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1. Johdanto  
 

Imetyksen vaikutuksista lapsen kehitykseen on runsaasti tietoa. Ravinteelliset hyödyt 

lapselle on osoitettu useissa tutkimuksissa (mm. Ferguson & Molfese, 2007; Hanson ym., 

2003; Jwa, Fujiwara & Kondo, 2014; McCrory & Layte 2012), mutta siitä miten imetyksi 

tuleminen hyödyt näkyvät aikuisuudessa on vielä vähän tietoa. Imetystapahtuman 

vuorovaikutuksellisista vaikutuksista lapsen ja vanhemman suhteeseen on myös 

ristiriitaisia tutkimustuloksia. Erityisen vähän tiedetään siitä miten imetys vaikuttaa 

vanhempiin ja heidän psykologiseen kokemukseensa vanhemmuudesta ja yleiseen 

tyytyväisyyteen. Vanhempien tyytyväisyys omaan rooliinsa vanhempana, vaikuttaa heidän 

tapaansa olla vuorovaikutuksessa lapsensa kanssa (Drake, Humenick, Amankwaa, 

Younger & Roux, 2007). Imetyksen on taas todettu vaikuttavan ennen kaikkea vanhemman 

tapaan olla vuorovaikutuksessa, ei niinkään lapsen (Papp, 2013). Vanhemman 

tyytyväisyydellä omaan elämäänsä on huomattu olevan yhteyksiä positiivisempiin 

vanhemmuuden tapoihin ja tätä kautta lapsen parempaan kehittymiseen (Berger & Spiess, 

2011). Vanhemman tyytyväisyys voisikin toimia välittävänä tekijänä myös imetyksen ja 

lapsi-vanhempi-vuorovaikutuksen laadun välillä. 

Tämän tutkielman tarkoituksena on tarkastella onko imetyksen kestolla yhteyttä 

vanhemman kokemaan yleiseen tyytyväisyyteen ja sen osa-alueisiin eli tyytyväisyyteen 

vanhempana, rooliin puolisona ja työelämässä. Tyytyväisyydellä tarkoitetaan tässä 

tutkimuksessa itse arvioitua kokemusta siitä miten tyytyväinen hän on rooliinsa eri elämän 

alueilla (vanhemmuus, parisuhde, työelämä). Lapsuuden olosuhteilla on huomattu olevan 

kauaskantoisia vaikutuksia myös tyytyväisyyden kokemuksiin aikuisuudessa (Frijters, 

Johnston & Shields, 2014), joten tässä tutkimuksessa tarkastellaan pitkittäisasetelman 

avulla myös sitä, onko sillä, miten kauan on tullut lapsena imetetyksi, yhteyttä omaan 

yleiseen tyytyväisyyteen sekä sen mainittuihin osa-alueisiin aikuisuudessa.  

1.1 Imetys 
Imetyksen on useissa tutkimuksissa osoitettu edesauttavan lapsen kehitystä ja terveyttä 

monella tavalla. Tunnettuja terveydellisiä vaikutuksia ovat mm. imetettyjen lasten 

pienempi riski ylipainoisuuteen myöhemmässä elämässä (Jwa ym, 2014; McCrory & Layte 

2012), sekä lapsen immuunikyvyn vahvistuminen (Hanson ym, 2003). Äidinmaidossa on 

runsaasti lapsen kehitykselle tärkeitä rasvahappoja, jotka tukevat aivojen kehitystä 

(Ferguson & Molfese, 2007). Useissa tutkimuksissa imetyksen on huomattu edistävän 
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lapsen kognitiivista kehitystä (Andres ym., 2012; Quigley ym., 2012).   Tutkimuksessa, 

jossa verrattiin imetettyjen, lehmän maidosta tehtyä korviketta saaneiden ja soijamaidosta 

tehtyä korviketta saaneiden lasten kehitystä 1-vuotiaana, huomattiin, että kaikki lapset 

suoriutuivat kehitystasotesteistä ikätasoisesti, mutta imetetyt lapset olivat kuitenkin 

kognitiivisessa kehityksessä pidemmällä kuin kumpaakaan korviketta saaneet lapset 

(Andres ym 2012). Pulloruokinnan on huomattu vaikuttavan lapsen puheenprosessointiin, 

mikä saattaa selittää myöhempiä eroja kognitiivisessa kehityksessä imetettyihin lapsiin 

verrattuna (Ferguson & Molfese, 2007). Imetyksellä on havaittu olevan yhteyksiä myös 

lapsen psyykkiseen kehitykseen; yli 4 kk imetyksellä on havaittu positiivinen vaikutus 

lapsen psyykkiseen kehitykseen 18 kk iässä ja mitä kauemmin lasta on imetetty, sitä 

suotuisampaa hänen psyykkinen kehityksensä on ollut (Gómez-Sanchis, Canete, Rodero, 

Baeza & Avilo, 2003). Alle kuuden kuukauden imetyksen on taas todettu ennustavan 

mielenterveysongelmia läpi lapsuuden ja nuoruuden verrattuna yli kuuden kuukauden 

imetykseen (Oddy ym. 2010). Yli vuoden imetyksen on taas huomattu olevan yhteydessä 

korkeampaan älykkyysosamäärään, pidempään koulutukseen ja korkeampiin tuloihin 30-

vuoden iässä brasilialaistutkimuksessa, jossa pyrittiin ottamaan huomioon syntymäperheen 

sosioekonomisen aseman vaikutus (Victora ym. 2015).  

Maailman terveysjärjestö WHO (2009) suositteleekin täysimetystä 6kk ajan ja imetyksen 

jatkamista kahteen ikävuoteen saakka muun ruuan ohella. Myös Suomessa neuvoloissa 

vanhempia ohjeistetaan WHO:n suositusten mukaan ja THL:n tutkimuksen (2012) mukaan 

kuuden kuukauden iässä reilusti yli puolet lapsista ovat vielä imetettyjä, mutta 

täysimetettyjä on alle prosentti. Noin vuoden iässä runsas kolmannes lapsista saa vielä 

äidinmaitoa (Pelkonen, Sarlio-Lähteenkorva, Hakulinen-Viitanen, & Virtanen, 2012). 

1.1.1 Äidit ja imetys 

Myös äideille imetyksestä on huomattu olevan niin fyysisiä kuin psyykkisiä hyötyjä. 

Imetys nopeuttaa fyysistä synnytyksestä toipumista ja kehon palautumista raskaudesta 

(Sámano ym., 2013) sekä pienentää rinta- ja munasarjasyöpä riskiä (Luan ym., 2013).  

Imetys vaikuttaa merkittävästi äidin hormonitoimintaan (Matthiesen, Ransjö‐Arvidson, 

Nissen, & Uvnäs‐Moberg, 2001;  Uvnäs-Moberg & Petersson, 2005). Vauvan käden 

liikkeet rinnalla ja imeminen saavat oksitosiinin ja prolaktiinin erittymisen lisääntymään 

äidissä (Matthiesen ym., 2001). Nämä hormonit vaikuttavat äidin keskushermostoon, josta 

seuraa sekä fysiologisia että käyttäytymiseen heijastuvia muutoksia (Uvnäs-Moberg & 

Petersson, 2005).  
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Oksitosiinin tiedetään vaikuttavan mielialaan positiivisesti ja rauhoittavasti (Uvnäs-

Moberg, Arn &Magnusson, 2005). Useissa tutkimuksissa onkin huomattu imettämisen 

olevan yhteydessä äidin parempaan mielialaan ja vähäisempään stressiin (Groer, 2005; 

Mezzacappa, Kelsey & Katkin, 2005; Mezzacappa, & Katkin, 2002) Eroja imettävien ja ei-

imettävien äitien mielialassa ja stressin kokemisessa perustellaankin osaltaan 

hormonitoiminnan muutosten vaikutuksella (Mezzacappa, & Katkin, 2002). Toisaalta on 

myös huomattu, että imettämisen aloittavat äidit eroavat asenteiltaan, koulutukseltaan ja 

elintavoiltaan äideistä, jotka eivät aloita imettämistä, imettämisen aloittavien ollessa 

tietoisempia imetyksen vaikutuksista lapseen, korkeammin koulutettuja ja terveellisempiä 

elintapoja noudattavia (Kools, Thijs & de Vries 2005). Taustamuuttujien vaikutuksen 

kontrolloimiseksi Mezzacappa ja Katkin (2002) toteuttivat kaksivaiheisen tutkimuksen, 

jonka ensimmäisessä osassa verrattiin imettäviä ja korviketta tarjoavia äitejä toisiinsa, 

jolloin havaittiin, että taustamuuttujien kontrolloimisen jälkeen imettävät äidit kokevat 

ylipäänsä vähemmän stressiä kuin pulloruokkijat. Tutkimuksen toisessa vaiheessa mitattiin 

stressitasot sekä imettämisen että pulloruokinnan jälkeen samoilta naisilta, jotka 

arkielämässään käyttivät molempia tapoja ja havaittiin, että imettäminen oli yhteydessä 

negatiivisen mielialan laskuun syöttämisen jälkeen ja pulloruokkiminen yhteydessä 

positiivisen mielialan laskuun (Mezzacappa & Katkin, 2002). Verrattaessa imettäviä ja 

korviketta tarjoavia äitejä, on huomattu eroja stressinsäätelyyn liittyvässä autonomisen 

hermoston toiminnassa (Mezzacappa ym. 2005). Imetyksen on stressihormonitasojen 

laskun lisäksi huomattu parantavan unen laatua naisilla, joilla on useampi lapsi (Tu, 

Lupien, & Walker, 2006). Tutkimuksessa, johon osallistui yli 6400 äitiä, huomattiin, että 

imettävät äidit raportoivat nukkuvansa enemmän, olevansa paremmassa fyysisessä 

kunnossa ja energisempiä sekä kokivat vähemmän masennusta kuin korviketta tarjoavat 

äidit (Kendall-Tackett, Cong & Hale, 2011).  

Monet imettävät äidit perustelevat päätöstään imettää sen tuomilla terveysvaikutuksilla 

lapselle, mutta kokevat myös, että imettäminen on osa ”hyvää äitiyttä” (Marshall., 

Godfrey, & Renfrew, 2007). Päätös vauvan ruokintatavasta syntyy usein jo raskausaikana 

tai jopa enemmin (Shaker, Scott & Reid 2004).  Jos imetys ei aikomuksista huolimatta 

jostain syystä onnistu, äitien on todettu tuntevan epävarmuutta ja kaipaavan tukea 

toisenlaisen ruokintamuodon valitsemisessa (Larsen & Kronborg, 2012).  
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1.1.2 Isät ja imetys  

Isän roolia imetyksessä on tutkittu huomattavasti vähemmän kuin imetyksen vaikutuksia 

äitiin ja lapseen. Perheessä käytetyn vauvan ruokkimistavan vaikutuksista isän 

kokemuksiin on erityisen vähän tietoa. On kuitenkin huomattu, että parisuhde ja kokemus 

kiinteästä yhteydestä kumppaniin ovat yhteydessä imettämisen aloittamiseen ja 

jatkamiseen sekä äidin terveellisempiin elintapoihin (Kiernan & Picket, 2006). 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että kumppanin asenteella on suuri vaikutus sekä äidin 

imetyspäätökseen että imetyksen onnistumiseen (Tohotoa ym. 2009; Rempel & Rempel 

2004). Isien asenteiden on huomattu voivan vaikuttaa äidin päätökseen imettää jopa 

enemmän kuin äidin omien motiivien sekä ennustavan äitien imetyskäyttäytymistä 

enemmän kuin äitien aikeiden (Rempel ja Rempel 2004). Suurin osa isistä pitää 

kumppaninsa valitsemaa tapaa (imetys/korvike) parhaana tapana vauvan ruokkimiseen 

(Shaker, Scott & Reid 2003). Sullivan, Leathers ja Kelley (2004) huomasivat, että 

parisuhteen laatu, tasavertaisuus ja työnjako olivat yhteydessä ensisynnyttäjien imetyksen 

kestoon. Äidin suurempi vastuu kotitöistä ennusti aikaisempaa imetyksen lopettamista kun 

taas äidin suurempi vastuu lapsen hoidosta ennusti pidempää imettämistä. Isän roolin 

vaikutus imetyksen onnistumiseen vaihtelee riippuen sitoutumisen osa-alueesta. Jos isä ei 

ottanut vastuuta kotitöistä, imetys lopetettiin todennäköisesti aiemmin. Jos taas isä ei 

ottanut juurikaan vastuuta lapsen hoidosta, todennäköisyys lapsen pidempään imettämiseen 

kasvoi (Sullivan, Leathers &Kelley 2004). 

Tohotoan ym (2009) mukaan äidit kokevat, että isät voivat antaa niin emotionaalista, 

käytännöllistä kuin fyysistäkin tukea imettäville äideille. Isät taas kokevat tärkeäksi, että 

heidät otetaan mukaan imetysprosessiin. He kokivat haluavansa tietoa imetyksestä, oppia 

oman roolinsa imetyksen apuna sekä olevansa imetyksen puolestapuhujia. (Tohotoa ym, 

2009). Isien tuesta on huomattu olevan selkeää hyötyä. Äidit, jotka olivat saaneet tukea 

imetykseen lapsen isältä varhaisessa vaiheessa synnytyksen jälkeen, jatkoivat imetystä 

todennäköisemmin ja imettivät kauemmin kuin äidit, jotka eivät kokeneet saaneensa tukea 

(Hunter, 2014). Interventiotutkimuksessa, jossa tutkittiin lisääntyisikö imettäminen, jos 

isille opetettaisiin keinoja tukea imetystä ja ratkaista yleisempiä imetykseen liittyviä 

ongelmia huomattiin, että ryhmässä, jossa isät olivat saaneet koulutusta, täysimetys 6 kk 

lapsen syntymän jälkeen oli yleisempää kuin ryhmässä, jossa isät eivät olleet saaneet 

koulutusta (Pisacane, Continisio, Aldinucci, D'Amora, & Continisio, 2005).  Kaiken 

kaikkiaan kokemusten jakaminen ja vanhempien tuki toisilleen johtivat parhaaseen 

lopputulokseen (Tohotoa ym, 2009). 
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1.1.3 Imetyksen vaikutukset lapsen ja vanhemman suhteeseen  

Imetyksen suotuisat terveysvaikutukset ovat siis varsin selviä, mutta imetyksen 

vaikutuksesta lapsen ja vanhemman suhteeseen on ristiriitaisempia tutkimustuloksia. 

Imetykseen liittyy usein intuitiivinen ajatus sen hyvästä vaikutuksesta lapsen ja 

vanhemman suhteeseen. Kontakti lapsen ja vanhemman välillä on yksi kolmesta pääsyystä 

imettämisen aloittamiseen luonnollisen ruokkimistavan ja terveysvaikutusten ohella 

(Koolsin ym., 2005). Imetyksen vaikutusta lapsen ja vanhemman suhteeseen onkin tutkittu 

paljon ja tutkimustulokset ovat varsin yhteneviä siinä, että imetys on yhteydessä äidin 

korkeampaan sensitiivisyyteen ja hyvää vuorovaikutusta tukevaan käytöstä (Feldman& 

Eidelman, 2003; Britton, Britton & Gronwaldt, 2006; Else-Quest, Hyde & Clark, 2003; 

Papp, 2013). Viitteitä on jopa siitä, että imetys saattaa suojata lasta äidin kaltoin kohtelulta, 

erityisesti laiminlyönniltä. (Strathearn, Mamun, Najman, & O'Callaghan, 2009).  

Imetyksen vaikutuksista lapsen käyttäytymiseen vuorovaikutuksessa ja 

kiintymyssuhteeseen on taas ristiriitaisempia tuloksia. Imetyksen ei olekaan huomattu 

olevan suoraan yhteydessä lapsen kiintymyssuhteen laatuun tai lapsen käyttäytymiseen 

vuorovaikutuksessa 3-vuotiaana, mutta imetyksen on huomattu olevan yhteydessä äidin 

ominaisuuksiin, jotka edistävät laadukasta varhaista vuorovaikutusta ja sitä kautta 

kiintymyssuhteen muodostumista (Britton ym., 2006; Else-Quest ym., 2003; Papp, 2013). 

Toisaalta on myös huomattu, että imetyksen aikana lapset ovat rentoutuneempia (Field 

ym., 2009) ja vastavuoroisempia käyttäytymisessä äidin kanssa ollessaan kuuden 

kuukauden iässä (Feldman& Eidelman, 2003).  

Imettävien äitien on havaittu olevan sensitiivisempiä kuin korviketta käyttävien äitien 

(Britton ym., 2006; Papp, 2013). Imettävien äitien on huomattu kokevan myös vähemmän 

negatiivisia tunteita äitiydestä, tunkeilevuutta sekä lapsen rytmin ja tunteiden 

säätelyongelmia 12 kuukauden iässä (Else-Quest ym., 2003). Tutkimuksessa, jossa lapset 

jaettiin ryhmiin sen mukaan, miten paljon rintamaitoa he olivat saaneet syntymänsä jälkeen 

sairaalassa huomattiin paljon maitoa tarjonneiden äitien koskettavan lapsiaan hellästi 

enemmän (Feldman& Eidelman, 2003). Imettävien äitien on havaittu olevan valmiimpia 

tulkitsemaan lapsensa viestejä (Lavelli & Poli, 1998; Pearson, Lightman & Evans, 2011). 

On kuitenkin muistettava, että imetyksen aloittavat äidit eroavat usein ei-imettävistä 

äideistä niin sosiodemografisten tekijöiden kuten iän, koulutuksen ja tulotason suhteen 

kuin psykososiaalisten valmiuksien suhteen (Kools ym., 2005; Mathews, Leerkes, 

Lovelady & Labban, 2013).  Imettävillä äideillä on todennäköisemmin turvallinen 

kiintymystyyli aikuisuudessa sekä vähemmän negatiivisia tunteita lastaan kohtaan ja 
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lapsilähtöisempi tapa tulkita vauvan itkua (Mathews ym., 2013). Näitä lähtökohtaisia eroja 

on vaikea kontrolloida tutkimuksissa, mutta kokeellisella asetelmalla on havaittu, että 

imettävät äidit havaitsivat lapsen hädän herkemmin myös vieraan lapsen ilmeistä ja eleistä 

kuin korviketta antavat äidit, vaikka eroa havaitsemisessa ennen lapsen syntymää ei ollut 

(Pearson ym., 2011; Lavelli & Poli, 1998). Imetyksellä on havaittu myös yhteys lapsen 

viestien tulkintaan erikoistuneiden aivoalueiden suurempaan aktiivisuuteen (Kim ym, 

2011).   

Imetyksen on havaittu eroavan pulloruokinnasta vuorovaikutustapahtumana. Imetyksen 

aikana keskinäistä kosketusta, kosketuksen kautta kommunikointia ja äidin katsekontaktia 

on enemmän kuin pulloruokinnan aikana (Lavelli & Poli, 1998). Imetystapahtuman aikana 

sekä äitien että lapsien on huomattu olevan rentoutuneempia verrattuna pulloruokintaa 

käyttäviin äiteihin ja vaikutus on huomattu myös masentuneilla äideillä (Field ym., 2010). 

Imetyksen on huomattu kestävän usein myös kauemmin kuin pulloruokinnan (Lavelli & 

Poli, 1998). 

Tutkimusten mukaan imetyksellä on siis enemmän suoria käyttäytymiseen liittyviä 

vaikutuksia vanhempaan kuin lapseen (Papp, 2013; Britton ym, 2006 ).  Nämä vaikutukset, 

kuten positiivisempi mieliala, stressinsäätelyn muutokset ja äidin sensitiivisempi ja vauvan 

viestejä herkemmin tulkitseva käyttäytyminen vaikuttavat kuitenkin vanhemman ja lapsen 

väliseen vuorovaikutukseen ja tätä kautta lapsen sosioemotionaaliseen kehitykseen. 

Imetyksellä on mahdollisesti myös positiivisia vaikutuksia lapsen temperamentin 

kehitykseen äidin sensitiivisyyden kautta (Jonas ym., 2015). Vanhemman sensitiivisyyden 

on osoitettu olevan yhteydessä myös lapsen kiintymyssuhteen kehittymiseen (van der 

Voort, Juffer, & Bakermans-Kranenburg, 2014). Vanhemman kokemukset ja ominaisuudet 

sekä mahdollisesti tyytyväisyys ovat siis avainasemassa lapsen kehityksen kannalta.  

1.2 Tyytyväisyys 
Tyytyväisyys määritellään usein yksilön kognitiiviseksi arvioksi siitä, kuinka tyytyväinen 

hän on elämäänsä yleensä ja sen eri osa-alueisiin (mm. Heller, Watson & Ilies, 2004; Pavot 

& Diener, 2008), kuten tässäkin tutkimuksessa. Tyytyväisyys nähdään osana yksilön 

subjektiivista hyvinvointia (Heller ym., 2004). Aihetta on tutkittu laajasti, ja monet 

tutkimukset ovat yhdistäneet tyytyväisyyden moniin yksilön hyvinvoinnille tärkeisiin 

elämän osa-alueisiin, kuten parempaan terveyteen, sosiaalisiin taitoihin ja -suhteisiin, 

vähäisempään masennukseen ja matalampaan itsemurhanriskiin (Pavot & Diener, 2008).  
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Tässä tutkielmassa tarkastellaan yleistä tyytyväisyyttä sekä tyytyväisyyttä eri elämän osa-

alueilla; vanhempana, puolisona sekä työelämässä. Aiemman tutkimuksen mukaan 

tyytyväisyys näillä elämän osa-alueilla vaikuttaa yleiseen tyytyväisyyteen sekä heijastuu 

muille elämän osa-alueille (Pavot & Diener, 2008). Yleiseen tyytyväisyyteen on huomattu 

vaikuttavan niin parisuhde, perhe ja työ sekä yhteiskunnan tilanne (Diener, Inglehart & 

Tay, 2013). Myös se, miten eri elämän alueet vaikuttavat toisiinsa, vaikuttaa ihmisen 

tyytyväisyyden kokemuksiin. Esimerkiksi perheen ja työn suhde toisiinsa vaikuttaa 

merkittävästi ihmisen yleiseen tyytyväisyyteen elämään (Adams, King & King, 1996). 

Tyytyväisyyden kokemuksiin vaikuttavat niin persoonaan kuin ympäristöön ja 

elämäntapahtumiin liittyvät tekijät (Heller ym.,2004; Pavot & Diener, 20008). Pavot & 

Diener (2008) kokosivat meta-analyysissaan persoonallisuuteen ja tunteiden käsittelyyn 

liittyviä tekijöitä ja huomasivat, että positiivinen ja negatiivinen affektiivisuus, itsetunto, 

optimismi ja pessimismi, masennus, ekstroversio, neuroottisuus sekä koettu stressi ja 

itsemurhan ajattelu ovat näistä voimakkaimmin yhteydessä tyytyväisyyden kokemuksiin.  

Kansainvälinen tutkimus on osoittanut, että ihmiset ovat suurimmaksi osaksi varsin 

tyytyväisiä työssään (Sousa-Poza & Sousa-Poza, 2000). Tyytyväisyyteen työssä vaikuttaa 

niin työn ominaisuudet kuin yksilön elämäntilanne ja tyytyväisyys muilla elämän alueilla 

(Heidemeier & Göritz, 2013; Sousa-Poza & Sousa-Poza, 2000). Työntekijöiden 

itsearvioissa tärkeimpiä työtyytyväisyyttä lisääviä ominaisuuksia ovat työn kiinnostavuus 

ja hyvät suhteet johtoon. Tyytyväisyyttä laskee työn uuvuttavuus (Sousa-Poza & Sousa-

Poza, 2000). Siinä, miten tyytyväisyys työssä vaikuttaa yleiseen tyytyväisyyteen, on 

huomattu yksilöllisiä eroja. Osalla ihmisistä tyytymättömyys työssä heijastuu myös 

tyytyväisyyteen yleisesti, kun taas osa ihmisistä käsittelee työhön liittyvän 

tyytymättömyyden eri tavoilla työssä, jolloin se ei juurikaan heijastu yleiseen 

tyytyväisyyteen (Heidemeier & Göritz, 2013).  Tyytymättömyys työssä heijastuu eniten 

työelämään, mutta sen on havaittu vaikuttavan myös perhe-elämään (Amstad, Meier, Fasel, 

Elfering, & Semmer, 2011). Työssä käymisen on todettu vaikuttavan perhe-elämään myös 

positiivisesti, erityisesti työssäkäyvien isien on huomattu tuntevan tyytyväisyyttä sekä 

perhe- elämään, parisuhteessa että yleistä tyytyväisyyttä (Hill, 2005).   

Perheen ja työn yhdistäminen siis vaikuttaa tyytyväisyyteen parisuhteessa (Hill, 2005). 

Tyytyväisyys parisuhteessa on myös yhteydessä yleiseen tyytyväisyyteen (Stanley, Ragan, 

Rhoades & Markman 2012). Yksilöllisistä ominaisuuksista parisuhdetyytyväisyyteen on 
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yhteydessä niin persoonallisuuden piirteet kuin tunteiden käsittelytavat samoin kuin 

yleiseen tyytyväisyyteen (Bloch, Haase, & Levenson, 2014; Claxton, O’Rourke, Smith & 

DeLongis, 2012; Pavot & Diener, 2008). Persoonallisuuden piirteistä korkea ekstroversio, 

avoimuus, sovinnollisuus ja tunnollisuus sekä matala neuroottisuus kumppanin 

havaitsemina ennustavat korkeampaa tyytyväisyyttä parisuhteessa (Claxton ym., 2012). 

Tutkittaessa pitkiä parisuhteita on huomattu, että erityisesti vaimon negatiivisten tunteiden 

käsittely on yhteydessä tyytyväisyyden kokemuksiin parisuhteessa (Bloch ym., 2014). 

Pienten lasten vanhemmilla pystyvyysuskomusten vanhemmuudesta on huomattu olevan 

yhteydessä parisuhdetyytyväisyyteen (Sevigny & Loutzenhiser, 2010). 

Tyytyväisyyden kokemukset eri-elämän alueilla ovat siis vahvasti yhteydessä toisiinsa 

(Pavot & Diener, 2008; Stanley ym., 2012; Sevigny, & Loutzenhiser, 2010; Hill, 2005). 

Tämän tutkielman aiheena on imetyksen keston yhteys näihin tyytyväisyyden osa-alueisiin. 

Seuraavaksi esitellään tarkemmin aiempaa tutkimustietoa siitä, mikä vaikuttaa vanhemman 

tyytyväisyyden kokemuksiin, mitkä lapsuuden tekijät vaikuttavat tyytyväisyyteen 

aikuisuudessa ja imetyksen yhteyksistä tyytyväisyyden kokemuksiin.        

1.2.1 Vanhemman tyytyväisyys  

Tämän tutkielman keskeinen tutkimuskysymys on, miten imetyksen kesto vaikuttaa 

vanhemman kokemaan tyytyväisyyteen. Tutkittaessa vanhemmuutta on huomattu, että 

vanhempien oma kokemus vanhemmuudesta voidaan jakaa tyytyväisyyden kokemukseen, 

vanhemman pystyvyysuskomuksiin omista taidoistaan vanhempana sekä kiinnostukseen 

vanhemmuudesta (Gilmore & Cuskelly, 2008;  Johnston & Mash, 1989). 

Vanhempien kokemus omasta vanhemmuudestaan on tärkeä tutkimuskohde, sillä sen on 

huomattu olevan yhteydessä sekä vanhemman että lapsen hyvinvointiin (Jones & Prinz, 

2005) ja tyytyväisyys on osa tätä kokemusta. Berger ja Spiessin (2010) mukaan äidin 

yleinen tyytyväisyys omaan elämäänsä on yhteydessä lapsen parempaan kielelliseen 

kehitykseen (2-3 –vuotiaana) ja vähempiin sosioemotionaalisiin ongelmiin (5-6 –

vuotiaana).  Vanhemman tyytyväisyys vaikuttaa tapaan olla vanhempi ja sitä kautta lapsen 

kehitykseen (Berger & Spiess, 2010). 

Tyytyväisyys vanhemmuuteen on yleensä varsin pysyvää (Rogers & White, 1998).  

Kuitenkin jossain tutkimuksissa on huomattu tyytyväisyyden vanhemmuuteen lisääntyvän 

ensikertaa vanhemmiksi tulevilla lapsen ensimmäisen ikävuoden aikana (Brage-Hudson, 

Elek & Flek, 2001), kun taas toisissa tutkimuksissa tyytyväisyyden lisääntymistä ei ole 
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havaittu (Elek, Hudson & Bouffard, 2003). Lisääntyneen tyytyväisyyden arvellaan 

liittyvän vanhemman itseluottamuksen ja kokemuksen pystyvyydestä vanhemmuuteen 

lisääntymiseen, sillä pystyvyyden ja tyytyväisyyden tunteiden on huomattu olevan 

yhteydessä toisiinsa (Brage-Hudson ym., 2001; Ngai ym 2010).    

Tyytyväisyys vanhemmuuteen on yhteydessä myös muihin vanhemmuuden ja perhe-

elämän tärkeisiin osa-alueisiin. Parisuhteen laadun on huomattu olevan positiivisesti 

yhteydessä vanhemmuuteen tyytyväisyyteen ja yhteyden on todettu toimivan myös toiseen 

suuntaa. Tyytyväisyys vanhemmuuteen heijastuu myös kokemukseen parisuhteen laadusta 

(Rogers & White, 1998).  Uskomuksien perheen toimivuudesta on todettu vaikuttavan sekä 

perheen toimivuuteen että tyytyväisyyteen perhe-elämään (Bandura ym., 2011). Perheen 

rakenteen taas on huomattu vaikuttavan siten, että vanhemmat, joilla on biologisia lapsia, 

ovat uusioperheiden vanhempia tyytyväisempiä vanhemmuuteen (Rogers & White, 1998). 

Perheen saama sosiaalinen tuki on tärkeä ennustaja sekä äitien, että isien tyytyväisyydelle 

vanhemmuuteen (Ngai, 2010; Thompson & Walker, 2004). Thompson ja Walker (2004) 

tutkivat teini-ikäisten äitien ja heidän puolisoidensa, joista suurin osa oli myös nuoria, 

tyytyväisyyttä vanhemmuuteen ja sen ennustajia. He havaitsivat, että tyytyväisyys 

sosiaaliseen tukeen ja itsetunto ennustivat molemmilla vanhemmilla tyytyväisyyttä 

vanhemmuuteen. Isien kohdalla tyytyväisyyttä ennusti myös oma ikä lapsen syntyessä 

(Thompson & Walker, 2004). 

Sukupuolen vaikutuksista vanhemman tyytyväisyyteen on ristiriitaista tietoa. Useissa 

tutkimuksissa äitien on todettu olevan isiä tyytyväisempiä vanhemmuuteen (Rogers & 

White, 1998;  Salonen ym. 2009; Thompson & Walker, 2004). On kuitenkin huomattu 

myös, että isät kokivat korkeampaa tyytyväisyyttä rooliinsa vanhempana, kun taas äidit 

kokivat enemmän pystyvyyden tunteita kuin isät (Gilmore & Cuskelly, 2008). Yleisesti 

äitien tyytyväisyyttä on kuitenkin tutkittu enemmän ja siitä on myös enemmän tietoa. Isien 

kohdalla on huomattu, että poikalapsien isät ovat tyttölapsien isiä tyytyväisempiä 

vanhemmuuteensa (Brage-Hudson ym., 2001; Elek ym 2003).  Lapsen sukupuolella on 

huomattu olevan vaikutusta myös siihen, miten vanhemman tyytyväisyys vaikuttaa 

lapseen. Äidin tyytyväisyyden on todettu vaikuttavan enemmän poikien kielelliseen ja 

sosioemotionaaliseen kehitykseen kuin tyttöjen (Berger ja Spiess, 2010).  Parisuhteen 

laadun vaikutus tyytyväisyyteen vanhempana on huomattu olevan sama molemmilla 

sukupuolilla (Rogers & White, 1998).  
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Tyytyväisyys vanhemmuuteen vaikuttaa paljon siihen, miten motivoituneita vanhemmat 

ovat lapsensa hoivaamiseen ja aktiiviseen vuorovaikutukseen lapsen kanssa (Drake ym., 

2007). Lapsikeskeinen asenne ja se, miten vanhemmat näkevät lapsensa, ovat vahvasti 

yhteydessä siihen miten paljon tyytyväisyyttä vanhempi kokee (Salonen ym., 2009).  

Vanhemman mielialan on huomattu olevan myös oleellisesti yhteydessä tyytyväisyyteen. 

Masennusoireet sekä ennen synnytystä että sen jälkeen vähentävät vanhempien kokemaa 

tyytyväisyyttä (Salonen ym., 2009; Ngai ym., 2010). Vanhemman asenteella ja käsityksillä 

omista taidoista vanhempana ennen lapsen syntymää on huomattu olevan yhteys lapsen 

syntymän jälkeen koettuun tyytyväisyyteen (Ngai, 2010).  

1.2.2 Lapsuus ja tyytyväisyys aikuisuudessa 

Tämän tutkielman toinen tutkimuskysymys liittyy imetyksen keston vaikutuksiin 

tutkittavan tyytyväisyyteen aikuisena. Lapsuuden ajan olosuhteiden on havaittu selittävän 

noin 15 % aikuisuuden tyytyväisyydestä (Frijters, ym., 2013). Hollantilaisen 

kaksostutkimuksen mukaan geneettiset tekijät selittivät tyytyväisyydestä elämään 38% ja 

ympäristö loput 62 %(Stubbe, Posthuma, Boomsma & De Geus, 2005).  

Lapsen kasvuolosuhteisiin vaikuttavat suurimmalta osin vanhemmat ja perhe. Perheoloilla 

onkin suuri vaikutus lapsen tyytyväisyyteen elämään (Bjarnason ym.,2010). Positiivisten 

tunteiden kokeminen lapsuudessa ja nuoruudessa on yhteydessä aikuisena koettuun 

tyytyväisyyteen elämään, mutta negatiivisten tunteiden kokeminen ei (Coffey, Warren & 

Gottfried, 2014). Myös vanhemman yleisen tyytyväisyyden on huomattu heijastuvan 

lapsien tyytyväisyyteen työssä aikuisuudessa koetun työstressin kautta (Hintsa ym., 2006).   

1.3 Imetys ja tyytyväisyys  
Vanhemman kokeman tyytyväisyyden on huomattu vaikuttavan vanhemman 

hoivaamismotivaation (Drake ym. 2007). Varsinkin lapsuuden varhaisvaiheissa suuri osa 

vanhemmuutta on lapsen ruokintatapa, mutta ruokintavan yhteyksiä vanhempien 

kokemukseen vanhemmuudesta on tutkittu varsin vähän.  

Suurimman osa äideistä on huomattu olevan erittäin tai kohtalaisen tyytyväisiä 

imetyskokemukseensa (Laberere ym. 2011). Imetyksen ”onnistumista” on usein mitattu 

sen keston kautta. Tutkittaessa tyytyväisyyttä imetyskokemukseen äideillä on kuitenkin 

huomattu, että kesto itsessään ei ole tärkein tyytyväisyyteen vaikuttaja, vaan se, miten 

äidin odotukset imetyksen kestosta toteutuvat. Äidit ovat suurimmalta osin tyytyväisiä 

imetyskokemukseensa, mutta jos imetys on kestänyt alle 2 kk ja aikomuksena on ollut 

imettää kauemman se on vähentänyt tyytyväisyyttä (Labarere ym,2011). Arviolta noin 
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60% äideistä lopettaa imetyksen aiemmin kuin oli aikonut (Odom,  Li, Scanlon, Perrine, & 

Grummer-Strawn, 2013), joten imetyksen keston suhde aiottuun imetyksen kestoon voi 

olla tärkeässä roolissa siinä, miten tyytyväisiä äidit kokevat olevansa. Äidin psykologinen 

kokemus itsestään ja imettämisestä ovat varsin tärkeitä imetyksen onnistumiselle, jopa 

tärkeämpiä kuin sosiodemografiset tekijät (O’Brien, Buikstra & Hegney, 2008). Useissa 

tutkimuksissa äidin minäpystyvyysuskomusten ja aikomuksen imettää on havaittu olevan 

avainasemassa imetyksen onnistumiselle (O’Brien ym., 2008; Meedya, Fahy & Kable, 

2010; Ystrom, Niegel, Klepp, & Vollrath, 2008). Syyksi aiottua aikaisempaan imetyksen 

lopettamiseen vanhemmat mainitsevat huolet liittyen äidin (lääkityksen käyttö) tai lapsen 

(liian alhainen paino) terveyteen tai maidon erittymisen tai pumppaamiseen liittyvät 

ongelmat (Odom ym. 2013). Maidon erittymisen riittämättömyyden on huomattu olevan 

yhteydessä äidin käsityksiin itsestään imettäjänä ja vanhempana ja äidin 

minäpystyvyysuskomuksiin omasta vanhemmuudestaan (McCarter‐Spaulding, & Kearney, 

2001; Otsuka ym, 2008). Imetyksen kestolla voisikin siis ajatella olevan yhteyttä äidin 

tyytyväisyyteen vanhempana. Äidit, joilla luottamus itseensä oli korkeammalla, jaksoivat 

myös vastoinkäymisten kohdalla yrittää sinnikkäämmin (McCarter‐Spaulding, & Kearney, 

2001). Japanilaistutkimuksessa äidin havaintojen riittämättömästä maidon tuotannosta 

huomattiin olevan yhteydessä imettäjäpystyvyysuskomukseen/minäkuvaan heti 

synnytyksen jälkeen ja äidin minäkuva itsestään imettäjänä selitti 21 % vaihtelusta koskien 

äitien havaitsemaa maidon tulon riittämättömyyttä (Otsuka, ym., 2008).  

Synnytyksen jälkeisen masennuksen tiedetään vaikuttavan imetystapoihin negatiivisesti. 

Äitien, joilla on masennusoireita, on huomattu imettävän vähemmän aikaa, kohtaavan 

useammin vaikeuksia imettämisessä ja kokevan vähemmän luottamusta taitoihinsa 

imettäjinä (Dennis & McQueen, 2009). Synnytyksen jälkeinen masennus on yhteydessä 

myös vähempään tyytyväisyyteen vanhempana (Ngai, 2010; Salonen ym., 2010).  

Siitä miten imetetyksi tuleminen vaikuttaa tyytyväisyyteen aikuisuudessa, ei ole juurikaan 

aiempaa tutkimusta. Yli vuoden imetyksen on taas huomattu olevan yhteydessä 

korkeampaan älykkyysosamäärään, pidempään koulutukseen ja korkeampiin tuloihin 30-

vuoden iässä brasilialaistutkimuksessa, jossa pyrittiin ottamaan huomioon syntymäperheen 

sosioekonomisen aseman vaikutus (Victora ym. 2015). 
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1.4 Tutkimusongelmat 
Tyytyväisyyden kokemus vaikuttaa monilta osin ihmisen hyvinvointiin. Vanhempien 

tyytyväisyyden kokemusten tiedetään vaikuttavan myös heidän tapaansa olla vanhempana 

ja tätä kautta lapseen. Imetyksen ja tyytyväisyyden yhteyksiä ei ole aiemmin tutkittu, mutta 

imetyksen on huomattu vaikuttavan mm. äidin mielialaan ja stressinsäätelyyn (Gröer, 

2005; Mezzacappa, Kelsey & Katkin, 2005; Mezzacappa, & Katkin, 2002) sekä 

minäpystyvyysuskomuksiin itsestään vanhempana (McCarter‐Spaulding, & Kearney, 

2001; Otsuka ym, 2008). Voikin olla, että imetyksen vaikutus vanhemmuuden 

kokemukseen selittää myös osaltaan ristiriitaisia tuloksia siitä miten imetys vaikuttaa 

lapsen ja vanhemman suhteeseen. Tässä pro gradu tutkielmassa tutkitaan, miten imetyksen 

kesto vaikuttaa perheessä tutkittavan äidin ja isän tyytyväisyyteen vanhempana, 

tyytyväisyyteen puolisona, tyytyväisyyteen työelämässä sekä näistä kolmesta osa-alueesta 

muodostuvaan yleiseen tyytyväisyyteen. Taustamuuttujina kontrolloidaan perheen 

sosioekonominen asema, lapsen sukupuoli ja ikä sekä täysiaikaisena syntyminen ja 

syntymäpaino. 

Imetyksen vaikutuksia pidemmällä aikavälillä on tutkittu vielä varsin vähän. Joitain 

tutkimustuloksia on kuitenkin siitä, että imetys saattaa olla yhteydessä aikuisuuden 

tyytyväisyyteen vaikuttaviin elämän osa-alueisiin (Victora ym., 2015). Toisena 

tutkimuskysymyksenä tässä pro gradu tutkielmassa on, onko tutkittavan imetyksi tulon 

kestolla yhteyttä hänen aikuisuudessaan tuntemaansa tyytyväisyyteen vanhempana, 

puolisona, työelämässä sekä yleiseen tyytyväisyyteen. Pitkittäisasetelmassa 

taustamuuttujina kontrolloidaan tutkittavan lapsuuden perheen sosioekonominen asema, 

tutkittavan sukupuoli ja ikä sekä täysiaikaisena syntyminen ja syntymäpaino.   

Tutkimuskysymykset:  

Tutkittavien vanhemmat:  

1. Onko imetyksen kesto yhteydessä tyytyväisyyteen vanhempana?  

a. hypoteesi: Imetyksen pidempi kesto on yhteydessä äidin korkeampaan 

tyytyväisyyteen vanhempana.  

2. Onko imetyksen kesto yhteydessä tyytyväisyyteen puolisona? 

3. Onko imetyksen kesto yhteydessä tyytyväisyyteen työelämässä?  

4. Onko imetyksen kesto yhteydessä vanhempien kokemaan yleiseen 

tyytyväisyyteen? 
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Tutkittavat:  

1. Onko lapsen imetyksen pituudella yhteyttä tämän aikuisena kokemaan 

tyytyväisyyteen vanhempana? 

2. Onko lapsen imetyksen pituudella yhteyttä tämän aikuisena kokemaan 

tyytyväisyyteen puolisona? 

3. Onko lapsen imetyksen pituudella yhteyttä tämän aikuisena kokemaan 

tyytyväisyyteen työelämässä? 

4. Onko lapsen imetyksen pituudella yhteyttä tämän aikuisena kokemaan yleiseen 

tyytyväisyyteen? 

Aiemman tutkimustiedon valossa ei hypoteeseja voida asettaa kuin tutkittavan äidin 

tyytyväisyydestä vanhemmuuteen. Tämän tutkimuksen hypoteesina onkin, että pidempi 

imetyksen kesto on yhteydessä äitien korkeampaan tyytyväisyyteen vanhempana. 

2.Menetelmät 
 

2.1 Aineisto 

Tämän tutkimuksen otos on osa laajaa Lasten Sepelvaltimotautien riskitekijät (LASERI) –

tutkimuksen aineistoa (Raitakari ym., 2008). LASERI-tutkimus on suomalainen 

pitkittäistutkimus, jossa selvitetään sydän- ja verisuonitautien syntyyn vaikuttavia tekijöitä 

lapsuudesta alkaen. Tutkimuksessa on kartoitettu kyselyillä, fysiologisilla mittauksilla, 

kuvantamistutkimuksilla ja kognitiotestauksella laajasti lapsuuden elintapojen, biologisten 

ja psykologisten vaaratekijöiden sekä perimän vaikutuksia sairastumisriskiin. Tutkittavat 

valittiin ositetulla satunnaisotannalla väestörekisteristä viidestä suuresta 

yliopistokaupungista (Helsinki, Turku, Tampere, Oulu, Kuopio) ja niiden ympäristöstä.  

Aineiston keruu on aloitettu 1980, jolloin tutkittavat olivat 3, 6, 9, 12, 15, ja 18 –vuotiaita 

lapsia ja nuoria. Tätä ennen toteutettiin kaksi pilottimittausta vuosina 1978 ja 1979. 

Seurantamittauksia järjestettiin ensin kolmen vuoden välein vuosina 1983, 1986, 1989 ja 

1992. Seuraavat seurantamittaukset olivat vuosina 2001 ja 2007. Viimeisimmät mittaukset 

on tehty vuosina 2010-2012, jolloin tutkittavat olivat 34-50-vuotiaita. Yhteensä aineisto 

koostuu 3596 henkilöstä. 

Tässä tutkimuksessa käytettiin vuoden 1983 seurantamittauksen tietoja lapsen imetyksen 

kestosta sekä tutkittavan isän ja äidin itsearvioita tyytyväisyydestä vanhempana, puolisona 

ja työelämässä sekä näistä kolmesta tyytyväisyyden osa-alueesta muodostuvasta yleisestä 
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tyytyväisyydestä. Lisäksi käytettiin vuoden 2007 mittauksen tietoja siitä, miten tutkittavat 

arvioivat tyytyväisyyttään omaan rooliinsa vanhempana, puolisona ja työelämässä sekä 

näistä osa-alueista muodostuvaa yleistä tyytyväisyyttä.  

Vuonna 1983 imetyksen kestoa on arvioitu 2712 henkilöltä. Jotta voitiin varmistua, että 

analyyseihin tulee mukaan vain tutkittavia, joita on lapsena imetetty, karsittiin tämän 

tutkimuksen otoksesta kaikki, joilla oli puuttuvia arvoja imetyksen kestossa tai 

taustamuuttujissa. Lopulta tämän tutkimuksen perusjoukko koostui 1934 tutkittavasta 

(naisia 1011 (52.3 %) ja miehiä 923 (47.7 %)). 

2.2 Katoanalyysi 

Tässä tutkimuksessa mukana olevia (n=1934) sekä siitä pois karsiutuneita (n= 1662) 

verrattiin t-testillä ja χ2-testillä, eivätkä otoksessa mukana olevat eroa karsiutuneista 

tilastollisesti merkitsevästi tutkimuksen kohteena olevien muuttujien imetyksen keston 

(t(2490)=-743 p=.082) tai vanhempien (p>.297) ja tutkittavien (p>.278) kokeman 

tyytyväisyyden suhteen millään tyytyväisyyden oas-alueella. Taustamuuttujista tämän 

tutkimuksen otos vastaa alkuperäisen aineiston sukupuolijakaumaa (χ2 (1)=2,960 p=.085). 

Tutkimuksesta karsiutuneet erosivat taustamuuttujien suhteen siten, että aineistossa 

mukana olevat nuorempia kuin karsitut (t(3594)=-13,21 p<.01), mutta heidän 

vanhempansa olivat vanhempia kuin otoksesta karsiutuneiden (äidit: t(3579)=9,763 p<.01, 

isät: (t(3529)=10,0 p<.01)). Otoksen tutkittavilla on korkeampi syntymäpaino (t(2881)= 

4,321 p<.01) ja heissä on suhteellisesti vähemmän ennenaikaisesti syntyneitä kuin 

alkuperäisessä aineistossa (χ2 (1)=6,728 p<.01). Korkeamman sosioekonomisen aseman 

perheitä on tämän tutkimuksen otoksessa enemmän kuin alkuperäisessä aineistossa (χ2 

(1)=28,032 p<.001). Otoksessa on enemmän pidempään kouluttautuneita vanhempia (äidit 

(t(2815)=5,864 p<.01) ja isät (t(2462)=5,54 p<.01)) ja tutkittavan lapsuuden perheen tulot 

ovat useammin korkeampia (t(2803)=13,555 p<.01). Vuonna 2007 otokseen valikoituneet 

tutkittavat olivat koko aineistoa pidempään opiskelleita (t(2222)=5,736 p<.01), mutta 

tutkittavien omissa tuloissa aikuisuudessa ei ollut eroa otoksen ja karsiutuneiden välillä 

(t(2144)=1,150 p=.25).  

2.3 Arviointimenetelmät 

Imetyksen kestoon liittyvät tiedot on kerätty vanhemmilta kyselylomakkeilla vuonna 1983. 

Tällöin lapset olivat noin 6-21 vuotiaita, joten vanhempia kehotettiin tarkistamaan 

tarvittaessa tiedot imetyksestä neuvolakortista. Eroa ei tehty osittaisen ja täysimetyksen 
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välillä, eikä imetyksen määrää pyydetty arvioimaan. Imetyksen kesto vaihteli kuukaudesta 

yli vuoteen (1-36 kk) ja siitä muodostettiin luokiteltu muuttuja, jossa imetys jaettiin neljään 

luokkaan (<4 kk, 4-6 kk, 7-11 kk ja >12 kk).  Poikkeavat havainnot eivät vaikuttaneet 

tuloksiin, joten niitä ei poistettu, sillä yli vuoden imetettyjä oli muutenkin suhteessa 

vähemmän kuin muita. 

Tyytyväisyysmittarit: Vuonna 1983 tutkittavien vanhempia pyydettiin arvioimaan 

tyytyväisyyttään vanhempana, rooliinsa puolisona sekä rooliinsa työelämässä viisi 

portaisella asteikolla (1 = tyytyväinen, 2 = melko tyytyväinen, 3 = ei tyytyväinen eikä 

tyytymätön, 4 = melko tyytymätön, 5 = tyytymätön). Analyysejä varten asteikko 

käännettiin vastaamaan vuoden 2007 asteikkoa. Yleinen tyytyväisyys laskettiin näiden 

kolmen mittarin keskiarvona. Lisäksi analyyseja varten muuttujista muodostettiin uudet 

kaksiluokkaiset muuttujat (tyytyväinen/tyytymätön), jotta tyytyväisyyttä pystyttiin 

paremmin erottelemaan voimakkaasti vinossa aineistossa. Uusi ”tyytyväisten” luokka 

koostui vastaajista, jotka olivat vastanneet olevansa tyytyväisiä tai melko tyytyväisiä. 

”Tyytymättömiin” luokiteltiin vastaajat, jotka olivat vastanneet olevansa tyytymättömiä, 

melko tyytymättömiä sekä eivät tyytyväisiä tai tyytymättömiä. Kysely suoritettiin naisille 

ja miehille erikseen. Tähän tutkimukseen karsitussa otoksessa vuonna 1983 äideistä 

tyytyväisyyttä vanhemmuuteen oli arvioinut 1881 äitiä, tyytyväisyyttä puolisona 1830 

äitiä, tyytyväisyyttä työhän 1607 äitiä ja yleistä tyytyväisyyttä kuvaava muuttuja pystyttiin 

laskemaan 1230 äidiltä. Isistä tyytyväisyyttä vanhempana on arvioinut 1744 isää, 

tyytyväisyyttä puolisona 1728 isää, tyytyväisyyttä työelämään 1629 isää ja yleistä 

tyytyväisyyttä kuvaava muuttuja pystyttiin laskemaan 1347 isältä (Taulukko 1 ja 2). 

Vuonna 2007 tutkittavia pyydettiin arvioimaan itseään vanhempana, puolisona ja 

työelämässä myös viisiportaisella asteikolla (1 = tyytymätön, 2 = melko tyytymätön, 3 = ei  

tyytyväinen eikä tyytymätön, 4 = melko tyytyväinen, 5 = tyytyväinen). Lisäksi 

vaihtoehtona oli vastata ”0=ei koske minua”, joka analyysejä varten muutettiin puuttuviksi 

arvoiksi. Yleinen tyytyväisyys laskettiin samaan tapaan kuin tutkittavien vanhempien 

arvioista, eli tyytyväisyyden osa-alueiden keskiarvona. Muuttujista muodostettiin uudet 

kaksiluokkaiset muuttujat (tyytyväinen/tyytymätön) samaan tapaan kuin vuoden 1983 

aineistossa, jotta tyytyväisyyttä pystyttiin paremmin erottelemaan voimakkaasti vinossa 

aineistossa. Tämän tutkimuksen otoksessa tyytyväisyyttä vanhempana oli arvioinut 838 

tutkittavaa, tyytyväisyyttä puolisona 950 tutkittavaa, tyytyväisyyttä työelämään 1091 
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tutkittavaa ja yleisen tyytyväisyyden tutkiminen onnistui 606 tutkittavalta. (Taulukko 1 ja 

2).  

2.5 Taustamuuttujat 

Siihen, tuleeko lapsi imetetyksi, vaikuttavat monet tekijät, jotka ovat usein yhteydessä 

myös lapsen suotuisaan kehitykseen ja vanhemmuuteen. Siksi imetyksen todellisten 

vaikutusten tutkiminen on vaikeaa. Analyyseissa kontrolloitavat taustamuuttujat pyrittiin 

valitsemaan ottaen tämä huomioon. Imettämisen ja vanhemman tyytyväisyyden yhteyksiä 

tutkittaessa (vuonna 1983 kerätty aineisto) taustamuuttujat ovat tutkittavan vanhempien 

ilmoittamia tietoja tutkittavasta (sukupuoli, ikä, perheen SES, syntymäpaino ja 

täysiaikaisena syntyminen). Pitkittäisasetelman toisessa osassa, imetetyksi tulemisen ja 

tyytyväisyyden yhteyttä tutkittaessa (vuonna 2007 kerätty aineisto) taustamuuttujat ovat 

samat, mutta ikä on tutkittavan sen hetkinen ikä. 

 

Äidin korkean koulutuksen ja elintason on huomattu ennustavan imettämistä, mikä 

osaltaan saattaa selittää imetettyjen lasten parempaa kognitiivista kehitystä (Rossem ym. 

2009). Lapsuudenperheen sosioekonomisen aseman on huomattu vaikuttavan sekä lapsena 

imetetyksi tulemiseen (Kools ym., 2005; Rossem ym. 2009) että aikuisena koettuun 

tyytyväisyyteen elämään (Louis & Zhao, 2002) ja aikuisena koettuun työstressiin (Hintsa 

ym., 2006). Tässä tutkimuksessa perheen sosioekonominen asema määritettiin mittausta 

edeltäneen vuoden 1982 vuositulojen (kyselyssä luokitellut 8 luokkaa: 1 = alle 20 000 mk 

(2 % vastaajista), 2 = 20 001 - 30 000 (3,2%) , 3 = 30 001 - 40 000 (6,4%), 4 = 40 001 - 

50 000 (8,7%), 5 = 50 001 - 60 000 (8,8%), 6 = 60 001 - 80 000 (22,4 %), 7 = 80 001 - 

100 000 (20,1 %) , 8 = yli 100 000 mk (28 %)) ja vanhempien koulutusvuosien mukaan. 

Äidin ja isän koulutusvuodet (yleisimmin 7-12 vuotta) laskettiin ensin yhteen ja 

muunnettiin z-arvoksi. Myös perheen vuositulot muutettiin z-arvoksi. Lopulta z-arvot 

laskettiin yhteen ja tästä muodostui SES-muuttuja, joka luokiteltiin kahteen luokkaan 

analyyseja varten. Tämän tutkimuksen pitkittäisasetelman toisessa osassa, kun 

tutkimuskysymyksenä on imetetyksi tulemisen keston yhteys koettuun tyytyväisyyteen 

aikuisuudessa, SES on siis tutkittavan lapsuuden perheen SES.  

 

Lapsen ennenaikaisella syntymällä ja alhaisella syntymäpainolla on huomattu myös olevan 

vaikutuksia sekä lapsen yleiseen kehitykseen, imetyksen toteutumiseen (Raju, Higgins, 

Stark, & Leveno, 2006)  että vanhemmuuteen (Jackson, Ternestedt, & Schollin, 2003). 



  

17 
 

Tässä tutkimuksessa lapsen syntymäpainoa ja täysiaikaisena syntymistä oli kysytty 

vanhemmilta vuonna 1980. Syntymäpainot vaihtelivat 1050-5750 gramman välillä, 

keskiarvon ollessa 3538 g (Taulukko 1). Jotta voitiin erottaa vaikuttaako selkeästi 

alipainoisena syntyminen tyytyväisyyteen luokiteltiin muuttuja kolmeen luokkaan (alle 

2500 g, 2500-4000g ja 4000-5750 g).  

 

Tässä tutkimuksessa kontrolloidaan taustamuuttujana myös sukupuoli ja ikä. Lapsen 

sukupuolella on huomattu olevan vaikutusta isien tyytyväisyyteen vanhemmuuteen (Brage-

Hudson ym., 2001; Elek ym 2003). Lasten iät vaihtelevat vuonna 1983 kuudesta vuodesta 

21 ikävuoteen, joten lapsen iän vaikutus haluttiin myös kontrolloida. Imetetyksi tulemisen 

vaikutuksia tutkittavan omaan tyytyväisyyteen aikuisuudessa (vuonna 2007 kerätyt tiedot) 

taustamuuttujina kontrolloidaan tutkittavan sukupuoli ja ikä (30-45 –vuotta). Näin ollen 

pystytään tarkkailemaan, onko sukupuolella vaikutusta siihen, miten imetetyksi tulemisen 

kesto mahdollisesti vaikuttaa tyytyväisyyteen aikuisuudessa. Imettämisen vaikutuksia 

tutkiessa vanhemman sukupuolen vaikutusta tutkitaan tekemällä analyysit erikseen äideille 

ja isille.  

3.Tulokset 
 

3.1 Perustunnusluvut ja muuttujien väliset yhteydet 
Perustiedot tämän tutkimuksen muuttujista löytyvät taulukosta 1. Taulukosta voi havaita, 

että yleisimmin imetys oli kestänyt alle neljä kuukautta. Suurin osa vanhemmista ja 

tutkittavista oli melko tyytyväisiä tai tyytyväisiä kaikilla tyytyväisyyden osa-alueilla.  

Taulukossa 2 on esitetty tyytyväisyysmuuttujien frekvenssit ja niiden jakautuminen 

sukupuolittain. Sukupuolen vaikutusta vanhemman ja tutkittavan kokemaan 

tyytyväisyyteen tutkittiin kategoristen muuttujien χ2-testillä. Naiset ja miehet erosivat 

tyytyväisyyden kokemuksissa tilastollisesti erittäin merkitsevästi vuonna 1983 kaikissa 

tyytyväisyyden osa-alueissa ja yleisessä tyytyväisyydessä toisistaan (p<.001) (Taulukko 2).  

Äidit olivat isiä tyytyväisempiä vanhemmuuteen, mutta miehet kokivat naisia enemmän 

tyytyväisyyttä puolisoina, työelämässä sekä yleistä tyytyväisyyttä. Vuonna 2007 naisten ja 

miesten välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa tyytyväisyydessä puolisona tai 

yleisessä tyytyväisyydessä (Taulukko 3). Sukupuolet erosivat kuitenkin tilastollisesti 

merkitsevästi tyytyväisyydessä vanhemmuuteen (p<.05) ja tyytyväisyydessä työelämään 
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(p<.01) siten, että naiset olivat miehiä tyytyväisempiä sekä vanhemmuuteen että 

työelämään.  

Muuttujien väliset Spearmanin korrelaatiokertoimet on esitetty taulukossa 4. Riippuvista 

muuttujista imetyksen kesto korreloi tilastollisesti merkitsevästi vain tutkittavan äidin 

tyytyväisyyden vanhempana kanssa (r=.065, p<.01). Taustamuuttujista imetyksen kesto 

korreloi tilastollisesti merkitsevästi lapsen syntymäpainon (r=.06, p<.01) ja perheen 

sosioekonomisen aseman kanssa (r=-.06, p<.01).  

Tutkittavan äitien ja isien kokema tyytyväisyys korreloi tilastollisesti merkitsevästi kaikilla 

tyytyväisyyden osa-alueilla (p<.01). Voimakkain yhteys oli äitien ja isien tyytyväisyydessä 

parisuhteeseen (r=.605, p<.01) ja vanhempien kokeman yleisen tyytyväisyyden välillä 

(r=.605, p<.01). Eri sukupolvien tyytyväisyyden osa-alueista korreloivat tutkittavan 

tyytyväisyys vanhemmuuteen ja isän tyytyväisyys työhön (r=.088, p<.05), tutkittavan 

tyytyväisyys puolisona ja äidin tyytyväisyys puolisona (r=.104, p<.05) ja äidin yleinen 

tyytyväisyys (r=.083, p<.01), tutkittavan tyytyväisyys työelämään ja äidin tyytyväisyys 

vanhempana (r=.089, p<.01) ja äidin yleinen tyytyväisyys (r=.104, p<.01) sekä isän 

tyytyväisyys työelämään (r=.083, p<.05). Yleinen tyytyväisyys korreloi äidin 

tyytyväisyyden vanhemmuuteen (r=.082, p<.05) isän tyytyväisyyden kanssa työelämään 

(r=.167, p<.01) ja isän kokeman yleisen tyytyväisyyden kanssa (r=.108, p<.05).  
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Taulukko 1. Tutkittavia kuvailevat tunnusluvut   

 Ka (kh) Vaihteluväli N (%) 

Lapsuusiän muuttujat:     

Imetyksen kesto (kk) 3.988 (3.353) 0-39 1934 

Alle 4kk    1186 (61.3) 

4-6 kk   453 (23,4) 

7-11 kk   230 (11.9) 

yli 12 kk   65 (3.4) 

SES: 0.225 (1.642) -4.29-4.99 1934 

0=Matala   931 (48.1) 

1=Korkea   1003 (51.9) 

Ikä 1983 12.45 (4.85) 6-21 1934 

Sukupuoli:    

1=tyttö   1011 (52.3) 
0=poika   923 (47.7) 

Täysiaikaisuus:   1934 
1=täysiaikainen   1738 (89.9) 

2= ei täysiaikainen   196 (10.1) 

Syntymäpaino 3538.0 (500.445)  1510- 5750 1934 

1500-2500   48 (2.5) 
2500-4000   910 (47.1) 

4000-5750   976 (50.5) 

Äidin tyytyväisyys vanhemmuuteen 4.16 (.76) 1-5 1881 

Äidin tyytyväisyys puolisona 3.96 (.87) 1-5 1830 

Äidin tyytyväisyys työelämään 4.06 (.76) 1-5 1607 

Äidin yleinen tyytyväisyys 4.04 (.64) 1-5 1565 

Isän tyytyväisyys vanhempana 4.15 (.82) 1-5 1744 

Isän tyytyväisyys puolisona 4.06 (.87) 1-5 1728 

Isän tyytyväisyys työelämään 4.15 (.79) 1-5 1629 

Isän yleinen tyytyväisyys 4.12 (.68) 1-5 1619 

Aikuisiän muuttujat:     

Ikä 36.45 (4.85) 30-45 1934 

Tyytyväisyys vanhemmuuteen  4.15 (.74) 1-5 838 

Tyytyväisyys puolisona 3.91 (.87) 1-5 950 

Tyytyväisyys työelämään 4.04 (.75) 1-5 1091 

Yleinen tyytyväisyys 4.04 (.60) 1-5 606 
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Taulukko 2. Luokitellut tyytyväisyysmuuttujien frekvenssit ja ryhmien välinen eroavuus 
sukupuolittain 1983 

 Äidit Isät   Merkitsevyys 
 N (%) (%)  

Tyytyväisyys vanhemmuuteen 1983 1881 1744 X^2(1)=285.741, p<.001 

Tyytyväinen 1641 (83.5%) 1424 (81.7 %)  

Tyytymätön 267 (14.2%) 320 (18.3%)  

Tyytyväisyys puolisona 1983 1830 1728 X^2(1)=626.106, p<.001 

Tyytyväinen 1393 (76.1%)  1350 (78.1 %)   

Tyytymätön 437 (23.9%) 378 (21.9%)  

Tyytyväisyys työelämään 1983 1607 1629 X^2(1)=76.542, p<.001 

Tyytyväinen 1329 (82.7%) 1370 (84.1 %)  
Tyytymätön 278 (17.3%) 259 (15.9%)   

Yleinen tyytyväisyys 1983 1230 1347 X^2(1)=350.450, p<.001 

Tyytyväinen 1085 (88.2%) 1187 (88.1%)  

Tyytymätön 145 (11.8%) 160 (11.9%)  

 
 
Taulukko 3. Luokitellut tyytyväisyysmuuttujien frekvenssit ja ryhmien välinen eroavuus 
sukupuolittain 2007 

 Naiset Miehet Merkitsevyys 

 N (%) N(%)  

Tyytyväisyys vanhemmuuteen 2007 518 320 X^2(1)=9.472, p=.002 

Tyytyväinen 473 (91.31%) 270 (84.38%)  

Tyytymätön 45 (8.69 %) 50 (15.63%)  

Tyytyväisyys puolisona 2007 574 376 X^2(1)=.034, p=.885 
Tyytyväinen 449 (78.22%) 296 (78.72%)  
Tyytymätön 125 (21.78%) 80 (21.28 %)  
Tyytyväisyys työelämässä 2007 662 429 X^2(1)=11.075, p=.001 
Tyytyväinen 580 (87.61%)  344 (80.18%)  
Tyytymätön 82 (12.39%)  85 (19.81%)  
Yleinen tyytyväisyys 2007 367 239 X^2(1)=.021, p=.884 
Tyytyväinen 336 (91.55%) 218 (91.21%)  
Tyytymätön 31 (8.45%) 21 (8.79%)  
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3.2 Imettämisen keston ja tutkittavien vanhempien tyytyväisyyden väliset 

yhteydet 

Imettämisen keston ja vanhempien tyytyväisyyden välisiä yhteyksiä tutkittiin logistisella 

regressioanalyysilla. Menetelmän valintaan vaikutti tyytyväisyysmuuttujien jakaumien 

voimakas vinous, jolloin lineaarisen regressioanalyysin oletukset eivät olisi täyttyneet. 

Tyytyväisyys muuttujista muodostettiin luokitellut muuttujat (tyytyväinen/ tyytymätön). 

Referenssikategoriana kaikissa analyyseissa oli tyytyväiset. Taustamuuttujat kontrolloitiin 

lisäämällä analyysiin askeltaen SES, toiseksi lapsen/tutkittavan sukupuoli, kolmanneksi 

lapsen/tutkittavan ikä sekä neljänneksi lapsen/tutkittavan syntymäpaino ja täysiaikaisena 

syntyminen.  

Logistisen regressioanalyysin tulosten (taulukko 5) mukaan imetyksen keston ja äidin 

tyytyväisyyden vanhemmuuteen välillä on tilastollisesti merkitsevä yhteys. Pidempi imetys 

lisää todennäköisyyttä äidin tyytyväisyyteen 28% (p<.01), kun taustamuuttujat on 

kontrolloitu. Ilman taustamuuttujien kontrollointia yhteys oli vain hiukan voimakkaampi 

(OR=1.29, p<..01). Imetyksen kestolla ei ollut tilastollisesti merkitsevää yhteyttä äidin 

tyytyväisyyteen puolisona, työelämässä tai yleiseen tyytyväisyyteen. Taustamuuttujien 

kontrolloimisella ei ollut tähän vaikutusta.  

Taulukosta 6 on esitetty logistisen regressioanalyysin tulokset imetyksen keston ja isien 

tyytyväisyyden osa-alueiden välisistä yhteyksistä.  Imetyksen kestolla ei ollut tilastollisesti 

merkitsevää yhteyttä yhteenkään tyytyväisyyden osa-alueeseen eikä yleiseen 

tyytyväisyyteen isillä, kun taustamuuttujat on kontrolloitu. 

3.3 Imetetyksi tulemisen keston ja tyytyväisyyden kokemisen yhteydet 

aikuisuudessa 
Logistisen regressioanalyysin tulosten mukaan imetetyksi tulemisen kesto ei ollut 

tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä tutkittavan kokemaan tyytyväisyyteen omaan 

vanhemmuuteen, rooliin puolisona tai työelämässä eikä yleiseen tyytyväisyyteen 

aikuisuudessa (taulukko 7). Taustamuuttujien kontrolloiminen ei vaikuttanut yhteyksiin. 

Erillisessä analyysissä kontrolloitiin myös tutkittavan vanhemman tyytyväisyyden 

vanhempana ja yleisen tyytyväisyyden vaikutus, mutta näillä ei ollut vaikutusta tulokseen, 

joten niiden tulostaulukoita ei raportoida erikseen.  
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Taulukko 4. Muuttujien väliset järjestyskorrelaatiokertoimet 

  1. 2.  3.  4.  5.  6.  7.  8.  9.  10. 11. 12.  13. 14. 15. 16.  17. 

1.Sukupuoli ^ 1                                 

2.Syntymävuosi^ -,028 1                               

3. Syntymäpaino^ -,097** ,012 1                             

4. Täysiaikaisuus^ -,019 ,018 -
,320** 

1                           

5. SES ^^ -,026 ,110** -,016 ,032 1                         

6. Imetyksen kesto ,007 ,022 ,060** -,019 -,060** 1                       

7. Äidin 
tyytyväisyys 
vanhempana -83 

,031 -,013 ,006 -,030 -,064** ,065** 1                     

8. Äidin 
tyytyväisyys 
puolisona -83 

,029 -,015 ,009 -,014 -,092** ,022 ,476** 1                   

9. Äidin 
tyytyväisyys 
työelämään -83 

-,023 -,061* ,027 -,019 -,043 ,008 ,270** ,239** 1                 

10. Äidin yleinen 
tyytyväisyys -83 

-,007 -,046 -,007 ,014 -,077** ,016 ,871** ,805** ,710** 1               

11. Isän 
tyytyväisyys 
vanhempana -83 

-,001 ,030 -,006 -,011 -,070** ,009 ,407** ,412** ,193** ,453** 1             

12. Isän 
tyytyväisyys 
puolisona -83 

-,018 -,004 ,035 -,039 -,088** ,025 ,345** ,605** ,184** ,502** ,642** 1           

13. Isän 
tyytyväisyys 
työelämään-83 

,045 -,049* ,028 -,029 -,037 ,014 ,226** ,237** ,234** ,288** ,360** ,370** 1         

14.  Isän yleinen 
tyytyväisyys -83 

,001 ,001 ,014 -,009 -,058* ,021 ,395** ,525** ,294** ,605** ,904** ,869** ,777** 1       

15. Tyytyväisyys 
vanhemmuuteen 
2007 

,106** ,062 -,060 ,000 -,032 -,027 ,048 ,064 -,018 ,029 -,002 ,056 ,088* ,053 1     

16. Tyytyväisyys 
puolisona 2007 

-,006 ,069* ,001 -
,073* 

-,012 ,021 ,046 ,105** ,003 ,086* -,006 ,053 ,026 ,041 ,368** 1   

17. Tyytyväisyys 
työelämään 2007 

,101** -,033 ,039 ,002 ,033 -,008 ,089** ,052 ,020 ,104** ,036 ,035 ,083* ,048 ,261** ,207** 1 

18. Yleinen 
tyytyväisyys 2007 

,006 ,096* -,038 ,009 -,007 -,013 ,082* ,072 -,022 ,053 ,038 ,056 ,167** ,108* ,824** ,780** ,669** 

**. p<.01 *. p<.05  

^. tutkittavan ^^ tutkittavan lapsuuden perheen 
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Taulukko 5. Logistisenregressioanalyysin tulokset (vedonlyöntisuhde OR ja 95 % luottamusväli) äidin 
tyytyväisyyden ja imetyksen keston yhteyksistä  

  OR (lv 95%) OR (lv 95%) OR (lv 95%) OR (lv 95%) OR (lv 95%) 
Äidin tyytyväisyys vanhempana (n=1881)    

Imetyksen kesto 1.29 (1.08-1.54) 1.28 (1.07-1.52) 1.28 (1.07- 1.53) 1.28 (1.07- 0.53) 1.28 (1.07-1.53) 

SES  0.70 (0.54-0.92) 0.71 .(0.54-0.92) 0.71 (0.54-0.92) 0.71 (0.55-0.93) 

Lapsen 
syntymävuosi 

  0.99 (0.97-1.02) 0.99 (0.97-1.02) 1.0 (0.97-1.02) 

Lapsen sukupuoli    1.18 (0.91-1.53) 1.18.(0.91-1.53) 

Syntymäpaino     0.98 (0.76-1.26) 
Täysiaikaisuus     0.78 (0.51-1.2) 
      
Äidin tyytyväisyys puolisona 1983 (n=1830)    

Imetyksen kesto 1.07 (0.93-1.22) 1.05 (0.92-1.20) 1.05 (0.92-1.21) 1.05 (0.92-1.21) 1.05 (0.92-1.20) 

SES  0.65 (0.52-0.81) 0.65 (0.52-0.81) 0.65 (0.52-0.81) 0.65 (0.53-0.82) 

Lapsen 
syntymävuosi 

  0.98 (0.97-1.02) 1.00 (0.98-1.02) 1.00 (0.98- 1.02) 

Lapsen sukupuoli    1.13 (0.91-1.40) 1.13 (0.91-1.41) 

Syntymäpaino     1.03 (0.84-1.27) 
Täysiaikaisuus     0.94 (0.65-1.36) 
      
Äidin tyytyväisyys työelämään (n=1607)    

Imetyksen kesto 1.03 (0.88-1.21) 1.02 (0.87-1.20) 1.04 (0.88-1.22) 1.03 (0.88-1.22) 1.03 (0.87-1.21) 

SES  0.80 (0.61-1.04) 0.82 (0.63-1.07) 0.82 (0.63-1.07) 0.82 (0.63-1.07) 

Lapsen 
syntymävuosi 

  0.97 (0.94-1.0) 0.97 (0.94-1.0) 0.97 (0.94-1.00) 

Lapsen sukupuoli    0.87 (0.67-1.13) 0.88 (0.68-1.14) 

Syntymäpaino     1.12 (0.87-1.43) 
Täysiaikaisuus     0.92 (0.59-1.43) 
      

Äidin yleinen tyytyväisyys (n=1565)     

Imetyksen kesto 1.06 (0.86-1.32) 1.05 (0.85-1.31) 1.07 (0.86-1.33) 1.07 (0.86-1.32) 1.07 (0.86-1.37) 

SES  0.61 (0.43-0.88) 0.63 (0.44-0.90) 0.63 (0.44-0.90) 0.62 (0.44-0.89) 

Lapsen 
syntymävuosi 

  0.97 (0.94-1.01) 0.97 (0.94-1.01) 0.97 (0.94-1.01) 

Lapsen sukupuoli    0.93 (0.66-1.32) 0.93 (0.65-1.32) 

Syntymäpaino     0.99 (0.70-1.40) 
Täysiaikaisuus     1.23 (0.64-2.37) 
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Taulukko 6. Logistisen regressioanalyysin tulokset (vedonlyöntisuhde OR ja 95 % luottamusväli) isän 
tyytyväisyyden ja imetyksen keston yhteyksistä  

  OR (lv 95%) OR (lv 95%) OR (lv 95%) OR (lv 95%) OR (lv 95%) 

Isän tyytyväisyys vanhempana (n=1744)    

Imetyksen kesto 1.03 (0.89-1.20) 1.02 (0.88-1.18) 1.01 (0.87-1.18) 1.01 (0.87-1.18) 1.01 (0.87-1.18) 

SES  0.70 (0.54-0.89) 0.68 (0.53-0.87) 0.68 (0.53-0.87) 0.68 (0.53-0.87) 
Lapsen 
syntymävuosi  1.02 (1.00-1.05) 1.02 (1.00-1.05) 1.02 (1.00-1.05) 

Lapsen sukupuoli    0.99 (0.78-1.26) 0.98 (0.78-1.26) 

Syntymäpaino     0.95 (0.75-1.20) 

Täysiaikaisuus     0.91 (0.60-1.38) 

Isän tyytyväisyys puolisona (n=1728)     

Imetyksen kesto 1.08 (0.94-1.24) 1.06 (0.92-1.23) 1.06 (0.92-1.23) 1.06 (0.92-1.23) 1.06 (0.92-1.22) 

SES  0.65 (0.52-0.82) 0.65 (0.51-0.82) 0.65 (0.51-0.82) 0.65 (0.52-0.82) 

Lapsen syntymävuosi  1.00 (0.98-1.03) 1.00 (0.98-1.03) 1.00 (0.98-1.03) 

Lapsen sukupuoli    0.90 (0.72-1.14) 0.91 (0.72-1.15) 

Syntymäpaino     1.10 (0.88-1.38) 

Täysiaikaisuus     0.81 (0.55-1.19) 

Isän tyytyväisyys työelämään (n=1629)    

Imetyksen kesto 1.05 (0.89-1.24) 1.04 (0.88-1.24) 1.05 (0.89-1.26) 1.06 (0.89-1.26) 1.05 (0.89-1.25) 

SES  0.82 (0.62-1.07) 0.83 (0.64-1.09) 0.84 (0.64-1.10) 0.85 (0.64-1.11) 

Lapsen syntymävuosi  0.97 (0.95-1.00) 0.97 (0.95-1.00) 0.97 (0.95-1.00) 

Lapsen sukupuoli    1.26 (0.96-1.64) 1.28 (0.98-1.67) 

Syntymäpaino     1.14 (0.88-1.48) 

Täysiaikaisuus     0.86 (0.55-1.33) 

Isän yleinen tyytyväisyys (n=1619)     

Imetyksen kesto 1.09 (0.88-1.34) 1.08 (0.87-1.33) 1.08 (0.87-1.33) 1.08 (0.87-1.33) 1.07 (0.87-1.33) 

SES  0.70 (0.50-0.98) 0.69 (0.49-0.98) 0.69 (0.49-0.98) 0.70 (0.49-0.98) 
Lapsen  
syntymävuosi  1.00 (0.97-1.04) 1.00 (0.97-1.04) 1.00 (0.97-1.04) 

Lapsen sukupuoli    1.00 (0.71-1.39) 1.00 (0.72-1.40) 

Syntymäpaino     1.06 (0.77-1.46) 

Täysiaikaisuus         0.97 (0.55-1.71) 
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Taulukko 7. Logistisenregressioanalyysin tulokset (vedonlyöntisuhde OR ja 95 % luottamusväli) imetetyksi 
tulemisen keston ja tyytyväisyyden kokemuksien yhteyksistä  2007 

  OR (lv 95%) OR (lv 95%) OR (lv 95%) OR (lv 95%) OR (lv 95%) 

Imetetyksi tulemisen yhteys tyytyväisyyteen omaan vanhemmuuteen (n=838)  

Imetyksen kesto 0.91 (0.71-1.16) 0.89 (0.69-1.15) 0.90 (0.70-1.16) 0.88 (0.69-1.14) 0.90 (0.70-1.17) 

Lapsuudenperheen SES 0.80 (0.52-1.23) 0.76 (0.49-1.18) 0.77 (0.50-1.20) 0.77 (0.50-1.21) 

Syntymävuosi   1.04 (1.00-1.09) 1.04 (1.00-1.09) 1.04 (1.00-1.09) 

Sukupuoli    1.95 (1.27-3.01) 1.88 (1.22-2.91) 

Syntymäpaino     0.72 (0.47-1.11) 

Täysiaikaisuus     0.83 (0.40-1.73) 

Imetetyksi tulemisen yhteys tyytyväisyyteen puolisona (n=950)   

Imetyksen kesto 1.07 (0.88-1.28) 1.06 (0.88-1.28) 1.07 (0.88-1.29) 1.07 (0.88-1.29) 1.07 (0.88-1.29) 

Lapsuudenperheen SES 0.95 (0.67-1.30) 0.91 (0.67-1.25) 0.91 (0.67-1.25) 0.92 (0.67-1.26) 

Syntymävuosi   1.04 (1.00-1.07) 1.04 (1.00-1.07) 1.04 (1.00-1.07) 

Sukupuoli    0.95 (0.69-1.31) 0.94 (0.68-1.30) 

Syntymäpaino     0.89 (0.65-1.21) 

Täysiaikaisuus     0.56 (0.34-0.93) 

Imetetyksi tulemisen yhteys tyytyväisyyteen työelämässä aikuisena (n=1091)  

Imetyksen kesto 0.98 (0.80-1.19) 0.99 (0.81-1.20) 0.99 (0.81-1.20) 0.97 (0.80-1.18) 0.96 (0.78 -1.17) 

Lapsuudenperheen SES 1.20 (0.86-1.67) 1.23 (0.88-1.72) 1.25 (0.89-1.75) 1.25 (0.89-1.76) 

Syntymävuosi   0.98 (0.95-1.01) 0.98 (0.95-1.01) 0.98 (0.95-1.01) 

Sukupuoli    1.76 (1.26-2.46) 1.82 (1.30-2.55) 

Syntymäpaino     1.34 (0.97-1.86) 

Täysiaikaisuus     1.18 (0.66-2.10) 

Imetetyksi tulemisen yhteys yleiseen tyytyväisyyteen aikuisena (n=606)  

Imetyksen kesto 0.95 (0.68-1.32) 0.94 (0.67-1.32) 0.96 (0.68-1.35) 0.96 (0.68-1.35) 0.97 (0.69-1.37) 

Lapsuudenperheen SES 0.94 (0.53- 1.66) 0.86 (0.48-1.54) 0.86 (0.48-1.54) 0.86 (0.48-1.55) 

Syntymävuosi   1.08 (1.01-1.15) 1.08 (1.01-1.15) 1.08 (1.01-1.15) 

Sukupuoli    1.03 (0.57-1.85) 1.00 (0.56-1.80) 

Syntymäpaino     0.76 (0.43-1.34) 

Täysiaikaisuus         0.97 (0.35-2.65) 
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4.Pohdinta 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tutkia, onko imetyksen kestolla yhteyttä vanhempien 

kokemaan yleiseen tyytyväisyyteen ja sen osa-alueisiin: tyytyväisyyteen vanhempana, 

puolisona ja työelämässä. Lisäksi tutkittiin, onko imetetyksi tulemisen kestolla yhteyttä 

tutkittavan kokemaan tyytyväisyyteen aikuisuudessa. Taustamuuttujina kontrolloitiin 

tutkittavan sukupuoli, ikä, perheen SES, syntymäpaino ja täysiaikaisena syntyminen   

4.1.Imetyksen kesto ja tyytyväisyyden kokemukset  
 

4.1.1. Imettämisen kesto ja vanhempien kokema tyytyväisyys  

Tulokset osoittivat, että tutkimuksen hypoteesi pidemmän imetysajan ja tutkittavan äitien 

kokeman korkeamman tyytyväisyyden vanhempana yhteydestä sai tukea. Pidempään 

imettäneet äidit kokivat siis todennäköisemmin korkeampaa tyytyväisyyttä vanhempana 

kuin lyhyen aikaa imettäneet äidit. Tulos saa tukea aiemmista tutkimuksista, joissa on 

todettu, että imetys on yhteydessä ennen kaikkea äidin ominaisuuksiin ja kokemukseen 

vanhemmuudesta, vaikuttaen mm. äidin mielialaan ja stressinsäätelyyn (Gröer, 2005; 

Mezzacappa ym., 2005; Mezzacappa, & Katkin, 2002) sekä minäpystyvyysuskomuksiin 

itsestään vanhempana (McCarter‐Spaulding, & Kearney, 2001; Otsuka ym, 2008). Tämän 

tutkimuksen aineiston perusteella ei kuitenkaan voi vielä päätellä, vaikuttaako imetyksen 

kesto äitien kokemaan tyytyväisyyteen vai imettävätkö tyytyväisemmät äidit 

todennäköisesti kauemman.  

Tyytyväisyyden kokemuksien eri elämän alueilla on aiemmassa tutkimuksessa huomattu 

olevan yhteydessä toisiinsa (Pavot & Diener, 2008; Stanley ym., 2012; Sevigny, & 

Loutzenhiser, 2010; Hill, 2005). Erityisen vahvasti tyytyväisyyden vanhempana ja 

puolisona on huomattu olevan yhteydessä toisiinsa, ja näiden on huomattu vaikuttavan 

koettuun yleiseen tyytyväisyyteen (Rogers & White, 1998; Pavot & Diener, 2008; Diener 

ym., 2013). Myös tässä tutkimuksessa tyytyväisyyden kokemukset erielämän alueilla ovat 

vahvasti yhteydessä, erityisesti tyytyväisyys vanhempana ja tyytyväisyys puolisona. Tässä 

tutkimuksessa imetyksen kestolla ei kuitenkaan ollut yhteyttä äidin tyytyväisyyden 

kokemuksiin muilla tyytyväisyyden osa-alueilla kuin vanhemmuudessa. Tulosta saattaa 

selittää omalta osaltaan se, että vaikka yhteys imetyksen ja tyytyväisyyden vanhempana 

välillä oli merkitsevä, yhteys tyytyväisyyteen ei ollut niin voimakas, että se heijastuisi 

muille tyytyväisyyden osa-alueille. Myös se, miten eri elämän alueet vaikuttavat toisiinsa, 
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vaikuttaa ihmisen tyytyväisyyden kokemuksiin, esimerkiksi perheen ja työn suhde toisiinsa 

vaikuttaa merkittävästi ihmisen yleiseen tyytyväisyyteen elämään (King ym., 1996). 

Imetys tosin liittyy vanhemmuuteen usein vain lyhyen aikaa lapsen ollessa pieni ja tällöin 

ei äiti usein ole työelämässä. Toisaalta tämän tutkimuksen aineistossa vanhempien 

tyytyväisyyttä on kartoitettu osalla vanhemmista pitkänkin ajan jälkeen, joten imetyksellä 

näyttäisi olevan pitkäkestoisia yhteyksiä äitien tyytyväisyyteen vanhempana.  

Isien tyytyväisyyden kokemuksiin imetyksen kestolla ei ollut yhteyttä millään 

tyytyväisyyden osa-alueella. Tätä selittää osaltaan se, että imetys on äidin ja lapsen välinen 

tapahtuma, eikä siis aktiivinen osa isien vanhemmuutta. Isien on myös huomattu tukevan ja 

pitävän parhaana äidin valitsemaa lapsen ruokkimistapaa (Shaker ym., 2003), mikä saattaa 

osaltaan myös selittää sitä, ettei imetyksellä ole yhteyttä isien tyytyväisyyteen. Isien on 

kuitenkin huomattu voivan vaikuttaa imetyksen onnistumiseen ja jopa aloittamiseen 

äideille tarjoamansa tuen kautta (Hunter & Cattelona, 2014). 

Tässä tutkimuksessa sukupuolet erosivat tyytyväisyyden kokemuksissa. Tutkittavien äidit 

kokivat enemmän tyytyväisyyttä vanhempana kuin isät, ja isät olivat tyytyväisempiä 

puolisoina ja työelämässä. Nämä tulokset vastasivat niitä aiempia tutkimustuloksia, joissa 

oli tutkittu vain tyytyväisyyden kokemuksia, eikä erotettu pystyvyyden tunteita 

tyytyväisyydestä (Rogers & White, 1998;  Salonen ym. 2009; Thompson & Walker, 2004).  

Tutkimuksissa, joissa pystyvyyden tunteet on otettu huomioon, on huomattu, että äidit 

tuntevat enemmän pystyvyyden tunteita ja isät tyytyväisyyttä vanhemmuuteen (Gilmore & 

Cuskelly, 2008). Pystyvyyden tunteiden ja jo ennen lapsen syntymää olevien uskomusten 

omista taidoista vanhempana on taas huomattu olevan yhteydessä lapsen syntymän jälkeen 

koettuun tyytyväisyyteen (Ngai, 2010).  Tämä on ensimmäisiä tutkimuksia, jotka 

kartoittavat vanhempien tyytyväisyyden kokemuksien yhteyttä imetyksen kestoon, mutta 

äitien minäpystyvyysuskomusten on myös aiemmassa tutkimuksessa huomattu olevan 

yhteydessä imetyksen kestoon (O’Brien, 2008; Meedya, 2010; Wilhelm ym., 2008; Ystrom 

ym., 2008). Aikaisemmassa tutkimuksessa myös lapsen sukupuolella on huomattu olevan 

vaikutusta vanhemman kokemaan tyytyväisyyteen siten, että poikalasten isien on havaittu 

olevan tyytyväisempiä vanhempana kuin tyttölasten isien (Brage-Hudson ym., 2001; Elek 

ym 2003).  Tässä aineistossa lapsen sukupuolella ei ollut vaikutusta vanhempien kokemaan 

tyytyväisyyteen.  
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4.1.2 Imetetyksi tuleminen ja tyytyväisyyden kokemukset aikuisuudessa 

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan imetetyksi tulemisen kesto ei ole yhteydessä 

aikuisuudessa koettuun yleiseen tyytyväisyyteen tai sen osa-alueisiin. Aiemmassa 

tutkimuksessa todetut imetyksen positiiviset vaikutukset lapsen kehitykseen (mm. 

Ferguson & Molfese, 2007; Hanson 2003; Jwa ym., 2014; McCrory & Layte 2012) eivät 

siis tämän tutkimuksen tulosten valossa heijastu aikuisuudessa koettuun tyytyväisyyteen. 

Aiemmassa tutkimuksessa on löydetty yhteys pidemmän imetyksi tulemisen ja aikuisuuden 

korkeamman älykkyysosamäärän, pidemmän koulutuksen ja korkeampien tulojen välillä 

(Victora ym. 2015). Nämä ovat kaikki tekijöitä, joiden ajatellaan olevan yhteydessä 

aikuisuudessa koettuun tyytyväisyyteen. Tässä tutkimuksessa ei kuitenkaan löydetty 

yhteyttä imetyksen keston ja aikuisuudessa koetun tyytyväisyyden välillä. Näiden tulosten 

perusteella voitaisiin siis ajatella, että imetyksellä ei ole näin kauaskantoisia vaikutuksia. 

Toisaalta on myös mahdollista, että tyytyväisyyden kokemukseen vaikuttavat niin monet 

asiat, että tässä aineistossa imetyksen vaikutus ei pääse ilmi. Lisäksi on huomioitava se, 

että tämän tutkimuksen aineistossa suurinta osaa tutkittavista oli imetetty n. neljä 

kuukautta. Yhteys aikuisuuden tyytyväisyyteen vaikuttaviin tekijöihin esiintyikin 

verrattaessa yli vuoden imetettyjä alle vuoden imetettyihin (ks. Victoria ym 2015). Kaiken 

kaikkiaan imetyksin tulemisen keston vaikutuksista on kuitenkin hyvin vähän 

tutkimustietoa. Tämän tutkimuksen tulokset lisäävät tietoa siten, että voidaan todeta että 

aineistossa, jossa suurinta osaa (84,7% ks. taulukko 1) tutkittavista on imetetty alle kuusi 

kuukautta, yhteyttä imetetyksi tulemisen keston tyytyväisyyden kokemusten aikuisuudessa 

välillä ei todeta.  

Tämän tutkimuksen tutkittavilla oli vähemmän eroja aikuisuuden tyytyväisyyden 

kokemuksissa sukupuolten välillä kuin heidän vanhemmillaan. Naiset ja miehet eivät 

eronneet tyytyväisyydessä puolisoina ja yleisissä tyytyväisyyden kokemuksissa. Naiset 

kokivat kuitenkin isiä enemmän tyytyväisyyttä vanhempana, mikä vastasi aiempia 

tutkimustuloksia sukupuolen vaikutuksista tyytyväisyyteen (Rogers & White, 1998;  

Salonen ym. 2009; Thompson & Walker, 2004). Tässä aineistossa naiset olivat myös 

tyytyväisempiä työelämään kuin miehet, mikä taas eroaa aiempien tutkimusten tuloksista, 

joissa miesten on havaittu olevan tyytyväisempiä työhön kuin naisten (Rogers & White, 

1998;  Salonen ym. 2009; Thompson & Walker, 2004). 
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4.2 Mahdollisia mekanismeja 
Tämän tutkimuksen tulos imetyksen keston ja äidin tyytyväisyyden vanhempana 

yhteydestä saa monipuolisesti tukea aiemmasta tutkimuksesta. Yhteyden taustalla voi olla 

sekä imetyksen keston vaikutus äidin tyytyväisyyteen että koetun tyytyväisyyden vaikutus 

imetyksen kestoon.  Seuraavaksi tarkastellaan aiemman tutkimustiedon valossa näitä 

mahdollisia mekanismeja yhteyden taustalla.  

4.2.1 Imetyksen keston vaikutus äidin tyytyväisyyteen vanhempana 

Aiempien tutkimustulosten perusteella mahdollisia mekanismeja, jotka välittävät 

imetyksen yhteyttä äidin tyytyväisyyteen vanhempana, on useita. Ensinnäkin imetys 

todetusti vaikuttaa äidin hormonitoimintaan lisäten mielialaan positiivisesti ja 

rauhoittavasti vaikuttavan oksitosiinin erittymistä (Matthiesen ym., 2001;  Uvnäs-Moberg 

& Petersson, 2005). Useissa tutkimuksissa onkin huomattu imettämisen olevan yhteydessä 

äidin parempaan mielialaan ja vähäisempään stressiin (Gröer, 2005; Mezzacappa ym., 

2005; Mezzacappa, & Katkin, 2002).  Näin ollen pidempi imetys lisäisi äidin 

tyytyväisyyttä fyysisten tekijöiden kautta, jotka säätelevät äidin mielialaa ja stressin 

kokemuksia. Imettävien äitien on havaittu kokevan myös vähemmän negatiivisia tunteita 

äitiydestä (Else-Quest ym., 2003). Imetyksen on huomattu olevan yhteydessä myös äitien 

parempaan unen laatuun ja määrään (Tu ym., 2006; Kendall-Tackett ym., 2011). 

Toisena mahdollisena mekanismina voidaan pitää äitien odotuksia imetyksen kestosta ja 

käsityksiä hyvästä äitiydestä. Kuten aiemmin jo on todettu, imetys ei aina onnistu 

odotusten mukaisesti ja erityisesti sillä on havaittu olevan vaikutusta äidin kokemaan 

tyytyväisyyteen. Imetyksen kesto itsessään ei mahdollisesti siis ole tärkein tyytyväisyyteen 

vaikuttaja, vaan se, miten äidin odotukset imetyksen kestosta toteutuvat. Äidit ovat 

suurimmalta osin tyytyväisiä imetyskokemukseensa, mutta jos imetys on kestänyt aiottua 

lyhyemmän ajan, se on vähentänyt tyytyväisyyttä (Labarere ym. 2011). Aiempi tutkimus 

on rajautunut käsittelemään lähinnä äidin tyytyväisyyttä imetyskokemukseen, mutta tämän 

tutkimuksen tulosten perusteella on mahdollista, että tyytyväisyyden kokemukset 

imetyksestä voivat heijastua myös vanhemmuudesta koettuun tyytyväisyyteen. Tämän 

tutkimuksen aineistossa suurin osa äideistä tunsikin korkeaa tai melko korkeaa 

tyytyväisyyttä vanhempana, mutta pidempi imetys lisäsi todennäköisyyttä korkeampaan 

tyytyväisyyteen. Jos imetys ei aikomuksista huolimatta jostain syystä onnistu, äitien on 

todettu tuntevan epävarmuutta ja kaipaavan tukea toisenlaisen ruokintamuodon 

valitsemisessa (Larse & Kronborg, 2012).  Laadullinen tutkimus on paljastanut, että monet 
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äidit kokevat imetyksen olevan osa hyvää äitiyttä (Marshall ym.,2007), mikä osaltaan voi 

vaikuttaa pettymyksen tunteisiin imetyksen loputtua aiemmin kuin vanhemmat olivat 

suunnitelleet. Tämä olisi hyvä ottaa huomioon sekä siinä miten imetyssuosituksia esitetään 

että siinä miten imettäviä äitejä tuetaan imetyksen loppuessa. 

Kolmantena mahdollisena mekanismina yhteyden takana voivat olla imetyksen todetut 

positiiviset vaikutuksen lapsen kehittymiseen. Imetyksen on todettu muun muassa 

parantavan lapsen vastustuskykyä (Hanson, 2003). Imetyksen on todettu vaikuttavan myös 

vauvan stressinsäätelyyn kortisolitasojen kautta nopeuttaen palautumista stressaavasta 

kokemuksesta (Beijers, Riksen-Walraven & De Weerth, 2012). Lisäksi imetyksellä saattaa 

olla positiivista vaikutusta lapsen temperamentin kehittymiseen äidin sensitiivisyyden 

kautta (Agrati ym., 2015). Terveemmän ja helpommin hoidettavan lapsen hoitaminen ei 

ole niin kuormittavaa, jolloin tyytyväisyyttä voisi ajatella olevan helpompi kokea. Lapsen 

terveyden tilaan vaikuttavat asiat pyrittiin ottamaan tässä tutkimuksessa huomioon niin 

hyvin kuin aineiston avulla oli mahdollista. Sekä lapsen terveyteen ja imetyksen 

toteutumiseen (Raju ym., 2006) että vanhemmuuteen (Jackson ym., 2003) vaikuttavat 

lapsen ennenaikainen syntymä ja alhainen syntymäpaino kontrolloitiin taustamuuttujina, 

eivätkä ne vaikuttaneet imetyksen keston yhteyteen tyytyväisyyden kokemuksiin. Lisäksi 

tämän tutkimuksen otoksessa tutkittavilla on korkeampi syntymäpaino ja heissä on 

suhteellisesti vähemmän ennenaikaisesti syntyneitä kuin alkuperäisessä aineistossa.  

 

Neljäntenä mahdollisena mekanismina voidaan pohtia imetyksen vaikutuksia äidin 

ominaisuuksiin vanhempina. Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin pitkä aikavälin vaikutuksia, 

mutta aiemmassa tutkimuksessa on todettu imetyksellä olevan välittömiä vaikutuksia äidin 

kykyyn tunnistaa lapsen hätä vieraiden lasten kasvoista (Pearson ym., 2011; Lavelli & 

Poli, 1998). Lisäksi imetyksellä on havaittu yhteys lapsen viestien tulkintaan 

erikoistuneiden aivoalueiden suurempaan aktiivisuuteen (Kim ym, 2011).    

 

Aiemman tutkimustiedon valossa tämän tutkimuksen tulosta imetyksen pidemmän keston 

yhteydestä äidin kokemaan korkeampaan tyytyväisyyteen voidaan selittää siis useamman 

mekanismin kautta. Nämä eivät kuitenkaan pois sulje mahdollisuutta, että imettävät äidit 

eroavat lähtökohtaisesti ei-imettävistä äideistä. Seuraavassa luvussa käsitellään näitä 

lähtökohtaisia eroja ja sitä miten ne näkyvät tämän tutkimuksen aineistossa. 
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4.2.2 Äidin tyytyväisyyden vanhempana vaikutus imetyksen kestoon  

Aiemmassa tutkimuksessa imettävien äitien on huomattu eroavan ei-imettävästi äideistä 

usealla tavalla (Kools ym., 2005; Mathews ym., 2013).  Imettämisen aloittavat ovat 

tietoisempia imetyksen vaikutuksista lapseen, korkeammin koulutettuja ja tulotasoltaan 

korkeammalla sekä terveellisempiä elintapoja noudattavia (Kools ym., 2005). LASERI-

aineistossakin on kartoitettu tutkittavien sekä lapsuuden perheen että aikuisuuden tulotasoa 

ja yli puolet tutkittavista kuuluu kolmeen korkeimpaan tuloluokkaan. Tämän tutkimuksen 

aineistossa hyvin toimeentulevien osuus vielä korostuu sillä tutkittavien äidit erosivat 

tutkimuksesta karsiutuneista iän ja sosioekonomisen aseman suhteen. Tutkittavien 

vanhemmat olivat saaneet lapsensa korkeammalla iällä kuin otoksesta karsiutuneet. Lisäksi 

otoksessa vanhemmat olivat pidempään kouluttautuneita ja heillä oli korkeampi tulotaso 

kuin tutkimuksesta karsiutuneilla. Nämä tekijät pyrittiin huomioimaan tässä tutkimuksessa 

taustamuuttujien kontrolloimisen myötä.  

Tässä tutkimuksessa ei ole ollut mahdollista kontrolloida äitien tyytyväisyyttä ennen 

vanhemmaksi tuloa. On myös mahdollista, että lähtökohtaisesti tyytyväisemmät äidit 

imettävät kauemmin kuin vähemmän tyytyväiset. Aiemmassa tutkimuksessa äitien 

tyytyväisyyden kokemusten vanhempana on huomattu olevan yhteydessä imetyksen 

aloittamiseen ja pidempään kestoon vanhemman pystyvyysuskomuksien kautta (Mathews 

ym. 2013; McCarter‐Spaulding, & Kearney, 2001). Imettämisen aloittavien äitien on 

huomattu eroavan myös muilla, mahdollisesti tyytyväisyyteen vaikuttavilla tavoilla, ei-

imettävistä äideistä, kuin tässä tutkimuksessa taustamuuttujina kontrolloitu 

sosioekonomisen aseman osalta. Vaikka imetyksen ei ole huomattu esimerkiksi 

vaikuttavan lapsen kiintymyssuhteeseen, imettävillä äideillä on todennäköisemmin 

turvallinen kiintymystyyli aikuisuudessa (Mathews ym., 2013).  

Tarvitaan siis lisää tutkimusta, jossa tietoa on kerätty jo ennen äidiksi tuloa, jotta 

paremmin voidaan arvioida sekä imetyksen vaikutuksia että sitä mitkä tekijät vaikuttavat 

imetyksen aloittamisen ja kestoon.  Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että 

imetyksen kestolla ja äidin kokemuksella vanhemmuudesta on yhteys. Yhteys voi 

kuitenkin olla kaksisuuntainen. Kauemman imettäneet äidit voivat olla tyytyväisempiä tai 

alun perin tyytyväisemmät äidit voivat imettää kauemman. Tukea täytyykin luultavasti 

suunnata sekä aiottua aikaisemmin imetyksen lopettaville sekä jo alun perin vähemmän 

tyytyväisille äideille imetyksessä.  
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4.3 Tämän tutkimuksen arviointia ja ehdotuksia jatkotutkimukseksi 

Tämän tutkimuksen vahvuutena voidaan pitää väestöpohjaisen aineiston laajuutta ja 

edustavuutta. LASERI-aineiston laajuuden ansiosta tutkimuksessa pystyttiin 

monipuolisesti kontrolloimaan erilaisten taustamuuttujien vaikutus koettuun 

tyytyväisyyteen. Aiemmassa tutkimuksessa ei ole tutkittu imetyksen keston ja 

tyytyväisyyden yhteyksiä näin laajasti. Tässä tutkimuksessa pystyttiin ottamaan huomioon 

sekä äitien että isien kokemukset. Pitkittäisasetelman ansioista pystyttiin kartoittamaan 

myös mielenkiintoista kysymystä siitä, miten lapsena imetetyksi tuleminen vaikuttaa 

tyytyväisyyden kokemuksiin aikuisuudessa. 

Pitkittäisasetelmaan liittyy usein kuitenkin myös ongelmia, kuten kato, jotka näkyvät myös 

tässä tutkimuksessa. Kato on usein myös systemaattista siten, että vähemmän koulutetut 

jäävät seurantamittauksista pois todennäköisemmin kuin kauemman koulutetut. Niin on 

tämänkin tutkimuksen aineiston kohdalla. Lopullisessa otoksessa sekä tutkittavat että 

heidän vanhempansa olivat korkeammin koulutettuja kuin otoksesta karsiutuneet. 

Tutkittavien vanhemmilla oli myös korkeammat tulot, mutta tutkittavat eivät eronneet 

karsiutuneista tulojen suhteen.   

Aineisto on voimakkaasti vino, mikä vaikuttaa tulosten yleistettävyyteen.  Otoksessa 

yliedustettuina ovat tyytyväiset ihmiset. Samoin sosioekonomisen aseman ja imetyksen 

keston suhteen vaihtelua on hyvin vähän. Aineistossa suurin osa oli imettänyt alle 4 kk, 

kun taas THL:n mukaan nykyisin suurinta osaa vauvoista imetetään puolen vuoden ikään 

saakka. Tuloksia tarkastellessa tuleekin ottaa huomioon, että aineisto koostuu 1960- ja 

1970-luvuilla imetetyistä ihmisistä, joten tutkimus olisikin hyvä toistaa uudemmalla 

aineistolla, jossa olisi mukana myös enemmän pidempään imettäneitä ja imetettyjä. Tässä 

tutkimuksista osan tutkittavista imetyksestä saattoi olla pitkäkin aika, sillä tutkittavien iät 

vaihtelivat vuonna 1983 kuuden ja 21 ikävuoden välillä. Usein imetyksen vaikutuksia on 

tutkittu varsin lyhyen ajan kuluttua imetyksestä ja myös vanhempien tyytyväisyyttä olisi 

hyvä tutkia silloinkin. Toisaalta tämä tutkimus antaa viitteitä siitä, että imetyksen keston 

äidin kokeman tyytyväisyyden välillä on pitkäaikainen vaikutus. 

Aiempi tutkimus osoittaa, että vanhemmat usein tekevät päätöksen imetyksen 

aloittamisesta jo usein ennen vauvan syntymää (Donath, & Amir, 2003; Shaker, Scott & 

Reid 2004). Kiinnostava kysymys olisikin, eroavatko äidit, jotka eivät aloita imettämistä 

äideistä, jotka aloittavat imetyksen, tyytyväisyydessä vanhemmuuteen. Tässä 

tutkimuksessa ei ollut myöskään mahdollisuutta kontrolloida vanhempien ominaisuuksia 
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tai kokemaa tyytyväisyyttä ennen imetystä. Aiheellista olisi toteuttaa myös tutkimus, jossa 

kontrolloidaan vanhempien yleinen tyytyväisyys ennen vanhemmaksi tuloa ja jossa on 

tasaisemmin edustettuna myös vähemmän tyytyväisiä ihmisiä. Näin pystyttäisiin 

selvittämään tarkemmin, vaikuttaako imetyksen kesto äidin tyytyväisyyteen vai 

imettävätkö lähtökohtaisesti tyytyväisemmät äidit todennäköisemmin kauemman aikaa.  

4.4 Yhteenveto ja käytännön hyödyt  

Tämän tutkimuksen perusteella imetyksen kesto on yhteydessä äidin kokemaan 

tyytyväisyyteen vanhempana. Pidempään imettäneet äidit kokivat todennäköisemmin 

tyytyväisyyttä vanhempana kuin lyhyemmän ajan imettäneet. Muihin tyytyväisyyden osa-

alueisiin, eli tyytyväisyyteen puolisona tai työelämässä, tai yleiseen tyytyväisyyteen 

imetyksen kesto ei ollut yhteydessä. Isien tyytyväisyyteen imetyksen kestolla ei ole 

yhteyttä millään tyytyväisyyden osa-alueella. Imetetyksi tulemisen kestolla ei ole 

myöskään yhteyttä aikuisena koettuun tyytyväisyyteen. Tulokset tuovat lisää ymmärrystä 

imetyksen psykologisista vaikutuksista vanhempiin sekä lisätietoa siitä mitkä asiat 

vaikuttavat vanhempien tyytyväisyyteen. Vaikka tämän tutkimuksen perusteella ei 

voidakaan sanoa lisääkö imetys äitien tyytyväisyyttä vai imettävätkö tyytyväisemmät äidit 

pidempään, tulokset lisäävät tietoa siitä, että tyytyväisyyden kokemukset ovat tärkeitä. 

Tulevaisuudessa olisikin hyvä kiinnittää huomiota äitien tukemiseen, jos imetys ei jostain 

syystä onnistu, varsinkin silloin, jos aikomus olisi ollut imettää kauemmin. Tärkeää on 

myös tarjota tukea jo varhaisessa vaiheessa äideille, jotka tuntevat tyytymättömyyden ja 

riittämättömyyden tunteita vanhempana. Tarjoamalla tukea ja tietoa imetyksestä on voitu 

vaikuttaa vanhempien imetysvalintoihin ja –käyttäytymiseen (Arora, McJunkin, Wehrer & 

Kuhn, 2000; Larse & Kronborg, 2012).  
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