnant Women’s Discursive Constructions of the Body. Aporia 3(1). 

Healey J. (toim.) (2014) Positive body Image. The Spinney Press. Australia. 

*Hics S. & Brown A. (2016) Higher Facebook use predicts greater body image dissatisfaction 

during pregnancy: The role of self-comparison. Midwifery 40, 132-140. 

Hirsjärvi S., Remes P. & Sajavaara P. (2016) Tutki ja kirjoita. 21 Edition. Tammi. Helsinki. 

*Hodgkinson E.L., Smith D.M. & Wittkowski A. (2014) Women’s experiences of their pregnancy and 

postpartum body image: a systematic review and meta-synthesis. BMC Pregnancy and 

Childbirth 14. 

Homanen R. (2005) Ruudun takaa, ruumiin lävitse. Kulttuuriset ruumiit, subjektit ja toimijat 

ensiraskauden ruumiintarinassa. 

Homanen R. & Kaartamo A. (2009) Homanen, Riikka (Tampereen yliopisto) & Kaartamo, Anna 

(Tampereen yliopisto): Synnytys- ja raskauskertomukset 2001-2007 [sähköinen tietoaineisto]. 

Versio 0.1 (2009-02-13). Yhteiskuntatieteellinen tietoarkisto [jakaja]. http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-

FSD2403. 

*Kazmierczak M. & Goodwin R. (2011) Pregnancy and body image in Poland: Gender roles and 

self-esteem during the third trimester. Journal of Reproductive and Infant Psychology 29(4), 334-

342. 

Koskinen M. (2014) Syömishäiriöt. YTHS Ylioppilaiden Terveydenhoitosäätiö. 

* Kracun I., Tul N., Blickstein I. & Globevnik Velikonja V. (2019) Quantitative and qualitative assessment 

of maternal sexuality during pregnancy. De Gruyter 47(3), 335-340.  

Kylmä J. & Juvakka T. (2012) Laadullinen terveystutkimus. Edita Prima Oy. Helsinki. 

Liechty T. & Yarnal C.M. (2010) Older women´s body image: a lifecourse perspective. Cambridge Core, 

Ageing & Society 30, 1197–1218. 

*Loth K., Bauer K., Wall M., Berge J. & Neumark-Sztainer D. (2011) Body satisfaction during 

pregnancy. Body Image 8, 297-300. 

Lundgren I. & Wahlberg V. (1999) The Experience of Pregnancy: A Hermeneutical/Phenomenological 

Study. The Journal of Perinatal Education 8(3), 12-20. 

http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2403
http://urn.fi/urn:nbn:fi:fsd:T-FSD2403


37 

 

*Mehta U., Siega-Riz A.M. & Herring A. (2011) Effect of Body Image on Pregnancy Weight 

Gain. Matern Child Health 15, 324-332. 

*Meireles J.F.F., Neves C.M., Berbert de Carvalho, Pedro Henrique & Caputo Ferreira M.E. (2015) 

Body dissatisfaction among pregnant women: an integrative review of the literature. Ciência & 

Saúde Coletiva 20(7), 2091-2103. 

*Nash M. (2014) Picturing mothers: A photovoice study of body image in pregnancy. Health Sociology 

Review 23(3), 242-253. 

*Nicolson P., Fox R. & Heffernan K. (2010) Constructions of Pregnant and Postnatal Embodiment 

across Three Generations. Journal of Health Psychology 15(4), 575-585. 

*Nulufer E. (2019) The Relationship between Sexual Function, Body Image and Body Mass Index 

among Pregnant Women. International Journal of Caring Sciences 12(2), 925-936. 

Paananen U., Pietiläinen S., Raussi-Lehto E., Väyrynen P. & Äimälä A. (toim.) (2006) Kätilötyö. 1. 

Edition. Edita. 

*Rados S.N. & Vranes H.S. (2014) Limited Role of Body Satisfaction and Body Image Self-

Consciousness in Sexual Frequency and Satisfaction in Pregnant Women. Journal of Sex 

Research 51(5), 532-541. 

*Rauff E.J. & Downs D.S. (2011) Mediating Effects of Body Image Satisfaction on Exercise 

Behavior, Depressive Symptoms, and Gestational Weight Gain in Pregnancy. The Society of 

Behavioral Medicine 42, 381-390. 

*Shloim N., Hetherington M., Rudolf M. & Feltbower R. (2015) Relationship between body mass 

index and women’s body image, self-esteem and eating behaviours in pregnancy: A cross-cultural 

study. Journal of Health Psychology 20(4), 413-426. 

*Sohn M. & Bye E. (2015) Pregnancy and Body Image: Analysis of Clothing Functions of Maternity 

Wear. Clothing and Textiles Research Journal 33(1), 64-78. 

*Sun W., Chen D., Wang J., Liu N. & Zhang W. (2018) Physical activity and body image dissatisfaction 

among pregnant women: A systematic review and meta-analysis of cohort studies. European 

Journal of Obstetrics & Gynecology and Reproductive Biology 229, 38-44. 

Tapanainen J., Heikinheimo O. & Mäkikallio K. (toim.) (2019) Naistentaudit ja synnytykset. Duodecim. 

Terveyden- ja hyvinvoinnin laitos. 2019. Lapset, nuoret ja perheet – kasvun kumppanit. Äitiysneuvola. 

https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/peruspalvelut/aitiys_ja_lastenneuvola/aitiysneuvola. 

Päivitetty 1.10.2019. Luettu 14.3.2020 



Tilastokeskus. 2017. Siviilisäädyn muutokset [verkkojulkaisu]. Suomen virallinen tilasto (SVT). 

Ensiavioitujan ja ensisynnyttäjän keski-ikä 1982–2017. Helsinki. 

http://www.stat.fi/til/ssaaty/2017/ssaaty_2017_2018-05-08_kuv_001_fi.html. Luettu 12.3.2020. 

Tilastokeskus. 2019. Äidit tilastoissa. http://www.stat.fi/tup/tilastokirjasto/aidit-tilastoissa-2019.html. 

Luettu 12.3.2020. 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta. (2012) Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen loukkausepäilyjen 

käsitteleminen Suomessa. 

WHO. (2006) Constitution of the World Health Organization. https://www.who.int/about/who-we-

are/constitution. Luettu 7.4.2020 

*Yakeley J. (2013) Seeing, mirroring, desiring: The impact of the analyst’s pregnant body on the 

patient’s body image. The International Journal of Psychoanalysis 94, 667-688. 

  



39 

 

LIITE 1 

Systemaattisen kirjallisuushaun prosessi 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Poisskulkukriteerit: Ei käsittele tutkimuksen aihetta, käsittelee raskauksia, joihin vaikuttaa psyykkinen tai 
somaattinen sairaus (esim masennus, syömishäiriöt, diabetes), käsittelee vahvasti länsimaisesta kulttuurista 
poikkeavia kulttuureita (esimerkiksi Appalakkien maaseutu, Peru, musliminaiset), käsittelee kehonkuvaa 
synnytyksessä ja lapsivuodeaikana 
Sisäänottokriteerit: Käsittelee tutkimuksen aihetta, julkaistu 2009-2019, englannin tai suomenkielinen, 
vertaisarvioitu julkaisu, tutkittu äitejä ilman psyykkisiä tai somaattisia sairauksia, kontekstina länsimainen 
kulttuuri 

Hakutulos 

kokonaisuudessaan N=291 

Otsikon perusteella valitut 

Cinahl 34, Psycinfo 16, 

Medline 2 

N= 52 

 

Poissulkukriteerit 

 Ei käsittele aihetta 

 Äideillä psyykkinen tai somaattinen sairaus 

 Konteksti vahvasti länsimaisesta poikkeava 

 

Poissulkukriteerit 

 ei käsittele aihetta 

 poistettu eri tietokantojen päällekkäisyydet 

 ei koko tekstiä saatavilla 

 ei tieteellinen julkaisu 

Tiivistelmän perusteella valitut 

Cinahl 17, Psycinfo 5, Medline 2 

N= 24 

 

YHTEENSÄ N=24 

Koko tekstin perusteella valitut 

 N= 24 

Tutkimuskysymys: Miten raskauden tuomat muutokset vaikuttavat naisen kokemukseen omasta 
kehostaan? 
Hakusanat: (Body Image AND Pregnancy) OR (“body image” AND pregnan*) 
Tietokannat: Cinahl: 230, Psycinfo: 23, Medic: 0, Medline 38  
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