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Abstract 
 

The study aimed to assess the Stability of Communication Deviance of 166 adoptive families 
recruited into the Finnish adoptive family study, including 76 high-risk children and 90 controls. 
The biological mothers of the high- risk children had been schizophrenic at some stage.  

The Communication Deviance shown by the adoptive parents and the adopted children was 
evaluated on the individual and family Rorschach Communication Deviance (CD) scales and, in the 
case of the parents, also the couple Rorschach tests. The thought disorders of the adopted children 
were evaluated on the Thought Disorder scale. 

The following statistical tests were used: χ2 - compatibility test, Spearman correlation test and 
Mann-Whitney U-test, logistic regression analysis and Mantel-Haenzel stratified χ2 test to compare 
the cross-tabulations. 

Communication Deviance was notably permanent in a variety of interactive situations.  The 
parents showed most permanence between individual and couple Rorschach tasks and  spouse and 
the family tasks. The presence of the children altered parental communication and the presence of 
the parents altered the children�s communication: the impact was circular, and its magnitude 
depended on the clarity of communication by both parties. A high risk adoptee did not affect of 
Communication Deviance shown by the adoptive parents, except in family situations. The adoptive 
parents of high-risk children were more sensitive to the child�s presence and showed abundant 
family CD more often than the control parents. Most of the adoptive parents of high-risk children 
produced a lot of CD in all situations studied, which implies that Communication Deviance is a 
circular phenomenon, whereby the child further enhances the basically incoherent communication 
between the parents. 

The control children�s thought disorders were related to the compatibility of the adoptive 
parents� Communication Deviance, and to the degree of parental CD in couple and family tasks 
while those of the high-risk children were not. Part of the adopted children�s thought disorders were 
more closely related to genetic vulnerability, being predicted by parental Communication Deviance 
in individual situations, but not in couple or family situations. 

Communication Deviance is so permanent as to be largely resistant to therapy.  Constantly 
ambiguous parental communication is an environmental factor in a child�s life and interferes with 
the development of his or her thinking. By behavioral therapy we can learn to make family 
communication less ambiguous. 
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Keskitalo Pirjo, Vanhempien kommunikaatiohäiriöiden pysyvyys ja yhteys 
skitsofrenialle altistuneiden adoptiolasten ja heidän verrokkiensa ajattelun 
kehitykselle. 
Oulun yliopisto, Psykiatrian klinikka, PL 5000, 90014 Oulu yliopisto 
 2000 
Oulu, Finland 
(Käsikirjoitus vastaanotettu 14. kesäkuuta 2000 

Tiivistelmä 

Tutkimuksessa selvitettiin kommunikaatiopoikkeamien pysyvyyttä adoptioperheissä ja lasten 
sensitiivisyyttä tälle. Tutkimusaineisto koostuu 166 Suomalaisen adoptiolapsi-tutkimuksen 
adoptioperheestä, joista 76 oli riskilapsi- ja 90 verrokkiperheitä. Riskilasten biologiset äidit olivat 
sairastuneet skitsofreniaan jossakin elämänvaiheessa. 

Adoptiovanhempien ja �lasten kommunikaatiohäiriöitä arvioitiin yksilö- ja perhe- Rorschach- 
sekä vanhempien puoliso- Rorschach testeistä Communication Deviance (CD) - asteikolla. 
Adoptiolasten ajatushäiriöitä arvioitiin Thought Disorder - asteikolla. 

Tilastollisina analyyseina käytettiin χ2 �yhteensopivuus-testiä, Spearmannin korrelaatiotestiä ja 
Mann-Whitneyn U-testiä, logistista regessioanalyysiä sekä Mantel - Haenzelin stratifioitua χ2 �
testiä ristiintaulukoiden vertailuun. 

Kommunikaatiopoikkeamat ovat hyvin pysyviä eri vuorovaikutustilanteissa. Vanhemmilla 
pysyvyys on suurinta yksilö- ja puolisotilanteiden sekä puoliso- ja perhetilanteiden välillä. Lapsen 
mukanaolo muutti vanhempien kommunikaatiota ja vanhemmat lapsen: yhteys on sirkulaarinen ja 
riippuu perheen kommunikaation selkeydestä. Lapsen perinnöllisellä altistumisella ei ole yhteyttä 
adoptiovanhempien kommunikaatiopoikkeamien määrään, paitsi perhetilanteissa: riskilasten 
adoptiovanhemmat ovat sensitiivisempiä lapsensa mukanaololle ja heillä on verrokkivanhempia 
useammin paljon perhe- CD:tä. Enemmistöllä riskilasten adoptiovanhemmista on paljon 
kommunikaatiopoikkeamia kaikissa tutkimustilanteissa, ja altistunut lapsi lisää vanhempien 
kommunikaation hajanaisuutta. 

Verrokkilasten ajatushäiriöt ovat yhteydessä adoptiovanhempien yhteensopivuuteen, sekä heidän 
puoliso- ja perhetilanteiden CD:n määrään, riskilasten ajatushäiriöt eivät. Osa adoptiolasten 
ajatushäiriöistä on vahvemmin yhteydessä perinnölliseen haavoittuneisuuteen, joita vanhempien 
yksilötilanteen kommunikaatiopoikkeamat ennustavat, mutta puoliso- ja perhetilanteen 
kommunikaatiopoikkeamat eivät.  

Kommunikaatiopoikkeamien pysyvyyteen liittyy, että niitä on vaikeaa terapialla muuttaa. 
Pysyvyytensä vuoksi vanhempien epäselvä kommunikaatio hankaloittaa lapsen ajattelun 
kehittymistä. Kommunikaatioon vaikuttavien terapioiden, kuten oppimisteoriaan perustuvan 
perheterapian avulla voidaan selkiyttää altistuneiden lasten kasvuympäristöä. 

 
Asiasanat: Adoptiotutkimus, ajatushäiriöt, biopsykososiaalinen malli, haavoittuvuusteoria, 

skitsofrenia 
 

 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

The problem of schizophrenia and of schizophrenics, like our life as a whole, is filled with 
uncertainties, perplexities, mysteries, and paradoxes that continue to swirl turbulently 
even as we search for and even may find �answers�. We cannot grasp nor contain these 
tidal currents. With good fortune, perhaps we can understand more fully where we are in 
this flux, if we can find the conditions under which to become and remain more reseptive. 

                                                            
                                                                                                    Lyman C.Wynne 
 
 

Skitsofreniaan ja siihen sairastumiseen liittyvä vaikeus, niin kuin koko elämäämme 
liittyvä vaikeus on, että kaikkialla on epävarmuutta, hämmennystä, mysteereitä, ja 
paradokseja, jotka kieputtavat meitä myrskyisästi, vaikka kuinka etsimme ja jopa 
saatamme löytää vastauksia. Emme voi saada otetta emmekä pidätellä näitä vuoroveden 
kaltaisia tapahtumia. Hyvällä onnella, ehkäpä, voimme oppia paremmin ymmärtämään, 
missä kohtaa virtaa oikein olemme, mikäli löydämme tilan, jossa muuttua ja pysyä 
vastaanottavaisempana.                                              

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Kiitokset 

Perheterapian ja perhetutkimuksen mahdollisuudet toivat kirjoittajan psykiatrian 
klinikkaan jo vuonna 1983. Alusta lähtien sain osallistua emeritusprofessori Pekka 
Tienarin Suomalaiseen adoptiolapsitutkimukseen: aluksi hieman syrjemmältä asioita 
opiskellen ja kommunikaatiopoikkeama-asteikkoja muokaten ja pisteyttäen, nyt viimeiset 
vuodet aktiivisena tutkijana, jolla oma opinnäytetyö oli tekeillä. Adoptiotutkimusryhmässä 
olen saanut ainutlaatuisen mahdollisuuden perehtyä perhetutkimukseen, ja sen 
menetelmien kehittelyyn ja monisäikeisen tieteellisen tutkimuksen tekoon. Käytännön 
terapiatyön ja tutkimuksen yhdistäminen on ollut rikastuttava ja innostava kokemus. 
Lisäksi nelilapsiselle perheelleni tutkimukseen osallistuminen on mahdollistanut äidin 
joustavat työajat lasten ollessa pieniä. Suuret kiitokseni emeritusprofessori Pekka 
Tienarille, joka alkuvuosina antoi tilaa myös perhe-elämään. 

Lämpimät kiitokseni tutkimukseni loppuun saattamisesta kuuluvat työni ohjaajalle, 
dosentti Karl-Erik Wahlbergille. Karl-Erikin ja perhetiimin kanssa otin ensimmäiset 
askeleeni perheterapian parissa. Kuluneiden vuosien aikana opiskelimme Rorschach- 
tutkimusta, pisteytimme satoja Rorschach � pöytäkirjoja, ja perehdyimme niin 
tilastotieteeseen, kuin syvempäänkin tieteelliseen ajatteluun. Viime aikoina Karl- Erik on 
kärsivällisesti jaksanut lukea uudelleen ja uudelleen käsikirjoitustani ja käydä kanssani 
tärkeitä niin arkipäiväisiä kuin filosofisiakin keskusteluja. Ohjaajani kannustuksen ja tuen 
avulla innostukseni tieteellistä työtä kohtaan on säilynyt vaikeissakin vaiheissa.  

Adoptiotutkimusryhmän vetäjälle, emeritusprofessori Pekka Tienarille kunnioittavat 
kiitokseni ainutlaatuisesta suomalaisesta adoptiotutkimusaineistosta, josta psykologinkin 
on helppo löytää tärkeitä ja keskeisiä kysymyksenasetteluja skitsofrenian tutkimiseen. 
Adoptioryhmän tieteellisissä seminaareissa sain perehtyä psykiatriseen ja tieteelliseen 
ajatteluun, olla mukana konsultaatioissa ja koulutuksissa, joissa maailman huipulla olevat 
asiantuntijat ovat tuoneet ajatuksiaan projektimme eteenpäin viemiseksi. 
Emeritusprofessori Pekka Tienari on kokemuksellaan ja kannustuksellaan auttanut 
väitöskirjan valmistumista ja jaksanut loppusuoralla lukea ja tehdä parannusehdotuksia 
käsikirjoitukseen. Lämpimät kiitokseni hänelle.  

Projektimme psykiatrit ovat keränneet arvokkaan tutkimusaineiston kiertämällä ympäri 
Suomea. Kiitokseni psykiatrian erikoislääkäreille dosentti Ilpo Lahti, lääketieteen 
lisensiaatteille Mikko Naarala ja Anneli Sorri sekä psykologi Markku Seitamaa. 



 
 
 
 
 
 
 

 

  

Erityiskiitokset tulosyksikkömme johtajalle, dosentti Juha Moringille, joka aineiston 
keruun lisäksi on ohjannut työtäni etäämmältä ja taloudellisesti mahdollistanut 
näköalapaikan skitsofreniatutkimukseen ja psykoosin hoitoon maailmalla. Kiinnostavat 
kongressit ja niissä käydyt keskustelut ovat perehdyttäneet minua niin 
neuropsykologisten, biologisten kuin perheterapeuttisten tutkimusalojen ongelmiin ja 
innostaneet jatkamaan työtä eteenpäin. Kiitokset professori Matti Isohannille ja professori 
Matti Joukamaalle, olitte apuna tutkimussuunnitelmaa tehdessäni ja mahdollistitte 
taloudellisen tuen turvaamisen kautta työn loppuun saattamisen. 

Adoptiotutkimusryhmän psykologeille, �lepakkoryhmälle�, dosentti Karl-Erik 
Wahlbergille, yhteiskuntatieteiden maisteri Heljä Anias - Tannerille, filosofian tohtori 
Pekka Koistiselle ja psykologian lisensiaatti Taneli Tarvaiselle suuret kiitokset 
tutkimustyön opetteluvaiheen innostavasta, tosin välillä työläästäkin 
pisteyttämisprosessista. Vain tiiviin ja asiaan paneutuvan yhteistyön kautta meidän oli 
mahdollista aikaan saada luotettavat arviot Rorschach � diagnooseista ja ajatushäiriöistä. 
Karl- Erik Wahlbergille ja lääketieteen lisensiaatti Riikka Roiskolle kiitokset yhteistyöstä 
pisteyttäessämme puoliso- ja perhe � CD  -pöytäkirjoja. 

Oman ainutlaatuisen panoksensa väitöskirjani kysymyksenasetteluihin on tuonut 
perheterapian ja skitsofrenian perhetutkimuksen pioneeri, professori Lyman C. Wynne. 
Sydämellinen kiitokseni käymistämme työtäni ohjaavista keskusteluista ja 
vieraanvaraisuudestanne kotonanne Rochesterissa myös puolisollesi Adelelle. 

Tietojenkäsittelyyn liittyvää ohjausta ja käytännön apua olen saanut filosofian tohtori 
Helinä Hakolta ja filosofian maisteri Jari Jokelaiselta sekä Alpo Peltoniemeltä. Kiitos 
kärsivällisestä avustanne.    

Adoptiotutkimusryhmän taustavoimia kiitän kunnioituksen vallassa. Ilman 
toimistosihteeri Irja Korpipään ja Pirkko Kaanin laajaa aineiston tuntemusta ja asioiden 
hallintaa olisin ollut eksyksissä monta kertaa. Teiltä on aina löytyneet vastaukset 
epäselvyyksiin, joita tämän laajan aineiston kanssa on tullut eteeni.  

Väitöskirjani esitarkastajat, lastenpsykiatrian professori Jorma Piha ja dosentti Timo 
Tuori ovat auttaneet tutkimukseni loppuunsaattamisessa arvokkailla kommenteillaan ja 
korjausehdotuksillaan. Lämpimät kiitokseni teille molemmille. Paneuduitte kaikkien 
työkiireidenne keskellä tutkimukseeni ja toitte niin ajatteluuni kuin kirjoitukseenikin 
selkeyttä. 

Lämpimät kiitokseni jo vapaaherroiksi siirtyneille ylilääkäri YJ Paavolalle ja johtava 
ylihoitaja Marja Hartikaiselle ja ylihoitaja Anna-Liisa Toropaiselle. Kannustitte meitä 
työntekijöitä opettelemaan uusia psykoosinhoidon työmuotoja, annoitte tilaa kehittää 
työskentelyä ja piditte potilaan tarpeista lähtevää yhteistyötä tärkeänä. Osallistuitte myös 
käytännössä skitsofrenian hoitoon, milloin verkostokeskusteluissa, milloin kotikäynneillä, 
ja toitte työhömme uusia ideoita maailmalta. Projektinne entisen eteläisen alueen 
eteenpäin viemisessä sai minut kiinnostumaan tutkimuksen teosta: jospa tätä kautta olisi 
mahdollista löytää uusia keinoja skitsofrenian perhekeskeiseen työhön ja sairauden 
ennaltaehkäisyyn. Entisen C- alueen luova, innostava ja ehkä ulkopuolisten mielestä 
uhkarohkeakin ilmapiiri oli se lopullinen kimmoke, josta sain luottamusta väitöskirjani 
aloittamiseksi. 

Työyhteisössäni psykiatrian klinikassa haluan kiittää psykoosityöryhmän jäseniä 
Helenaa, Ailaa, Raimoa ja Aria sekä jo �pois karanneita� Jarnoa, Petteriä, Birgittaa ja 
Kaijaa. Lukuisia kertoja olemme pohtineet psykoosin salaisuuksia ja miettineet, miten 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

tehdä työtä paremmin. Olette pitäneet jalkani maan tasalla, jos olen liikaa leijaillut 
tutkimuksen pauloissa. Jatketaan tätä käytännön työtä ja avointa miettimistä. Lämmin 
kiitos �omalle sihteerille� Maija Pajalalle, joka ystävällisesti ja lämpimästi olet 
toimistossa aina toiminut asiakkaan parhaaksi. 

Kiitokset osastonhoitaja Aila Karpille ja ylihoitaja Tuulikki Kronqvistille ja ylilääkäri 
Outi Saarennolle siitä, että olette suhtautuneet tutkimusvirkavapauksiin suopeasti ja 
kannustaneet työn loppuun saattamista hankalissakin poliklinikan kehittämisvaiheissa, 
vaikka tekijöitä olisi ehkä tarvittu tuolloin enemmän kuin tutkijoita. 

Erikoislääkäri Pirjo Akilalle lämpimät kiitokset yhteistyöstä; kanssasi oli hyvä aloittaa 
psykoosityöryhmätyötä. Monet kerrat istuimme autossa kotikäynnin jälkeen tien 
pientareella pohtien, miten jatkaa kriisissä olevan perheen kanssa eteenpäin, selvitäänkö 
avohoidon keinoin. Ammattitaitosi, sinnikkyytesi, kärsivällisyytesi ja joustavuutesi teki 
moniammatillisesta yhteistyöstä antoisaa. 

Sydämelliset kiitokseni perheterapeutti- ja kouluttajakollegoilleni professori Erkki 
Väisäselle ja lääketieteen tohtoreille Leena Väisäselle ja Pekka Larivaaralle; teidän 
kanssanne käydyt keskustelut perheterapiasta ja tutkimuksen tekemisestä ovat saaneet 
uskomaan työni valmistumiseen.  

Työ- ja opiskelutoverilleni filosofian tohtori, psykologi Marjo Kokolle kiitokset 
lämpimien halausten kera. Nuorempana tutkijana valmistuit vanhaksi tutkijaksi ripeästi ja 
olet ollut kannustavana esimerkkinä siitä, kuinka saada aloitettu projekti luovasti ja 
sinnikkäästi päätökseen. Erityiskiitokset myös Helenalle ja Ailalle. Olette paitsi 
työtovereina ja psykoosityön kehittäjinä olleet kanssani yhteisen tien kulkijoita, myös 
ystäviäni. Olen iloinnut ennen kaikkea avoimuudesta, asioihin paneutumisesta ja 
sydämellisestä vieraanvaraisuudesta, joita olen kanssanne saanut kokea. 

Sydämelliset kiitokset asiakasperheilleni. Vuosien saatossa olemme yhdessä pohtineet, 
miten perheenjäsenen psykoosiin sairastuminen on elämää muuttanut ja miten selviytyä 
eteenpäin. Skitsofrenian ymmärtämisen kannalta työskentely kanssanne on ollut 
olennaisen tärkeää: yhteistä tietä kulkemalla teoria on alkanut elää aivan uudella tavalla ja 
ehkä olemme yhdessä löytäneet uusia merkityksiä ja oivalluksia. 

Vanhempiani Salli ja Raimo Spårmannia kiitän lapsuudenperheestä, jossa rohkaistiin 
opiskeluun ja työntekoon ja luotettiin tyttären voimavaroihin. Appivanhempiani Kaisa-
Liisa ja Svante Keskitaloa kiitän kannustuksesta ja virkistävistä sunnuntai-iltapäivien 
juttutuokioista liittyen milloin vanhenemiseen, milloin miesten ja naisten tasa-
arvokysymyksiin, milloin taas muihin tärkeisiin perhettä koskeviin asioihin. 

Lopuksi kiitokset kaikkein tärkeimmille ihmisilleni: miehelleni Juhalle, joka on 
jaksanut lämpimästi kannustaa ja sietää yötä myöten kirjoittelevaa vaimoaan suuremmin 
moittimatta. Olet turvannut selustan hankkimalla tärkeimmän työvälineeni (tietokone), 
olet lukenut ja kommentoinut tekstejäni ja huolehtinut, että lomalla ja vapaa-ajalla voi 
virkistyä uusien elämysten, kuten moottoripyöräilyn avulla. Suuret kiitokseni myös 
perheemme isommille tytöille Kirsille ja Annikalle, jaoitte uutterasti vuosien mittaan 
kotitöitä kanssani ja autoitte, kun tietokone järjesti yllätyksiä. Halaukset Heljälle ja 
Harrille; jaksoitte odottaa vuoroanne tietokoneelle, kisailla siitä kumpi sen �tiedon 
miekan� oikein saa ja välillä osallistua jopa kotitöihin. Ilman perheeni yhteistyötä tämän 
tutkimuksen loppuun vieminen ei tässä elämäntilanteessa olisi ollut mahdollista. Kiitokset 
perheemme jalkapalloilijoille ja joukkueemme pojille ja heidän vanhemmilleen. Tämän 
hienon yhteisen harrastuksen kautta tuli pakollisia taukoja kirjoitustyöhön. Elämykset 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

  

kentällä ja joukkueemme hyvä yhteishenki työteliään syksyn ja kevään aikana ovat 
lisänneet voimia viedä henkinen ponnistelu päätökseen. 

Väitöskirjatyötäni ovat taloudellisesti tukeneet Stiftelsen Alma och K. A. Snellman 
Säätiö, Emil Aaltosen Säätiö, Oulun yliopistollisen sairaalan, Psykiatrian klinikan 
tutkimus- ja kehittämisyksikkö, Suomen Akatemia ja National Institute of Mental Health. 
Kiitokset kaikille. 
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Lyhenteet ja peruskäsitteet 

 

Tekstissä käytettyjen lyhenteiden selitykset 

 
CD Communication Deviance 
CPT  Continuous Performance Test 
GAS      Global Assesment Scale 
EE Expressed Emotion 
ICD        Interactional Communication Deviance 
MMPI    Minnesota Multiphasic Personality Inventory 
SOA Span of Apprehension 
SPEM    Smooth Pursuit Eye Movement 
TAT Thematic Apperception Test 
TDI  Thought Disorder Index 
TDR  Thought  Disorder on the Rorschach 

Tutkimuksen peruskäsitteet 

 
Adoptiotutkimusmenetelmän avulla voidaan skitsofrenian etiologiaa tutkia pitämällä 
erillään perimään liittyvät altistavat tekijät ja toisaalta kasvuympäristöön liittyvät tekijät. 
Adoptiolapsen perintötekijät tulevat hänen biologisilta vanhemmiltaan ja 
adoptiovanhemmat vaikuttavat lapseen ympäristötekijöiden välityksellä (Tienari 1992, 
Tienari et al.1994, Wahlberg, 1994). 

Ajatushäiriö (Thought Disorder) tarkoittaa häiriötä ajatusten muodossa, joka on 
seurausta sisäisen kognitiivisen prosessin puutteellisuudesta (Johnston & Holzman 1979). 
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Ajatushäiriö voidaan nähdä myös kielen merkitysten ja eri osien välisten suhteiden 
virheellisenä käyttönä (McGrath 1997). Ajatushäiriöissä korostuvat epätavalliseen 
logiikkaan pohjautuvat ajatuskulut, kokemukset ja tulkinnat ympäröivästä todellisuudesta.  

 Biopsykososiaalinen malli korostaa kokonaisvaltaista käsitystä ihmisestä ja hänen 
sairauksistaan. Niin biologinen, psykologinen kuin sosiaalinenkin ulottuvuus ovat tärkeitä 
ja muutos millä tahansa ulottuvuuden tasolla vaikuttaa kokonaissysteemiin (Engel 1980). 

Expressed Emotion (EE) �asteikko mittaa perheenjäsenten välillä vallitsevaa 
tunneilmastoa, erityisesti vihamielisiä ja kietoutuneita tunneilmauksia (Leff & Vaughn 
1985). Skitsofreniaa sairastavien nuorten perheissä on havaittu olevan korkeaa EE:tä 
aktiivisessa psykoosi- ja relapsi - vaiheessa, ts. perheessä on vanhempien/ toisen 
vanhemman ja sairastuneen lapsen välillä paljon ylihuolehtimista ja kietoutuneisuutta tai 
vihamielisiä tunteita. Erotuksena kommunikaatiopoikkeamiin Expressed Emotion �käsite 
viittaa perheen kommunikaation sisältöön ja on vuorovaikutustilanteeseen sidonnainen ja 
muuttuva.  

Kommunikaatiopoikkeama (Communication Deviance, CD)  tarkoittaa henkilön 
hajanaista ja vaikeaselkoista puhetta, toisin sanoen poikkeavaa tapaa ilmaista itseään 
vuorovaikutustilanteessa (Singer & Wynne 1978). Puheen fokusointi on niin puutteellista, 
että kuulija ei ymmärrä, mistä toinen puhuu. Kuulija jää miettimään, kuuliko hän oikein, 
mitä toinen oikein tarkoitti, mistä nyt on kysymys. Puhujalla voi olla ongelmia pysytellä 
samassa aiheessa tarpeeksi kauan, hän voi puhua ristiriitaisesti, ei erota oleellista 
epäoleellisesta tai hän hyvin epämääräisesti mainitsee asioita, yhdistelee niitä puheessaan 
sopimattomasti yhteen tai hyppelehtii aiheesta toiseen ja jättää edelliset aiheet kesken. 
Kommunikaatiopoikkeamassa on kysymys puheen rakenteessa olevista 
puutteellisuuksista, ei puheen sisällöistä. Tässä tutkimuksessa adoptiovanhempien CD:n 
oletetaan olevan kasvuympäristössä jatkuvasti vaikuttava pitkäaikainen lapsen kognitioita 
muovaava tekijä. 

Premorbidi vaihe tarkoittaa ennen varsinaista sairastumista ilmenevää vaihetta, jolle 
tyypillisiä merkkejä ovat motoriset, kielelliset ja sosiaaliseen käyttäytymiseen liittyvät 
poikkeavuudet ja vähitellen progressiivisesti lisääntyvä kognitiivinen hajanaisuus. 
Premorbidi vaihe sulautuu prodromaalivaiheeseen (Frangou & Murray 1996).  

Prodromaalivaihe on psykoosiin sairastumisen varhaisvaihe, jota viimeaikoina on 
nimitetty myös heikentyneeksi psykoottiseksi oireeksi. Skitsofreniaan liittyviä varsinaisia 
sairauden oireita ei vielä ole havaittavissa, mutta henkilön toimintakyky on heikentynyt. 
Tämä näkyy sosiaalisena vetäytymisenä, koulunkäynnin tai harrastusten lopettamisena tai 
epätavanomaisiin ajatuksiin ja harrastuksiin keskittymisenä. Tunne-elämässä saattaa 
tapahtua muutoksia, henkilön puhe voi muuttua poikkeavaksi ja hänellä voi olla outoja 
aistimuksia (Frangou & Murray 1996). Erityisoireina saattaa esiintyä pakkoajatuksia, 
opittujen taitojen vaikeutumista, asioiden suhteuttamista, oman minäkuvan muuttumista ja 
ajatuksia, että omassa kehossa kaikki ei ole ennallaan. Prodromaalivaihe ei aina johda 
psykoosiin. 

Skitsofrenia kuvataan ICD-10 tautiluokituksessa ryhmänä häiriöitä, joille ovat 
luonteenomaisia muun muassa perustavanlaatuiset ajattelun ja havaitsemisen vääristymät 
sekä tunteiden asiaankuulumattomuus tai latistuminen. DSM �IV:n mukaan välttämätön 
ehto diagnoosille on, että viidestä skitsofrenialle tyypillisestä oireesta vähintään kaksi on 
esiintynyt merkittävässä määrin viimeisen kuukauden aikana. Tyyppioireita ovat 
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harhaluulot, aistiharhat, hajanainen puhe, pahasti hajanainen tai katatoninen käytös sekä 
negatiiviset oireet. 

Stressi-haavoittuvuus � malli lähtee oletuksesta, että skitsofreniaan sairastumisen alttius 
on perustaltaan perinnöllinen. Oireet ovat seurausta siitä, että altistunut henkilö ei kykene 
sopeutumaan ympärillään tapahtuviin stressiä aiheuttaviin tapahtumiin. Oireet vähenevät, 
kun elämäntilanteet saadaan hallintaan, mutta haavoittuvuus reagoida hankaliin tilanteisiin 
säilyy läpi elämän. Stressi- haavoittuvuusmallista käytetään myös nimitystä diathesis - 
stressi -malli ( Nuechterlein 1987, Zubin 1990 ).  

Thought Disorder Index �asteikko (TDI) on kehitetty skitsofrenialle tyypillisten 
ajatushäiriöiden tarkkaa, validia ja reliabiilia arviointia varten (Johnston & Holzman 1979,  
Solovay 1986 ). 
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1. Johdanto � � meidän pitää puhua tietääksemme, mitä 
ajattelemme� 

Suomen mielenterveysseura aloitti ensimmäisen perheterapiakoulutuksen 1979 ja 
kahdenkymmenen vuoden kuluessa systeemiteoreettinen perhe- ja verkostokeskeinen 
ajattelu on levinnyt koko maahan. Tämän vuosikymmenen aikana konstruktivistiset 
perheterapeutit ovat kiinnostuneet kielestä ja kielen merkityksestä terapeuttisessa 
keskustelussa, ja osa skitsofrenian perhetutkijoista puolestaan on selvittänyt 
kommunikaatiohäiriöiden merkitystä skitsofrenian kehittymisessä ja puhkeamisessa. Kieli 
ja ajattelu kiinnostavat molempia, samoin se, mikä merkitys kielellä on skitsofreenisen 
psykoosin puhkeamisessa, mutta näkökulmat ovat erilaisia. 

1990- lukua sanotaan psykiatriassa aivojen vuosikymmeneksi. Skitsofreniaa tutkitaan 
paljon, uusia hoitokäytäntöjä ja entistä varhaisempia interventioita kehitetään erityisesti 
USA:ssa, Australiassa, Englannissa, Norjassa ja Suomessa. Hoidammeko tällä hetkellä 
skitsofreeniseen psykoosiin altistuneita tai siihen jo sairastuneita ihmisiä parhaan 
tietämyksen ja taidon pohjalta? Tutkimustiedon yhdistäminen ja soveltaminen psykoosien 
hoitoon on haastavaa. Perheterapeuttina ja moniammatillisen psykoosityöryhmän jäsenenä 
kyselen jatkuvasti, miten yhteistyötä vaikeassa psykoottisessa kriisissä elävien perheiden 
kanssa voisi tutkimustulosten valossa kehittää. Biopsykososiaalinen viitekehys auttaa 
teoreettisella tasolla hahmottamaan skitsofrenian moniulotteisuutta ja auttaa myös 
integroimaan psykoosin hoitoon potilaan tarpeista käsin monenlaisia hoitomuotoja. 
Perhekeskustelujen sisältö, selkeys ja johdonmukaisuus jäsentää usein hajanaista 
vuorovaikutusta, mutta toisaalta perheen kuuleminen saattaa kärsiä. Kaaoksen keskeltä on 
vaikeaa hahmottaa, mitkä asiat ovat perheen kannalta olennaisia, mitkä taas saattavat 
entisestään lisätä perheen ja potilaan stressiä.  

Skitsofreniaan sairastuneen ja hänen perheensä kanssa keskusteltaessa havaitsee, 
kuinka vaikeaa on löytää sanoja hankalille kokemuksille ja löytää yhteistä ymmärrystä 
edes sen suhteen, mitä on tapahtunut, mikä merkitys eri asioilla ihmisille on. Lev 
Vygotsky on todennut, että �olemme itsessämme asuvat äänet�. Lapsi oppii kasvaessaan 
kielen ensin matkimalla, sitten leikkimällä ääneen ja lopulta hän oppii yhdistämään 
sisäiset ja ulkoiset äänet oman kielensä sanoiksi. Vanhempien puhe on tärkeä kasvualusta 
lapsen kielen kehitykselle. Jos kasvualusta on hajanainen, tyhjä tai käsittämätön, millaisia 
ovat nämä lapsen sisässä asuvat äänet? Perheissä, joissa lapsi on jo sairastunut 
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skitsofreeniseen psykoosiin, on vanhempien kommunikaation havaittu olevan hajanaista 
ja epämääräistä. Tietoa ei ole ollut siitä, liittyykö tämä puheen hajanaisuus lapsen 
sairauden mukanaan tuomaan ahdistuneisuuteen vai onko vanhempien puhe ollut 
hajanaista jo silloin, kun lapsella ei vielä ole ollut oireita. 

Väitöskirjani on osa Suomalaista Adoptiolapsitutkimusta, jossa on mukana tavallisia 
suomalaisia adoptioperheitä. Tutkimukseni riskilapsilla saattaa biologisen äitinsä kautta 
olla perinnöllinen alttius sairastua skitsofreniaan, verrokkilapsilla alttiutta ei ole. Lapsi on 
hyvin nuorena sijoitettu adoptioperheeseen, jonka tarjoama kasvuympäristö on perimästä 
riippumaton. Tutkimusasetelman kautta voidaan tutkia paitsi perimän ja ympäristön 
vaikutusta erikseen, myös niiden yhdysvaikutusta. Yksi keskeinen kysymys on 
keskinäisen kommunikaation vaikuttavuuden suunta: toisin sanoen aiheuttaako lapsi 
vanhemmissaan kommunikaatiopoikkeamia vai onko vaikuttavatko vanhemmat enemmän 
lapseensa. Tutkimuksessa vertaillaan riskilapsia verrokkilapsiin, vaikuttaako 
kasvuympäristön kommunikaatio lasten kommunikaatioon ja ajatteluun eri ryhmissä eri 
tavoin. Adoptiovanhempien ja �lasten kommunikaatiopoikkeamien pysyvyys on toinen 
avainkysymys, muuttuuko perheenjäsenten kommunikaatio kun he ovat 
vuorovaikutustilanteessa tutkijan kanssa kahden tai kun läsnä puoliso tai koko perhe. 

Perheterapeuttina olen erityisen kiinnostunut vanhempien kommunikaation 
vaikutuksesta lapsen puheeseen ja ajatteluun. Skitsofreniaa sairastavan behavioraalisessa 
perheterapiassa korostetaan kommunikaation merkitystä. Toisaalta myös nykyinen 
tutkimustieto skitsofreniasta valossa painottaa kognitiivisten prosessien osuutta sairauden 
alkuvaiheissa. 

1990-luku on tuonut suuria rakenteellisia muutoksia psykiatriseen hoitoon. Lasten ja 
nuorten hoito alkaa Suomessa edelleen liian myöhään, samoin psykoosipotilaiden hoito. 
Psykiatrisen hoidon painopiste on siirtynyt laitoshoidosta avohoitoon (psykiatrisissa 
sairaaloissa vuonna 1980 yli 17 000 potilasta ja 1993 enää 6500). Avohoidon 
painottaminen on nuoren, skitsofreniaan vasta sairastuneen kannalta hyvä asia, mutta 
resursseja , uusia työmenetelmiä ja varhaiskuntoutusta tarvitaan huomattavasti enemmän 
kuin mitä meillä tällä hetkellä on. 1980- luvulla puhuttiin avohoidon kehittämisestä, mutta 
1990- luvulla keskustelua on käyty lähinnä rahasta, siitä kuka hoidon maksaa ja kuinka 
pitkiksi ajoiksi hoidolle on maksusitoumus. Kunnat perustavat omia, yhden ja kahden 
hengen mielenterveysyksikköjä, joiden työntekijöiden odotetaan vastaavan kaikesta 
perheneuvola- ja mielenterveystyöstä �vauvasta vaariin�. Psykoosiin sairastunutta ihmistä 
ei yksin kunnassa työskentelevä erikoissairaanhoitaja tai psykologi voi asianmukaisesti 
hoitaa. Nuori ja hänen perheensä tarvitsevat monenlaista apua ja erilaisia pidemmän ajan 
kognitiivisia ja toiminnallista hoitomuotoja. 

Yhteistyö erikoissairaanhoidon ja perusterveydenhuollon välillä on skitsofreniaan 
sairastuneen nuoren kohdalla yhtä tärkeää kuin sydänpotilaalle se, ettei sydämen 
ohitusleikkausta tehdä paikallisella terveysasemalla. Lyhyen tähtäimen säästöt 
erikoissairaanhoidon kuluissa saattavat vähitellen kroonistaa nuoren kotiin ja 
toimettomuuteen. Integroitu, tiivis yhteistyö esimerkiksi tapauskohtaisten työryhmien 
muodossa auttavat nuoren oman elämän alkuun. Tapauskohtaisessa työryhmässä nuori, 
hänen perheensä, kunnan mielenterveystyöntekijä ja erikoissairaanhoidon työntekijät 
yhdessä kantavat pitkittäisvastuun hoidosta ja turvaavat jatkuvuuden riippumatta nuoren 
olinpaikasta. Tätä kautta nuori saa mahdollisuuden eheytyä ja toipua psykoottisesta 
kriisistään. Hoito ja terapeuttinen keskustelu jatkuu samansuuntaisena prosessina, eikä ala 
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joka yksikössä uudelleen ja eri työntekijöiden kanssa. Henkilökunnalta tällainen 
työskentelytapa edellyttää terapiakoulutusta ja joustavuutta, halua kehittää itseään ja 
työmenetelmiään koko ajan, sekä valmiutta tehdä työtä monissa työryhmissä niin 
sairaalassa kuin avohoidossakin.   

  



 
 

 
 
 
 
 

  

2. Kirjallisuuskatsaus 

 
 

2.1. Skitsofrenian esiintyvyys ja ilmaantuvuus 
 

Skitsofreniaan sairastuu elinaikanaan noin yksi prosentti ihmisistä, Suomessa 1.3 
prosenttia. Tiettynä hetkenä väestöstä 0.5 prosentilla on skitsofrenian oireita. Skitsofrenian 
on havaittu Suomessa mahdollisesti vähentyneen. Vuonna 1954 syntyneillä miehillä 
sairastuvuus on 0.79 henkilöä 1000 asukasta kohti ja naisilla 0.53. Vuonna 1965 
syntyneillä miehillä luku on pienempi, 0.53 henkilöä 1000 asukasta kohti ja naisilla 0.41 
(Suvisaari et al. 1999). Skitsofreniaa sairastaa maassamme tällä hetkellä arviolta 50 000 
ihmistä (Salokangas 1990).  

Miehet sairastuvat nuorempina (20- 28 -vuotiaina). Alle 30 -vuotiaina sairastuneista 
kaksi kolmasosaa on miehiä. Naiset sairastuvat useimmiten 24-32 -vuotiaina ja heillä 
toinen skitsofreniaan sairastumisen piikki on keski-iässä. Yli 40 -vuotiaina sairastuneista 
suurin osa on naisia. Syytä siihen, miksi miehet sairastuvat nuorempina, usein 
vaikeampiin skitsofrenian muotoihin ja heidän toipumisensa on heikompaa ei tiedetä. On 
esitetty arveluja aivojen erilaisesta kehittymisestä, poikalasten isommasta koosta 
syntymähetkellä, joka altistaisi heitä synnytyksessä hapenpuutteesta johtuvaan 
aivovaurioon, psykososiaalisista tekijöistä ja naisia aikuisiällä suojaavasta estrogeeni-
hormonista. Toisaalta naisten myöhempi sairastumisikä mahdollistaa vakaamman 
elämäntilanteen ja paremmat toipumisen edellytykset (Larsen 1996). 

 
 
 

2.2. Käsityksiä skitsofreniasta 
 

Skitsofreniaan liittyviä havaintotoimintojen heikkouksia raportoi jo Kraepelin dementia 
praecox-potilaillaan v.1896. Hän huomasi, etteivät nämä potilaat kyenneet säilyttämään 
huomiokykyään samassa asiassa kovin pitkään (Kraepelin 1919). Hän kokosi tuolloin 
mielisairaudet kahteen ryhmään: maanis-depressiiviseen mielisairauteen ja nuoruuden 
tylsistymiseen (dementia praecox). Eugen Bleuler toi skitsofrenia-käsitteen 
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lääketieteeseen vuonna 1911, jolloin hän kuvasi sairauteen liittyviä oireita primaari- ja 
sekundaarioireina. Primaarioireisiin kuuluivat ajatushäiriöt, affektiiviset eli tunne-elämään 
liittyvät häiriöt, autismi ja ambivalenssi, ja sekundaarioireisiin harhaluulot ja aistiharhat 
(Bleuler 1950). 

Lääketieteen ja psykologian teorioiden kehittyessä ja hoitomuotojen eriytyessä 
käsitykset skitsofrenian luonteesta ovat pirstoutuneet ja muuttuneet osin ristiriitaisiksikin. 
Alanen (1993,1997) tiivistää skitsofreniaa koskevat nykyiset lähestymistavat viiteen 
kategoriaan sen mukaan, millaisena sairaus nähdään. Biolääketieteellisessä näkemyksessä 
korostetaan sairauden elimellistä pohjaa ja suunnataan hoito �aivoissa ilmenevään 
tautiprosessiin�. Skitsofrenia nähdään aivoissa tapahtuneiden biokemiallisten muutosten 
seurauksena (esimerkiksi hermovälittäjäaineet, entsyymimuutokset, aivojen rakenteiden 
poikkeavuudet). Perinnöllisyyden ja aivoihin vaikuttavat fyysisten tekijöiden osuus 
korostuu. Tärkein hoitomuoto on lääkehoito (Lehtinen et al. 1989).   

Yksilöpsykologinen lähestymistapa painottaa persoonallisuuden kehityksen 
varhaissyntyistä häiriintyneisyyttä esimerkiksi varhaislapsuuden häiriintyneiden 
vuorovaikutussuhteiden seurauksena. Psykoanalyyttisen teorian mukaan skitsofreniassa 
on kyse laaja-alaisesta ja vaikea-asteisesta häiriöstä minän kehityksen alkuvaiheessa 
(Tähkä 1971, 1993). Koska psyykkinen sairaus nähdään yksilönkehityksen 
epäonnistumisena, hoito on joko yksilöpsykoterapiaa tai muuta vastaavaa terapiaa 
(Lehtinen et al. 1989). 

Vuorovaikutuspsykologinen lähestymistapa etsii sairauteen liittyviä tekijöitä ihmisten 
välistä vuorovaikutussuhteista. Erityisen tärkeitä ovat perheen sisäiset suhteet. 
Mielenterveyden häiriöstä tulee osa perheen häiriintynyttä vuorovaikutusta. Kun kahdessa 
ensimmäisessä käsityksessä taustalla on hyvinkin selkeä, lineaarinen ajatus siitä, mikä 
skitsofrenian aiheuttaa, systeemiteoreettisen ajattelun pohjalta ei ole mahdollista sanoa, 
mikä on aiheuttaja ja mikä on seuraus. Kaikki punoutuu yhdeksi kokonaisuudeksi. 
Mielenterveysongelmien hoitona on systeeminen perheterapia, viimeaikoina on hyviä 
hoitotuloksia saatu erityisesti psykoedukatiivisten hoitomuotojen avulla (Lehtinen et al. 
1989, Alanen 1993). 

Sosiaalinen ja ekologinen lähestymistapa tarkastelee skitsofreniaan sairastuneen 
henkilön selviytymistä ympäröivässä yhteisössä. Selviytymisestä yhteisössä on luotu 
kaksi teoriaa: sosiaalisen aiheutumisen ja sosiaalisen vajoamisen teoria (Lehtinen et al. 
1989, Tsuang 1982). Sosiaalisen aiheutumisen teoriassa oletetaan skitsofreniaa esiintyvän 
alemmissa sosiaaliryhmissä enemmän, koska stressaavia elämäntapahtumia, tapaturmia ja 
somaattisia sairauksia esiintyy heillä enemmän kuin ylemmissä sosiaaliryhmissä. 
Sosiaalisen valikoitumisen teoriassa nähdään tilanne päinvastaisena: huonot olosuhteet 
ovat seurausta mielenterveyden häiriöistä. Tätä lähestymistapaa nimitetään myös 
sosiaalisen vajoamisen teoriaksi. Se perustuu havaintoon, että skitsofreniaa sairastavat 
ihmiset eivät saavuta lapsuudenperheensä sosiaaliryhmää ja vajoaminen saattaa alkaa jo 
heidän vanhempiensa kohdalla. Sosiaalisilla tekijöillä ei ole havaittu olevan yksiselitteisiä 
vaikutuksia skitsofrenian syntyyn. Sen sijaan yhteisöön kuuluminen (ihmissuhdeverkoston 
säilyminen) ja toimintakyvyn ylläpitäminen ovat keskeisiä sairauden hoidossa ja niillä on 
vaikutusta myös ennusteeseen (Lehtinen et al. 1989, Alanen 1993, 1997). 

Integroiva lähestymistapa lähtee siitä, että kaikilla edellä mainituilla suuntauksilla on 
oikeutuksensa ja sairauden syyt ja hoito painottuu eri henkilöiden kohdalla eri tavoin, sen 



 
 

 
 
 
 
 

28 

  

mukaan millainen yksilöllinen tarve potilaalla on (Alanen 1993, 1997, Isohanni 1986 
Lehtinen et al. 1989 ). 

Skitsofrenian käsite on viime vuosina tarkentunut. Oireiltaan se vaihtelee eri ihmisillä 
hyvin paljon. Oireina voivat olla havaintokyvyn ongelmat (aistiharhat), ajattelun häiriöt ja 
puheen häiriöt (kommunikaation poikkeavuus) ja käyttäytymisen häiriöt (hajanainen 
käytös, tahdottomuus) sekä tunne-elämän häiriöt (kyvyttömyys kokea erilaisia tunteita, 
tunneilmaisun latistuminen, epäsopivat tunteet). Neuropsykologisen kehityksen kulkuun 
on viime vuosina kiinnitetty yhä enemmän huomiota. Skitsofreniaan liittyy ongelmia 
informaation käsittelyssä, uuden oppimisessa, kielellisessä muistissa ja asioiden mieleen 
palauttamisessa. Vaikeuksia on myös tarkkaavaisuudessa, käsitteenmuodostuksessa, 
loogisessa ajattelussa ja keskittymiskyvyssä. Keskittymiskyvyn ongelmat liittyvät usein 
vaikeuteen valikoida olennainen asia eteen tulevasta informaatiovirrasta (Cornblatt 1999, 
Green 1998, Mc Grath 1997). 
 
 

 
2.3. Biopsykososiaalinen malli  

 
Skitsofrenia on hyvin moniulotteinen perinnöllinen psyykkinen sairaus, joka vaikuttaa 
myös sairastuneen henkilön sosiaalisiin suhteisiin. Sairauden monitasoisuuden vuoksi sen 
tutkimiseen, oireiden ymmärtämiseen ja hoitamiseen tarvitaan integroivaa näkökulmaa 
(Alanen 1993). Systeemiteoria ja biopsykososiaalinen malli kytkevät niin neurobiologiset 
tutkimuslöydökset, lapsen yksilöllisen kehityksen kuin laajemmatkin kasvuympäristön 
tekijät yhteen. 

Systeemiteoriassa ilmiöitä tarkastellaan erilaisista tekijöistä muodostuvina 
kokonaisuuksina, joiden välinen vuorovaikutus on kehämäistä eli sirkulaarista. Jokaisella 
elävällä systeemillä on kolme perustavanlaatuista ominaisuutta: ensinnäkin systeemi on 
kokonaisuus ja aina jotakin muuta kuin osiensa summa. Syy-seuraus �ajattelu korvautuu 
kehämäisellä tapahtumien ketjun tarkastelulla. Muutos jossakin osassa aiheuttaa 
muutoksen kokonaisuudessa, ja vaikutus ulottuu palautemekanismin kautta takaisin 
muutoksen alulle panijaan. Ei ajatella, minkälainen vuorovaikutus aiheuttaa skitsofreniaa 
vaan tärkeää on se, miten skitsofrenia liittyy osaltaan vuorovaikutukseen. Toiseksi 
systeemillä on taipumus tasapainoon (homeostaasiin), joka tarkoittaa sitä, että systeemi 
vastustaa muutosta palautemekanismin negatiivisen, muutosta vastustavan voiman avulla. 
Kolmanneksi systeemi kykenee muuttumaan, kehittymään. Muutos tapahtuu positiivisen, 
muutosta kiihdyttävän voiman avulla (Bertalanffy 1969, Dell 1980 ja Benjamin 1982). 

Biopsykososiaalisessa mallissa ajatellaan, että luonto on järjestäytynyt hierarkkiselle 
jatkumolle, jossa laajemmat ja kompleksisemmat kokonaisuuden osat koostuvat 
yksinkertaisemmista, pienemmistä osista, jotka eivät ole niin organisoituneita (Weiss 
1969, 1977). Jokainen hierarkkisen systeemin taso on oma kokonaisuutensa, jonka 
ominaislaatu on erilainen kuin muiden tasojen. Tämä systeeminen kokonaisuus alkaa 
molekyylitasolta, ja laajenee aina persoonan tasoon ja perhetasoon sekä edelleen 
biosfääriin saakka (liite 1). Jokaista tasoa tutkitaan sen ominaislaadusta käsin, pitäen 
kuitenkin mielessä, että se kuuluu samanaikaisesti osaksi kokonaisuutta. Näin ollen solu 
on paitsi solu, myös osa kudosta, osa keskushermostoa ja tätä kautta yhteys rakentuu 
myös tarkkaavaisuuteen ja käyttäytymiseen ja lopulta myös persoonaan. Mitään ei ole 
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olemassa erillään kokonaisuudesta, jokainen hierarkian taso vaikuttaa kaikkiin muihin 
tasoihin (Engel 1980). 

Skitsofreniaa ajateltaessa biologiseen tasoon luetaan kuuluvaksi niin perimään liittyvät 
haavoittuvuustekijät kuin fysiologiset keskushermoston ominaisuudet. Psykologista tasoa 
edustavat esimerkiksi kognitiivisen kehityksen mukanaan tuomat lapsen ja nuoren 
oppimiskyky, ajattelu, muisti ja persoonallisuus. Sosiaalisen tason muuttujia ovat 
esimerkiksi perheen sisäinen vuorovaikutus, kasvuympäristöön liittyvinä koulun 
vuorovaikutusverkostot ja toverisuhteet. Skitsofreniaa sairastava nuori ja hänen perheensä 
kuuluvat laajempaan sosiaaliseen verkostoon, yhteisöön, yhteiskuntaluokkaan ja 
yhteiskuntaan. Sairaus ja siitä toipuminen saattaa kestää vuosia, ja tärkeä merkitys on 
ympäröivän yhteisön tarjoamilla itsenäisen elämän, kouluttautumisen ja työssäkäynnin 
mahdollisuuksilla perinteisten hoitomuotojen lisäksi.  
 
 

 
2.4. Skitsofrenian biologinen taso 

 
 

2.4.1. Skitsofrenian periytyvyys 
 

Skitsofrenia on osin perinnöllinen, osin ympäristöstä johtuva sairaus. Sen periytyminen ei 
noudata Mendelin perinnöllisyyslakeja. Todennäköisesti periytyminen tapahtuu usean 
geenin välityksellä. Toistaiseksi molekulaarigeneettistä hypoteesia ei ole vahvistettu, 
mutta on olemassa useita havaintoja tämän hypoteesin tueksi.  

Kun normaaliväestön skitsofreniaan sairastumisriski on 0.8- 1.0 %, niin skitsofreniaa 
sairastavan sisaruksilla vastaava luku on 9 % (Gottesman 1991, Olin & Mednick 1996). 
Lapsen riski sairastua skitsofreniaan on 13 %, jos toinen vanhemmista on sairastunut, ja 
40 - 47 %, jos molemmat vanhemmat sairastavat skitsofreniaa (Tsuang 1982, Gottesman 
1991). Kaksostutkimusten pohjalta on havaittu, että mikäli toinen kaksosista on 
sairastunut skitsofreniaan, toisen riski sairastua on identtisillä kaksosilla 46 % ja 
epäidenttisillä kaksosilla 14 - 17 % ( Gottesman 1991, Cannon 1998).  

Skitsofreniatutkimuksen viimeaikaiset tulokset tukevat hypoteesia perinnöllisen 
alttiuden ja ympäristötekijöiden yhdysvaikutuksesta. Useat tutkimukset viittaavat siihen, 
että tarvitaan monen tekijän summautumista sairauden puhkeamiseksi ( Nuechterlein & 
Davson 1984, Nuechterlein 1987, Larsen & McGlashan 1996). 

 
 
 

2.4.2. Latentin piirteen teoria  
 

Perinnöllinen altistuminen liittyy ehkä poikkeaviin kognitiivisiin prosesseihin (esim. 
tarkkaavaisuus ja keskittymiskyky, muisti ja olennaisiin asioihin fokusointi). Mathysse, 
Holzman ja Lange (1986) ovat esittäneet ns. latentin piirteen teorian, jossa skitsofrenian 
oletetaan periytyvän yhden geenin, ns. vastingeenin kautta. Tähän geeniin liittyvä piilevä, 
eli latentti ominaisuus aiheuttaa keskushermostolliset häiriöprosessin, joka ilmenee 
silmänliikkeiden poikkeavuutena tai skitsofreniana tai molempina 
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Tasaisen etsivän silmänliikkeen testillä (Smooth Pursuit Eye Movement, SPEM) 
(Holzman 1985,1989,1991) voidaan tutkia sekä skitsofrenian neuropsykologista taustaa 
että kehittää uusia hypoteeseja sairauden siirtymisestä sukupolvelta toiselle. Skitsofreniaa 
sairastavilla ja heidän sukulaisillaan on vaikeuksia tehtävässä, jossa on seurattava 
monitorissa liikkuvaa kohdetta katseella. Visuaalinen �takaa � ajo �- systeemi on heillä 
poikkeava erityisesti tilanteessa, jossa tarvitaan sakkadisen, hyppäävän systeemin 
poiskytkeytymistä: 65%:lla potilaista hyppäävät silmänliikkeet jatkuivat, kun 
kontrolliryhmässä normaaleilla koehenkilöillä vain kahdeksalla prosentilla oli näitä 
hyppäyksiä (Green 1998). 

SPEM - häiriöt esiintyvät suvuittain. Konkordanssiluvut identtisillä kaksosilla ovat 
kaksi kertaa suuremmat kuin epäidenttisillä (Holzman 1991). On olemassa skitsofreniaa 
sairastavia ihmisiä, joilla ei ole poikkeavia silmänliikkeitä. Toisaalta näiden potilaiden 
vanhemmilla on silmänliikkeiden poikkeavuutta, vaikka he eivät ole sairastuneet. 
Kaksostutkimuksissa on löydetty kaksosia. joilla toisella on poikkeavuutta 
silmänliikkeissä ja toisella ei. Tutkimustulosten pohjalta latentin piirteen hypoteesissa 
oletetaan, että silmänliikkeisiin liittyvät ongelmat ovat todennäköisempiä kuin 
skitsofrenia, mutta skitsofrenia on sairausprosessina ainakin osittain geneettisesti 
määräytynyt, samaan tapaan kuin tyypin I diabetes (Mathysse et al. 1986). 

Solomon et al. (1987) havaitsivat, että SPEM :iin liittyvät ongelmat esiintyvät yhdessä 
ajatushäiriöiden kanssa. He olettivat, että molemmat olisivat heijastusta samasta 
keskushermostollisesta prosessista. Holzman näkee yhteyden kuitenkin lineaarisena: hän 
pitää ajatushäiriöitä näiden kognitiivisten poikkeavien prosessien seurauksena (Holzman 
1989).   

 
 
 

2.4.3. Keskushermoston poikkeavuudet sekä raskausaikaan ja synnytykseen liittyvät 
ongelmat  

 
Viimeaikaiset tutkimukset tukevat oletusta, jonka mukaan skitsofrenia olisi 
keskushermoston kehityshäiriö. Osa tästä kehityshäiriöstä voisi olla geneettisesti 
ohjelmoitunut, osa voi tapahtua raskauden aikana (äidin virustartunnat raskauden toisella 
kolmanneksella, Mednick et al. 1987) tai mahdollisesti varhaislapsuudessa (varhaiset 
synnytyksen jälkeiset komplikaatiot ja varhaislapsuuden vaikeat keskushermoston 
tulehdustaudit). Paitsi äidin infektiot ja mahdolliset toksiset aineet, myös äidin voimakas 
stressi tai masennus saattavat osaltaan vaikuttaa lapsen hermostolliseen kehitykseen 
(Jones 1998, Olin & Mednick 1996, Huttunen& Niskanen 1978). 

Cannon (1998) on havainnut synnytyksen aikaisen hapenpuutteen voivan vaikuttaa 
ketjureaktion tavoin aivosolujen kehitykseen. Yhdessä muiden altistavien tekijöiden 
kanssa hapenpuute saattaa myöhemmin vaikuttaa sairauden puhkeamiseen. Ainoana 
altistavana tekijänä sen ei katsota laukaisevan skitsofreniaa. Suomalaisessa 1966 
kohorttitutkimuksessa havaittiin synnytykseen liittyvän aivovaurion olevan yhteydessä 
skitsofreniaan sairastumiseen, tosin kytkeytyneenä alentuneeseen älykkyyteen 
(Rantakallio 1997). 

Kuvantamistutkimusten avulla on havaittu skitsofreniapotilailla olevan poikkeavuutta 
aivojen rakenteissa. Aivo-ontelot ovat laajentuneet ja harmaan aivoaineen osuus on 
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vähentynyt (Cannon 1998). Osalla potilaista puuttuu vasemman aivopuoliskon 
hallitsevuus, ja heillä voi olla vähentynyttä epäsymmetriaa ja lateralisaatiota. Myös 
ohimolohkon kehitys on voinut olla poikkeavaa. Ohimolohko osallistuu kielen 
prosessointiin. Juuri kieleen liittyvät ongelmat ovat skitsofrenian keskeisiä oireita (esim. 
käsitteenmuodostus ja ajatushäiriöt). Otsalohkon toiminnalliset poikkeavuudet liittyvät 
puolestaan lyhytkestoisen muistin ja päättelykyvyn ongelmiin skitsofreniaa sairastavilla 
henkilöillä (Lauerma 1997). 

Osa keskushermoston toiminnan häiriöistä voi liittyä aivokuoren neuronien 
muodostumiseen ja erilaistumiseen. Raskauden toinen kolmannes on sikiön 
keskushermoston kehitykselle olennaisen tärkeä. Hermosolujen migraatiossa neuronit 
liikkuvat solujen jakautumisen vyöhykkeiltä etäisemmille alueille ja muodostavat muiden 
neuronien kanssa yhteyksiä. Aivotutkimuksissa on saatu viitteitä, että skitsofreniaa 
sairastavilla henkilöillä migraatio ei ole tapahtunut normaalisti, vaan aivojen 
kuorikerrokseen on jäänyt liian vähän soluja ja syvemmissä kerroksissa niitä on liian 
paljon normaaleihin verrattuna. Solujen välisten yhteyksien kehittyminen on ollut 
poikkeavaa ja synapsien viritys puutteellista tai niitä on voinut kehittyä liian paljon, 
jolloin neuronit ovat pakkautuneet neurokognitiivisen kehityksen kannalta väärille alueille 
(Green 1998). 

Tarkkaavaisuuden ja kognitiivisen prosessoinnin ongelmia selvittävät tutkijat lähtevät 
siitä, että solujen välittäjäaineissa on poikkeavuutta. Hermostollisia reittejä on 
kahdentyyppisiä, lyhytaikaisia/nopeita ja viivästyneitä/hitaita, joihin molempiin liittyy 
kuitenkin nopea, jaksollinen ärsykkeen prosessointi, joita dopamiini säätelee. Tämän 
välittäjäaineen ja kognitiivisten prosessien kohdalla skitsofreniapotilailla on 
poikkeavuutta (Green 1998). 

Nämä perinnölliset tai raskaudenaikaisiin komplikaatioihin liittyvät keskushermoston 
toiminnan muutokset pysyvät piilossa lapsuuden ajan tai näkyvät premorbideina oireina. 
Skitsofrenia kehittyy ikään kuin asteittain kunnes saavutetaan raja, joka tuo oireet esille. 
Murrosiän hormonaaliset ja hermostolliset muutokset voivat edesauttaa psykoottisten 
oireiden puhkeamista (Cannon 1998 ). Wynne kuvasi tätä haavoittuvuuden rakentumista 
epigeneettisestä näkökulmasta: jokainen ihmiselämän kehitysvaihe ja siinä ilmenevä 
vuorovaikutus rakentuu edelliselle kehitysvaiheelle, sen luomille biologisille ja 
psykologisille mahdollisuuksille. Jos kehitysvaiheeseen liittyy häiriöitä tai puutteita, koko 
myöhemmän kehityksen kulku muuttuu (Wynne 1978, 1991). 

 
 
 

2.4.4. Yhteenveto 
 

Viimeaikaisissa skitsofreniatutkimuksissa biopsykososiaalisen mallin perustaso, biologiset 
tekijät korostuvat. Perimän, raskaudenaikaisten riskitekijöiden ja synnytykseen liittyvien 
ongelmien osuus skitsofrenian kehittymisessä on vahvistettu. Varhaisvaiheen 
hermostolliset kehityspoikkeamat pysyvät piilossa siihen saakka, kunnes aivosysteemeiltä 
edellytetään kompleksisempia kognitiivisia toimintoja varhaisaikuisuudessa. Nämä 
ongelmat saattavat ilmetä havaintokyvyn puutteellisuuksina ja ajatushäiriöinä, mutta niitä 
ei esiinny kaikilla myöhemmin skitsofreniaan sairastuvilla ihmisillä. Yhdenmukaisin 
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löydös on ns. hypofrontaalisuus, jolla tarkoitetaan alentunutta aineenvaihdunnan tasoa 
ohimo- ja otsalohkon kuorikerroksen aktiivisuutta vaativissa tehtävissä (Cannon 1998). 

 
 
 

2.5. Skitsofrenian yksilödynaaminen taso 
 

Psykoanalyyttinen teoria lähtee oletuksesta, että skitsofrenia liittyy hyvin varhaisiin 
häiriöihin mielen kehityksessä (Tähkä 1993). Pieni lapsi on ensimmäisten elinvuosiensa 
aikana hyvin riippuvainen ympärillä olevista aikuisista ja heidän huolenpidostaan. 
Ensimmäisen kolmen ikävuoden aikana vauva on aluksi symbioottisessa suhteessa 
äitiinsä, eikä koe itseään äidistä erillisenä. Lapsi on alusta saakka sopeutuvainen ja etsii 
aktiivisesti kontaktia ympärillä oleviin ihmisiin. Tässä persoonallisuuden kehitysvaiheessa 
tärkeintä on äidin ja lapsen välisen lämpimän ja turvallisen tunnesuhteen kehittyminen, 
joka myöhemmin on perustana lapsen itsen (eli eriytyneen minän) rakentumiselle (Mahler 
1975, Stern 1986).  

Symbioottinen vaihe päättyy eriytymis- yksilöitymisvaiheen alkuun, jossa voidaan 
erottaa eri vaiheita. Eriytymisvaiheessa lapsen aistit ja havaitseminen kehittyy, lapsi on 
kiinnostunut ympäröivästä maailmasta ja oppii luottamaan siihen, että äiti poistaa pahaa 
oloa. Lapsi erottaa hoitajansa muista ja alkaa vierastamaan. Lapsi ottaa toisaalta etäisyyttä 
ja oivaltaa omaa erillisyyttään, toisaalta hänen oma sisäinen minä alkaa vähitellen 
muodostua (Mahler 1975, Stern 1986). 

Skitsofrenian juuret ovat yksilödynaamisen teorian valossa symbioottisessa ja 
eriytymis - yksilöitymis -vaiheen alussa. Lapsi ei ole varhaisissa vuorovaikutussuhteissaan 
ja kokemuksissaan saanut riittävästi tyydytystä voidakseen turvallisesti siirtyä 
symbioosista eriytymisen vaiheeseen. Tämän turvattomuuden seurauksena lapsen 
kehitykseen jää rakenteellinen heikkous ja sisäänrakennettu taipumus reagoida jossakin 
elämänsä vaiheessa psykoottisesti. Hän menettää kokemuksen itsestään erillisenä yksilönä 
suhteessa muihin ihmisiin ja hänelle on epäselvää, mikä on totta ja mikä ei (Tähkä 1993). 

 
 
 

2.6. Skitsofrenian vuorovaikutuksellinen taso 
  

Lapsen kasvu on aktiivinen vuorovaikutustapahtuma, jossa sekä lapsi että vanhemmat 
vaikuttavat kehämäisesti koko ajan toisiinsa. Tässä luvussa esitetään skitsofrenian 
kehittymisen kannalta keskeisimmät perhesuhteisiin liittyvät näkemykset: kaksoissidos-
hypoteesi, strukturaalisen teorian käsitys, kolmen sukupolven systeeminen hypoteesi ja 
konstruktivistinen käsitys. 

 
 



 
 

 
 
 
 
 

33 

  

 

 
2.6.1. Varhaiset vuorovaikutusteoriat  

 
Ensimmäiset oletukset perheen vuorovaikutuksen merkityksestä lapsen psyykkiseen 
sairastumiseen keskittyivät äiti- lasi- suhteen tarkasteluun. Bateson (1956) loi kaksoissidos 
�teoriansa, jonka mukaan lapsi sairastuu skitsofreniaan seurauksena siitä, että perheen 
vanhemmilla, erityisesti äidillä on vuorovaikutuksessaan paljon kaksoissidos-
kommunikaatiota. Tällä tarkoitetaan vuorovaikutustapahtumaa, jossa yhdellä 
vuorovaikutuksen tasolla (esimerkiksi sanallisesti) ilmaistu viesti samanaikaisesti toisella 
tasolla (kuten eleiden kautta) kumotaan. Lapsi ei kykene tällaisessa 
vuorovaikutustilanteessa toimimaan vanhempaansa tyydyttävällä tavalla ja skitsofreniaan 
sairastuminen on tapa vetäytyä kokonaan tällaisesta kommunikaatiosta.  

Lidz (1957) havaitsi skitsofreniaan sairastuneiden lasten perheissä jatkuvan konfliktin 
vanhempien välillä. Skismaattisessa perheessä vanhemmat olivat ongelmiensa kanssa 
jatkuvassa keskinäisessä ristiriidassa ja kilpailivat lapsen suosiosta, lojaliteetista ja tuesta 
keskenään. Avioliiton koossa pysyminen oli vaakalaudalla ja lapsi polttopisteessä. 
Vinoutuneessa perheessä perheen koossa pysyminen ei ole vaakalaudalla, mutta toinen 
vanhemmista on toista selvästi heikompi ja riippuvaisempi esimerkiksi psyykkisen 
sairautensa tähden. Tuhoavia vuorovaikutuskuvioita vinoutuneessa perheessä on paljon ja 
lapsen annetaan kuitenkin ymmärtää, että kaikki on hyvin. 

Wynne havaitsi skitsofreniaperheiden vuorovaikutussuhteita sävyttävän ns. 
valeyhtenäisyyden ja valevihamielisyyden. Perhe vaikuttaa suhteissaan yhtenäiseltä, 
avoimelta, ja ymmärtäväiseltä olematta sitä. Näennäisen yhtenäisyyden alla piilee 
tyhjyyttä ja tarkoituksettomuutta ja tällaisessa perheessä lapsen eriytyminen omaksi 
itsekseen ei ole mahdollista. Ulkopuolista maailmaa vastaan perhe suojautuu ns. 
kumiaidan avulla: perhe saattaa ottaa terapeuttista apua näennäisesti vastaan, mutta 
todellisuudessa kaiken halutaan jatkuvan ennallaan eikä vuorovaikutustapoja haluta 
muuttaa (Wynne et al. 1958, 1963).  

 
 

 
2.6.2. Strukturaalisen perheterapian näkemys lapsen  

psyykkisestä oireilusta 
 

Strukturaalisessa perheterapiassa siirryttiin äiti- lapsi- vuorovaikutussuhteiden 
tarkastelusta perheen kolmiosuhteisiin: isä � äiti - lapsi. Kommunikaation selkeyden ja 
johdonmukaisuuden lisäksi tarkasteltiin vuorovaikutussuhteiden rakenteita ja perhettä 
erilaisten alasysteemien muodostamana kokonaisuutena. Perhe nähdään systeeminä, joka 
toimii hierarkkisesti. Lapsen tasapainoisen kehityksen kannalta on tärkeää, että 
sukupolvien väliset rajat ovat selkeät niin edelliseen sukupolveen eli vanhempien omaan 
lapsuudenperheeseen päin, kuin ydinperheen sisällä vanhempien ja lasten välillä. Mikäli 
perheen hierarkia tai alasysteemien rajat ovat epäselvät tai kietoutuneet, joku 
perheenjäsenistä saattaa alkaa oireilla. Oireilun kautta perheenjäsenten välille löytyy 
tasapaino, mutta vuorovaikutus alkaa muuttua yhä omituisemmiksi ja oireileva lapsi 
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saattaa syrjäyttää toisen vanhempansa. Tilanne vaikeutuu ja perherakenne voi muuttua 
joko hyvin kietoutuneeksi tai löyhäksi. Perhe ei pysty tukemaan lapsen eriytymistä eikä 
itsenäistymistä vaan tämä joko sidotaan perheeseen tai karkotetaan perheestä liian varhain 
(Minuchin 1981).  

 
 

 
2.6.3. Systeemiteoria ja kolmen sukupolven ketju  

 
Milanolainen systeeminen ajattelu pitää yhden perheenjäsenen psykoottisuutta 
asianmukaisena käyttäytymisenä perheen yhtenäisyyden turvaamiseksi. Perheissä 
vältetään keskinäisten suhteiden täsmällistä määrittelemistä, koska siihen liittyy perheen 
hajoamisen uhka. Perheen vuorovaikutussuhteiden tarkasteluun otetaan mukaan edellisen 
sukupolven tarjoamat vaihtoehdot (Selvini-Palazzolli et al. 1980, 1989). Psykoosiin ja 
skitsofreniaan liittyvät vuorovaikutussuhteet kehittyvät perheissä kuuden vaiheen kautta: 
Ensimmäisessä vaiheessa perheen vanhemmat ovat ajautuneet parisuhteessaan 
umpikujaan, joka juontuu puolisoiden omista lapsuudenperheistä. He ovat aikanaan 
valinneet puolisokseen kumppanin, joka on yhtä eriytymätön omasta perheestään kuin hän 
itsekin. Perheen ristiriitatilanteita ei kyetä selvittämään, koska kaikkien on oltava samaa 
mieltä asioista. Perheen ilmapiiri ei puhdistu, ja �vuorovaikutuspelissä� tavoitteena on 
välttää kaikin keinoin erimielisyyksiä. 

Toisessa vaiheessa lapsi joutuu vanhempien keskinäisiin suhteisiin mukaan. Hän 
erehtyy vanhempiensa vuorovaikutusta seuratessaan ja luulee, että vetäytyvämpi 
vanhempi on � uhri� ja menee heikomman puolelle. �Uhri� ei liittoudukaan lapsen vaan 
puolisonsa kanssa, eikä hyväksy lapsen käyttäytymistä. Lapsi menettää molempien 
vanhempiensa liittolaisuuden. 

Kolmannessa vaiheessa nuori hahmottaa tilanteen uudella tavalla. Hän huomaa 
vahvemman vanhemman olevan kiinnostunut joko sisaruksesta tai vanhemmasta, ja 
menee avoimesti �uhrin� puolelle, joka jäätyään yksin, ottaa liittolaisuuden vastaan. Uhri 
ja nuori liittoutuvat avoimesti keskenään, erityisesti riitatilanteissa ja kokevat yhdessä 
olevansa �vahvemman� uhreja. 

Neljännessä vaiheessa oire puhkeaa. Toisen vanhempansa hylkäämänä ja toisen 
hemmottelemana nuori yrittää itsenäistyä mahdollisimman nopeasti ja tulla erilaiseksi 
kuin vahvempi vanhempi. Kolmiosuhteessa käynnistyy vuorovaikutusketju, joka 
vahvistaa vanhempien umpikujaa ja kietoo lapsen yhä tiiviimmin perheeseensä. Toinen 
ylihuolehtii lapsen oireita ja toinen moittii puolisonsa käyttäytymistä. 

Viidennessä vaiheessa heikompi vanhemmista tekee täyskäännöksen ja alkaa 
aktiivisesti osallistua vuorovaikutukseen myös lapsen kanssa. Oireileva nuori on 
epätoivoinen ja kokee vanhempansa pettäneen hänet. Oireet pahenevat ja nuori kokeilee, 
kuinka pitkälle hän voi käyttäytymisessään mennä. 

Viimeisessä vaiheessa �perhepeli� tulee pisteeseen, jossa vahvempi vanhemmista ja 
nuori kietoutuu lujaan sidokseen, jossa nuori oireillaan saa etuoikeutetun aseman 
perheessään. Nuori saa psykoottisilla oireillaan aikaiseksi mahdottoman: itsenäistymisen 
kuitenkaan todella itsenäistymättä (joka tarkoittaisi oman elämän aloittamista poissa 
kotoa). Hänen psykoottinen käyttäytymisensä on sellaista, ettei muu perhe sitä tavoita. 
Koko perhe elää oireiden ehdoilla ja psykoottinen vuorovaikutus laajenee koko systeemin 
toimintatavaksi (Selvini - Palazzolli et al. 1980, 1989).  
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2.6.4. Konstruktivistinen näkemys psykoosista 
 

Sosiaalinen kontruktivismi tarkastelee skitsofreniaa ja muita psyykkisiä sairauksia 
erilaisesta tiedonfilosofian ulottuvuudesta käsin. Se ei hyväksy käsitystä , että olisi 
olemassa tietoa, joka perustuisi objektiivisiin havaintoihin. Tieto ei ole olemassa 
havainnoijassa eikä havainnoinnin kohteessa, vaan se muodostuu ihmisten yhteisen 
toiminnan (esimerkiksi potilaan ja perheen sekä tutkijan/ terapeutin keskustelun) 
tuloksena. Kieli on ainoa sosiaalinen toiminta, jossa todellisuuden rakentaminen tapahtuu. 
Jokaisella yhteiskunnalla on oma totuutensa siitä, mikä on normaalia käyttäytymistä. 
Käsitys mielisairaudesta määrittyy ajallisista ja paikallisista merkityssysteemeissä, sen 
puitteissa mitä milloinkin eri yhteisöissä pidetään tavallisena ja normaalina ja mitä taas 
omituisena ja poikkeavana (Gergen 1985, Foucault 1988, Haarakangas 1997). 

Psykoosiin sairastuneen henkilön kannalta tarkasteltuna psykoosissa on kysymys 
henkilökohtaisen (narratiivisen/ kertomuksellisen) identiteetin menettämisestä: se on joko 
äkillisesti romahtanut tai se ei ollutkaan riittävän yhtenäinen. Oman olemisen 
ainutlaatuisuus, keskeytymätön jatkuvuus eli ajallinen pysyvyys, ja itseyteen liittyvä 
tietoisuus siitä, kuka on, ovat kadoksissa. Psykoosissa ihminen menettää tunteen siitä, että 
olisi yksi ihminen, ettei hän ole sama kuin muut ja että hänen elämällään on ajallinen 
jatkuvuus niin menneeseen kuin tulevaankin (Holma 1999). 

Koko elämäntilanteen kannalta psykoottisuus nähdään ihmisen aktiivisena 
pyrkimyksenä sopeutua ja vaikuttaa ympäristöönsä, ei sairautena. Potilaan harhaluulot 
saattavat joko suoraan tai metaforisella tasolla heijastaa jotain aikaisempaa kauhistuttavaa 
ja sietämätöntä kokemusta (Seikkula 1991). Pyrkiessään suhteuttamaan vaikeita 
kokemuksiaan �elämäntarinaansa�, henkilö käyttää ajattelussaan ja puheessaan kieltä, 
joka on vertauskuvallista tai eri merkitystasolla kuin muilla ihmisillä (esimerkiksi ei -
kertomuksellisen puheen tasolla). Yksilö vetäytyy itse luomaansa maailmaan ja yhteydet 
ympäröiviin ihmisiin katkeilevat (Holma 1999, Seikkula 1994). 

Keroputaan sairaalassa on kehitetty psykoosin hoitomalli (The Western Lapland 
Project), joka perustuu konstruktivistisiin ajatuksiin. Psykoottisiin oireisiin tarjotaan 
nopeaa, joustavaa ja välitöntä, jopa päivittäistä apua kotikäyntien ja keskustelujen kautta. 
Hoidossa painottuu sosiaalisen ympäristön mukaanotto, ts. kaikki, jotka ovat psykoottista 
kriisiä määrittämässä, ovat mukana. Niin ongelmat kuin hoitoon liittyvät päätöksetkin 
keskustellaan avoimesti, ja hoitava työryhmä pysyy samana riippumatta siitä, onko potilas 
kotona vai sairaalahoidossa. Keskeistä hoidossa on keskustelun (dialogin) aikaansaaminen 
niin potilaan ja hänen perheensä kuin hoitavien ihmistenkin välille. Psykoosista 
toipuminen alkaa, kun vaikeat kokemukset kyetään jakamaan ja vuoropuhelun kautta 
löytyy uusia sanoja ja merkityksiä sellaisille kokemuksille, joille ei ole ollut aikaisemmin 
kieltä. Hoidossa pääpaino on dialogin aikaansaamisessa, ei muutoksessa (Seikkula 1991, 
1995, 1999). 
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2.7. Perimän ja ympäristön yhteisvaikutus ja 
skitsofrenian kehittyminen 

 
Biopsykososiaalisen mallin valossa ihmisen kehitystä tutkitaan kokonaisvaltaisena 
tapahtumana. Perimän kautta yksilö saa olemassaolonsa ainekset ja kasvuympäristö 
tarjoaa ne puitteet, joissa kehittyminen on mahdollista. Perimä ja ympäristö vaikuttavat 
toisiinsa, ne ovat toisistaan riippuvaisia ja saattaa olla, että eri elämänvaiheissa niiden 
keskinäinen yhteisvaikutus näkyy yksilössä eri tavoin (Tienari 
1999a).Molekulaarigenetiikan oletukset siitä, että skitsofrenian kehittymisessä 
keskushermoston aineenvaihdunnalla on keskeinen merkitys, ovat usean tutkimuksen 
kautta saaneet vahvistusta. Ympäristötekijöiden osuudesta  on vähemmän tietoa, 
esimerkiksi siitä, mitä kautta kasvuympäristön riskitekijät vaikuttavat yksilön toimintaan 
(painottuvatko neurokemialliset mekanismit, ajattelun häiriintyminen vai 
käyttäytymistavat) (Rutter & Plomin 1997). 

Cullberg (1993) korostaa, että skitsofrenian kehittymiseen vaikuttavat tekijät 
painottuvat eri tavoin  eri ihmisillä ja hoidossa olisi otettava nämä erilaatuiset sairauden 
muodot huomioon. Cullberg kuvaa skitsofrenian etiologiaa kolmiulotteisen mallin kautta. 
Kuviossa 1 mallia on kuvattu ottaen mukaan myös sairauden ilmiasu, ts. se, millaisen 
karkean tyypittelyn eri tavoin painottuneiden skitsofreniaoireiden pohjalta voi tehdä. 
 

 

 
Kaavio 1. Skitsofrenian etiologia Cullbergin kolmiulotteisen mallin avulla kuvattuna 
 

Perimään liittyvä haavoittuneisuus ja biologinen taso korostuvat A-tyypin 
skitsofreniassa. Kasvuympäristö vaikuttaa vain vähän. Perimän osuutta vahvistavat 
lukuisat tutkimukset lapsen lisääntyneestä riskistä sairastua, mikäli vanhemmat tai 
sisarukset sairastavat skitsofreniaa (Mednick 1987, Tienari 1987, 1992). A- tyyppiseen 
skitsofreniaan liittyvät hermostolliset kehitysprosessit alkavat jo varhain ja mukana on 
harhaluuloja, ajatushäiriöitä ja muita positiivisia oireita (Cullberg 1993b,1997).  

B-tyyppisessä skitsofreniassa sairauden taustatekijöitä löytyy jonkin verran 
perinnöllisistä haavoittuvuustekijöistä, mutta keskeiseksi etiologiseksi tekijäksi 
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muodostuvat esimerkiksi äidin raskaudenaikainen virussairaus, ravinnon puute tai syvä 
masennus. Syntyvän lapsen hermostollinen kehitys häiriintyy äidin heikon terveydentilan, 
kuten virustartunnan seurauksena. Varsinainen psykoosi puhkeaa murrosiässä, mutta 
tarkkaavaisuuden ongelmia, vetäytymistä ja muita negatiivisia oireita on havaittavissa jo 
huomattavasti aikaisemmin (Mednick et al. 1987, Cullberg 1993a, 1993b Olin et al. 
1996). 

C-tyyppisessä skitsofreniassa painottuu kasvuympäristöön liittyvät psykososiaaliset 
tekijät. Sairaus alkaa myöhemmin kuin muissa skitsofrenian muodoissa, eikä ennakoivia 
oireita ole havaittavissa. Ennuste on hyvä, koska kognitiiviset kyvyt eivät ole heikentyneet 
niin paljon kuin A- ja B-tyypin sairauksissa. Kasvuympäristön luomat mahdollisuudet tai 
rasitustekijät ovat avainasemassa, puhkeaako sairaus. Perheen tunneilmastoa mittaavat 
EE-pisteet ovat skitsofreniaan sairastuneen perheissä korkeat, ts. perheessä on paljon 
kielteistä, potilasta aliarvioivaa tai ylihuolehtivaa kommunikaatiota (Leff et al. 1984). 
Suojaavista tekijöistä tärkeimpiä ovat kommunikaatio- ja ongelmanratkaisutaidot 
(Nuechterlein 1987).  

Cornblatt (1999) esitti yksilöidymmän mallin perinnöllisyyden ja skitsofreniaan 
sairastumisen yhteyksistä. Hänen mukaansa lapsella/ nuorella on sairastumiseen altistava 
perimä. Tähän alttiuteen liittyy aivojen biokemiallisia, rakenteellisia tai toiminnallisia 
poikkeavuuksia, joiden seurauksena ilmenee tarkkaavaisuuden häiriöitä (kuten 
silmänliikkeiden poikkeavuudet). Muiden biologisten ja ympäristötekijöiden 
vaikutuksesta nuorelle ilmaantuu oireita, jotka voivat olla ilmiasultaan skitsofreniaa, 
skitsotypaalisia persoonallisuudenpiirteitä ilman varsinaista sairautta tai ilmiasu voi 
nuorella olla normaali, ts. kliinistä sairautta ei ole havaittavissa (Cornblatt 1999). 

Neurokognitiiviset puutteet pysyvät eri ikävaiheissa vakioina, ja skitsofrenian 
kehittyminen tapahtuu sosiaalisten tekijöiden kautta. Neurokognitiiviset häiriöt liittyvät 
alentuneeseen sosiaaliseen sensitiivisyyteen, lisääntyvään sosiaaliseen 
välinpitämättömyyteen ja myöhemmin eristäytymiseen. Cornblattin mallissa keskeisenä 
kognitiivisena häiriönä on krooninen tarkkaavaisuuden häiriö, jonka vuoksi henkilö ei 
kykene vuorovaikutuksessaan ymmärtämään saamiaan viestejä, syy-seuraus �suhteita eikä 
kommunikaatiota. Lopputuloksena voi olla negatiivisia oireita kuten vetäytymistä ja 
eristäytymistä tai positiivisia oireita, kuten kiihkeä yritys päästä muiden seuraan 
(Cornblatt 1992). 

Seuraavissa luvuissa tarkastellaan käsityksiä perimän ja ympäristön yhdysvaikutuksista 
mielenterveysongelmiin. 

 
 
 

2.7.1. Perimä ja ympäristö lisäävät toistensa vaikutusta 
 

Yleisin tapa ymmärtää perimän ja ympäristön yhteisvaikutusta on, että ne lisäävät 
toistensa vaikutusta (Kendler et al. 1986). Mallin mukaan ympäristö vaikuttaa samalla 
tavalla sairauteen altistumiseen riippumatta siitä, millainen perimä on. Toisaalta 
altistumismahdollisuus olemassa oleville ympäristövaikutuksille on riippumaton yksilön 
perimästä. Oletetaan esimerkiksi, että olisi löytynyt skitsofrenialle altistava geeni, jonka 
suhteen yksilö A:lla olisi korkea sairastumismahdollisuus, B:llä keskinkertainen ja C:llä 
vähäinen. Päähän kohdistuva trauma edustaa skitsofrenialle altistavaa ympäristötekijää ja 
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trauman puuttuminen suojaavaa tekijää. Trauma altistaa niin A:ta, B:tä kuin C:täkin 
skitsofrenialle saman verran. Toisaalta päähän sattuva tapaturma on sellainen 
ympäristötekijä, johon perimällä ei ole vaikutusta, ts. tässä mielessä ympäristö- ja 
perintötekijät ovat toisistaan riippumattomia (Kendler et al. 1986). 

Biopsykososiaaliseen malliin sovellettuna voitaisiin ajatella, että perimä ja 
sikiönkehitys heijastavat biologista tasoa, sitä millainen vastasyntynyt vauva on. 
Psykologiset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat siihen, millainen persoona lapsesta kehittyy. 
Ympäristötekijät muovaavat siis ihmisen kokonaiskehitystä, mutta psykologiset tekijät 
eivät vaikuta syntymässä saatuihin perinnöllisiin ominaisuuksiin. 

 
 

 
2.7.2. Perimä säätelee yksilön herkkyyttä ympäristölle 

 
Tässä mallissa (Kendler et al. 1986) perimä ei suoranaisesti vaikuta alttiuteen sairastua 
psyykkisesti. Perimä vaikuttaa kausaalisesti siihen, missä määrin yksilö herkistyy 
ympäristön suojaaville ja stressaaville tekijöille. Perimän ja ympäristön yhdysvaikutus 
vaihtelee. Yksilö, joka perimänsä puolesta on herkkä kasvuympäristönsä vaikutuksille, 
suojaavassa ympäristössä kehittyy tasapainoiseksi; toisaalta sama perimä stressaavassa 
kasvuympäristössä saa ihmisen sairastumaan herkemmin mielenterveysongelmiin. Asia 
voidaan nähdä myös kehämäisesti ympäristöstä käsin: perimän vaikutus vaihtelee 
ympäristön mukaan: suojaava ympäristö saa herkän yksilön ikään kuin �puhkeamaan 
kukkaan� , löytämään vahvuutensa ja kykynsä haavoittuvuudestaan huolimatta, kun taas 
vaikea ympäristö voi saada hänet sairastumaan. Perimänsä puolesta kasvuympäristölleen 
epäsensitiivinen henkilö ei juuri  reagoi suojaaviin eikä altistaviin tekijöihin kovinkaan 
paljon, ts. hänelle ympäristötekijöillä ei ole niin suurta merkitystä (Wahlberg 1997,2000a). 

 
 
 

2.7.3. Perimä säätelee sitä, kuinka alttiiksi yksilö 
ympäristönsä suhteen jää 

 
Kolmannessa mallissa (Kendler 1986) perimän vaikutus sairastumiseen tapahtuu 
altistumismahdollisuuksien kautta. Ts. kun edellisissä malleissa ympäristön vaikutus oli 
riippumaton yksilön perimästä, tässä mallissa perimä ja ympäristö ovat alusta lähtien 
jatkuvassa, vahvassa vuorovaikutuksessa keskenään. Perimä vaikuttaa alttiuteen, ts. 
säätelee sitä, että tietyissä olosuhteissa henkilö sairastuu. Esimerkiksi voidaan ottaa 
tilanne, jossa oletetaan, että yksi geeni vaikuttaa siihen, kuinka todennäköisesti ihminen 
alkaa tupakoida. Oletetaan myös, että ilmiasultaan tyypillä AA on suurin todennäköisyys 
ja tyypillä aa pienin todennäköisyys tupakointiin. Koska savukkeiden polttaminen altistaa 
ihmisen keuhkosyövälle, tyypillä AA on korkeampi ja tyypillä aa taas matalampi riski 
sairastua syöpään. Perimä ei vaikuta suoraan syöpään altistumiselle. Jos tyyppi aa alkaa 
tupakoimaan, hänellä on sama sairastumisriski kuin muillakin tupakoitsijoilla. Mikäli 
tyyppi AA ei tupakoi, hänen riskinsä keuhkosyövän suhteen on yhtä pieni kuin muidenkin 
tupakoitsemattomien (Kendler 1986).     
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2.7.4. Haavoittuvuusteoria yhteisvaikutuksen selittäjänä 
 

Laajempaa näkökulmaa skitsofreniaan altistumiselle tuo haavoittuvuusteoria (Rosenthal 
1970, Zubin & Spring 1977, Wynne 1978, Nuechterlein & Davson 1984, Nuechterlein 
1987, Zubin 1990). Rosenthal käytti omasta haavoittuvuusmallistaan nimitystä diathesis -
stressi �malli. Hän tyypittelee mallinsa useampaan eri alalajiin, joista resiprokaalinen 
eskalaatiomalli on lähimpänä muita haavoittuvuusmalleja. Tässä mallissa oletetaan 
sisäsyntyisen altistuneisuuden ja ympäristössä olevien stressitekijöiden voimistavan 
toistensa vaikutusta kiihtyvällä prosessilla, kunnes skitsofreeninen psykoosi puhkeaa 
(Rosenthal 1970). 

Zubin & Spring halusivat luoda integroivan mallin skitsofreniaan liittyvien oireiden, 
etiologisten tekijöiden, sairauden puhkeamisen ja kulun sekä ennaltaehkäisyn välille. 
Mallissa lähdetään oletuksesta, että skitsofreniaan liittyy monia erilaisia etiologisia 
tekijöitä ja sairauden synty on ymmärrettävissä näiden tekijöiden keskinäisen 
vuorovaikutuksen tulokseksi, ei yhden tekijän aiheuttamaksi. Oireiden ilmeneminen on 
seurausta siitä, että henkilö ei kykene sopeutumaan ympäristönsä muuttuviin stressiä 
aiheuttaviin olosuhteisiin. Stressin vähetessä oireet katoavat, mutta pysyvää on koko 
eliniän jatkuva haavoittuvuus reagoida hankaliin elämäntilanteisiin psykoosilla. Psykoosi  
sinänsä olisi episodimainen, ohimenevä jakso, ei elinikäinen sairaus (Zubin & Spring 
1977, Zubin 1990).  

Wynne korostaa haavoittuvuuden pysyvyyden lisäksi sitä, että kyseessä on 
kehityksellinen epigeneettinen prosessi. Haavoittuvuuden perimään liittyvät ulottuvuudet 
ovat olemassa koko eliniän, ja ne muovautuvat koko kehityksen ajan yksilön fyysisen ja 
psykososiaalisen kehityksen kautta. Haavoittuvuudessa on ei- spesifejä, sisäisiä, 
perinnöllisiä ja hankittuja ulottuvuuksia, jotka liittyvät pääosin geneettisiin ja hermoston 
kehityksellisiin tekijöihin (Wynne 1978, Green  1998). Skitsofreniaan altistavia 
haavoittuvuustekijöitä löytyy perimästä ja raskauden ja synnytyksen aikaisten 
komplikaatioiden seurauksista (hermostolliset aineenvaihdunnan poikkeavuudet, 
rakennepoikkeavuudet ja niihin kytkeytyvä alentunut informaation prosessointikyky ja 
autonomisen hermoston yliaktiivisuus) (Nuechterlein 1987). 

Kasvuympäristöön liittyviä altistavia tekijöitä ovat mm. perheen 
kommunikaatiopoikkeavuudet. Mitä suurempi haavoittuvuus on, sitä suurempi on riski 
sairastua skitsofreniaan. Haavoittuvuuden aste saattaa liittyä siihen, kuinka paljon 
skitsofrenian suhteen relevantteja geenejä henkilöllä on; mitä enemmän niitä on, sitä 
vähemmän kasvuympäristön painetta tarvitaan, että sairaus puhkeaa (Green 1998). 

Nuechterleinin haavoittuvuusmallissa on myös sairastumiselta suojaavia tekijöitä. 
Näitä ovat henkilökohtainen sopeutumiskyky ja perheen hyvät kommunikaatio- ja 
ongelmanratkaisutaidot. Suojaavien tekijöiden tutkiminen on kiinnostanut viimeaikoina 
monia skitsofreniatutkijoita. Wahlberg (1997, 2000) havaitsi, että riskilasten 
haavoittuvuus heijastaa myös herkkyyttä suojaavia ympäristötekijöitä kohtaan. 
Vertailtaessa riski- ja verrokkilapsia erilaisissa kasvuympäristöissä, terveessä perheessä 
(ts. CD:tä on vanhemmilla vähän) havaittiin, että riskilapsilla oli vähemmän 
ajatushäiriöitä kuin vastaavassa ympäristössä elävillä verrokeilla. 
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2.7.4.1. Haavoittuvuuden arviointi jatkuvan suorituksen testin avulla 

 
Haavoittuvuustekijöistä tutkituimpia ovat kognitiiviseen prosessointiin liittyvät 
tarkkaavaisuus ja informaationkäsittely. Näitä ominaisuuksia mitataan jatkuvan 
suorituksen testillä (Continuous Performance Test, CPT) (Nuechterlein et al. 1986). 
Henkilön on kyettävä erottamaan hänelle nopeasti virtaavasta kirjainryhmäsarjoista 
etukäteen ilmoitetut kirjaimet. Testi edellyttää ns. ylläpitävää huomiokykyä, kykyä 
keskittyä ja  erotella havaitsemaansa ja säilyttää fokus tehtävässä (Nuechterlein 1991).  

CPT :hen liittyvät vaikeudet ovat tyypillisiä skitsofreniaan sairastuneiden lapsilla 
(vaikkeivät nämä itse olisi sairastuneetkaan), muttei muiden psyykkisistä vaikeuksista 
kärsivien vanhempien lapsilla. Näillä lapsilla on myös MMPI :n persoonallisuusprofiilissa 
selkeästi kohonnut skitsotypaalisten piirteiden pistemäärä (Nuechterlein et al. 1986).  

Pitkittäistutkimuksissa on osoittautunut, että vaikeudet jatkuvan suorituksen testissä 
ennustavat sairastumista skitsofreniaan tai johonkin muuhun psyykkiseen sairauteen 
(Erlenmeyer - Kimling et al. 1984).Tulosten heikkouden on katsottu johtuvan toisaalta 
suuremmasta virheiden lukumäärästä, toisaalta siitä, että skitsofrenialle altistuneet 
tutkittavat eivät ole havainneet kovin tarkasti testiärsykkeitä. Ympäristön ärsykkeitä 
vastaanottavan �suodattimen� herkkyyskynnyksen mataluus heikentää koehenkilön 
kontrollia etenkin tutkimustilanteissa, joissa on useanlaisia ärsykkeitä, ja tutkittava reagoi 
häiritseviin, epäolennaisiin ärsykkeisiin. 

CPT:n ja ajatushäiriöiden välisen yhteyden voidaan ajatella syntyvän kahden 
erityyppisen kognitiivisen prosessin puutteiden kautta. Chapman (1973) oletti, että 
ajatushäiriöt syntyvät tutkittavan painottaessa poikkeavalla tavalla sanojen merkityksiä ja 
tulkitessa ympärillä tapahtuvia asioita omien tarpeidensa pohjalta. Tarkkuusvirheet CPT: 
ssä voivat selittyä saman prosessin kautta. Toisaalta epäolennaisen ärsykkeen valinnassa 
voi olla kyseessä samankaltainen prosessi kuin ajatushäiriöiden kohdalla, joiden oletetaan 
syntyvän reaktiona hierarkkisen systeemin luhistumisesta. Ts. ollessaan ylivirittynyt 
henkilö valitsee minkä tahansa ärsykkeen tarjolla olevista, eikä sitä, mikä kuuluisi (Broen 
1967).  

Holzman (1991) olettaa, että ajatushäiriöt syntyvät kognitiivisena kompensaationa 
puutteellisille havaintoprosesseille. Havaintojen kytkeytyminen aikaisempiin kokemuksiin 
katkeilee monen kognitiivisen osa-alueen yhteisvaikutuksesta (muistiongelmat, 
oppiminen, päättely ja tarkkaavaisuus). Kyky havaita asioiden yhteyksiä katkeaa ja 
huomio kiinnittyy asioiden omituisuuksiin. Ympärillä tapahtuvien ilmiöiden sisällöt 
hämärtyvät ja korvautuvat henkilön omilla sisäisillä impulsseilla ja vähitellen myös 
ajatushäiriöillä (Plagnol 1996). Todellisuudentaju hämärtyy ja maailma kääntyy ikään 
kuin ylösalaisin (van den Bosch, 1994). CPT :n puutteet ja ajatushäiriöiden lukuisuus ovat 
yhteydessä keskenään (Nuechterlein 1987, Strauss et al. 1993). 

 
2.7.4.2. Haavoittuvuuden arviointi käsityskyvyn rajatestin avulla 

 
Käsityskyvyn rajatestiä (Span of Apprehension, SOA) käytetään tutkittaessa 
skitsofreniaan sairastuneiden tai heidän lähisukulaistensa kognitiivisia toimintoja. 
Tutkimustilanteessa on mukana nopeasti vaihtuvia kirjainkuvia, joista on tunnistettava ja 
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toistettava mahdollisimman monta. Mukaan voidaan samanaikaisesti ottaa myös 
kuuloärsykkeitä, jolloin katsotaan vaadittavan korkeamman asteisia kognitiivisia 
toimintoja (ärsykkeiden erottelu ja seulonta, muistaminen, verbalisointi). Peruskysymys 
on se, voiko ihmisen mieli havaita enemmän kuin yhden asian kerrallaan (Asarnow et al. 
1991, Granholm & Sherman,1991). 

Havaittujen osioiden määrä vaihtelee yksilöstä toiseen, mutta vaihtelu samalla 
henkilöllä on vähäistä. Skitsofreniapotilaat ja heidän lähisukulaisensa havaitsevat 
testiärsykkeitä selvästi vähemmän kuin muut tutkittavat. Oli myös terveitä tutkittavia, 
joilla tulokset olivat heikompia kuin keskimäärin ja heillä MMPI :n 
persoonallisuusprofiilissa oli korkeat skitsotypaaliset pisteet.  

Jatkuvan suorituksen testiä voidaan pitää haavoittuvuuden markkerina, koska sen 
avulla voidaan ennustaa myöhempää sairastumista ja testin tulos on pysyvä. Suoritus ei 
parane, vaikka psykoosivaihe skitsofreniaa sairastavalta on mennyt ohi (Asarnow et al. 
1991).  

Käsityskyvyn rajatestin ja ajatushäiriöiden välistä yhteyttä ei ole selvitetty. 
Tutkimuksissa on todettu, että käsityskyvyn rajatesti on yhteydessä skitsofrenian 
negatiivisiin oireisiin ( Strauss et al. 1993). Nuechterlein (1987) kuvaa 
haavoittuvuusmallissaan havaintoprosessien ja ajatushäiriöiden välistä yhteyttä niin, että 
havaintoprosesseihin liittyvät vaikeudet (CPT, SOA ja SPEM ) olisivat geneettisempiä, 
enemmän biologiselta tasolta tulevia piirteitä ja ajatushäiriöissä olisi mukana biologisen 
ulottuvuuden lisäksi myös kasvuympäristön vaikutusta. Viimeaikaiset kognitiiviset tutkijat 
ovat luonnostelemassa samantyyppisiä malleja (Braff 1993, Cornblatt 1999). 

 
 
 

2.7.4.3. Haavoittuvuuden arviointi ajatushäiriöiden avulla 
  

Ajatushäiriö (Thought Disorder, TD ) viittaa henkilön sisäiseen ajatusprosessin häiriöön, 
joka on seurausta kognitiivisten prosessien puutteellisuudesta. Ajatushäiriössä korostuu 
epätavalliseen logiikkaan pohjautuvat ajatuskulut, kokemukset ja tulkinnat ympäröivästä 
todellisuudesta. Useissa tutkimuksissa on osoitettu, että ajatushäiriöitä on havaittavissa jo 
ennen varsinaisten psykoottisten oireiden ilmaantumista (Dworkin et al. 1991, Parnas et 
al.1982). 

Pienillä lapsilla ajatushäiriöitä esiintyy paljon, koska heidän todellisuudentajunsa on 
vielä mielikuvamaailman sävyttämä. Iän myötä ajatushäiriöiden määrä normaalisti 
vähenee. Psykoottisilla lapsilla tai skitsofrenialle altistuneilla riskilapsilla on havaittu 
kolme kertaa enemmän ajatushäiriöitä kuin normaaleilla lapsilla (Arboleda & Holzman 
1985). Sellaisilla skitsofreniaa sairastavien vanhempien lapsilla, jotka myöhemmin itsekin 
sairastuivat, havaittiin merkitsevästi enemmän ajatushäiriöitä, kuin skitsofreniaa 
sairastaneiden vanhempien lapsilla, jotka pysyivät terveinä (Parnas et al.  1982).  

Osa ajatushäiriöistä on ajallisesti pysyviä, eivätkä ne ole yhteydessä siihen, onko 
potilaalla psykoottisia oireita vai ei (Harrow et al. 1972). Lääkitys saattaa vähentää jonkin 
verran ajatushäiriöiden määrää, mutta laadultaan ne pysyvät suhteellisen samankaltaisina. 
Pitkittäistutkimuksia pysyvyydestä ei ole tehty. Mitä vaikea-asteisempia ajatushäiriöitä 
skitsofreniapotilaalla on, sitä huonompi ennuste usein on (Harrow & Marengo 1986). 
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Ajatushäiriöt ovat vahvasti yhteydessä skitsofreniaan, vaikka ne eivät ole skitsofrenian 
suhteen spesifi oire. Koistinen (1995) havaitsi, että skitsofreniaa sairastavilla oli 
vaikeampia ajatushäiriöitä kuin muilla tutkituilla. Myös muissa psykooseissa ja vakavissa 
masennustiloissa sekä skitsofreniaspektrin persoonallisuushäiriöissä on kuitenkin vakavia 
ajatushäiriöitä mukana (Johnston & Holzman 1979). Skitsofrenialle tyypillisiä 
ajatushäiriöitä ovat esimerkiksi ajatusten disorganisaatio ja muuntuvat havainnot sekä 
havaintojen sopimattomat yhdistämiset (konfabulaatiot, kontaminaatiot) kun esimerkiksi 
mielialahäiriöissä korostuvat yliyleistäminen ja leikkisät, löysät assosiaatiot (Solovay et 
al. 1987).  

Ajatushäiriöiden syntymekanismin oletetaan olevan erilainen skitsofrenian 
positiivisissa ja negatiivisissa oireissa. Positiivisesti oireilevassa skitsofreniassa 
kognitiivisten puutteiden ja vastenmielisiin ympäristön ärsykkeisiin liittyvän 
hyperaktiivisuuden yhteisvaikutuksena nuoren informaationkäsittely alkaa toimia 
ylikierroksilla, autonomisen hermoston ylikiihottuneisuus vahvistuu ja mukaan tulee 
vähitellen puutteellista sosiaalisten tilanteiden hahmottamista. Ajatushäiriöinä ovat 
ajatusten syrjähtäminen ja fokuksen katoaminen sekä asioiden mielivaltainen 
yhdisteleminen (Docherty et al. 1999). Ympäristöön liittyvät rasitteet kiihdyttävät tätä 
noidankehää, josta vähitellen seuraa aktiivisia psykoottisia oireita (Nuechterlein 1987, 
Cornblatt 1992). Ajatushäiriöt ja psykoottiset oireet ovat yhteydessä toisiinsa, 
psykoottisuuden lieventyessä vähenevät ajatushäiriötkin (Docherty et al. 1999). 
Positiiviset oireet ovat yhteydessä kuuloon liittyviin neuropsykologisiin prosesseihin, 
verbaaliseen muistiin ja auditiiviseen keskittymiseen (Green 1998). 

Negatiivisten oireiden kehittymisen oletetaan tapahtuvan eri mekanismin kautta. 
Alentunut informaationkäsittelykyky johtaa vetäytymiseen ja eristäytymiseen ja tätä 
kautta kyvyttömyyteen sietää paineita ja sosiaalisia jännitteitä. Mikäli henkilö jatkuvasti 
joutuu ahdistaviin tilanteisiin, hän kuormittuu, vetäytyy ja negatiiviset oireet lisääntyvät 
(Nuechterlein 1987). Ajatushäiriöt painottuvat kielellisiin osioihin, ajattelussa on paljon 
epämääräisiä viittauksia asioihin ja hajanaisuutta. Tässä oireilussa ajatushäiriöt ovat 
pysyvämpiä, eivätkä ne vähene lääkityksen myötä, eivät myöskään psykoottisuuden 
vähetessä. Ajatushäiriöt ovat kognitiivisiin toimintoihin yhteydessä lähinnä auditiivisen 
hajamielisyyden ja auditiivisen muistin heikkouden kautta (Docherty et al. 1999)ja 
varsinaiset negatiiviset oireet ovat yhteydessä keskushermoston visuaaliseen 
prosessointiin, motoriseen nopeuteen ja näppäryyteen (Green 1998). 
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2.7.4.4. Skitsofreniaan liittyvät varhaiset oireet 
 

Biologisen tutkimussuunnan teoriat varhain alkaneesta keskushermoston kehityksen 
poikkeavuudesta herättää kysymyksen siitä, millaisia käyttäytymisen muutoksia 
riskilapsessa olisi havaittavissa näihin prosesseihin liittyen. 

Varhaislapsuuden ensimmäiset ennakoivat merkit ovat hienomotoriikan ja 
karkeamotoriikan puutteellisuuksia. Lapsen asentojen, ilmeiden, liikkeiden ja kätisyyden 
poikkeavuutta on havaittu jo kahden ensimmäisen ikävuoden aikana. 9-vuotiailla havaittu 
sosiaalinen sopeutumattomuus ja ikätasoon nähden poikkeava käyttäytyminen, kuten 
sormien imeskely, irvistely ja omituinen puhe olivat yhteydessä myöhemmin puhkeavaan 
skitsofreniaan (Weiser 1999). Kehitysviivästymät ovat suurempia pojilla ja yleisempiä 
varhain alkaneessa skitsofreniassa. Motoriset viiveet voivat merkitä kahta asiaa: ne 
heijastavat samaa neurologisen kehityksen ongelmaa kuin skitsofreniaan liittyvät oireet, 
tai ne voivat olla seurausta yleistyneen keskushermoston altistuneisuuden kanssa (Walker 
1994).  

Kognitiivisella tasolla skitsofreniaa ennakoivat poikkeavuudet aktivaatiotason 
heräämisessä, ylläpitävässä ja valikoivassa tarkkavaisuudessa, ärsykkeiden erottelussa, 
kognitiivisessa prosessoinnissa, semanttisten yhteyksien hahmottamisessa, 
abstrahoinnissa, muistissa (verbaalinen, avaruudellinen ja tarinamuisti) sekä mieleen 
palauttamisessa (McGlashan 1996). Näiden osa-alueiden tutkimukset luovat kuvan hyvin 
moniulotteisesta kognitiivisesta häiriöistä, jonka lopputuloksena voi olla skitsofrenia. 
Myös integroivia selitysmalleja on luotu. Yksinkertaisin malli lähtee oletuksesta, että 
skitsofreniaa sairastavilla yleinen kognitiivinen taso on laskenut ja siksi he selviytyisivät 
kaikista niin älykkyys- kuin neuropsykologisistakin testeistä huonosti. Tutkimustulokset 
eivät tue tätä mallia. 

McKenna et al. (1994) kytkee semanttisen eli sanojen merkityksiin liittyvän muistin 
ongelmat ja skitsofrenian kognitiiviset häiriöt toisiinsa. Semanttiseen muistiin varastoituu 
ympäröivän todellisuuden tapahtumia verbaalisina. Informaationkäsittelyssä tärkeää on 
kontekstin säilyttäminen. Tämä tarkoittaa, että vastaanottaessamme aistiärsykkeen 
arvioimme nopeasti ja automaattisesti sen merkityksellisyyden tai merkitsemättömyyden 
itsellemme ja sen miten reagoida. Muistissamme olevat aikaisemmat kokemukset ja 
niiden väliset säännöllisyydet suuntaavat reaktioitamme. Skitsofreniaa sairastavalla 
menneisyyden tapahtumien välillä ei ole yhteyttä ja elämään liittyvä ennustettavuus on 
kadonnut. Hänellä ei ole kontekstia, johon uusia ärsykkeitä voisi peilata (Green 1998). 
Ongelmat semanttisessa muistissa liittyvät joko siihen, että varastoitujen asioiden väliset 
säännönmukaisuudet ovat heikentyneet, tai siihen että skitsofreniaa sairastavan ihmisen 
tieto todellisuudesta on heikentynyt tai siihen, että tietoa henkilöllä on, mutta hän ei 
kykene saamaan sitä käyttöönsä kuin osittain (McKenna et al. 1994). 

Työmuisti on lyhytaikainen, aktiivinen muistiyksikkö, joka tallentaa tietoa sekuntien 
ajaksi samalla kun tätä tietoa käsitellään ajattelun, oppimisen tai ymmärtämisen kautta. 
Siinä on tarkkaavuusjärjestelmä ikään kuin keskusyksikkönä ja kaksi väliaikaista 
varastoa: näköhavaintojen varassa toimiva visuo -spatiaalinen varasto ja kielellinen 
(fonologinen) yksikkö. Työmuisti ohjaa käyttäytymistä ja auttaa asettamaan uudet asiat 
yhteyksiinsä ja samalla se edustaa jatkuvuutta henkilön omien kokemusten ja nykyhetken 
välillä (Kanninen 1997). Sinne varastoituvat väliaikaisesti elämän kannalta tärkeä 
mielikuvat ei- symbolisina asioina vaan visuaalisina ja kokemuksellisina. Tämän 
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muistialue ohjaa ja yleistää visuo -spatiaalisia mielikuvia, ja skitsofreniapotilailla tämä on 
heikentynyt ( Keefe 1999). 

Kaiken kaikkiaan skitsofreniaa voivat ennakoida erilaiset biologiset, motoriset, 
kognitiiviset, emotionaaliset ja sosiaaliset poikkeavuudet (Larsen et al. 1996, Walker 
1994). Näitä ennakoivia eli premorbideja piirteitä esiintyy kuitenkin myös ihmisillä, jotka 
aikuisina ovat terveitä tai heillä on muun tyyppisiä mielenterveysongelmia. Toisaalta vain 
osalla skitsofreniaan sairastuneista on ennakoivia poikkeavia piirteitä havaittu varhain. 
Premorbidit piirteet eivät ole kovin spesifejä skitsofrenialle eikä tiedetä ovatko ne osa 
myöhemmin alkavaa sairautta vai kuvastavatko ne henkilön haavoittuvuutta sairastua 
myöhemmin (Green 1998). 

Luotettavia premorbidin vaiheen ennustavia tekijöitä ei ole tutkimuksissa löytynyt kuin 
muutama: tarkkaavaisuuden ongelmat, silmänliikkeiden poikkeavuus ja työmuistin 
heikkous ja nämäkin ovat epäspesifejä. Ennustettavuus paranee, mikäli mukana on 
varhaisnuoruuden prodromaalioireita: keskittymiskyvyn puutetta, univaikeuksia, 
lisääntynyttä ahdistuneisuutta ja mahdollisia sairautta ennakoivia piirteitä kuten maagista 
ajattelua ja epätavallisia aistikokemuksia. Mikäli nämä molemmat ennakoivat tasot, 
kliininen ja kognitiivinen ovat mukana nuoren kehityksessä, hän on hyvin suuressa 
vaarassa sairastua psykoosiin (Cornblatt et al. 1998).  

 
 

 
2.8. Ajatushäiriöt 

 
 

2.8.1. Ajatushäiriö �käsitteen historiaa 
 

Ajatushäiriöiden kehittyminen ymmärretään eri tavoin riippuen siitä, minkä 
teoriasuuntauksen edustaja tutkija on. Varhaisimmat ajatushäiriötutkijat olettivat, että 
ajatushäiriöissä ideoiden väliset assosiaatiot ovat heikentyneet ja ihminen sekoittaa 
tunteensa ja ajatuksensa. Kraepelin (1919) oletti, että potilailla on persoonan sisäinen 
eheys hajaantunut ja sen seurauksena ajatusten sekvenssi on suistunut raiteiltaan.  

Goldstein (1944) tutki henkilön ajattelun tasoa hänen kohdatessaan kognitiivisia 
ongelmia, ts. sitä, kuinka konkreettista tai abstraktista ajattelu on. Ajatushäiriöt syntyvät 
hänen mukaansa vaikeudesta hallita näitä kahta ajattelun ulottuvuutta. Ajattelun 
konkreettisuus tarkoittaa �tässä ja nyt� �asenteeseen juuttumista, jossa ei asioita eikä 
tilanteita kyetä luokittelemaan eikä näkemään kokonaisuuksina. Arieti (1974) havaitsi 
myöhemmin, että skitsofreniapotilas saattaa käyttää ahdistavassa tilanteessa abstrakteja 
ilmaisuja poikkeavasti, kuin ne olisivat heidän elämässään konkreettinen mahdollisuus. 
Tätä ilmiötä Arieti kutsui aktiiviseksi konkretisaatioksi. 

Cameron (1944) katsoi ajatushäiriöiden kehittyvän liiallisen yleistämisen kautta. 
Henkilön ajattelussa käsitteelliset rajat ovat häilyvät, ne ylittyvät ja tilanteen kannalta 
merkityksettömät ja asiaa sivuavat teemat nousevat keskeisiksi. Cameronin mukaan 
skitsofreenisessa ajattelussa ilmiöiden väliset loogiset yhteydet ovat kadonneet, joten 
asioihin fokusointi on mahdotonta. Tavalliset sanat ovat korvautuneet toisilla ja henkilö 
voi käyttää omaa erityiskieltään tarkkojen ilmausten sijasta. Ajattelun teemat ovat 
sulautuneet toisiinsa ja henkilön mielikuvat ja todellisuus sekoittuvat katkelmallisella tai 
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hämmentävällä tavalla, ja todellisuus on vääristynyt. Myös sanojen ja tekojen välissä on 
epäsuhta. 

Von Domarus (1944) lisäsi ajatushäiriöiden teoriaan käsitteen predikaattikeskeinen 
ajattelu. Tässä ajattelussa yhdistetään kaksi asiaa toisiinsa yhteisen predikaatin 
perusteella: esimerkiksi potilas uskoo olevansa Neitsyt Maria, koska raamatun Maria on 
neitsyt ja hän itse on neitsyt. Tällainen ideoiden ja assosiaatioiden yhdistäminen on 
tyypillistä lievemmissä ajatushäiriöissä, vakavammista ajatushäiriöistä on kyse silloin, 
kun ideat ja assosiaatiot yhdistellään sanojen soinnuttelun tai muun foneettisen ilmiasun 
perusteella (Johnston & Holzman 1979). 

Werner (1957) katsoo ihmisen ajattelun kehittyvän primitiivisestä ajattelusta 
kehittyneeseen ajatteluun, joka on tyypillistä aikuisille. Ajatushäiriöissä on kyse siitä, että 
henkilö on jäänyt primitiivisen, eriytymättömän ajattelun vaiheeseen, jolle on tyypillistä 
havaintojen rinnastaminen ja sulauttaminen esimerkiksi niin, että motoriset ja affektiiviset 
havaintojen osat sulautetaan yhteen ja henkilön käyttämät kielelliset käsitteet ovat 
sekaisin. Ajattelu muistuttaa primitiivisten kulttuurien ajattelua (Werner 1957, Johnston& 
Holzman 1979).  

  
 
 

2.8.2. Ajatushäiriöt ja kieli 
 

Viime aikoina on yhdistetty varhaislapsuuden eriytymiskokemusten merkitys ajattelun 
kehittymiseen. Voidakseen ajatella selkeästi, lapsen on hahmotettava itsensä ja ympäröivä 
maailma erillisinä. Mikäli erillisyyden kokemus ei ole ollut riittävä, paitsi lapsen sisäinen 
eheyden tunne ja myös rajat muihin ihmisiin ja ympäröivään todellisuuteen jäävät 
häilyviksi. Ympäröivän maailman hahmottaminen ja sen lainalaisuuksien ymmärtäminen 
jää puutteelliseksi ja heijastuu ajatushäiriöinä (Johnston & Holzman 1979, Harrow 1985).  

Ihmiset jäsentävät kokemuksiaan ja rakentavat sisäistä ajatusmaailmaansa kielen 
kautta. Sanojen avulla välitetään ajatuksia muille. Ajattelu on sisäinen prosessi, 
puhuminen tapahtuu vuorovaikutustilanteessa. Puhumisen kautta myös ajattelu muuttuu, 
sillä välittäessään ajatuksiaan toisille, ne jäsentyvät, selkiytyvät ja organisoituvat 
uudestaan. 

Vygotsky (1982) katsoo inhimillisen ajattelun kehittyvän neljän vaiheen kautta. 
Primitiivisessä vaiheessa ajattelu on esiälyllistä, kokemuksiin perustuvaa, ongelmien 
ratkaisu on alkeellista eikä kielellä ole juuri merkitystä. Seuraavassa vaiheessa ajattelua 
hallitsevat lapsen kokemukset kehostaan ja ympäröivistä esineistä. Vähitellen lapsi oppii 
ratkomaan sisäisiä tehtäviä ulkoisten merkkien tai operaatioiden kautta (esimerkiksi 
laskutoimitukset käpyjä ja sormia apuna käyttäen). Kehittyneimmässä vaiheessa ajattelu 
siirtyy sisäiseksi tapahtumaksi, jolloin asiat hallitaan ilman ulkoista apua ja muisti toimii 
hyvänä apuna. Näiden vaiheiden kautta lapsen oppiessa puhumaan hänen konkreettisiin 
kokemuksiin, tuntemuksiin ja irrallisiin mielikuviin pohjautuva ajattelu vähitellen 
muuttuu. Selkeä, jäsentynyt kasvuympäristö vaikuttaa lapsen kieleen ja tätä kautta ajattelu 
kehittyy eriytyneemmäksi, sosiaalisemmaksi ja realistisemmaksi( Johnston & Holzman 
1979). 

Skitsofreniassa kehityskulku muuttuu päinvastaiseksi. Ajatteluprosessin hajotessa ja 
omien rajojen hämärtyessä tunteet ja mielikuvat alkavat korvata organisoitunutta ajattelua. 
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Ajattelu muuttuu eriytymättömämmäksi ja epäloogisemmaksi, ja potilaan käyttämä kieli 
voi muuttua niin autistiseksi ja omituiseksi, etteivät ympärillä olevat ihmiset sitä enää 
ymmärrä (Johnston & Holzman 1979). 

Behavioraalisessa psykologiassa ajatushäiriöt nähdään assosiaatioiden löystymisenä 
ajatusten ja puheen välillä. Puhe jää epäselväksi, puheen tuotos ei ole tavoitteellinen, 
koska häiritsevät assosiaatiot hämmentävät. Skitsofreniassa ajatushäiriöt voivat syntyä 
ongelmista, joita potilaalla on toisaalta ideoihin liittyvien assosiaatioiden ja sanoihin 
liittyvien assosiaatioiden välillä (Mc Grath 1997). 

Cohen (1974) havaitsi, että skitsofreniapotilaat kykenevät asianmukaisesti 
kuuntelemaan toisen puhetta, mutta ovat itse huonoja puhujia, ts. heidän puheensa ei ole 
selkeää. Koherentti ymmärrettävä puhe edellyttää jonkinasteista tietoista suunnittelua, ja 
on havaittu, että skitsofreniaa sairastava henkilö voi havaita puhuvansa epäloogisesti, 
mutta ei siitä huolimatta kykene korjaamaan puhettaan (McGrath 1997). Tutkimalla 
ajatushäiriöitä pelkästään puheen tuotoksen kautta saadaan karkeaa tietoa niiden 
luonteesta ja ajatushäiriöiden kompleksisuus jää tutkimatta.   

  
 
 

2.8.3. Ajatushäiriöiden ja kognitiivisten prosessien välinen yhteys 
 

Ajatushäiriön kehittymistä on viimeaikoina tutkittu kognitiivisista ongelmista käsin. 
Ajatushäiriöitä voi syntyä tarkkaavaisuuteen liittyvien puutteiden vuoksi (esimerkiksi 
auditiiviset / visuaaliset sekaannukset ja ongelmat lyhytaikaisen muistin alueilla). 
Puhujalla voi olla mielessään sekaannus siitä, mitä on sanottu ja mitä ajateltu. Kyse voi 
olla puutteellisesta puheen suunnittelusta ja työmuistin heikkoudesta (Goldberg et al. 
1998). 

Docherty & Gordiner (1999) tutkivat ajatushäiriöiden ja epäselvien viittausten yhteyttä 
auditiiviseen muistiin ja auditiiviseen keskittymiskykyyn ja havaitsivat skitsofreniaa 
sairastavilla yhteyden molempiin, mutta sukulaisilla vain auditiiviseen 
keskittymiskykyyn. Heille jäi yhä epäselväksi se, minkä mekanismin vuoksi 
skitsofreniaan sairastuneiden terveillä perheenjäsenillä oli verrokkiaineistoon verrattuna 
niin paljon puheessa epäselvyyttä.   

Ajatushäiriöiden tutkimus on yhdistetty  tarkkaavaisuuden, informaationprosessoinnin, 
lingvistiikan ja neuropsykologian tutkimuksiin. Broadbent on esittänyt mallin, jonka 
mukaan on kahdenlaista selektiivistä tarkkaavaisuutta : ensin informaatio suodattuu 
havaintotasolla ja sitten se lokeroidaan aikaisempien kokemuksien perusteella. 
Suodattaminen määrittää ärsykkeen prosessoinnin asteen, kun taas lokerointi määrittää 
reaktion vastaanotettuun ärsykkeeseen. 

Kielitieteilijät pitävät ajatushäiriöitä käsitteenmuodostuksen korkeamman tason 
häiriöinä. Ongelma on suunnittelevalla ja keskustelun editoimisen tasolla. He päättelevät, 
että skitsofreniassa ajatushäiriöt liittyvät vääränlaisiin yleistyksiin, kun taas 
mielialahäiriöissä kyse on hyvin nopeista, koherenttien muotojen vaihtelusta toiseen ( 
McGrath 1997). Skitsofrenian negatiiviset oireet heijastavat kognitiivisten prosessien 
rajoittuneisuutta. Positiivisten oireiden ja ajatushäiriöiden yhteys liittyy kognitiivisen 
kontrollin pettämiseen. Ideoiden koheesio kärsii, koska potilas ei pysty suunnittelemaan 
eikä yhdistelemään ideoitaan puheessaan, hän tekee enemmän vakavia virheitä niin 
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sanojen syntaksin kuin semanttisuuden suhteen, eikä potilas pysty estämään 
sopimattomien vastausten esiintuloa ( McGrath 1997).Ajatushäiriöiden lisääntyminen 
aiheuttaa hajaantuneisuutta. Henkilön �ympäristöä tarkkaileva� prosessi ylikuormittuu 
herkästi ja systeemi romahtaa, koska liian paljon informaatiota kilpailee rajoittuneen 
tarkkaavaisuuskapasiteetin kanssa (van den Bosch 1994, Plagnol 1996. 

 
 
 

2.8.4. Ajatushäiriöt Rorschach �testissä 
 

Ajattelua voidaan tutkia puheen tai kirjoitetun tekstin kautta. Andreasen (1982) 
määrittelee ajattelun ja ajatushäiriön kielellisiksi tapahtumiksi paitsi ajattelun myös 
kommunikaation. Ajatushäiriö ilmenee sanojen kautta, joten tutkimuksessa on mukana 
sekä se, mitä on havaittavissa ( = puhuttu), että mitä henkilön sisäisessä maailmassa 
tapahtuu ( = ajatukset ja tunteet). Ajatushäiriöitä ei puheessa ole jatkuvasti, vaan niiden 
määrä ja laatu vaihtelee vuoropuhelun struktuurin, asian kompleksisuuden, puhujan 
keskittyneisyyden ja ympärillä  tapahtuvien häiriötekijöiden mukaan.  

Ajatushäiriöitä on monentasoisia ja ne esiintyvät jatkumolla: lievimpiä ajatushäiriöitä 
voi olla kenellä tahansa, kun on väsynyt eikä ajatuksenjuoksu ole kirkkaimmillaan. 
Vaikeimpia ajatushäiriöitä on yleensä kauan skitsofreniaa sairastaneilla, mutta joillakin 
skitsofreniapotilailla ei ole ajatushäiriöitä lainkaan. Ajatushäiriöiden arviointi voidaan 
tehdä puhutusta tekstistä (strukturoidut tai avoimet haastattelut) tai erilaisista 
psykologisista testeistä. 

Sisällöllisesti ajatushäiriöissä on viisi osa-aluetta: 1) käsitteenmuodostuksen häiriöt, 2) 
kognitiivisen fokusoinnin ongelmat, 3) loogisen päättelyn vaikeudet, 4) tunteiden 
tahdistaminen ja 5) realiteettitestaus (Johnston & Holzman 1979)(liite 8). 

Käsitteenmuodostuksen häiriöissä on kysymys siitä, että ajattelu on joko liian 
konkreettista tai näkyy liiallisina yleistyksinä, esimerkiksi symbolisina ja abstrakteina 
vastauksina (esimerkiksi: tämä on valoisa taulu, se kertoo toivosta). Liiallisesta 
konkretismista on kysymys, kun henkilö juuttuu tiettyyn ärsykkeeseen tai omiin 
henkilökohtaisiin kokemuksiinsa. Rorschach �testissä tämä näkyy siinä, että tutkittava 
menettää etäisyytensä tauluun ja suhtautuu tahroihin ja vastauksiinsa ikään kuin ne 
olisivat todellisia (Johston & Holzman 1979, Wahlberg 1994).  

Kognitiivisen fokusoinnin vaikeuksissa henkilö ei kykene keskittämään huomiotaan 
asianmukaisiin ja tilanteen kannalta olennaisiin ärsykkeisiin. Tämä voi olla seurausta 
psyykkisen �tilannetajun� äkillisestä muuttumisesta tai siitä, ettei henkilö kykene 
ehkäisemään ylimääräisten assosiaatioiden aiheuttamaa häiriötä (Johnston & Holzman 
1979). Fokusoinnin ongelmat voidaan jakaa fokuksen muodostamisen vaikeuksiin, 
fokuksen säilyttämisen vaikeuksiin ja kolmanneksi assosiaatioiden virran katkeamiseen. 
Fokuksen muodostamisen ongelmissa tutkittava saattaa Rorschach- tutkimuksessa tuottaa 
vastauksensa hyvin epätavalliselle osalle taulua, se voi näkyä hyvin pieninä 
osavastauksina tai siinä, että henkilö näkee aina kokonaisvastauksia. Myös vastaukset, 
joissa tausta ja kuvio hämärtyvät, heijastavat kognitiivisen fokusoinnin ongelmaa, samoin 
saman vastaussisällön toistaminen taulusta toiseen. Esimerkkinä kognitiivisen fokusoinnin 
vaikeuksista on vastaus:� biologinen poikkileikkaus, poikkileikkaus miehestä.� 
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Fokuksen säilyttämisen ongelmia on kahdenlaisia: dissosiaatio eli sanan merkityksen 
katoaminen ja idiosynkraattinen verbalisaatio eli omituinen kielellinen ajattelu. 
Dissosiaatiotilanteessa henkilö ei kykene erottamaan toisiinsa liittymättömiä käsitteitä ja 
asioita toisistaan. Samanlaiset, toisiaan lähellä olevat käsitteet ja asiat liitetään yhteen, ja 
lisäksi niiden oletetaan olevan myös samanlaisia.  

Omituinen kielellinen ajattelu viittaa poikkeavaan ajatteluun, jossa sisältö poikkeaa 
oletetusta ja joka on sopimatonta ja outoa meneillään olevaan tilanteeseen nähden. Kieli 
on omituista ja ehkä itse keksittyäkin. Ajattelu voi olla seurausta siitä, että tutkittavalle 
voimakas, huomiota herättävä ärsyke nousee ajatteluprosessissa keskeiseksi, eikä 
tavanomaisempi, sellainen ärsyke, johon suurin osa tutkittavista kiinnittää huomionsa. 
Myös assosiaatioiden löyhyys tai liian spesifioitu havainto voi olla idiosynkraattisen 
ajattelun taustalla ( Johnston & Holzman 1979, Wahlberg 1994). 

Assosiaatioiden virta voi katketa kesken puheen, jolloin käsiteltävä asia jää kesken, kun 
tutkittava siirtyy uuteen aiheeseen. Joskus Rorschach �testissä testattava ei kykene 
vastaamaan lainkaan tai reaktioaika on huomattavan pitkä. Nämä molemmat ovat 
merkkejä assosiaatiovirran katkeamisesta.  

Loogisen päättelyn vaikeudet tarkoittavat tapahtumien ja asioiden välisiä omituisia 
yhteyksiä. Tällaista ajattelua on kahdenlaista: liiallinen yleistäminen ja ideoita yhdistelevä 
ajattelu. Liiallinen yleistäminen tarkoittaa tilannetta, jossa henkilö tekee pienistä 
tapahtumista johtopäätöksiä ja yleistää ne. Liiallinen yleistäminen voi olla lievimmillään 
fabulointia, jossa tutkittava lisää Rorschach -vastaukseensa jotakin sellaista, mitä tahrasta 
ei voi päätellä. Konfabulaatiossa  tutkittava yleistää pienen tahran osan perusteella 
vastauksensa koskemaan koko tahraa.  

Ideoita yhdistelevä ajattelu tarkoittaa ajattelua, jossa havaintoon liitetään jotain siihen 
kuulumatonta, jostakin toisesta havainnosta. Tässä kombinoivassa ajattelussa käsitteiden 
rajat muuttuvat. Lievin muoto eli sopimaton kombinaatio voi olla sopimatonta väriä, 
liikettä, sopimattomia yhteen liitettyjä osia tai vastauksia, joissa samanaikaisesti nähdään 
ärsyke sekä sisä- että ulkopuolelta. Fabuloidussa kombinaatiossa kaksi eri havaintoa 
liitetään väkisin yhteen niiden keskinäisen läheisen sijainnin perusteella. 
Kontaminaatiossa kaksi erillistä havaintoa sulautetaan yhteen yhdeksi mahdottomaksi 
havainnoksi. Autistisessa logiikassa sattumanvaraiset tilannetekijät säätelevät 
johtopäätöksen. Lopputulos saattaa olla seurausta esimerkiksi predikaattikeskeisestä 
ajattelusta. Esimerkkinä loogisen päättelyn vaikeuksista on vastaus:� Tässä on perhonen, 
jonka siivillä kävelee karhuja.� 

Tunteiden tahdistamiseen liittyvät ajatushäiriöt liittyvät affektiivisten kokemusten 
integroimisen epäonnistumiseen. Henkilö ei kykene mukauttamaan ahdistavissa tilanteissa 
jäsentyneesti havaintojaan ja neutraalitkin tilanteet saattavat herättää voimakkaan 
henkilökohtaisen tunnelatauksen (Johnston& Holzman 1979). Rorschach- testissä tämä 
tunteiden tahdistamisen vaikeus näkyy epäsuorasti, sitä ei ole operationalisoitu omaksi 
ajatushäiriöluokakseen.  

Realiteettitestaus liittyy ajatteluprosessiin, jonka avulla ihminen erottaa 
ulkomaailmasta tulevat ärsykkeet niistä, jotka ovat lähtöisin hänestä itsestään, hänen 
sisäisestä maailmastaan, ts. onko kokemus todellinen vai harha. Tähän prosessiin liittyy 
myös kyky erottaa havainto ja idea: mikä on omia toiveita, mikä muiden vaatimuksia ja 
mitä on tapahtunut (Johnston & Holzman 1979). 

  



 
 

 
 
 
 
 

49 

  

 
 

2.9. Kommunikaatiopoikkeamat 
 

 
2.9.1. Mitä kommunikaatiopoikkeamat ovat? 

 
Kommunikaatiopoikkeama (Communication Deviance, CD) viittaa epätavalliseen tapaan 
hahmottaa ympäröivää todellisuutta ja puhua siitä muille. Kun ajatushäiriöt mittaavat 
henkilön sisäisen kognitiivisen prosessin poikkeavuutta, kommunikaatiopoikkeamien 
avulla voidaan arvioida sitä hämmennystä, joka kuulijassa herää vuorovaikutustilanteessa, 
jossa asioiden ja puheen fokusointi on kuulijan kannalta niin puutteellista, ettei hän voi 
ymmärtää, mistä puhutaan. Hän jää miettimään, kuuliko oikein, mitä toinen oikein 
tarkoitti, mistä oikein on kysymys. Puhujalla voi olla ongelmia pysytellä samassa aiheessa 
tarpeeksi kauan, hän voi puhua ristiriitaisesti, ei erota oleellista epäoleellisesta tai hän 
viittaa hyvin epämääräisesti asioihin, yhdistelee puheessaan sopimattomia asioita yhteen 
tai siirtyy hyvin nopeasti asiasta toiseen ja jättää edellisten asioiden käsittelyn kesken. 
Kommunikaatiopoikkeama viittaa puheen rakenteessa oleviin puutteellisuuksiin, ei 
puheen sisältöön. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu vanhempien omituisen kommunikointitavan 
vaikuttavan lapsen ajattelun kehittymiseen (Wynne & Singer 1963, Singer & Wynne 
1965) ja ajatushäiriöihin (Wahlberg 1994, Wahlberg et al. 1997, 2000a). Wynnen ja 
Singerin ajatus on, että lapsi kasvaessaan omaksuu vanhemmiltaan tavan ajatella ja 
toimia. Lapsen kannalta olennaista on se, kuinka hyvin vanhemmat 
vuorovaikutustilanteessa kykenevät keskittymään yhteen asiaan, säilyttämään huomionsa 
siinä ja kytkemään asioiden välisiä yhteyksiä. 

Kommunikaatiopoikkeamissa on havaittu olevan kaksi laadultaan erilaista ulottuvuutta, 
toinen liittyy tarkkaavaisuuden ja havaintojen ongelmiin ja on ilmeisesti kognitiivisesti 
lähempänä neuropsykologisia mittareita, toinen ulottuvuus heijastaa kielen ja verbaalisen 
päättelyn häiriöitä ja on lähempänä ajatushäiriöihin liittyviä kognitiivisia prosesseja 
(Docherty 1993).  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

2.9.2. Vanhempien kommunikaatiopoikkeamien yhteys lapsen ajatteluun 
 

Vanhempien kommunikaatiopoikkeamien oletetaan olevan kasvuympäristössä jatkuvasti 
vaikuttava, pitkäaikainen lapsen kognitiivista kehitystä muovaava tekijä (Wahlberg 
2000b). Kommunikaatiopoikkeama -asteikko ja ajatushäiriöindeksi ovat 
fenomenologisesti hyvin samankaltaisia. Muuttujien välinen ero on siinä, että TDI ja 
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erityisesti sen vaikeamman asteiset ajatushäiriöt ovat vahvasti yhteydessä skitsofreniaan 
(Koistinen 1996), mutta CD ei välittömästi ole. Kommunikaatiopoikkeamat heijastavat 
vuorovaikutuksen, ennen kaikkea keskusteluun liittyviä häiriöitä ja ajatushäiriöt 
puolestaan ovat henkilön sisäiseen kognitiiviseen ajatusprosessiin liittyvä muuttuja. 
Kommunikaatiopoikkeamat ovat kehityksellisessä jatkumossa välittävänä tekijänä 
perimän, ympäristötekijöiden ja kliinisten oireiden suhteen (Wynne 1978). 

Vanhempien CD:n on havaittu olevan yhteydessä skitsofreniaa sairastavien lasten 
ajatushäiriöihin (Johnston &Holzman1979). Lapsen ajattelu kehittyy sosiaalisemmaksi ja 
realistisemmaksi kielen oppimisen myötä. Singer & Wynne (1963) havaitsivat, että 
perheissä, joissa lapsi on sairastunut skitsofreniaan vanhemmat eivät kykene luomaan ja 
ylläpitämään yhteistä jaettua tarkkaavaisuuden fokusta. Mikäli yhteistä keskustelun 
fokusta ei synny, lapsi jää ajatuksineen yksin ja hämmentyneeksi (Johnston & Holzman 
1979).  

Skitsofreniaa sairastavien lasten vanhemmilla on havaittu puheessaan olevan selvästi 
enemmän kommunikaatiopoikkeamia kuin autististen tai käytöshäiriöillä oireilevien lasten 
vanhemmilla (Singer ja Wynne 1963). Skitsofreniaa sairastavien lasten vanhemmilla oli 
myös enemmän kommunikaatiopoikkeamia, kuin neuroottisten lasten vanhemmilla (ero 
tosin hävisi, kun tulosten arviointiin otettiin mukaan tuotetun puheen määrä) (Hirsch ja 
Leff 1971). Kaikilla skitsofreniaa sairastavien lasten vanhemmilla ei kuitenkaan ole paljon 
kommunikaatiopoikkeamia. Niillä vanhemmilla CD:n määrä oli korkea, joiden lapsilla oli 
paljon ajatushäiriötä ( Sass et al. 1984, Rund 1986, Wahlberg 1994, Wahlberg et al. 1997). 
Tilastollinen yhteys lapsen ajatushäiriöiden ja vanhempien korkean CD:n välillä on siis 
olemassa, mutta epäselvää on, miten vaikutuksen suunta painottuu: vaikuttaako lapsi, jolla 
on paljon ajatushäiriöitä, vanhempiinsa hämmentävästi, vai häiriintyykö lapsen ajattelun 
kehitys kasvuympäristön poikkeavan kommunikaation seurauksena.  

Vanhempien kommunikaatiopoikkeamien ja lapsen skitsofrenian välisestä yhteydestä 
on luotu neljä erilaista mallia: psykososiaalisen välittymisen malli, reaktiivisuus-malli, 
jaetun haavoittuvuuden malli ja geneettisen välittymisen malli (Micklowitz & Stackman 
1992).  

 
 

 
2.9.2.1. Psykososiaalisen välittymisen malli 

 
Skitsofreniaa sairastavien lasten perheissä vanhemmilla on vaikeuksia ylläpitää yhteistä 
fokusta keskustellessaan lapsensa kanssa (Singer & Wynne 1963).Tämä jaetun fokuksen 
luominen koostuu neljästä vaiheesta: yksi perheenjäsen valikoi vuorovaikutustilanteen, 
jonka jälkeen hän saa toisen perheenjäsenen orientoitumaan samaan tilanteeseen ja 
ylläpitää vuorovaikutusta yhteisessä asiassa. Lopuksi keskustelu päättyy lopputulokseen, 
jonka molemmat ymmärtävät.  

Lapsen ajattelun kehitys tapahtuu vuorovaikutuksessa vanhempien kanssa. Käsitys 
asioiden välisistä yhteyksistä syntyy, kun vanhemmat vastaavat lapsensa ihmettelyyn ja 
kyselyyn. Keskustelussa henkilön sisäisen ja aiemmin hankittujen kykyjen ja ympäristön 
ärsykkeiden ja vastausten on sovittava yhteen. Kognitiivinen kehitys rakentuu vaiheittain, 
sen mukaan, millaisia mahdollisuuksia edellisten kehitysvaiheitten aikana on luotu. 
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Psykososiaalisen välittymisen mallissa vanhempien kommunikaatiopoikkeamat 
nähdään kasvuympäristössä vaikuttavana altistavana tekijänä, joka saattaa vaikuttaa 
skitsofrenian puhkeamiseen lapsella myöhemmin (Singer & Wynne 1965a, 1963). 
Vanhempien hämmentävä kommunikaatio, sen epäselvyys, ristiriitaisuus ja katkeilevuus 
haittaavat kehittyvän lapsen havaintojen, tarkkaavaisuuden ja loogisen päättelyn 
kehittymistä. Murrosiässä ahdistuneisuuden kasvaessa, hämmennyksen ja ristiriitaisten 
tunteiden ja sisäisen kaaoksen aktivoituessa  osalle riskilapsista altistus kasvaa niin 
suureksi, että tilanne aktivoituu psykoosiksi (Wynne 1963,1977).  

Wynnen ja Singerin käsitys aikaisemmin oli, että vanhempien kommunikaatio-
poikkeamat eivät itsessään ole skitsofrenian ennakko-oire eikä CD määräydy geneettisesti, 
mutta se saattaa yhdessä biologispohjaisen altistumisen kanssa vaikuttaa sairastumiseen 
(Singer & Wynne 1965a). Periytyvää on monitekijäinen, sisäinen alttius, joka yhdessä 
ympäristötekijöiden kanssa saa aikaan joko eksentrisiä, luovia persoonia tai skitsofrenian. 
On oletettu, että perimältään altistuneita ihmisiä on noin 10 prosenttia väestöstä, mutta 
vain yksi prosentti sairastuu (Wynne 1977). 

 
 
 

2.9.2.2. Reaktiivisuusmalli 
 

Reaktiivisuusmallissa oletetaan, että vanhemmille kehittyy kommunikaatiopoikkeamia 
reaktiona skitsofreniaan altistuneen / sairastuneen lapsen ominaisuuksiin. 
Systeemiteoreettisen ajattelun mukaan voisi päätellä, että altistuneen riskilapsen lapsen 
mahdolliset ajatushäiriöt ja kommunikoinnin epämääräisyys lisäisivät vanhempien 
kommunikaatiohäiriöitä. Singer ja Wynne (1965b) osoittivat kuitenkin tutkimuksessaan, 
että lapsen sairastuminen on perheessä stressitekijä, joka vaikuttaa enemmänkin 
vanhempien mielialaan kuin kommunikaatiotyyliin. 

Tutkiessaan vaikuttavuuden suuntaa Wynne (1977) havaitsi, että perheen vanhemmilla 
oli usein korkeampi CD kuin heidän sairastuneella lapsellaan ja että vanhempien CD oli 
selkeämmin yhteydessä lapsen häiriintyneisyyden asteeseen ei niinkään lapsen CD:n 
määrään. Myös Glaser (1976) vahvisti Wynnen oletuksen. Hän vertaili yksilö-, puoliso- ja 
perhetilanteissa esiin tulleiden kommunikaatiopoikkeamien määrää ja havaitsi, että 
skitsofreniapotilaiden perheissä vanhemmilla oli vähiten kommunikaatiopoikkeamia 
tilanteessa, jossa sairastunut lapsi oli paikalla. Eniten CD:tä oli silloin, kun puolisot olivat 
kahden. Wahlberg (2000b) havaitsi seurantatutkimuksessaan kommunikaatiopoikkeamat 
ajallisesti pysyviksi, jotka muistuttavat enemmän persoonallisuuden piirrettä. 
Reaktiivisuus-malli ei saa näistä tuloksista vahvistusta. 
 

2.9.2.3. Jaetun haavoittuvuuden malli  
 

Jaetun haavoittuvuuden mallissa vanhempien kommunikaatiopoikkeamat ja lapsen 
skitsofrenia kytkeytyvät yhteen ja ovat peräisin samasta altistavasta tekijästä sekä lapsella 
että vanhemmilla. CD on merkki yhteisistä skitsofrenian kehittymiseen liittyvistä 
altistavista tekijöistä (Nuechterlein & Dawson 1987). Psykososiaalinen altistuminen 
tarkoittaa sitä, että joko vanhempien sisäiseen tai ympäristön tuottamaan stressiin liittyvät 
häiriöt tarkkaavaisuudessa vaikuttavat siihen, kuinka selkeästi vanhemmat kykenevät 
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päivittäin kommunikoimaan lapsensa kanssa (Singer & Wynne 1965a). Vanhempien 
kommunikaation selkeys on samalla linkki lapsen tarkkaavaisuuden, havaitsemisen, 
kognitiivisen suoriutumisen, sekä laajemman sosiaalisen oppimisen ja psykologisen 
kehityksen välillä (Wynne 1977).  

Perimään liittyvä jaettu haavoittuvuus liittyy siihen, että vanhempien 
kommunikaatiopoikkeamat heijastaisivat heidän omaa tarkkaavaisuuteen ja 
tiedonkäsittelyprosessiin liittyvää haavoittuvuutta. Tutkittaessa CD:n ja 
tarkkaavaisuusprosessien välisiä yhteyksiä, on käytetty useimmiten Jonesin (1977) 
tyypittämää kolmen faktorin luokitusta: visuaaliseen hahmottamiseen liittyvät 
kommunikaatiopoikkeamat (esimerkiksi väärin hahmotus), kielelliset poikkeavuudet ja 
ongelmat, jotka liittyvät korkeamman asteisiin kognitiivisiin toimintoihin (esimerkiksi 
osien koherentti integroiminen, abstrahointi). Wagener havaitsi skitsofreniaan 
sairastuneiden lasten havaintojen integroitumiseen liittyvien kommunikaatiopoikkeamien 
ja äitien visuaaliseen tarkkavaisuusongelmien välillä keskinäistä yhteyttä. Myös äitien 
CD:n ja heidän oman kognitiivisen suorituksen välillä oli vahva yhteys (Wagener et al.  
1986).  

Perimään liittyvässä jaetun haavoittuvuuden mallissa vanhempien kommunikaatio-
poikkeamien ja lapsen tarkkaavaisuuden ongelmien välinen yhteys nähdään siis yhteisenä 
jaettuna altistuneisuutena, eikä CD olisi erillinen ympäristömuuttuja (Micklowitz 1992). 
Dochertyn tutkimustulokset tukevat oletusta, että kommunikaatiopoikkeamat voisivat olla 
eräänlaisia geneettisiä merkkejä sisäisestä alttiudesta sairastua. Docherty (1993) havaitsi, 
että paljon kielellisiä kommunikaatiopoikkeamia tuottavilla vanhemmilla oli kuuloon 
liittyviä tarkkaavaisuuden ongelmia neuropsykologisissa testeissä. Ilmiasultaan terveillä 
vanhemmilla puhe saattoi olla vaikeaselkoista, fragmentaarista ja hämärtävää eivätkä 
vanhemmat itse hahmottaneet omaa vaikeaselkoisuuttaan (Docherty 1993, 1999). 

CD:hen liittyvien havaitsemisvirheiden tai epävarmuuden vastausten suhteen katsotaan 
heijastavan nimenomaan vanhempien kognitiivisia integraatio-ongelmia, ei niinkään 
ajatushäiriöitä tai kielellisen päättelyn häiriöitä. Ainakin osa kommunikaatiopoikkeamista 
olisi näin ollen biologisesti periytyviä. Vaikuttavuuden suunnasta Docherty toteaa, ettei 
voida päätellä liittyykö vanhempien kommunikaation poikkeavuus geneettisesti 
välittyvään altistumiseen vai siihen, että vanhemmat itse ovat altistuneet sairastuneen 
lapsensa kanssa vai vaikuttavatko molemmat (Docherty 1994, 1996a, 1999). 

On mahdollista, että kommunikaatiopoikkeamien laadullisesti erilaiset osiot, ts. 
tarkkavaisuuden ja havaintojen integroitumisen ongelmat ja kielen ja verbaalisen 
päättelyn häiriöt välittyisivät lapselle eri tavoin (Miclowitz 1992). Havaitsemiseen ja 
kognitiivisiin kehitykseen liittyvät osiot heijastaisivat enemmän vanhempien sisäistä 
haavoittuneisuutta ja siirtyisivät perimän kautta ja näkyisivät skitsofreniaan sairastuneella 
lapsella tarkkaavaisuuden ja hahmottamisen ongelmina (Asarnow et al. 1988, 
Nuechterlein et al. 1989, Wagener et al. 1986). CD:n lingvistis- kielellisissä osioiden 
siirtymisessä sukupolvelta toiselle painottuisi puolestaan psykososiaalinen välittyminen 
(Wagener et al. 1986). 

 
 
 

2.9.2.4. Geneettisen välittymisen malli 
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Geneettisen välittymisen mallissa  kommunikaatiopoikkeamien katsotaan heijastavan 
vanhempien omaa häiriintyneisyyttä (Micklowitz et al. 1992). Wynne (1977) on tutkinut 
vanhempien elinikäisen  tasodiagnoosin ja kommunikaatiopoikkeamien välistä yhteyttä, 
samoin Goldstein, Talovic ja Nuechterlein (1990) 3-luokkaisella DSM III diagnoosilla 
(psykoottiset skitsofreniaspektriin liittyvät häiriöt, ei- psykoottiset häiriöt ja terveet). 
Tutkimuksissa ei löytynyt yhteyttä vanhempien diagnoosin ja CD:n välillä, mutta kylläkin 
vanhempien diagnoosin sekä kietoutuneen ja ylikriittisen perheen tunneilmaston (EE- 
asteikon muuttujien) välille. Tutkimusasetelmassa ei otettu huomioon esioireita, jotka 
olisivat voineet ennustaa altistuneisuutta. 

 
 

 
2.9.2.5. Kommunikaatiopoikkeamat ja skitsofrenian kehittyminen - yhteenveto eri mallien 

soveltamisesta 
 

Kun yhdistetään haavoittuvuusmallin ja Kendlerin oletukset perimän ja ympäristön 
yhteisvaikutuksesta huomataan, että psykoosiin sairastuminen voi tapahtua eri 
mekanismien kautta skitsofrenian eri muodoissa  

Tilanteessa, jossa perimä säätelee yksilön herkkyyttä ympäristölle (Kendlerin malli 2) 
suotuisissa oloissa perimänsä puolesta herkällä yksilöllä on mahdollisuus kehittyä 
ajattelussaan selkeäksi herkkyydestään huolimatta (Wahlberg 1997). Vaikeassa 
kasvuympäristössä tällainen henkilö saattaa vähitellen joutua syrjään ikätovereistaan, 
ensin leikki-iässä, myöhemmin koulumaailmassa. Mahdolliset kouluvaikeudet saavat 
hänet jättämään koulun kesken ja murrosiän taitteessa hän ei enää uskaltaudu kodin 
ulkopuolelle.  

Toisessa skitsofrenian muodoissa mukana voi olla myös perimän ja ympäristön 
toistensa lisäävää vaikutusta (Kendlerin malli 1). Äidin raskauden ja synnytyksen aikaiset 
tulehdukset, heikko ravinto tai syvä masennus saattavat olla sellainen ympäristöön liittyvä 
trauma, joka lisää lapsen mahdollisuutta sairastua, erityisesti perimältään altistuneilla. 
Näiden henkilöiden kohdalla saattaa hankalimmissa elinoloissa toteutua vielä Kendlerin 
kolmannenkin mallin lainalaisuudet: perimä vaikuttaa siihen, kuinka jäsentyneesti henkilö 
kykenee ympäröivää todellisuutta hahmottamaan ja kuinka ehyeksi hän itsensä ja 
tärkeimmät vuorovaikutussuhteensa kokee. Hankalissa kasvuoloissa elävä nuori �jää 
heitteille� vuorovaikutussuhteissaan niin kognitiivisten vaikeuksiensa kuin sosiaalisten 
puutteidensakin kanssa.  

Tähän Kendlerin kolmannen mallin kautta välittymiseen viittaavat aivan viimeaikaiset 
neurokognitiiviset tutkimustulokset. Cornblatt (1992, 1997) katsoo neurokognitiivisten 
puutteiden pysyvän elämän eri vaiheissa vakiona. Sairaus kehittyy sosiaalisten tekijöiden 
välityksellä. Neurokognitiiviset ongelmat liittyivät jo hyvin varhain alentuneeseen 
sosiaaliseen sensitiivisyyteen, sosiaaliseen välinpitämättömyyteen ja myöhemmin 
nuoruusiässä eristäytymiseen. Cornblattin mukaan kroonisen tarkkaavaisuuden häiriöstä 
kärsivä henkilö ei kykene käsittelemään sosiaalisten vuorovaikutussuhteiden 
lainalaisuuksia eikä kommunikaatiota ja alkaa joko vetäytyä muiden seurasta tai 
epätoivoisesti tunkea muiden seuraan. 
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2.9.3. Kommunikaatiopoikkeamien pysyvyys 

 
Kommunikaatiopoikkeamien pysyvyyttä voidaan tutkita ajallisena pysyvyytenä ja 
pysyvyytenä eri vuorovaikutustilanteiden välillä. Ajallinen pysyvyys tarkoittaa sitä, että 
kommunikaatiopoikkeamat ovat persoonallisuuden piirrettä muistuttava eikä niinkään 
opittu, ajan tai tilanteen myötä muuttuva ominaisuus. Kasvuympäristöön liittyvän 
haavoittuvuuden kannalta on merkitystä, onko vanhempien poikkeava kommunikaatio 
jatkuvasti lapseen vaikuttava skitsofreniaa edeltävä tekijä vai onko se vaihteleva, 
tilapäinen lasta hämmentävä tekijä. Pitkittäistutkimuksia kommunikaatiopoikkeamien 
pysyvyydestä on tehty hyvin vähän. Useimmat tehdyt tutkimukset kohdistuvat perheisiin, 
joissa lapsi on jo sairastunut skitsofreniaan. Sairastumista edeltävän varhaisvaiheen 
kommunikaatiosta ei ole tietoa. Kuitenkin jo tähänastisten tutkimusten pohjalta voidaan 
todeta, että CD:llä on oma merkityksensä kognitiivisten ongelmien kehittymisessä. 

Vuorovaikutustilanteiden välinen pysyvyys on olennainen sen vuoksi, että suurimmassa 
osassa tehdyistä tutkimuksista on käytetty yksilötilanteen kommunikaatiopoikkeama-
asteikkoa. Ovatko nämä tulokset yleistettävissä siihen, millä tavoin vanhemmat ovat 
vuorovaikutuksessa lastensa kanssa? Ajallisesta pysyvyydestä on tehty muutamia 
tutkimuksia. Doane ja Mintz (1987) tutkivat skitsofreniaan sairastuneita 14- 19 -vuotiaita 
nuoria (16 tyttöä, 13 poikaa) ja seurantatutkimus tehtiin 15 vuoden jälkeen. Tuloksena oli, 
että kommunikaatiopoikkeamien määrä lisääntyi kokonaisaineistossa, mutta tytöillä määrä 
pysyi samana ( r=.59, p< .05). Velligan (1995) tutki skitsofreniaa sairastavien miesten 
(n=24) ja heidän äitiensä kommunikaatiopoikkeamien pysyvyyttä mukautetulla ICD- 
asteikolla ( = Interactional Communication Deviance). Seuranta-aika oli lyhyt, vain 88 
vuorokautta. Potilaiden yhteenlasketun ICD:n pysyvyys oli 0.64 ja äitien  0.51 (Pearsonin 
korrelaatio). Pysyvimmät yksittäiset osiot olivat lapsella ylimääräiset huomautukset (r= 
0.45) ja hylätyt keskenjätetyt huomautukset (r=0.44) sekä äideillä asiaa sivuavat 
huomautukset (r=.044). Äitien kommunikaatiopoikkeamien määrää ei lisännyt se, kuinka 
psykoottinen lapsi tutkimushetkellä oli. 

Nugter arvioi (1997) kommunikaatiopoikkeamien pysyvyyttä ja terapian vaikuttavuutta 
niihin. Tutkimuksessa oli perheitä, joissa skitsofreniaan sairastuneet nuoret olivat iältään 
15-26-vuotiaita, ja sekä lapsen että vanhempien kommunikaatiopoikkeamat arvioitiin 
ennen terapian alkamista ja 12 kuukauden terapian jälkeen (n=51). Osa perheistä sai 
perheterapiaa lapsen yksilöterapian lisäksi, osassa perheistä hoidettiin vain lasta. 
Tulokseksi saatiin, että molemmissa tutkimusryhmissä CD: n määrä oli hyvin pysyvä, ts. 
se ei merkitsevästi vähentynyt kummassakaan.  

Wahlberg (2000b) selvitti ensimmäistä kertaa kommunikaatiohäiriöiden ajallista 
pysyvyyttä nuorilla (n=158), jotka eivät olleet sairastuneet, mutta joista osa oli 
perinnöllisesti altistunut skitsofrenialle. Seuranta-aika oli keskimäärin 11 vuotta, ja 
tutkimukseen osallistuneet nuoret jaettiin sen mukaan, olivatko he ensimmäisen 
tutkimuksen aikana olleet nuoruusikäisiä vai aikuisia (ikäraja 20 vuotta). Wahlberg 
havaitsi, että yli 20 -vuotiaiden ryhmässä CD oli pysyvä ja kommunikaatiopoikkeamia oli 
enemmän vanhemmalla ryhmällä kuin nuoremmalla. Sillä, kuuluiko nuori riskilapsi- vai 
verrokkiryhmään, ei ollut merkitystä, ei sukupuolella eikä myöskään diagnoosilla. 

Vuorovaikutustilanteiden välistä pysyvyyttä ovat aikaisemmin tutkineet Glaser 1976 ja 
Doane et al. 1982). Tulokset ovat ristiriitaisia. Glaser tutki perheitä vertaillen vanhempia 
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eri diagnoosiryhmittäin. Kussakin ryhmässä vanhempia oli 20-25, joten otoskoot jäivät 
hyvin pieniksi. Hän havaitsi, että kommunikaatiopoikkeamien kokonaismäärä eri 
vuorovaikutustilanteiden välillä vaihteli. Skitsofreniaan sairastuneen nuoren perheessä 
CD:tä oli kauttaaltaan enemmän kaikissa tilanteissa. Doanen tutkimuksessa (n=62) ei 
löytynyt tilastollisesti merkitsevää yhteyttä vanhempien yksilötilanteessa tuottamien 
kommunikaatiopoikkeamien ja puoliso- ja perhetilanteen kommunikaatiopoikkeamien 
välille.  

 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

  

3. Adoptiotutkimusmenetelmät 

 
Skitsofrenian etiologiaa ja erityisesti perimän ja ympäristötekijöiden osuutta sairauden 
puhkeamisessa voidaan selvittää neljän erilaisen adoptiotutkimusmenetelmän avulla. 
Tässä tutkimuksessa on käytetty adoptiolapsitutkimusmenetelmää (Adoptees Study), jossa 
adoptoiduilla lapsilla perintötekijät ja kasvuympäristöön liittyvät tekijät tulevat eri 
vanhemmilta (Tienari 1992, Tienari et al.1993, 1994, 1999 b). Vertailtavina ryhminä ovat 
toisin sanoen skitsofreniaa sairastavien äitien adoptioon luovuttamat lapset eli riskilapset 
ja terveiden (eli ei tutkimushetkeen mennessä skitsofreniaan sairastuneiden) biologisten 
äitien adoptioon luovuttamat lapset eli verrokkilapset. Mikäli skitsofreniaa sairastavien 
biologisten vanhempien lapsilla on jotain skitsofreniaan liittyvää ominaisuutta (esim. 
ajatushäiriöitä) verrokkeja enemmän, tulos viittaa perimän ensisijaisuuteen. Mitä 
nuorempana lapsi sijoitetaan adoptioperheeseen, sitä selvemmin voidaan ympäristön ja 
perimän vaikutuksia tutkia toisistaan erillisinä ilmiöinä. Samoin voidaan selvittää niiden 
yhdysvaikutusta lapsen kehityksessä ja adoptiolapsen haavoittuvuuteen liittyviä tekijöitä. 

Toinen adoptiotutkimusmenetelmä selvittää perimän yhteyttä lapsen kehitykseen 
tutkimalla adoptiolasten biologisia sukulaisia (Adoptive Relatives� Study. Skitsofreniaa 
sairastavien adoptiolasten biologisia sukulaisia verrataan terveiden (eli ei skitsofreniaa 
sairastavien) adoptiolasten biologisiin sukulaisiin. Menetelmän avulla voidaan vertailla 
myös skitsofreniaan sairastuneiden adoptiolasten ja heidän verrokkiensa biologisessa 
suvussa ja adoptiosuvussa esiintyvää sairastavuutta. Tätä kautta tehdään päätelmiä 
perimän osuudesta tutkittavaan ilmiöön. Perimän ja kasvuympäristön yhteisvaikutusta ei 
tällä menetelmällä voida tutkia. (Kety et al.1994.)  

Kolmannessa adoptiotutkimusmenetelmässä on piirteitä sekä adoptiolapsi-
tutkimusmenetelmästä että sukulaistutkimuksesta (Crossfostering Study) (Wender et 
al.1974). Tutkimusryhmässä ovat skitsofreniaa sairastavat biologiset vanhemmat, jotka 
ovat luovuttaneet lapsensa adoptioon terveille adoptiovanhemmille. Verrokkiryhmässä 
ovat adoptiolapset, joiden terveet vanhemmat ovat antaneet lapsensa adoptioon 
skitsofreniaan sairastuneiden vanhempien perheeseen, joissa sairaus on usein puhjennut 
vasta adoption jälkeen. (Tienari et al. 1990, Tienari 1991b). Menetelmän käyttöä rajoittaa 
se, että adoptioperheitä, joissa toinen vanhempi sairastuu skitsofreniaan adoption jälkeen 
on vähän. 
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Neljännessä adoptiotutkimusmenetelmässä (adoptive parents study) vertaillaan 
skitsofreniaa sairastavien lasten adoptiovanhempien ryhmää sellaisiin perheisiin, joissa 
biologiset vanhemmat itse ovat kasvattaneet skitsofreniaa sairastavan lapsensa (Wender 
et al.1968, Wynne 1976). Menetelmä on hyvin samankaltainen kuin aiemmin esitetyssä 
biologisia sukulaisia tutkivassa mallissa. Tutkimusryhmiä voidaan vertailla paitsi 
keskenään, myös sellaisiin adoptioperheisiin, joissa lapset ovat terveitä (eli eivät ole 
sairastuneet skitsofreniaan). Tämän tutkimusasetelman avulla voidaan selvittää, siirtyykö 
skitsofrenia sukupolvelta toiselle biologista tietä. Tällöin skitsofreniaa sairastavien lasten 
biologisissa vanhemmissa olisi enemmän psyykkistä häiriintyneisyyttä kuin skitsofreniaa 
sairastavien adoptiolasten adoptiovanhemmissa. Toisaalta verrokkiryhmän ei-skitsofreniaa 
sairastavien adoptiolasten adoptiovanhemmilla ja biologisilla vanhemmilla esiintyisi 
kaikkein vähiten skitsofreniaa. Mikäli skitsofrenia siirtyisi seuraavalle sukupolvelle 
psykososiaalista tietä, olisivat skitsofreniaa sairastavan lapsen adoptiovanhemmat 
häiriintyneempiä kuin lapsensa itse kasvattaneet biologiset vanhemmat. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

  

4. Tutkimuksen tavoite ja hypoteesit 

 
4.1. Tutkimuksen tavoite 

 

Tutkimuksen tavoitteena on selvittää: 
1. Kommunikaatiopoikkeamien pysyvyyttä eri vuorovaikutustilanteissa 
2. Vaikuttaako adoptiolapsi adoptiovanhempiensa kommunikaatiohäiriöiden määrään 
3. Vaikuttavatko adoptiovanhemmat adoptiolapsen kommunikaatiohäiriöiden määrään 
4. Perimän ja ympäristön yhteisvaikutusta  

 
 

 
4.2. Tutkimushypoteesit 

 
Kommunikaatiopoikkeamat on ajallisesti havaittu hyvin pysyviksi. Vuorovaikutus-
tilanteiden välisestä pysyvyydestä oletus on sama. Hypoteesit rakennettiin kuitenkin 
systeemiteoreettisen, sirkulaarisen ajattelun kautta, jossa vuorovaikutus nähdään 
kehämäisenä jatkuvana prosessina, jossa sekä vanhemmat että lapsi ovat aktiivisia ja 
vaikuttavat toisiinsa koko ajan. Tutkimuksessa selvitetään sekä sitä, millä tavalla lapsen 
kommunikaatiopoikkeamat ovat yhteydessä vanhempien kommunikaatiopoikkeamiin (= 
vaikutuksen suunta lapsesta vanhempiin) että sitä, millä tavalla vanhempien 
kommunikaatiopoikkeamat ovat yhteydessä lapsen kommunikaatio- ja ajatushäiriöihin ( = 
vaikutuksen suunta vanhemmista lapseen päin). 

Aiemmin vuorovaikutuksen suunnasta on oletettu, että vanhempien omituinen 
kommunikointitapa altistaisi lasta psyykkiseen sairastamiseen. Nyt otettiin mukaan 
toisensuuntainenkin hypoteesi, ts. vaikuttaako lapsi vanhempiinsa oudolla 
kommunikaatiollaan tai ajatushäiriöillään ja saako hän vanhempansa käyttäytymään 
epäjohdonmukaisesti. 

Perimän ja ympäristön yhdysvaikutusta selvitettiin adoptiolapsitutkimusmenetelmän 
avulla: reagoivatko perimänsä kautta skitsofrenialle altistuneet riskilapset eri tavoin 
kasvuympäristön poikkeavalle kommunikaatiolle kuin verrokkilapset, joilla tätä 
altistumista ei ole. 
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  Tutkimushypoteesit ovat: 
Hypoteesi 1: Adoptiovanhempien kommunikaatiopoikkeamat pysyvät samoina yksilö-, 

puoliso- ja perhetilanteissa. Ensimmäisessä hypoteesissa todetaan, että ovat enemmän 
persoonallisuuden piirrettä muistuttava pysyvä ominaisuus kuin tilanteesta toiseen 
vaihteleva vuorovaikutustapa.  

Hypoteesi 2: Adoptiovanhempien kommunikaatiopoikkeamat ovat riippumattomia 
siitä, onko adoptiolapsi perinnöllisesti altistunut skitsofrenialle. Toisessa hypoteesissa 
testataan, onko lapsen perinnöllisellä alttiudella vaikutusta adoptiovanhempien 
kommunikaatiopoikkeamien määrään. 

Hypoteesi 3: Riskilapset ovat verrokkilapsia alttiimpia vuorovaikutustilanteiden 
vaihtelulle. Kolmannessa hypoteesissa mukana vertailussa on biologinen taso. Hypoteesi 
toteaa, että riskilapsi on perinnöllisen haavoittuvuutensa vuoksi herkempi 
kasvuympäristön vaikutukselle kuin verrokkilapsi. 

Hypoteesi 4: Adoptiovanhempien kommunikaatiopoikkeamien yhteensopivuus 
vaikuttaa enemmän riskilapsen kuin verrokkilapsen ajatushäiriöihin. Neljännessä 
hypoteesissa vanhempien CD:n yhteensopivuuden vastemuuttujaksi otetaan adoptiolapsen 
ajatushäiriöt ja vertaillaan perimältään altistuneita adoptiolapsia verrokkeihin. 

Hypoteesi 5: Adoptiovanhempien runsas kommunikaatiopoikkeamien määrä on 
selvemmin riskilapsilla kuin verrokkilapsilla yhteydessä ajatushäiriöihin. 
Adoptiovanhempien kommunikaatiopoikkeamien määrää eri vuorovaikutustilanteissa 
vertaillaan riski- ja verrokkilasten ajatushäiriöiden esiintymiseen. 

  
 
 

4.2.1. Adoptiovanhempien kommunikaatiopoikkeamat pysyvät samoina yksilö-, puoliso- 
ja perhetilanteissa 

 
Tutkimuksen ensimmäisessä hypoteesissa oletetaan, että kommunikaatiopoikkeamien 
määrä pysyy samansuuruisena vuorovaikutustilanteesta toiseen. Systeemiteoreettisen 
ajattelun pohjalta voidaan kuitenkin ajatella, että perheenjäsenten kommunikaatio olisi 
erilaista riippuen siitä, keitä keskustelutilanteessa on läsnä (Maturana 1978, Selvini - 
Palazzolli et al. 1978 ja 1980). Myös konstruktivistinen teoria painottaa 
vuorovaikutustilanteiden ainutlaatuisuutta ja dialogin syntymistä erilaisena uudessa 
keskustilanteessa (Haarakangas & Seikkula 1999, Holma 1999). 

Osa aikaisemmista CD-tutkimuksista (Velligan 1995, Glaser 1976) viittaa siihen, että 
kommunikaatiohäiriöissä on kysymys pysyvästä tavasta hahmottaa maailmaa ja ilmaista 
itseään muille. Näin kommunikaatiopoikkeamat ilmentäisivät henkilölle ominaista 
persoonallista tapaa kommunikoida, joka pysyy samankaltaisena riippumatta ajan kulusta 
tai siitä, keitä keskustelussa on mukana. Tässä tutkimuksessa lähdetään pysyvyys-
oletuksesta. 

Hypoteesi 1: Adoptiovanhempien kommunikaatiopoikkeamat pysyvät samoina yksilö-, 
puoliso- ja perhetilanteissa.  
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4.2.2. Adoptiovanhempien kommunikaatiopoikkeamat ovat    riippumattomia siitä, onko 
adoptiolapsi perinnöllisesti  

altistunut skitsofrenialle 
 

Strukturaalinen perheterapiateoria (Minuchin 1981) lähtee ajatuksesta, että kaikki 
perheenjäsenet vaikuttavat toisiinsa, mutta perheen rakenne on hierarkkinen. Vanhemmilla 
on kokemuksensa ja asemansa vuoksi vahvempi vaikutus siihen, miten todellisuutta 
tulkitaan keskusteluissa ja lapsi on vasta oppimassa tätä. 

Perheissä, joissa lapsella on vaikea mielenterveyden häiriö, on vanhemmilla havaittu 
paljon kommunikaatiopoikkeamia (Singer & Wynne 1963, Wynne 1977). Yhteys on 
havaittu, mutta vaikuttavuuden suunnasta ei ole voitu tehdä luotettavia johtopäätöksiä. 
Yksi mahdollisuus on, että vaikuttavuuden suunta onkin lapsesta vanhempiin päin. 
Jatkuva vuorovaikutus häiriintyneen lapsen kanssa saattaa vaikuttaa vanhempien kykyyn 
organisoida ajatuksiaan ja kommunikoida jäsentyneesti (Micklowitz 1992). 

Wynne ja Singer (1965) olettivat, että lapsen sairastuminen vaikuttaisi perheen 
mielialaan eikä kommunikaatiotyyliin. Tätä tukee myös Glaserin (1976) havainto, että 
CD:tä oli vähiten vanhemmilla silloin, kun olivat testitilanteessa yhdessä skitsofreniaa 
sairastavan lapsensa kanssa. Wynne et al. (1977) havaitsivat, että vanhemmilla oli 
kommunikaatiopoikkeamia enemmän kuin heidän häiriintyneellä lapsellaan, vaikka 
lapsilla oli vaikeampi mielenterveysongelma kuin vanhemmilla. Vanhempien 
kommunikaatiohäiriöiden perusteella voitiin varmemmin ennustaa lapsen diagnoosia kuin 
lapsen omien kommunikaatiohäiriöiden perusteella. Vanhempien kommunikaatiotavalla ja 
lapsen häiriintyneisyydellä on vaikutusta toisiinsa, mutta vaikutuksen suunta on epäselvä 
(Doane & Mintz 1987). 

Aikaisemmissa tutkimuksissa mukana olleiden perheiden lapsi oli jo sairastunut 
skitsofreniaan. Tässä tutkimuksessa adoptiolapset ovat tutkimushetkellä terveitä, mutta 
osa on biologisen äitinsä kautta altistunut skitsofrenialle. Hypoteesi kaksi lähtee 
oletuksesta, että adoptiovanhempien kommunikaatiohäiriöt ovat enemmän heidän 
persoonallisuuden piirrettä muistuttava pysyvä ominaisuus, eikä lapsen perinnöllinen 
altistuminen vaikuta siihen, kuinka paljon vanhemmat tuottavat kommunikaatiohäiriöitä. 

Hypoteesi 2: Adoptiovanhempien kommunikaatiopoikkeamat ovat riippumattomia 
siitä, onko adoptiolapsi perinnöllisesti altistunut skitsofrenialle.  
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4.2.3. Riskilapset ovat verrokkilapsia alttiimpia 
       vuorovaikutustilanteiden vaihtelulle 

 

Etsittäessä skitsofrenian etiologisia tekijöitä stressi - haavoittuvuus �malleissa (Rosenthal 
1970, Kendler et al.1986, Nuechterlein et al.  1987, Cullberg 1993, Cornblatt 1997) 
korostetaan paitsi biologisia perinnöllisyyteen ja varhaisiin kehitysvaiheisiin liittyviä 
seikkoja, myös kasvuympäristöön liittyvää perheen tunneilmastoa ja 
kommunikaatiotyyliä. Perimänsä puolesta herkkä, haavoittunut henkilö reagoi myös 
kasvuympäristön suotuisalle ilmapiirille myönteisesti, mutta stressaavassa ympäristössä 
sairastuu herkemmin (Kendler et al. 1986) 

Ympäristötekijöiden merkitys painottuu eri tavoin riippuen siitä, mistä skitsofrenian 
muodosta on kysymys (Cullberg 1993). Eniten merkitystä kasvuympäristöllä on ilmeisesti 
niiden nuorten kohdalla, jotka sairastuvat myöhään ja joilla biologisia riskitekijöitä ei ole 
kovin paljon. Näitä ympäristöön liittyviä muuttujia tässä tutkimuksessa ovat epäselvä 
kommunikaatio, äkillinen asiasta toiseen siirtyminen ja muut kommunikaatiohäiriöt. Ne 
ovat kasvavalle, erityisesti skitsofrenialle altistuneelle lapselle jatkuva kognitioita 
muovaava ympäristötekijä, joka vaikuttaa siihen miten lapsi oppii hahmottamaan 
ympäröivää todellisuutta ja ilmaisemaan vuorovaikutustilanteissa itseään.  

Hypoteesissa kolme testataan sitä, eroavatko riski- ja verrokkilapset 
kommunikaatiotapansa suhteen ja kuinka pysyviä heidän kommunikaatiopoikkeamansa 
ovat yksilö- ja perhetilanteissa. Riskiryhmän adoptiolasten perinnöllinen haavoittuvuus 
tulee biologisen äidin kautta, biologinen isä on tutkittu osassa aineistoa, mutta sitä ei ole 
otettu puutteellisten tietojen vuoksi muuttujaksi mukaan tutkimusasetelmaan. On myös 
hyvä muistaa, että biologisen äidin skitsofreniaan sairastuminen ei välttämättä periydy 
haavoittuvuutena lapseen. 

Hypoteesi kolmen kautta saadaan tietoa, eroavatko riski- ja verrokkilapset toisistaan 
sen suhteen, kuinka herkkiä he ovat kasvuympäristönsä kommunikaatiohäiriöille. 
Riskilasten ajatushäiriöiden määrän on havaittu kasvavan, mitä enemmän vanhemmilla on 
poikkeavaa kommunikaatiota, kun taas verrokeilla ajatushäiriöiden määrä ei ole 
yhteydessä adoptiovanhempien kommunikaatiohäiriöiden määrään (Wahlberg et al.1997). 

Hypoteesi 3: Riskilapset ovat verrokkilapsia alttiimpia vuorovaikutustilanteiden 
vaihtelulle. 
 

 
 

4.2.4. Adoptiovanhempien kommunikaatiopoikkeamien yhteensopivuuden ja 
adoptiolapsen ajatushäiriöiden välinen yhteys 

  
Vanhempien kireä keskinäinen suhde vaikeuttaa skitsofrenialle altistuneen nuoren 
emotionaalista kehitystä. Vaughn & Leff ovat tutkineet perheiden vihamielistä tai 
ylikietoutunutta tunneilmastoa Expressed Emotion (EE) - asteikon avulla. He havaitsivat, 
että niin liiallinen kietoutuneisuus kuin ylikriittinen tunneilmasto heikensivät 
skitsofreniaan sairastuneen nuoren ennustetta. Perheissä, joissa vanhempien keskinäiset 
suhteet ovat etäiset tai hyvin vihamieliset, lapsi joutuu usein vanhempiensa väliin, eikä saa 
tarvitsemaansa kasvualustaa kehitykselleen (Selvini - Palazzolli et al.1980, 1989, 
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Minuchin 1981). Tällainen usein sukupolvesta kolmanteen jatkuva perhesuhteiden 
vääristymä voi löytyä vakavasti oireilevan nuoren taustalta.  

Hypoteesia neljä varten muodostettiin CD:stä vanhempien kommunikaatiopoikkeamien 
yhteensopivuus- muuttuja, jonka oletetaan kuvaavan puolisosuhteen laatua. 
Perusajatuksena on, että CD on pysyvä eri vuorovaikutustilanteissa. Mikäli henkilöllä 
puolisotilanteessa on selvästi yksilötilannetta enemmän kommunikaatiohäiriötä, hän 
todennäköisesti on ahdistunut, vihainen tai hyvin hämmentynyt eikä puolisosuhde ole 
vakaa. Lapsen kannalta tilanne muistuttaa Expressed Emotion -asteikon mittaamaa 
ylistimuloitunutta perheen tunneilmastoa siinä mielessä, että vanhempien kommunikointi 
ei ole ennustettavaa ja heidän suhteensa hämmentää lasta. Yhteensopivuusmuuttujan 
laskentatapa on esitetty tutkimusosassa sivulla  . 

Hypoteesissa neljä testataan vanhempien yksilö � ja puolisotilanteiden 
kommunikaatiopoikkeamien yhteensopivuuden ja adoptiolapsen ajatushäiriöiden välistä 
yhteyttä. 

Hypoteesi 4: Adoptiovanhempien kommunikaatiopoikkeamien  yhteensopivuus 
vaikuttaa enemmän riskilapsen kuin verrokkilapsen ajatushäiriöihin.   

 
 
 

4.2.5. Perimän ja ympäristön yhteisvaikutus adoptiolapsen ajatushäiriöihin 
 

Ajatushäiriöiden esiintyvyys on yhteydessä niin perinnölliseen alttiuteen kuin 
kasvuympäristön kommunikaation selkeyteen (Wahlberg 1994). Ajatushäiriöiden 
syntymiseen sopii hyvin Kendlerin malli kaksi (1986), jossa oletetaan perimän säätelevän 
yksilön herkkyyttä ympäristölle. Perimä vaikuttaa siihen, kuinka vastaanottavainen 
henkilö on toisaalta kasvuympäristönsä stressitekijöille (sairastumisriskiä lisäävä puoli), 
toisaalta suojaaville tekijöille (sairastumisriskiä vähentävä puoli). Ympäristönsä suhteen 
sensitiiviset henkilöt reagoivat ympäristön ärsykkeille kun taas ei- sensitiiviset henkilöt 
eivät. 

Kendlerin mallia on käytetty ajatushäiriöiden etiologian selvittämisessä (Wahlberg et 
al. 1997). Altistavana ympäristötekijänä oli adoptiovanhempien yksilö- Rorschach - 
tilanteen korkea CD ja suojaavana ympäristötekijänä se, että kommunikaatiohäiriöitä on 
adoptiovanhemmilla vähän. Wahlberg havaitsi, että korkean CD: n perheessä esiintyi 
riskilapsilla huomattavasti useammin ajatushäiriöitä kuin vastaavassa ympäristössä 
elävillä verrokkilapsilla. Toisaalta yllättäen havaittiin myös, että perheissä, joissa 
adoptiovanhemmilla oli vähän CD:tä, ts. suojaavassa kasvuympäristössä, riskilapsilla oli 
harvemmin ajatushäiriöitä kuin verrokeilla.  

Kommunikaatiopoikkeamien on havaittu olevan pysyvä ominaisuus niin ajallisen 
muuttumisen (Wahlberg et al. 2000b) kuin vuorovaikutustilanteiden vaihtumisen suhteen. 
Kommunikaatiopoikkeamiin on vaikea vaikuttaa myöskään perheterapian kautta (Nugter 
et al. 1997). Tarvitaan tietoa siitä, vaikuttavatko tietyissä vuorovaikutusyhteyksissä 
esiintyvät CD :t erityisesti lapsen ajatushäiriöihin, jotta voitaisiin näihin yhteyksiin 
kohdistaa tarkemmin suunnattuja kognitiivisia tai psykoedukatiivisia väliintuloja. 
Hypoteesissa viisi testataan vanhempien eri vuorovaikutustilanteissa esiintyviä 
kommunikaatiohäiriöiden vaikutusta lapsen ajatushäiriöihin. 
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Hypoteesi 5: Adoptiovanhempien runsas kommunikaatiopoikkeamien määrä on 
selvemmin riskilapsilla kuin verrokkilapsilla yhteydessä ajatushäiriöihin.  

 



 
 

 
 
 
 
 

 

  

5. Tutkimuksen toteuttaminen  

 
5.1. Tutkimusaineisto 

 
Väitöskirjan tutkimusaineisto koostuu emeritusprofessori Pekka Tienarin Suomalaisen 
adoptiolapsitutkimuksen perheistä. Tienarin tutkimuksessa ovat mukana kaikki vuosina 
1960-1979 psykiatrisessa sairaalahoidossa skitsofrenia - diagnoosilla hoidettujen naisten 
adoptioon luovuttamat lapset (186 riskilasta) ja heidän adoptioperheensä 
(185riskilapsiperhettä) sekä näiden verrokkeina käytetyt adoptoidut lapset (203 
verrokkilasta) ja heidän adoptioperheensä (203 verrokkilapsiperhettä). Kaikkiaan 
adoptioperheitä oli 388. Jos adoptiolasten biologiset vanhemmat lasketaan lisäksi mukaan, 
on adoptiotutkimusaineistossa tutkittavia kaikkiaan 1741 henkilöä. 

Verrokkilasten biologinen äiti ei ollut otantavaiheeseen mennessä sairastanut 
psykoosia.  

Kaltaistamiskriteereinä olivat adoptiolasten iät (1 vuoden tarkkuudella), 
adoptiovanhempien iät (10 vuoden tarkkuudella), adoptiolasten sukupuoli, perheeseen 
tuloikä (6 kuukauden jaksoissa ), perherakenne (yhden vai kahden adoptiovanhemman 
perheet) ja perheiden sosiaaliryhmä ammattiin perustuvan Helsingin kaupungin käyttämän 
neliluokkaisen asteikon mukaan. 

Adoptioperheet ovat tavallisia suomalaisia, useimmiten lapsettomia perheitä. 
Adoptiolapset eivät ole eläneet biologisen äitinsä kanssa, vaan heidät on mahdollisimman 
varhain sijoitettu adoptioperheeseen (Tienarin tutkimusaineistossa viimeistään 48 
kuukauden iässä, tässä tutkimusaineistossa viimeistään 36 kuukauden iässä). Näin 
perintötekijät ja kasvuympäristöön liittyvät tekijät tulevat eri vanhemmilta. 
Adoptiovanhemmilla ei ollut tietoa perheeseen sijoitetun lapsensa taustasta. Riskilasten 
biologisista äideistä lapsen syntymän hetkellä oli vain 30 prosenttia sairastunut 
skitsofreniaan, suurin osa sairastui psykoosiin vasta lapsen adoptioon luovuttamisen 
jälkeen.  

Suomalaisen adoptiotutkimuksen adoptiolapsiperheitä ja aineiston keruun vaiheita on 
esitelty useissa eri julkaisuissa ( Tienari et al. 1981, 1999, 2000) ja tässä kirjassa liitteessä 
2. Adoptioperheet tavattiin heidän kotonaan. Psykiatrian erikoislääkärit Ilpo Lahti, Juha 
Moring, Mikko Naarala, Anneli Sorri ja Outi Saarento sekä psykologi Markku Seitamaa 
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haastattelivat ja tutkivat perheet, ja tekivät myös psykologiset tutkimukset. Tämä tapahtui 
vuosien 1979-1989 välisenä aikana. FT Karl-Erik Wahlberg perehdytti psykiatrit 
etukäteen psykologisiin testeihin ja ohjasi heidät perusteellisesti niiden asianmukaisen 
toteuttamisen (Tienari et al.1993).                                                                                                                                         

Tämän väitöskirjatutkimuksen aineistona ovat edellä mainitut 186 riskilasta ja 203 
verrokkilasta (kaavio 2). Osa perheistä jäi tutkimatta perheenjäsenen kuoleman tai 
perheen kieltäytymisen vuoksi , kaikkiaan 27 riskilasta ja 22 verrokkilasta. Tutkimuksesta 
jätettiin pois perheet, joissa adoptiolapsi oli tutkimushetkellä täyttänyt 37 vuotta, koska 
oletettiin, että tämän ikäisten ihmisten kommunikaatioon vaikuttaa enemmän nykyperhe, 
ja lapsuudenaikaisten vanhempien vaikutus �lapsen� ajatteluun ja kommunikaatioon on 
vähäinen. Yläikäraja sulki pois 37 riski- ja 29 verrokkilasta. Psykologisia tutkimuksia ei 
oltu tehty lainkaan alle 11- vuotiaille adoptiolapsille, koska tämän ikäisten lasten ajattelun 
tutkimista ja luotettavaa vertailua vanhempiin adoptiolapsiin pidettiin arveluttavana alle 
11-vuotiaiden ajattelun kehitysvaiheen vuoksi.. Alaikäraja-kriteeri sulki pois 
tutkimusaineistosta kuusi riski- ja viisi verrokkilasta. 

Väitöstutkimuksen kysymyksenasettelu edellytti, että ainakin perhetesti oli tehty 
kaikille yhdessä eläneille perheenjäsenille ja vähintään yhden perheenjäsenen 
yksilötestaus oli nauhoitettu. Tutkimusta ei kuitenkaan voitu kaikkien perheiden kohdalla 
toteuttaa suunnitellussa laajuudessa, vaan osa aiotuista haastatteluista tai 
tutkimusmenetelmistä jätettiin tekemättä tutkittavien terveydentilan tai väsymisen vuoksi 
.Puutteelliset tutkimukset tai epäonnistunut nauhoitus sulki pois 46 riski- ja 51 
verrokkilasta ja heidän perhettään.  

Tutkimusaineisto koostui lopulta 76 riskilapsesta ja 90 verrokkilapsesta ja heidän 
perheistään. Aineistoa on liitteessä yhdeksän verrattu kaltaistuskriteereiden suhteen 
sellaisiin Suomalaisen adoptiolapsitutkimuksen perheisiin, joissa tutkimukset oli suoritettu 
puutteellisesti eikä adoptiolapsi tutkimushetkellä ollut täyttänyt 37 vuotta.  

Tutkimuksen tekijä on osallistunut Suomalaisen adoptiolapsitutkimuksen työskentelyyn 
vuosina 1983-1989 ja vuodesta 1994 edelleen. Hän työskenteli yhtenä tutkimusprojektin 
jäsenenä lähinnä psykologisten testien ja kommunikaatiopoikkeama-asteikon parissa, 
mutta osallistui myös projektin viikoittaisiin seminaareihin, joissa työstettiin OPAS �
perhearviointi-asteikkoa. Vuodesta 1996 lähtien kirjoittaja on työskennellyt puoliso- ja 
perhe � CD- asteikkojen parissa suomentaen ja kehittäen instrumenttia. 
Kommunikaatiopoikkeama-arviot kirjoittaja on tehnyt kaikkiaan 537 yksilötestin ja 436 
puoliso- ja perhetestin pöytäkirjaan . 
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Kaavio 2. Tutkimusaineisto 

Riskilapset Verrokkilapset

17 20

Katoaineisto

Kieltäytyneet

10 2
Kuolleet

159 181

Poissulkukriteerit

3443

Adoptiolapsen ikä 
          (>36v 
          <11v)

Tutkimus jäänyt 
puutteelliseksi

46 51

70 96

186 203

Tutkimusaineisto
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Otoskoot vaihtelevat hypoteesien mukaan: vertailtaessa erilaisia vuorovaikutustilanteita 
otettiin tilastolliseen analyysiin vain asianmukaisesti tutkitut perheet.  

 
Taulukko 1. Otoskoot hypoteeseittain 

 
Tutkimusryhmä Riskilapset 

N=70 
Verrokit 
N=96 

Yhteensä 
N=166 

  N                % N             % N                 % 

Hypoteesi 1       
Yksilö- ja puoliso-testi     
tehty vanhemmille 

44 62.9 70 72.9 114 68.7 

     Yksilö- ja perhetestit tehty   
     vanhemmille 

36 51.4 68 70.8 104 62.7 

     Puoliso- ja perhetestit      
     tehty vanhemmille 

40 57.1 73 76.0 113 68.1 

 
Hypoteesi 2 

    

Yksilötestit tehty   
molemmille vanhemmille 

44 62.9 72 75.0 116 69.9 

     Puolisotestit tehty  
     molemmille vanhemmille 

50 71.4 75 78.1 125 75.3 

     Perhetestit tehty       
     molemmille vanhemmille 

40 57.1 74 77.1 114 68.7 

 
Hypoteesi 3 

    

Yksilö- ja perhetesti tehty  
lapselle 

59 84.3 89 92.7 148 89.2 

 
Hypoteesi 4 

    

Yksilö- ja puolisotestit  
vanhemmilla ja 

     lapsen ajatushäiriöt     

49 70.0 67 69.8 116 69.9 

 
Hypoteesi 5 

    

Yksilötestit vanhemmilla 
ja lapsen ajatushäiriöt  

42 60.0 69 72.0 111 66.9 

Puolisotesti vanhemmilla  
     lapsen ajatushäiriöt  

45 64.3 70 72.9 115 69.3 

Perhetestit vanhemmilla 
     ja lapsen ajatushäiriöt  

38 54.3 71 73.9 109 65.7 

 
Koska aineistossa on joissakin hypoteeseissa mukana myös yhden vanhemman perheet, 

tutkittavien määrä vaihtelee hypoteesista toiseen sen mukaan, onko vertailussa ollut 
yksilö-, puoliso- vai perhetilanteet. Oheisessa taulukossa on esitetty hypoteeseittain 
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otoskoot riskilapsi- ja verrokkilapsi- sekä kokonaisaineistossa, sekä niiden 
prosenttiosuudet. 

Puoliso- ja perhetilanteissa ei haluttu korvata puuttuvia tietoja. Perimän ja ympäristön 
yhdysvaikutusta tutkittaessa on tärkeää saada mukaan molempien vanhempien 
kommunikaatiossa tai haavoittuvuudessa mahdollisesti olevat skitsofrenialle altistavat 
tekijät. Suurin osa tähän mennessä tehdyistä kommunikaatiopoikkeamatutkimuksista on 
selvittänyt asiaa vain toisen vanhemman yksilötilanteen kommunikaatiopoikkeamien 
kautta. Kun molemmat adoptiovanhemmat ovat mukana saadaan kattavaa ja luotettavaa 
tietoa mahdollisista kasvuympäristöön liittyvistä altistavista tekijöistä (Docherty 1994).  

  
 

       
 5.3.Tutkimusmenetelmät 

 
Tutkimusmenetelminä on käytetty Rorschach -testiin perustuvia asteikkoja. Rorschach- 
vastauksia ei tulkita tutkimuksessa sisäisten projektioiden ilmaisuksi kuten kliinisessä 
työssä tehdään. Rorschach -pöytäkirja edustaa kommunikaatio-otosta esimerkkinä siitä, 
kuinka tutkittava perheenjäsen/ perheenjäsenet ovat vuorovaikutuksessa joko tutkijan 
kanssa tai keskenään, millä tavoin puhuja jäsentää tehtävää ja jakaa havaintojaan ja niihin 
liittyviä merkityksiä muiden paikalla olijoiden kanssa. Tutkimustilanteessa esiin tulevaa 
kommunikaatiotapaa pidetään analogisena sen kanssa, millä tavalla henkilö muissakin 
vuorovaikutussuhteissaan toimii (Wynne 1977).  

Kasvuympäristöä mittaavina muuttujina ovat olleet kommunikaatiohäiriöt, jotka 
heijastavat adoptiovanhempien kommunikaation hajanaisuutta (CD= Communication 
Deviance)( Singer & Wynne 1986). Kommunikaatiopoikkeamien avulla voidaan 
standardoidussa vuorovaikutustilanteessa arvioida perheenjäsenten kykyä kommunikoida 
johdonmukaisesti, jakaa huomiota erilaisiin ärsykkeisiin, pysyä asiassa, sekä tulkita 
tilannetta ja ajatuksiaan toisilleen. Kommunikaatiohäiriöt arvioitiin yksilö-, puoliso- ja 
perhe � Rorschach �testeistä.  

 
 
 

5.3.1. Yksilötilanteen kommunikaatiopoikkeamat 
 

Adoptiolapsen ja �vanhempien yksilötilanteen kommunikaatiopoikkeamat arvioitiin 
yksilö � Rorschach �testeistä. Tutkimus tehtiin Klopferin ja Davidsonin (1962) antamalla 
instruktiolla, joka soveltuu myös Singerin ja Wynnen (1986) yksilötilanteen CD- asteikon 
arvioimiseen (liite 4). Kaikki testaukset nauhoitettiin ja kirjoitettiin tarkoin annettujen 
ohjeiden pohjalta CD- pöytäkirjoiksi, joista pisteytykset suoritettiin (Singer & Wynne 
1986)(liite 3).  

Yksilötestauksessa olivat mukana kaikki kymmenen Rorschach � taulua. Pisteytys 
tehtiin koko testistä, mutta tähän tutkimukseen otettiin mukaan vain testiosan 
kommunikaatiopoikkeamat, koska monissa perheissä tutkija oli jättänyt haastatteluosan 
tekemättä tai tehnyt sen vain osittain tutkittavan väsymisen vuoksi. Toisaalta 
haastatteluosassa oli usein myös tutkijan puhetta liikaa, joten sen mukaanotto vaikeuttaa 
testattavan yksilötilanteen kommunikaatiohäiriöiden luotettavaa arviointia.  
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Pöytäkirjat pisteytettiin kerralla ja arviointi tehtiin sokkoutettuna. Vastaajasta oli 
tiedossa vain hänen ikänsä, sukupuolensa ja ammattinsa sekä se, oliko henkilöllä jokin 
vakava somaattinen sairaus, joka vaikuttaa testin tekemiseen (huono näkö, kuulo, 
aivovaurio tai kuolemanvaaraan liittyvä vaikea sairaus). Lisäksi pöytäkirjoissa oli 
merkintä, mikäli tutkittava oli kuluneen vuoden aikana menettänyt itselleen tärkeän 
henkilön joko kuoleman tai avioeron kautta. Tutkivat psykologit eivät tienneet vastaajan 
asemaa perheessä, eikä myöskään sitä, kumpaan tutkimusryhmään vastaaja kuului. 

 
 

 
5.3.1.1. Yksilö- CD:n pisteyttäminen ja reliabiliteetti 

 
Rorschach-testiin perehtyneet psykologit ( Karl-Erik Wahlberg ja kirjoittaja) käänsivät ja 
muokkasivat Singerin ja Wynnen laatiman yksilö - CD �käsikirjan suomenkieliseen 
kulttuuriin sopivaksi yhteistyössä asteikon luojien kanssa (Wahlberg 1994). CD � asteikon 
käyttöönotto Suomessa tuotti paljon työtä. Käsikirjan muokkaamisen yhteydessä 
psykologit kävivät kaikkiaan 95 pöytäkirjaa läpi yhdessä, ennen kuin yksin työskentely 
varsinaisen aineiston kanssa alkoi. Harjoittelu ja suomenkielisten määrittelyjen 
tarkentaminen toivat hyvän lopputuloksen. Reliabiliteetti kahden arvioijan välillä oli 
0.950 �intraclass correlation� �menetelmällä (Robinson 1957, Deal et al. 1992). 
Spearmanin korrelaatiolla (Altman 1991) mitattuna yhtäpitävyys oli 0.961. 

Reliabiliteetti laskettiin tekemällä asteikon harjoittelun jälkeen ensin erikseen 35 
pöytäkirjaa ennen varsinaisen pisteytysprosessin alkua. Pisteyttämisen aikana haluttiin 
varmistua siitä, että yhtäpitävyys säilyisi, niinpä joka 25.pöytäkirja oli tutkijoiden 
tietämättä reliabiliteettiotoksesta . Lopulliseksi reliabiliteettipöytäkirjojen määräksi tuli 
51. Koko pisteyttämisen ajan tutkijat keskustelivat välillä yhdessä käyttämistään 
kriteereistä ja mahdollisista eroavuuksista. 

 
 
 

5.3.1.2. Puheen määrän vaikutuksen vakioiminen 
 

Kommunikaatiopoikkeama-asteikkoa on aikaisemmissa tutkimuksissa käytetty monin eri 
tavoin. Sitä on analysoitu paitsi Rorschach �testistä, myös muista projektiivisista testeistä, 
ja vapaasta puheesta (Docherty et al. 1996b). Kommunikaatiopoikkeamien vakiointi on 
myös vaihdellut. Hirsch & Leff (1975) analysoivat kommunikaatiopoikkeamia Rorscachin 
yksilötestistä, mutta käyttivät vakiointimenetelmänä CD-osioiden jakamista 
yhteenlaskettujen sanojen lukumäärällä. Docherty analysoi vapaasta puheesta 
kommunikaatiopoikkeamapistemäärät laskemalla ensin jokaisen puheenvuoron sanat 
yhteen, ja sen jälkeen hän summasi CD :t kutakin sataa sanaa kohden (Docherty et al. 
1996b). 

Tässä tutkimuksessa päädyttiin asteikon kehittäjien käyttämään vakiointitapaan: 
laskettiin esiin tulleet kommunikaatiopoikkeamat yhteen ja jaettiin saatu summa 
transaktioiden (eli kutakin vastausta kohtaan tuotettujen puheenvuorojen) määrällä 
(Wynne 1977, Wynne & Singer 1986). Perusteluina on vertailtavuus kansainvälisiin 
tutkimuksiin, Suomalaisen adoptiolapsitutkimuksen aikaisempiin CD- tuloksiin (Wahlberg 
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1994, Wahlberg et al. 1997, 1999ja 2000) sekä yhteismitallisuus puoliso- ja perhe �CD:n 
kanssa. 

Tuloksia on julkaistu vertaamalla pelkkiä summapistemääriä tai tekemällä yksittäisistä 
osioista CD-faktoreita. Koska kommunikaatiopoikkeama-asteikkoa on Suomessa käytetty 
vähän ja koska yksilö- ja perhetilanteen asteikoista haluttiin saada tässäkin suhteessa 
vertailtavat, päädyttiin käyttämään alkuperäistä yksifaktorista mallia, vaikka saatu tieto ei 
CD-osioiden suhteen olekaan kovin yksityiskohtaista.   

  
 
 

5.3.2. Puoliso- ja perhetilanteen kommunikaatiopoikkeamat 
 

Karl-Erik Wahlberg ja kirjoittaja suomensivat puoliso- ja perhe- Rorschach � käsikirjan ja 
mukauttivat sen suomalaiseen aineistoon sopivaksi useiden julkaisemattomien 
käsikirjojen (Doane & Singer 1977, uudistettu käsikirja 1985, Velligan 1984, uudistettu 
1989, Faunce & Singer 1975) pohjalta. Tärkeää oli myös tiivis yhteistyö professori 
Wynnen ja  Singerin kanssa. Asteikko koottiin mahdollisimman laajaksi ja samoja osioita 
sisältäväksi kuin yksilö- CD (liitteet 4 ja 5). 

Puoliso- Rorschach � testissä tutkittaville esitettiin taulut I ja III ja annettiin ohje, että 
heidän tuli  löytää mahdollisimman monta sellaista vastausta, jotka he näkivät samalla 
tavalla. Käydyn keskustelun jälkeen adoptiolapsi tuli tutkimustilanteeseen mukaan ja 
vanhempien tehtävänä oli kertoa lapselle tehtävä (liite 4).Tämän jälkeen vanhemmat ja 
lapsi etsivät yhteisiä ratkaisuja kolmeen tauluun (taulut I, III, jotka vanhemmat olivat jo 
puolisotilanteessa nähneet ja uutena tauluna oli lisäksi taulu VIII). Testaus nauhoitettiin ja 
tutkija oli niin puoliso- kuin perhekeskustelunkin aikana eri huoneessa. Lopuksi kukin 
perheenjäsen merkitsi neuvottelematta muiden kanssa Rorschach -testin kaaviolehtiin, ne 
vastaukset, joista he olivat olleet hänen mielestään yksimielisiä.  

Nauhat puhtaaksikirjoitettiin sanatarkasti Singerin ja Wynnen ohjeita noudattaen. 
Sokkoutus oli vielä täydellisempi kuin yksilötestissä. Tutkittavasta ei ollut muuta tietoa 
kuin se, oliko hän isä, äiti vai lapsi. 

 
 

 
5.3.2.1.Puoliso- ja perhe - CD:n pisteyttäminen ja reliabiliteetti 

 
Puoliso- ja perhe - CD vakioitiin jakamalla kommunikaatiopoikkeamien summapiste-
määrä transaktioilla. CD-pistemäärät laskettiin ensin yhteen erikseen perheen isälle ja 
äidille, vakioitiin jakamalla summat transaktioiden lukumäärällä sekä lopuksi vakioidut 
pistemäärät laskettiin yhteen. Tässä tutkimuksessa kaikki puoliso- ja perhe- CD:t ovat 
näin ollen vanhempien yhteenlaskettuja kommunikaatiopoikkeamia, eikä vanhempien 
merkitystä lapsen ajatushäiriöihin vielä tässä vaiheessa ole tarkasteltu erikseen. 
Vakiointitavan perusteiksi muodostui ensinnäkin tulosten vertailumahdollisuudet 
yksilötilanteisiin. Toisaalta valintavaiheessa tehty kokeellinen vakiointi eri tavoilla osoitti, 
että transaktioilla jaettu summapistemäärä toimi luokitellussa aineistossa parhaiten. 

Kokeellisia vakiointeja tehtiin analyysivaiheessa myös niin, että jaettiin esiin tulleet 
kommunikaatiohäiriöt kaikilla puheenvuorojen lukumäärällä. Tällöin yksilö- ja 
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perhetilanteet eivät olisi olleet yhteismitallisia, koska perhetilanteissa ylimääräistä, mutta 
asianmukaista vuorovaikutukseen liittyvää puhetta oli selkeästi enemmän kuin 
yksilötilanteessa. Toinen kokeellinen vaihtoehto vakioida kommunikaatiopoikkeamat oli 
jakaa kommunikaatiopoikkeamien summa todellisten yhteisten vastausten lukumäärällä. 
Tätä menetelmää ei ole käytetty aikaisemmissa tutkimuksissa lainkaan, mutta 
tulevaisuudessa on syytä tutkia sen validiutta nimenomaan puoliso- ja perhetilanteessa 
annettavan ohjeen kannalta. Vertailtavuutta yksilötilanteeseen ei tällä vakiointitavalla 
saada.  

Perhe - CD:tä tutkinut Velligan (1985) jakaa puoliso- ja perhetilanteissa esiintyvien 
kommunikaatiopoikkeamien summan tuotetun puheen pituudella (eli kirjoitettujen rivien 
lukumäärällä). Tässä aineistossa vakiointi ei olisi ollut mahdollinen, koska yksilö- ja 
perhetilanteen Rorschach- pöytäkirjat on aineistossa kirjoitettu toinen pysty- ja toinen 
vaakasuoraan, joten yksilö- ja perhe - CD:tä ei olisi tällä vakiointitavalla voitu vertailla 
keskenään  

Asteikon arviointiin osallistui yksilö � CD:tä pisteyttäneet psykologit ja lääketieteen 
opiskelija Riikka Roisko. Työskentely aloitettiin käymällä yhdessä läpi pöytäkirjoja ja 
selvittelemällä, millaisilla kriteereillä asteikkoja sovelletaan. Tämän esityön jälkeen 
käytiin läpi reliabiliteettipöytäkirjoja, ensin kukin itsekseen, sitten keskustelemalla 
mahdollisista eroavuuksista. Kaikkiaan reliabiliteetti-pöytäkirjoja oli alussa 26 kappaletta, 
sen jälkeen tehtiin joka kymmenes pöytäkirja yhdessä. Lopullinen 
reliabiliteettipöytäkirjojen määrä oli 46 ja reliabiliteetti tutkijoiden välillä vaihteli .89- .92.  

 
 

 
5.3.2.2. Puolisoiden yhteensopivuusmuuttuja 

 
Hypoteesia 4 varten muodostettiin vanhempien kommunikaatiopoikkeamien 
yhteensopivuutta kuvaava muuttuja, jonka oletetaan kuvaavan puolisosuhteen laatua. 
Muuttuja laskettiin seuraavasti: kummallekin vanhemmalle laskettiin puolisotilanteen CD 
:t ensiksi erikseen yhteen ja vakioitiin transaktioilla. Näin vakioitu äidin puoliso - CD 
vähennettiin äidin yksilötilanteen yhteenlasketusta, vakioidusta CD-pistemäärästä ja 
lopuksi laskettiin isän vastaavan erotuksen kanssa yhteen. Muuttuja luokiteltiin mediaanin 
avulla: jos erotuspistemäärä jäi alle mediaanin, yhteensopivuus oli hyvä. Jos pistemäärä 
oli suurempi kuin koko aineiston mediaani, puolisoiden kommunikaatiopoikkeamien 
katsottiin sopivan huonosti yhteen ja yhteensopivuus oli näin ollen huono (ks. 
aikaisemmat perustelut sivulta 39). 

Yhteensopivuusmuuttujan validiteettia testattiin Suomalaisen Adoptiolapsitutkimuksen 
kliinisen perhetutkimusosan OPAS- muuttujien kanssa (Tienari et al. 1994b). Yksittäisten 
OPAS- perhemuuttujien kanssa puolisoiden yhteensopivuusmuuttuja oli yhteydessä 
karkottamis-muuttujan (p< .02) ja selviytyminen käytännön tehtävistä - muuttujan (p< 
.02) kanssa. Mann - Whitneyn testin avulla jatkuvina muuttujina vertailtaessa puolisoiden 
yhteensopivuus oli merkittävässä yhteydessä perheen yleistä terveyttä heijastavan perhe � 
GAS :n (=Global Health-Pathology Scale) kanssa (p< .02) (Frances et al. 1997). 
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5.3.3. Ajatushäiriöasteikko 

Adoptiolapsen ajatushäiriöitä mitattiin ajatushäiriöasteikolla (Thought Disorder Index, 
TDI) (Johnston & Holzman 1979) Menetelmä on kehitetty selvittämään erityisesti 
skitsofreniapotilailla esiintyviä ajatushäiriöitä. Tämän tutkimusaineiston adoptiolapset 
ovat tutkimustilanteessa olleet terveitä, joten erityisesti vaikeimpia ajatushäiriöitä ei 
tutkimuksen perusotannassa tullut lainkaan esille. Ajatushäiriöiden mukaanotto on 
kuitenkin tärkeää, koska ne ennakoivat varhaisempia kognitiivisia kehitysvaikeuksia kuin 
kommunikaatiohäiriöt. Niiden avulla on mahdollista selvittää miten ajatushäiriöt 
lisääntyvät/ vähenevät tai vaikeutuvat/ helpottuvat iän myötä seuranta-aineistossa.  

 
 
 

5.3.3.1. Ajatushäiriöiden arviointi ajatushäiriöasteikolla 
 

Tutkimuksessa käytetty ajatushäiriöasteikko (Johnston & Holzman 1979, Solovay et al. 
1986) perustuu tutkittavan puheen analysointiin. Rorschach �testissä puhuttu puhe on 
nauhoitettu ja puhtaaksikirjoitettu, ja saaduista pöytäkirjoista outoja ajatuskulkuja 
sisältävä puhe pisteytetty ja pisteet laskettu yhteen.  

Asteikossa on osioita kaikkiaan 23 ja ne on ryhmitelty neljään painokertoimiltaan 
erilaiseen vaikeusasteeseen. Perinteisin ja käytetyin tapa on laskea Rorschach -testissä 
esiin tulleet ajatushäiriöt yhteen ja jakaa summa transaktioiden lukumäärällä (Johnston 
1979). Saatu summa on ajatushäiriöindeksi eli TDI. Toinen laskutapa korostaa vaikeimpia 
ajatushäiriöitä, ja saadaan painotettu kokonaisindeksi eli TDR (ajatushäiriöosiot on kuvattu 
tarkemmin liitteessä 6 ja summapisteiden laskukaavat ovat liitteessä 7). 

Tutkittaessa psyykkisiin sairauksiin liittyviä ajatushäiriöitä havaittiin, että 
skitsofrenialle tyypillisiä ajatushäiriöitä voitiin faktoroida (Arboleda & Holzman 1985, 
Shenton et al. 1987, Solovay et al. 1987). A priori - faktoreita ovat disorganisaatio eli 
ajattelun epämääräisyys, sanojen löytämisvaikeus, hämmentyneisyys ja hajonnut 
verbalisointi ja idiosynkraattinen verbalisaatio  eli kummallinen verbalisointi, omituiset 
vastaukset, absurdit vastaukset ja neologismit. Post hoc � faktoreita ovat muuntuva 
ajattelu  eli vastausten suhteuttaminen toisiinsa, muuntuva ajattelu ja kontaminaatio) sekä 
hämmentyneisyys eli sanojen löytämisvaikeus, hämmentyneisyys, absurdit vastaukset, 
hajonnut verbalisointi ja neologismit. Kolmantena post hoc �faktorina on kummallinen 
verbalisointi. (Arboleda & Holzman 1985, Shenton et al. 1987, Solovay et al. 1987)(liite 
8). 

Faktorimuuttujat saatiin laskemalla faktoreihin kuuluvat, esiin tulleet ajatushäiriöosiot 
yhteen. Koska adoptiolapsilla esiintyi ajatushäiriöitä vähän, luokiteltiin faktorit 
dikotomisesti, toisin sanoen luokassa yksi ei esiintynyt lainkaan ajatushäiriöitä ja luokassa 
kaksi niitä oli yksi tai useampia. Molemmat summapisteiden indeksit (ajatushäiriön 
vaikeusasteen pohjalta painotettu TDR ja yhteenlaskettu  TDI ) luokiteltiin mediaanin 
avulla, sillä niitä esiintyi aineistossa yksittäisiä ajatushäiriöfaktoreita selvästi enemmän.  
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5.3.3.2. Reliabiliteetti 
 
Ajatushäiriöasteikko käännettiin suomeksi ja mukautettiin suomalaiseen 
testauskäytäntöön soveltuvaksi. Tutkimusryhmän psykologit (Heljä Anias - Tanner, Pekka 
Koistinen, Taneli Tarvainen ja Karl-Erik Wahlberg) opiskelivat menetelmää ja tekivät 
Rorschach � testin ja ajatushäiriöasteikon kanssa kuukausia yhteistyötä saavuttaakseen 
hyvän keskinäisen yhtäpitävyyden. Yhtäpitävyys hankittiin ensin kahden tutkijan välille ja 
edelleen reliabiliteettia hiottiin tutkijaparien välille (Wahlberg 1994). 

Pöytäkirjoja pisteytettiin työskentelyn aluksi 45 kappaletta ja tyydyttävän 
yksimielisyyden jälkeen parit työskentelivät erikseen pisteyttäen loput, kuitenkin niin, että 
joka 25. pöytäkirja tarkasteltiin kaikki yhdessä. Kaikkiaan reliabiliteettipöytäkirjoja tuli 
mukaan 59. Suurin osa pöytäkirjoista otettiin mukaan sattumanvaraisesti, mutta koska 
haluttiin saada mukaan sellaisia pöytäkirjoja, joissa olisi ajatushäiriöitä, pisteyttämisen 
suhteen ulkopuolinen henkilö valitsi joukkoon satunnaisesti 15 skitsofreniaa sairastavan 
henkilön testipöytäkirjaa. Intraclass Correlation reliabiliteetti psykologiparin tulosten 
välillä on .89 ja Spearmanin korrelaatio .90. 

 
 
 

5.3.4. Tilastolliset menetelmät 
 

Tutkimuksessa käytetyt tilastolliset ohjelmat tehtiin pääosin SPSS for Windows versiolla 
6.1 ja tarkistusajoja tehtiin SPSS:n versiolla 9.0. Kommunikaatiopoikkeamien pysyvyyttä 
arvioitiin vertaamalla vakioituja kommunikaatiopoikkeama - ja ajatushäiriö- pistemääriä 
sekä jatkuvina että luokiteltuina muuttujina. Parametrisia testejä ei käytetty, koska 
jakaumat olivat vasemmalle vinoja, ts. nolla-arvoja oli erityisesti ajatushäiriömuuttujien 
suhteen paljon. Jatkuvia muuttujia vertailtaessa menetelminä oli Mann - Whitneyn U-testi 
ja Spearmannin järjestyskorrelaatiotesti. 

Eri vuorovaikutustilanteissa esiintyvien kommunikaatiopoikkeamien määrän 
luokitteleminen tehtiin analysointivaiheessa kahdella tavalla. Luokkarajaa etsittiin ensiksi 
MedCalc testin ROC - analyysin avulla (Metz 1978, Griner et al. 1981). Tavoitteena oli 
löytää vähän / paljon kommunikaatiopoikkeamia -luokitukseen pisteraja, joka olisi 
mahdollisimman sensitiivinen ja spesifi erottelemaan riski- ja verrokkiryhmät. Loppujen 
lopuksi kriteerirajaksi otettiin kuitenkin yleisesti käytetty mediaani, koska puoliso- ja 
perhetestin otoskoot ROC -analyysin avulla haettuna olisivat jääneet liian pieniksi 
tilastollisia analyysejä varten. Ne tilastolliset vertailut, jotka oli mahdollista ROC -
analyysin pisterajoilla tehdä, olivat tässä tutkimuksessa esitettyjen tulosten kanssa 
yhtäpitäviä (Metz 1978, Griner 1981).  

Ajatushäiriömuuttujia oli aineistossa niin vähän, ne luokiteltiin dikotomisesti (ei 
lainkaan ajatushäiriöitä/ ajatushäiriöitä on). Saatujen jakautumien ristiintaulukot testatttiin 
χ2-testillä (tai Fischerin nelikenttäkorrelaatiolla silloin, kun solu oli pienempi kuin viisi). 
Eri ryhmien nelikenttien yhtäpitävyyttä testattiin vielä Mantel - Haenzelin χ2- testillä 
(StatCalc, versio 5 /1990). 

Hypoteesin 5 kohdalla tehtiin myös logistisen regressioanalyysin vertailuja selittämään 
ajatushäiriömuuttujia. Niin kokonaisaineistossa kuin riskilapsi- ja verrokkiryhmiä erikseen 
vertailtaessa jäi mukaan otettava otoskoko niin pieneksi, että saatiin vain viitteellisesti 
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merkitseviä tuloksia (McCullah & Nelder 1989). Hypoteesin 5 Spearmannin 
järjestyskorrelaatioiden välisten erojen merkitsevyyttä testattiin korrelaatioiden 
vertailutestillä (Sokal& Rohlf 1981). 

 
Tilastollisia merkitsevyyksiä nimitetään seuraavasti: 
tilastollisesti erittäin merkitsevä                             p < 0.01 
tilastollisesti merkitsevä                              0.01 < p < 0.05 
tilastollisesti ei merkitsevä                                     p= n. s. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

  

6. Tulokset 

 
 

6.1. Riskilapsi- ja verrokkiperheiden taustamuuttujat 
 

Adoptioperheeseen liittyvät taustamuuttujat kuvaavat niitä olosuhteita, jotka vallitsivat 
adoptiolapsen perheeseen tulohetkellä, vaikka virallinen adoptio olisi tapahtunutkin vasta 
myöhemmin. Perheenjäsenten iät on arvioitu tutkimushetkellä. 

Puutteellisesti tehtyjen/ puuttuvien psykologisten testien vuoksi tutkimusaineistosta 
rajattiin pois useita perheitä. Poisjätetty aineisto ja poissulkukriteerit on esitetty kaaviossa 
2 sivulla   . 

Taustamuuttujia on tulososassa vertailtu riskilapsi- ja verrokkiperheiden osalta. Jotta 
tuloksia voitaisiin luotettavasti vertailla myös adoptiolapsitutkimuksen kokonaisaineiston 
tuloksiin, on taustatietoja tilastollisesti analysoitu myös niiden perheiden suhteen, joissa 
adoptiolapsi täyttää ikäkriteerit, mutta tutkimus on jäänyt vajavaiseksi, (n=105). 
Vertailulla haluttiin varmistua, ettei tutkimusaineisto ole vinoutunut kokonaisaineistoon 
nähden. Vertailun taulukot ovat liitteessä 9. 

 
 
 

6.1.1. Asuinpaikka lapsen perheeseen tulohetkellä 
 
Asuinpaikka määriteltiin perheen asuinkunnan mukaan joko kaupungiksi tai maaseuduksi. 
Mikäli se asukastiheytensä ja palveluidensa puolesta muistutti enemmän kaupunkia, 
luokiteltiin se kaupungiksi. 
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Kuvio 1. Adoptioperheen asuinpaikka lapsen perheeseen tulohetkellä 
 
Kuviosta 1 voidaan havaita, että tutkimusaineiston riskilapsi- ja verrokkilapsiperheet 

asuivat miltei yhtä usein kaupungissa kuin maaseudullakin. Tutkimusaineisto ja 
adoptiolapsitutkimuksen kokonaisaineisto eivät eronneet perheen asuinpaikan suhteen 
tilastollisesti toisistaan (liite 9, taulukko 19). 

 
 
 

6.1.2. Sosiaaliryhmä lapsen perheeseen tulohetkellä 
 

Adoptioperheet on sosiaaliryhmittäin luokiteltu Helsingin kaupungin tilastotoimiston 
kriteerien mukaan neljään ryhmään. Sosiaaliryhmä määräytyy perheenpään ammatin 
mukaan (Tilastokeskuksen käsikirja 17, 1983). I sosiaaliryhmään kuuluvat ovat 
suorittaneen akateemisen loppututkinnon ja toimivat vapaina ammatinharjoittajina tai ovat 
johtavassa asemassa. II sosiaaliryhmään  kuuluvat teknillisen ammatin harjoittajat, 
työnjohtajat, pienyrittäjät ja itsenäistä konttorityötä tekevät henkilöt. III sosiaaliryhmän 
muodostavat muu konttorihenkilökunta, vähintään kahden vuoden keskiasteen 
koulutuksen saaneet ammattityöntekijät ja liikeapulaiset. IV sosiaaliryhmään kuuluvat 
pienviljelijät, apumiehet, aputyöntekijät, siivoojat ja sekatyöntekijät. 

Kuviota 2 tarkasteltaessa huomataan, että riskilapsiperheitä oli verrokkiperheitä jonkin 
verran enemmän niin I kuin IV sosiaaliryhmässä. Ero on tilastollisesti merkitsevä 
(p<0.05). Tutkimusaineisto ei ole sosiaaliryhmän suhteen vinoutunut 
adoptiolapsitutkimuksen kokonaisaineistoon nähden (liite 9, taulukko 20). 

Kuvio 1. Adoptioperheen asuinpaikka 
tutkimusaineistossa

 n=166

47,1
52,9 54,2

45,8

0
10
20
30
40
50
60

1 2
Asuinpaikka 
1= kaupunki 

 2= maaseutu

%
 -o

su
us

 p
er

he
is

tä

Riskilapsiperheet

Verrokkilapsiperheet



 
 

 
 
 
 
 

77 

  

 

 
Kuvio 2. Adoptioperheen sosiaaliryhmä lapsen perheeseen tulohetkellä 
 

 
 

6.1.3. Perherakenne lapsen perheeseen tulohetkellä 
 

Adoptiolapsi oli muutamissa tapauksissa sijoitettu perheeseen, jossa oli vain yksi 
vanhempi, äiti. Tutkimusaineiston riskilapsi - ja verrokkilapsiperheet eivät perherakenteen 
suhteen eronneet toisistaan 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kuvio 2. Adoptioperheen sosiaaliryhmä lapsen 
perheeseen tulohetkellä tutkimusaineistossa
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Kuvio 3. Adoptioperheen perherakenne  

 
Tutkimusaineistossa oli adoptiolapsitutkimuksen aineistoon nähden vähemmän 

yksinhuoltajaperheitä (p <0.05)(liite 9, taulukko 21). Perheiden kokonaismäärään nähden 
yksinhuoltajaperheiden lukumäärä jäi pieneksi, tutkimusaineistossa kaikkiaan 3 ja 
poisjätetyssä aineistossa 7 perhettä, joten vinoutumalla ei liene merkitystä tulosten 
yleistettävyyden kannalta. 

 
 
 

6.1.4. Adoptiovanhempien ikärakenne tutkimushetkellä 
 

Adoptiovanhempien iät tutkimushetkellä on kaltaistettu 10 vuoden tarkkuudella. Kuviosta 
4 voidaan havaita, että tutkimusaineistossa suurin osa niin riski- kuin verrokkilasten 
äideistäkin sijoittui tutkimushetkellä 50-59 - vuotiaiden luokkaan, ja riskilasten äideistä 
useampi sijoittui niin nuorimpaan ja vanhimpaan ikäryhmään kuin verrokkilasten äideistä. 
Ero ei kuitenkaan ole tilastollisesti (p<0.5) merkitsevä. Äitien keski-ikä oli 
tutkimushetkellä riskilapsiryhmässä 55.2 vuotta ja verrokkiryhmässä 56.4 vuotta. 
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Kuvio 4. Adoptioäidin ikä tutkimushetkellä 
 

 
Liitteen 9 taulukossa 22 on vertailtu tutkimusaineiston adoptioäitejä kokonaisaineiston 

poisjätettyyn aineistoon. Tutkimusaineiston äidit ovat selvästi nuorempia ja ero on 
tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<.001) 
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Kuvio 5. Adoptioisän ikä tutkimushetkellä 
 
Kuviosta 5 havaitaan, että tutkimusaineiston riskilapsiperheiden adoptioisiä oli 

enemmän nuorimmassa ja vanhimmassa ikäryhmässä, mutta ero ei ole tilastollisesti 
merkitsevä (p<0.5). Riskilapsiperheiden adoptioisien keski-ikä oli tutkimushetkellä 59.3 
vuotta ja verrokkilasten isien keski-ikä 56.9 vuotta. 

Liitteen 9 taulukosta 23 havaitaan, että tutkimusaineiston adoptioisät olivat selvästi 
nuorempia kuin kokonaisaineiston perheiden isät. Ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä 
(p<.001). 

 
 
 

6.1.5. Adoptiolapsen ikä tutkimushetkellä 
 

Adoptiolasten ikää kuvataan ensiksi tutkimushetken ikäjakaumien kautta. Tarkasteltaessa 
adoptiolapsen ikää luokittelemattomassa aineistossa keskimääräiseksi iäksi saadaan 
tutkimusaineistossa riskilapsilla 21.6 vuotta ja verrokkilapsilla 20.3 vuotta.  

Tutkimushetken ikä on jaoteltu kolmeen luokkaan ja perusteena on käytetty 
kehityspsykologista ajattelua (Mangs & Martell 1982). Murrosiän kuohuntavaihetta elävät 
ja sitä nuoremmat adoptiolapset ovat ensimmäisessä ryhmässä (alle 16-vuotiaat), 
murrosiän tasannevaihetta ja alkavaa aikuisuutta elävät ovat seuraavassa ryhmässä (16-25 
-vuotiaat) ja vanhimman ryhmän muodostavat jo aikuisuuttaan elävät 26 -vuotiaat ja sitä 
vanhemmat.  
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Kuvio 6. Adoptiolapsen ikä tutkimushetkellä 
 
Suurin osa adoptiolapsista sijoittuu keskimmäiseen ryhmään. Verrokkilapsia on 

enemmän nuorimmassa ikäryhmässä ja riskilapsia puolestaan vanhimmassa ikäryhmässä. 
Tutkimusryhmät eivät eroa adoptiolasten tutkimushetken iän suhteen toisistaan (p< 0.5). 

Liitteessä 9 taulukossa 24. on vertailtu adoptiolapsen ikää tutkimus- ja 
kokonaisaineiston välillä. Tutkimusaineiston adoptiolapset ovat selvästi nuorempia kuin 
lapset poisjätetyissä perheissä. Ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p< .001). Tämä 
seikka on otettu huomioon myöhemmissä analyyseissa arvioitaessa tutkimustulosten 
merkitystä. 

 
 
 

6.1.6. Adoptiolapsen perheeseen tuloikä 
 

Tutkimusaineistossa lapsen perheeseen tuloiän ylärajaksi määriteltiin 36 kuukautta. Näin 
haluttiin varmistua siitä, että ensimmäisten elinvuosien muut mahdolliset altistavat 
kasvuympäristön tekijät olisivat mahdollisimman vähäiset. Biologisesta äidistä eroon 
joutuminen ja hoitajan vaihtuminen vaikuttaa lapsen varhaiseen psyykkiseen kehitykseen 
riippuen iästä, jolloin sijoittuminen pysyvään perheeseen tapahtuu. Suomalaisen 
Adoptiotutkimuksen lapsia tutkiessaan Lahti (1991) havaitsi, että mikäli lapsi on sijoitettu 
adoptioperheeseen välittömästi syntymän jälkeen tai yli yhdeksän kuukauden iässä, 
sijoitus ei lisännyt lapsen myöhempää psyykkistä oireilua. Hoitajan vaihtuminen lapsen 
ollessa 3-8 kuukauden iässä altisti lapsen myöhemmälle psyykkiselle oireilulle. 

Tutkimusaineiston adoptiolasten perheeseen tuloikä oli riskilapsilla keskimäärin 16.8 
kuukautta ja verrokkilapsilla 15.3 kuukautta. Perheeseen tuloikää tarkasteltiin myös 

Kuvio 6. Adoptiolapsen ikä tutkimushetkellä 
tutkimusaineistossa 

n=166

27,1

54,3

18,6 19,8

55,2

25

0
10
20
30
40
50
60

1 2 3
Adoptiolapsen ikä
    1= alle 16 vuotta

 2=16-25 vuotta
  3= 26-36 vuotta

%
 -o

su
us

 a
do

pt
io

la
ps

is
ta

Riskilapsiperheet

Verrokkilapsiperheet



 
 

 
 
 
 
 

82 

  

luokitelluilla muuttujilla. Luokitteluperusteena käytettiin Mahlerin et al. (1975) 
kehityspsykologisen teorian kriittisiä pisteitä lapsen eriytymis- ja 
yksilöitymiskehityksessä. Ensimmäiseen luokkaan tulevat alle kuuden kuukauden ikäiset 
vauvat, jotka ovat vielä hyvin symbioottisessa suhteessa hoitajaansa. Keskimmäisessä 
ikäryhmässä ovat lapset, joiden eriytymiskehitys on alkanut ja kolmannessa ovat lapset, 
jotka ovat uudelleen lähestymässä hoitajaansa, mutta kykenevät enemmän itse 
säätelemään etäisyyttä.  

 

Kuvio 7. Adoptiolapsen perheeseen tuloikä 
 
Kuviota 7 tarkasteltaessa havaitaan, että tutkimusaineiston riskilapset ovat tulleet 

perheisiinsä hieman vanhempina kuin verrokkilapset. Vain 28.6 prosenttia riskilapsista 
tuli perheeseen alle kuuden kuukauden iässä ja miltei 36 prosenttia yli 18 kuukauden 
iässä. Verrokkilapsiryhmässä 32 prosenttia lapsista tuli adoptioperheisiinsä alle 6 
kuukauden iässä. Riskilapsi- ja verrokkilapsiperheet eivät tilastollisesti eroa toisistaan 

Liitteen 9 taulukosta 25 havaitaan, että tutkimus- ja kokonaisaineiston adoptiolapset 
eivät perheeseen tuloiän suhteen eronneet toisistaan. 
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6.1.7. Adoptiolapsen sukupuoli 

 
Adoptiolasten sukupuolivertailusta kuviosta 8 havaitaan, että tyttöjä oli adoptiolapsissa 
poikia enemmän. 

 

 
Kuvio 8. Adoptiolapsen sukupuoli 

 
Tutkimusaineisto ja kokonaisaineistoaineisto eivät eronneet adoptiolapsen sukupuolen 

suhteen toisistaan (liite 9 taulukko 26).  
 
 
 
6.1.8. Adoptiolapsen sijoittaja ja riski- ja verrokkilasten osuus tutkimusaineistossa 
 

Kunnan sosiaalilautakunta tai Pelastakaa lapset ry. on järjestänyt lasten adoptoinnin 
Suomalaisen Adoptiolapsitutkimuksen perheissä. Lasten enemmistö on adoptoitu 
Pelastakaa lapset ry:n kautta, mutta sosiaalilautakunta on vastannut suurimmaksi osaksi 
riskilasten adoptoinnista. Tutkimusaineistossa Pelastakaa lapset ry on sijoittanut noin 41 
prosenttia riskilapsista, mutta yli 92 prosenttia verrokkilapsista. Sosiaalilautakunta on 
sijoittanut riskilapsista miltei 59 prosenttia, mutta vain 7 prosenttia verrokkilapsista. 
Riski- ja verrokkilapsiryhmät poikkeavat sijoittajan suhteen tilastollisesti erittäin 
merkitsevästi toisistaan (p<.001). 
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Kuvio 9. Adoptiolapsen sijoittaja 
 
Liitteen 9 taulukossa 27 on vertailtu perheitä sijoittajan mukaan tutkimusaineistossa ja 

poisjätetyssä aineistossa. Aineistot poikkeavat tilastollisesti erittäin merkitsevästi 
toisistaan: tutkimusaineistossa on selvästi enemmän Pelastakaa lapset ry:n 
adoptioperheitä. 

 
 
 

6.1.9. Yhteenveto taustamuuttujista  
 

Vertailtaessa tutkimusaineiston riski- ja verrokkilapsiperheitä taustamuuttujien suhteen 
havaitaan, että riskilapsi- ja verrokkiperheet eivät eronneet asuinpaikan, perherakenteen, 
adoptiolapsen sukupuolen, tutkimushetken iän eivätkä lapsen perheeseen tuloiän suhteen 
toisistaan. Adoptioperheen sosiaaliryhmän suhteen sekä adoptiovanhempien 
tutkimushetken iän suhteen riskilapsi- ja verrokkilapsiperheet poikkesivat toisistaan. 

Tutkimusaineiston ja vastaavat ikäkriteerit täyttävän kokonaisaineiston suhteen 
taustamuuttujien välillä ei ollut eroa perheen asuinpaikan, sosiaaliryhmän, adoptiolapsen 
sukupuolen eikä lapsen perheeseen tuloiän suhteen eikä myöskään riski- ja verrokkilasten 
suhteellisissa osuuksissa. Aineistot poikkesivat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan 
perherakenteen, adoptiovanhempien tutkimushetken iän sekä adoptiolapsen 
tutkimushetken iän ja sijoittajan suhteen. Tutkimusaineiston perheenjäsenet olivat selvästi 
nuorempia kuin kokonaisaineiston perheet. 
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6.2. Adoptiovanhempien kommunikaatiopoikkeamien pysyvyys 
yksilö-, puoliso- ja perhetilanteissa 

 
Hypoteesissa yksi oletettiin, että adoptiovanhempien kommunikaatiopoikkeamat pysyvät 
samoina yksilö-, puoliso- ja perhetilanteessa. Taulukossa 2 vertaillaan adoptioperheitä, 
joissa molemmille vanhemmille on tehty sekä yksilö- että puolisotestit. Yhteenlaskettujen 
kommunikaatiopoikkeamien summa on vakioitu jakamalla se tuotettujen transaktioiden 
määrällä. Vakioidut kommunikaatiopoikkeamapistemäärät on luokiteltu käyttämällä 
luokkarajana koko tutkimusaineistosta laskettua mediaania. Laskentatapa on esitelty 
tarkemmin tutkimuksen menetelmäosassa. 

 
 

Taulukko 2. Adoptiovanhempien yksilö- ja puoliso - CD:n pysyvyys koko tutkimus-
aineistossa 

 
 

Vähän Paljon Yhteensä 
Adoptiovanhempien 
yksilö - CD:t 

n % n % n % 
Vähän 36 62.1 20 35.7 56 49.1 
Paljon 22 37.9 36 64.3 58 50.9 
Yhteensä 58 50.9 56 49.1 114 100.0 

χ2 =  7.9; d f = 1; p< 0.01 
 
 

Vertailtaessa kommunikaatiopoikkeamien pysyvyyttä yksilö- ja puolisotilanteiden 
välillä havaitaan, että 63.2 prosentilla adoptiovanhemmista CD:n määrä oli hyvin 
muuttumaton, vanhemmilla oli molemmissa tilanteissa joko vähän � CD:tä tai paljon � 
CD:tä. Heidän kommunikaationsa säilyy hyvin samankaltaisena riippumatta siitä, ovatko 
he tutkimustilanteessa tutkijan kanssa kahden vai puolisonsa kanssa. Pysyvyys on 
tilastollisesti merkitsevä. Spearmanin järjestyskorrelaatio on .429 (p< .001)ja se vahvistaa 
tuloksen.  

Sama vertailu tehtiin erikseen riskilapsi- ja verrokkiperheiden vanhemmille. Taulukot 
2a ja 2b ovat liitteessä 10. Molemmissa tutkimusryhmissä kommunikaatiopoikkeamien 
määrä oli hyvin pysyvä (riskilapsiperheissä 76.2 prosenttia ja verrokkiperheissä 68.6 
prosenttia pysyi samassa solussa). Ryhmät erosivat toisistaan sen suhteen, mikä pysyi: 
riskilasten vanhemmista enemmistö kuului paljon CD:tä tuottavien soluun, kun taas 
verrokkilasten vanhemmista enemmistö oli vähän CD:tä tuottavien solussa. Ero ryhmien 
välillä on tilastollisesti merkitsevä (Mantel- Haenzelin χ2 = 7.2 ja p<.01). 

  
 
 

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

86 

  

Taulukko 3. Adoptiovanhempien yksilö- ja perhe �CD:n pysyvyys koko tutkimusaineistossa 
 

 
Vähän Paljon Yhteensä 

Adoptiovanhempien 
yksilö - CD:t 

n % n % n % 
Vähän 33 61.1 18 36.0 51 49.0 
Paljon 21 38.9 32 64.0 53 51.0 
Yhteensä 54 52.0 50 48.0 104 100.0 

χ2 =  6.6; d f = 1; p< 0.01 
 

Kommunikaatiopoikkeamien määrä pysyy adoptiovanhemmilla yksilö- ja 
perhetilanteissa samana. 63.5 prosenttia vanhemmista sijoittui molemmissa 
vuorovaikutustilanteissa joko vähän - tai paljon - CD:tä tuottavien soluun. Pysyvyys on 
tilastollisesti merkitsevä niin luokitellussa aineistossa kuin silloinkin, kun 
kommunikaatiopoikkeama �muuttujaa analysoitiin jatkuvana muuttujana Spearmannin 
korrelaatioiden avulla. Spearmannin järjestyskorrelaatio .381 ja p<.001.  

Tutkimusryhmiä erikseen vertailtaessa havaitaan (liite 10, taulukot 3a ja 3 b), että 
riskilapsiperheissä yksilö- ja perhetilanteiden välillä CD:n määrä ei ollut pysyvä (p=.17) ja 
verrokkiperheissäkin pysyvyys oli tilastollisesti vain viitteellistä ( p<.10). 63.6 prosenttia 
riskilasten vanhemmista ja 61.8 prosenttia verrokkilasten vanhemmista pysyi samassa 
solussa. Selkeämpi ryhmiin liittyvä ero oli se, että suurin osa riskilasten vanhemmista 
sijoittui paljon kommunikaatiopoikkeamia tuottavien soluun ja verrokkilasten 
vanhemmista puolestaan vähän CD:tä tuottavien soluun. Tutkimusryhmien välinen ero on 
tilastollisesti merkitsevä (Mantel - Haenzelin χ2 = 4.3 ja p<.05). 
 
 
Taulukko 4. Adoptiovanhempien puoliso- ja perhe- CD:n pysyvyys koko 
tutkimusaineistossa 

 
 

Vähän Paljon Yhteensä 
Adoptiovanhempien 
puoliso - CD:t 

n % n % n % 
Vähän 35 62.5 18 31.6 53 46.9 
Paljon 21 37.5 39 68.4 60 53.1 
Yhteensä 56 49.6 57 50.4 113 100.0 

χ2  = 10.8; d f = 1; p<0.01 
 
 
Pysyvintä adoptiovanhempien CD oli puoliso- ja perhetilanteiden välillä, 65.5 

prosenttia vanhemmista pysyi samassa solussa. Spearmanin järjestyskorrelaatio on .539  
(p<.001).  

 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

87 

  

Tutkimusryhmiä erikseen tarkasteltaessa (liite 10 taulukot 4a ja 4b) 
kommunikaatiopoikkeamien pysyvyys vaihteli: riskilapsiperheiden vanhemmista 65 
prosenttia pysyi samassa solussa (tulos ei ollut kuitenkaan tilastollisesti merkitsevä,  
p< .10). Verrokkiperheiden vanhemmista 65.8 prosenttia pysyi samassa solussa ja tulos oli 
merkitsevä (p<.005).  

Hypoteesi yhden oletus kommunikaatiohäiriöiden pysyvyydestä eri tilanteissa piti 
paikkansa. 

 
 
 

6.3. Adoptiovanhempien kommunikaatiopoikkeamien yhteys 
lapsen perinnölliseen altistumiseen 

 
Hypoteesissa kaksi testataan, ovatko adoptiovanhempien kommunikaatiopoikkeamat 
riippumattomia adoptiolapsen mahdollisesta perinnöllisestä altistumisesta skitsofrenialle. 
Lisäoletuksena on, että kommunikaatiopoikkeamat ovat pysyviä. Aineisto on analysoitu  
ristiintaulukoimalla mediaanilla luokiteltuja kommunikaatiopoikkeamamuuttujia ja lisäksi 
käytettiin Mann � Whitneyn - testiä, jossa muuttujat ovat jatkuvina. 

Taulukossa 5 tarkastellaan adoptiovanhempia, joilla on vähän/ paljon kommunikaatio-
poikkeamia riski- ja verrokkilapsiryhmissä.  

 
 

Taulukko 5. Adoptiovanhempien vakioidun  yksilö - CD:n määrä riskilapsi- ja 
verrokkiperheissä 

 
Riskilapsiperheet Verrokkiperheet Yhteensä 

Adoptiovanhempien 
yksilö - CD:t 

n % n % n % 
Vähän 17 38.6 40 55.6 57 49.1 
Paljon 27 61.4 32 44.4 59 50.9 
Yhteensä 44 37.9 72 62.1 116 100.0 

 
χ2 = 3.13, d f 1,  p= n. s. 
 

 
Adoptiovanhempien yksilötilanteen yhteenlaskettujen kommunikaatiopoikkeamien 

määrä ei poikennut tilastollisesti riskilapsi- ja verrokkiaineistossa toisistaan. Riskilasten 
vanhemmat kuuluivat verrokkilasten vanhempia useammin paljon CD:tä tuottavien 
luokkaan. Kun kommunikaatiopoikkeamat olivat jatkuvina muuttujina, ryhmät eivät 
eronneet toisistaan (Mann - Whitneyn U-testin p=.132).  

 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

88 

  

Taulukko 6. Adoptiovanhempien vakioidun puoliso- CD:n määrä riskilapsi- ja 
verrokkiperheissä   
 

 
Riskilapsiperheet Verrokkiperheet Yhteensä 

Adoptiovanhempien 
puoliso - CD:t 

n % n % n % 
Vähän 25 50.0 36 48.0 61 48.8 
Paljon 25 50.0 39 52.0 64 51.2 
Yhteensä 50 40.0 75 60.0 125 100.0 

 
χ2 = 3.128, d f 1,  p = n .s. 

 
Riskilapsi- ja verrokkiryhmät eivät poikenneet tilastollisesti toisistaan puolisotilanteen 

kommunikaatiopoikkeamien suhteen. Mann � Whitneyn U- testi vahvisti tuloksen (p= 
n.s.). 

 
 

Taulukko 7. Adoptiovanhempien vakioidun perhe--CD:n määrä riskilapsi- ja 
verrokkiperheissä 

 
 

Riskilapsiperheet Verrokkiperheet Yhteensä 
Adoptiovanhempien 
perhe - CD:t 

n % n % n % 
Vähän 14 35.0 43 58.1 57 50.0 
Paljon 26 65.0 31 41.9 57 50.0 
Yhteensä 40 35.1 74 64.9 114 100.0 

 
χ2 = 5.5; d f = 1;  p< 0.05 

 
 

Taulukossa 7 tarkastellaan vanhempien vakioidun perhe- CD:n esiintymistä 
tutkimusryhmissä vuorovaikutustilanteessa, jossa on lapsi mukana. Ryhmät poikkeavat 
tilastollisesti toisistaan (p<.05). Riskilapsiperheissä 65 prosentilla vanhemmista oli paljon 
CD:tä, kun taas verrokkilasten ryhmässä enemmistönä ovat perheet, joissa 
kommunikaatiohäiriöitä oli vähän (58.1 prosenttia perheistä). Vertailtaessa tilannetta 
jatkuvan muuttujan avulla, Mann - Whitneyn U-testillä, tulos vahvistui (p< .10).  

Hypoteesi kahden oletus siitä, että adoptiovanhempien kommunikaatiohäiriöt esiintyvät 
eri vuorovaikutustilanteissa samalla tavalla sekä riski että verrokkiperheissä, sai vain 
osittain tukea. Adoptiovanhempien yksilötilanteen ja puolisotilanteen 
kommunikaatiohäiriöiden suhteen oletus piti paikkansa, sen sijaan perhe - CD:n suhteen 
ei. 

 
 
 

 



 
 

 
 
 
 
 

89 

  

 
 
 

6.4. Riskilasten ja verrokkilasten kommunikaatiopoikkeamien 
pysyvyys yksilö- ja perhetilanteissa 

 
Hypoteesin kolme oletusta, että riskilasten kommunikaatiopoikkeamien määrä vaihtelee 
verrokkilapsiin nähden herkemmin eri vuorovaikutustilanteissa tarkastellaan ensin koko 
tutkimusaineistossa taulukossa 8.  

 
 

Taulukko 8. Adoptiolasten yksilö- ja perhe - CD:n pysyvyys yksi koko tutkimusaineistossa 
 

 
Vähän Paljon Yhteensä 

Adoptiolasten 
yksilö - CD:t 

n % n % n % 
Vähän 49 63.6 28 36.4 77 52.0 
Paljon 22 31.0 49 69.0 71 48.0 
Yhteensä 71 48.0 77 52.0 148 100.0 

χ2 =15.8; df = 1; p< 0.01  
 
Adoptiolasten CD:n määrä on hyvin pysyvä, 66.2 prosenttia adoptiolapsista pysyi joko 

vähän tai paljon kommunikaatiopoikkeamia tuottavien solussa vertailtaessa yksilö- ja 
perhetilanteita toisiinsa. Spearmannin korrelaatio jatkuvien CD-muuttujien välille oli  
0.457 ( p< .001). 

Riski- ja verrokkilasten  CD:n pysyvyyttä on tarkasteltu erikseen taulukoissa 9 ja 10.  
 
 
Taulukko 9. Adoptiolasten yksilö-_ ja perhe �CD:n pysyvyys riskilapsiaineistossa 

 
 

Vähän Paljon Yhteensä 
Riskilasten 
yksilö - CD:t 

n % n % n % 
Vähän 17 54.8 14 45.2 31 52.5 
Paljon 8 28.6 20 71.4 28 47.5 
Yhteensä 25 42.4 34 57.6 59 100.0 

χ2 =4.2; d f = 1; p< 0.05 
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Taulukko 10. Adoptiolasten  kommunikaatiopoikkeamien pysyvyys yksilö- ja 
perhetilanteessa  verrokkiaineistossa 

 
 

Vähän Paljon Yhteensä 
Verrokkilasten 
yksilö - CD:t 

n % n % n % 
Vähän 32 69.6 14 30.4 46 51.7 
Paljon 14 32.6 29 67.4 43 48.3 
Yhteensä 46 51.7 43 48.3 89 100.0 

χ2 =  12.2;  d f = 1; p< 0.001 
 

Riskilapsiryhmässä 62.7 prosenttia ja verrokkiryhmässä 68.5. prosenttia adoptiolapsista 
sijoittui vähän tai paljon CD:tä tuottavien soluun. χ2 �testillä arvioituna  
kommunikaatiopoikkeamat olivat verrokkilasten ryhmässä pysyvämpiä (p< .001). 
Riskilapset ovat herkempiä vuorovaikutustilanteen vaihtumiselle (p<.05). 

Taulukosta 9 ja 10 selviää, että riskilapsilla kommunikaatiohäiriöiden lukuisuus pysyy, 
kun taas verrokkilapsilla pysyvyys äärisoluissa ei juuri vaihtele. Mantel - Haenzel :n testi 
vahvistaa riski- ja verrokkiryhmän tilastollisen eron (χ2=14.49 ja p< .001). 
Tutkimusryhmät poikkeavat toisistaan. 

Kommunikaatiopoikkeamien pysyvyys Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimella on 
riskilapsilla 0 .475 (p < .001) ja verrokkilapsilla 0.449 ( p<.001) eli ryhmät eivät 
luokittelemattomassa aineistossa pysyvyyden suhteen poikkea toisistaan. 

Hypoteesi 3 riskilasten kommunikaatiopoikkeamien suuremmasta herkkyydestä  
vuorovaikutus-tilanteiden vaihtelulle saa vahvistuksen.  

 
 

 
6.5. Adoptiovanhempien kommunikaatiopoikkeamien 

yhteensopivuuden yhteys riski- ja verrokkilapsen ajatushäiriöihin 
 
Hypoteesissa neljä testataan, vaikuttaako adoptiovanhempien kommunikaatiopoikkeamien 
yhteensopivuus enemmän riskilapsen kuin verrokkilapsen ajatushäiriöihin. 
Yhteensopivuusmuuttuja on esitelty sivulla 70 . 

Vastemuuttujana ovat adoptiolasten TDI - asteikolla mitatut ajatushäiriöfaktorit ja 
asteikosta laskettava painottamaton ja painotettu kokonaisindeksi  (liitteessä 8). Ajatus-
häiriöfaktoreiden luokittelu ristiintaulukointeja varten on tapahtunut dikotomisesti niin, 
että luokassa yksi lapsella ei ole esiintynyt lainkaan ajatushäiriöitä, luokassa kaksi niitä on 
ollut yksi tai useampia. Ajatushäiriöiden kokonaisindeksit luokiteltiin mediaanin avulla. 
Kommunikaatiopoikkeamien yhteensopivuuden luokkarajana käytettiin mediaania. 

 
 
 
Taulukossa 11 esitetään adoptiovanhempien kommunikaatiopoikkeamien 

yhteensopivuuden yhteys adoptiolasten ajatushäiriöfaktoreihin ja kokonaisindekseihin 
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kaikilla niillä tutkimuksessa mukana olevilla adoptiolapsilla, joiden vanhemmille oli tehty 
sekä puoliso- ja yksilö- Rorschach �tutkimus. 

 
 

Taulukko 11. Vanhempien kommunikaatiopoikkeamien yhteensopivuuden ja adoptiolapsen 
ajatushäiriöiden esiintyvyys koko tutkimusaineistossa (n=115) 

 
 

Ajatushäiriöiden  
esiintyvyys 
prosentteina 

 
Vähän 

puoliso- 
CD:tä 

 
Paljon 

puoliso- 
CD:tä 

 
χ2-

testi 
χ2 

 
 

 
p 

A priori -luokitus 
 
Ei  disorganisaatiota 

 
 

43.6 

 
 

44.4 

  

On disorganisaatiota 56.4 55.6   
   0.01 n.s. 
Ei idiosynkraattista 
verbalisaatiota 

 
52.7 

 
55.6 

  

On idiosynkraattista 
verbalisaatiota 

47.3 44.4  
0.9 

 
n.s. 

 
Post hoc -luokitus 

Ei muuntuvaa ajattelua 
     On muuntuvia ajattelua 

 
 

83.6 
16.4 

 
 

83.3 
   16.7 

  

   0.01 n. s 
Ei hämmentyneisyyttä 87.3 87.0   
On hämmentyneisyyttä 12.7 13.0   
   0.01 n. s 
Ei idiosynkraattista 
verbalisaatiota 

 
56.4 

 
68.5 

  

On idiosynkraattista 
verbalisaatiota 

43.6 31.5  
1.7 

 
n.s. 

 
Kokonaisindeksit 

 
TDR vähän 

 
 
 

61.8 

 
 
 

40.7 

  

TDR paljon 38.2 59.3   
   4.8 .03 
TDI vähän 60.0 37.0   
TDI paljon 40.0 63.0 5.8 .02 

 

 Adoptiolapsia yhtenä ryhmänä tarkasteltaessa havaitaan, että ainoastaan molemmat 
yhteenlasketut ajatushäiriöindeksit ja vanhempien yhteensopivuus olivat tilastollisesti 
merkitsevässä yhteydessä keskenään. 
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Taulukossa 12 riski- ja verrokkilasten ajatushäiriöitä tarkastellaan erikseen suhteessa 
vanhempien yhteensopivuuteen. 

Riskilapsilla ajatushäiriömuuttujat ja vanhempien kommunikaatiopoikkeamien määrät 
eivät ole tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä toisiinsa. Riskilasten ajatushäiriöt eivät 
ole yhteydessä vanhempien kommunikaatiopoikkeamien yhteensopivuuteen. 

Verrokkilapsilla vanhempien huono yhteensopivuus oli yhteydessä ajatushäiriöiden 
esiintyvyyteen. Huonosti yhteensopivien puolisoiden adoptiolapsilla oli useammin 
ajatushäiriöitä kuin hyvin yhteensopivien vanhempien adoptiolapsilla.  

Tutkimusryhmät erosivat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan kokonaisindeksien 
osalta (TDR: n suhteen Mantel � Haenzelin p<0.01, ja TDI :n suhteen p<0.05). 
Adoptiolapsen ajatushäiriöiden ja vanhempien CD:n yhteensopivuuden välille ei saatu 
rakennettua ymmärrettävää logistista regressiomallia. Vastemuuttujaksi malliin otettiin 
lapsen ajatushäiriömuuttujat (yksi kerrallaan) ja selittäviksi muuttujiksi 
adoptiovanhempien  CD:n yhteensopivuus, CD:n yhteensopivuus ja tutkimusryhmän 
yhteisvaikutus, lapsen tutkimusryhmä erikseen, lapsen sukupuoli, lapsen ikä, lapsen 
perheeseen tuloikä, sosiaaliryhmä, asuinpaikka ja sijoittaja.  

Hypoteesi neljä kumoutuu. Verrokkilasten ajatushäiriöiden esiintyvyys on 
adoptiovanhempien yhteensopivuudesta riippuvaisempaa kuin riskilasten.  

 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Taulukko 12. Adoptiovanhempien yhteensopivuuden yhteys lapsen ajatushäiriöihin 
                                                                                         Vanhempien yhteensopivuus 
  
                                                     Riskilapsiperheet   (n=49)                                Verrokkilapsiperheet    (n=67) 

Ajatushäiriöiden esiintyvyys 
prosentteina 

 
Hyvä 

 
Huono

 
χ2 

 
p 

 
Hyvä 

 
Huono 

 
χ2 

 
p 

Mantel 
Haenzel 
χ2 

 
p 

A priori -luokitus 
Ei  disorganisaatiota 

 
39.1 

 
52.6 

   
46.9 

 
40.0 

    

 On disorganisaatiota 60.9 47.4 0.8 n. s 53.1 60.0 0.3 n. s 0.0 n.s 
 Ei idiosynkraattista 

     verbalisaatiota 
 

47.8 
 

52.6 
   

56.3 
 

57.1 
    

On idiosynkraattista 
Verbalisaatiota 

52.2 47.4  
0.1 

 
n.s. 

43.8 42.9  
0.0 

 
n.s. 

 
0.0 

 
n.s 

Post hoc -luokitus 
Ei muuntuvia havaintoja 

 
69.6 

 
73.7 

   
93.8 

 
88.6 

    

On muuntuvia havaintoja 30.4 26.3 0.1 n. s 6.2 11.4 0.6 n. s.a 0.0 n.s 
Ei hämmentyneisyyttä 95.7 84.2   81.3 88.6     
On hämmentyneisyyttä 4.3 15.8 1.6 n. s a 18.7 11.4 0.7 n.s a 0.1 n. s 
Ei idiosynkraattista    
verbalisaatiota 

 
47.8 

 
52.6 

   
62.5 

 
77.1 

    

On idiosynkraattista     
verbalisaatiota 

52.2 47.4  
0.1 

 
n.s. 

37.5 22.9  
1.7 

 
n.s. 

 
1.0 

 
n.s. 

Kokonaisindeksit 
TDR vähän 

 
56.5 

 
42.1 

   
65.6 

 
40.0 

    

TDR paljon 43.5 57.9 1.0 n. s 34.4 60.0 4.4 .04 8.7 .003 
TDI vähän 54.5 42.1   67.7 35.3     
TDI paljon 45.5 57.9   32.3 64.7     
   1.0 n.s.   6.8 .01 8.4 .004 
a käytetty Fisherin testiä, koska solun n<5 
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6.6. Adoptiovanhempien kommunikaatiopoikkeamien määrän 
yhteys riski- ja verrokkilasten ajatushäiriöihin 

 

Hypoteesia viisi eli adoptiovanhempien kommunikaatiopoikkeamien määrän yhteyttä 
adoptiolapsen ajatushäiriöihin vertaillaan taulukossa 13 erikseen ensin kokonaisaineiston, 
sitten riskilapsi- ja verrokkiaineistojen suhteen. Ajatushäiriöt luokiteltiin dikotomisesti 
(ajatushäiriöfaktorit luokkiin ei ole yhtään - on ajatushäiriö ja kokonaisindeksit 
mediaanilla).Vanhempien puolisotilanteen CD :t on luokiteltu mediaanin avulla. 

Taulukko 13. Vanhempien yhteenlasketut puolisotilanteen kommunikaatiopoikkeamat ja 
adoptiolapsen ajatushäiriöt koko tutkimusaineistossa (n=115) 

 

 
Ajatushäiriöiden  
esiintyvyys 
prosentteina 

 
Vähän 

puoliso- 
 CD:tä 

 
Paljon 
puoliso- 
CD:tä 

 
χ2- testi 

 
χ2 

 
 

 
p 

A priori -luokitus 
 
Ei  disorganisaatiota 

 
 

41.4 

 
 

45.6 

  

On disorganisaatiota 58.6 54.4   
   0.2 n. s 
Ei idiosynkraattista 
verbalisaatiota 

 
55.2 

 
54.4 

  

On idiosynkraattista 
verbalisaatiota 

44.8 45.6  
0.1 

 
n. s 

Post hoc -luokitus 
Ei muuntuvaa ajattelua 

 
86.2 

 
82.5 

  

On muuntuvia ajattelua 
 

13.8 17.5  
0.36 

 
n. s 

Ei hämmentyneisyyttä 87.9 86.0   
On hämmentyneisyyttä 12.1 14.0  

0.1 
 

n. s 
Ei idiosynkraattista 
verbalisaatiota 

58.6 66.7   

On idiosynkraattista 
verbalisaatiota 

41.4 33.3  
0.8 

 
n. s 

Kokonaisindeksit 
    TDR vähän 

 
63.8 

 
40.4 

  

TDR paljon 36.2 59.6   
   6.3 .01 
TDI vähän 62.1 36.8   
TDI paljon 37.9 63.2 7.3 .01 

     Molempien ajatushäiriöiden kokonaisindeksien ja vanhempien puolisotilanteiden CD:n 
välillä on tilastollisesti merkitsevä yhteys.  

 



Taulukko 14. Adoptiovanhempien puolisotilanteen kommunikaatiopoikkeamien yhteys lapsen ajatushäiriöihin 
 
                                                                   Vanhempien puolisotilanteen kommunikaatiopoikkeamat 

  
                                                     Riskilapsiperheet   (n=45)                                Verrokkilapsiperheet    (n=70) 

Ajatushäiriöiden esiintyvyys 
prosentteina 

 
 

Vähän

 
 

Paljon

 
 

χ2 

 
 
p 

 
 

Vähän 

 
 

Paljon 

 
 

χ2 

 
 
p 

Mantel 
Haenzel     
χ2 

 
p 

A priori -luokitus 
Ei  disorganisaatiota 

 
37.5 

 
52.4 

   
44.1 

 
41.7 

    

On disorganisaatiota 62.5 47.6   55.9 58.3     
Ei idiosynkraattista 
verbalisaatiota 

 
50.0 

 
52.4 

1.0 n. s  
58.8 

 
55.6 

0.0
4 

n. s 0.08 n. s 

On idiosynkraattista 
Verbalisaatiota 

50.0 47.6  
0.02 

 
n. s 

41.2 44.4     

Post hoc -luokitus 
Ei muuntuvia havaintoja 

 
75.0 

 
71.4 

   
94.1 

 
88.9 

0.1 n. s 0.01 n. s 

On muuntuvia havaintoja 25.0 28.6   .5.9 11.1 0.1 n. s 0.2 n. s 
Ei hämmentyneisyyttä 95.8 85.7   82.4 86.1     
On hämmentyneisyyttä 4.2 14.3 1.4 n. s 17.6 13.9 0.2 n. s 0.0 n. s 
Ei idiosynkraattista      
verbalisaatiota 

 
50.0 

 
52.4 

   
64.7 

 
75.0 

    

On idiosynkraattista     
verbalisaatiota 

50.0 47.6  
0.3 

 
n. s 

35.3 25.0 1.0 n. s 0.4 n. s 

Kokonaisindeksit 
TDR vähän 

 
62.5 

 
42.9 

   
64.7 

 
38.9 

    

TDR paljon 37.5 57.1 1.7 n. s 35.3 61.1 4.7 .03 0.5 n.s 
TDI vähän 58.3 38.1   64.7 36.1     
TDI paljon 41.7 61.9 1.8 n. s 35.3 63.9 5.7 .02 0.12 n. s 
a käytetty Fisherin testiä, koska solun n<5 
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Taulukosta 14 havaitaan, ettei vanhempien puolisotilanteen 
kommunikaatiopoikkeamien määrällä ei ole yhteyttä siihen, esiintyykö riskilapsella 
ajatushäiriöitä vai ei.  

Puolisotilanteessa paljon CD:tä tuottavien adoptioperheiden verrokkilapsilla oli 
enemmän ajatushäiriöitä, kuin niiden perheiden lapsilla, joiden vanhemmilla oli 
puolisotilanteessa vähän kommunikaatiopoikkeamia. Tutkimusryhmät eivät eronneet 
toisistaan Mantel - Haenzelin vertailutestissä (TDR :n osalta p=.48 ja TDI :n osalta p=.72). 

Taulukossa 15 on esitetty vanhempien perhe - CD:n sekä lasten ajatushäiriöiden välisiä  
yhteyksiä koko tutkimusaineistossa. 

 
 
Taulukko 15. Vanhempien yhteenlasketut perhetilanteen kommunikaatiopoikkeamat ja 
adoptiolapsen ajatushäiriöt koko tutkimusaineistossa (n=109) 

 

 
Ajatushäiriöiden  
esiintyvyys 
prosentteina 

 
Vähän 
perhe- 
CD:tä 

 
Paljon 
perhe- 
CD:tä 

 
χ2-testi 

 
χ2 

 
 
 

p 
A priori -luokitus 

 
Ei  disorganisaatiota 

 
 

33.9 

 
 

50.9 

  

On disorganisaatiota 66.1 50.9   
   3.2 .07 
Ei idiosynkraattista 
verbalisaatiota 

 
51.8 

 
58.5 

  

On idiosynkraattista 
verbalisaatiota 

48.2 41.5  
0.5 

 
n. s 

Post hoc -luokitus 
Ei muuntuvaa ajattelua 

 
85.7 

 
83.0 

  

On muuntuvia ajattelua 
 

14.3 17.0  
0.1 

 
n. s 

Ei hämmentyneisyyttä 80.4 94.3   
On hämmentyneisyyttä 19.6 5.7  

4.8 
 

.03 
Ei idiosynkraattista 
verbalisaatiota 

 
58.9 

 
67.9 

  

On idiosynkraattista 
verbalisaatiota 

41.1 32.1  
1.0 

 
n. s 

Kokonaisindeksit 
 
TDR vähän 

 
 

55.4 

 
 

49.1 

  

TDR paljon 44.6 50.9   
   0.4 n. s 
TDI vähän 53.6 45.3   
TDI paljon 46.4 54.7 0.7 n. s 
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Lähes merkitsevää yhteyttä on vanhempien perhetilanteen kommunikaatiopoikkeamien 
ja lapsen disorganisaatio- ajatushäiriöfaktorin välillä. Yhteys on käänteinen: Perheissä, 
joissa vanhemmilla on vähän kommunikaatiopoikkeamia, adoptiolapsella on 
disorganisaatiota useammin kuin perheissä, joissa vanhemmilla perhe- CD:tä on paljon. 
Adoptiolapsen hämmentyneisyys on merkitsevässä, mutta käänteisessä yhteydessä 
vanhempien perhetilanteen CD:n määrään. Niillä adoptiolapsilla, joiden vanhemmat 
perhetilanteessa kommunikoivat epäselvästi, on harvoin hämmentyneisyyttä ajattelussaan 

Taulukossa 16 on vertailtu erikseen riski- ja verrokkilapsiryhmiä. Riskilasten kohdalla 
vanhempien perhe- CD:n ja adoptiolapsen ajatushäiriöiden välillä ei ollut tilastollisesti 
merkitsevää yhteyttä. Verrokkilapsilla tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä löytyi 
vanhempien perhe � CD:n ja idiosynkraattisen verbalisaation välille sekä viitteellistä 
yhteyttä myös adoptiolapsen hämmentyneisyyden välille. Idiosynkraattisen verbalisaation 
kohdalla yhteys on yllättävä: niissä perheissä, joissa vanhemmilla on paljon perhe CD:tä,  
adoptiolapsella ei ole idiosynkraattista verbalisaatiota ajattelussaan. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Taulukko 16 Adoptiovanhempien perhetilanteen kommunikaatiopoikkeamien  yhteys lapsen ajatushäiriöihin 
 

                                                                            Vanhempien perhetilanteen kommunikaatiopoikkeamat  
 
                                                     Riskilapsiperheet   (n=38)                                Verrokkilapsiperheet    (n=71) 
Ajatushäiriöiden 

esiintyvyys prosentteina 
 
 

Vähän

 
 

Paljon

 
 

χ2 

 
 
p 

 
 

Vähän 

 
 

Paljon 

 
 

χ2 

 
 
p 

Mantel 
Haenzel     
χ2 

 
 
p 

A priori -luokitus 
Ei  disorganisaatiota 

 
27.3 

 
48.1 

   
38.1 

 
48.3 

 
0.7 

 
n. s 

 
2.7 

.10 

On disorganisaatiota 72.7 51.9 1.4 n. s 61.9 51.7     
Ei idiosynkraattista 
verbalisaatiota 

 
63.6 

 
48.1 

   
45.2 

 
72.4 

  
 

  

On idiosynkraattista 
Verbalisaatiota 

36.4 51.9 0.8 n. s 54.8 27.6 5.2 .02 0.4 n. s 

Post hoc -luokitus 
Ei muuntuvia havaintoja 

 
72.7 

 
70.4 

   
90.5 

 
93.1 

    

On muuntuvia havaintoja 27.3 29.6 0.2 n. s a 9.5 6.9 0.1 n. s a 0.00 n. s 
Ei hämmentyneisyyttä 90.9 92.6   78.6 93.1     
On hämmentyneisyyttä 9.1 7.4 0.03 n. s a 21.4 6.9 2.8 .09 a 2.7 .10 
Ei idiosynkraattista   
verbalisaatiota 

 
63.6 

 
48.1 

   
54.8 

 
89.7 

    

On idiosynkraattista  
verbalisaatiota 

36.4 51.9 0.8 n. s a 45.2 10.3 9.8 .002 1.6 n. s 

Kokonaisindeksit 
TDR vähän 

 
63.6 

 
48.1 

   
52.4 

 
51.7 

    

TDR paljon 36.4 51.9 0.8 n. s a 47.6 48.3 0.0 n. s 0.2 n. s 
TDI vähän 54.5 44.4   52.4 48.3     
TDI paljon 45.5 55.6 0.3 n. s 47.6 51.7 0.1 n. s 0.4 n. s 
a käytetty Fisherin testiä, koska solun n<5 
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Taulukossa 17 tarkastellaan adoptiolapsen ajatushäiriöiden ja heidän vanhempiensa 
yhteenlaskettujen puolisotilanteen kommunikaatiopoikkeamien järjestyskorrelaatio-
kertoimia ja niiden merkitsevyyttä riskilapsi- ja verrokkiryhmässä. 

 
 
Taulukko 17. Adoptiovanhempien puolisotilanteen kommunikaatiopoikkeamien ja lapsen 
ajatushäiriöiden Spearmannin korrelaatiokertoimet riskilapsi- ja verrokkiryhmässä   
 

                                                 
Adoptiolapsen 
ajatushäiriöt  

Riskilapset 
n=45 

Verrokkilapset
n=70 

Kaikki 
n=115 

 r p r p r p 
A priori:        

Disorganisaatio  -0.1 n. s 0.03 n. s -0.01 n. s 
Idiosynkraattinen verbalisaatio 0.1 a n. s -0.3 a n. s -0.1 n. s 

Post hoc       
Muuntuva ajattelu -0.1 n. s -0.2 n. s 0.01 n. s 
Hämmentyneisyys 0.2 n. s -0.1 n. s -0.06 n. s 
Idiosynkraattinen verbalisaatio 0.1b n. s -0.3b .02 -0.1 n. s 

Kokonaisindeksit       
TDR 0.1 n. s 0.2 .04 0.2 .05 
TDI 0.1 n. s 0.2 n. s 0.2 n.s 

a  korrelaatiot poikkeavat tilastollisesti toisistaan, p<.05 
b  korrelaatiot poikkeavat tilastollisesti toisistaan, p< .04 
 
 

Riskilasten ajatushäiriöiden ja vanhempien puolisotilanteen 
kommunikaatiopoikkeamien välillä ei ole tilastollisesti merkitsevää yhteyttä, ei 
ajatushäiriöfaktoreiden eikä kokonaisindeksien suhteen. Verrokkilapsilla painotetun 
ajatushäiriöindeksin ja vanhempien puoliso � CD :n välillä on tilastollisesti merkitsevä 
yhteys. Idiosynkraattisen verbalisaation osalta yhteys on käänteinen: perheissä, joissa 
vanhemmilla on paljon puoliso � CD: tä, lapsella on hyvin harvoin idiosynkraattista 
verbalisaatiota.  

Korrelaatioiden vertailussa tutkimusryhmät poikkeavat toisistaan sekä a priori että post 
hoc idiosynkraattisen verbalisaatio � muuttujien suhteen (a priori p-arvo < .05 ja post hoc  
p< .04). Riskilapsilla idiosynkraattisen verbalisaation ja vanhempien puoliso- CD: n 
välinen yhteys on viitteellinen, verrokkilapsilla tilastollisesti merkitsevä ja käänteinen ( r= 
-0.28 ja p<.02).  
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Taulukko 18. Adoptiovanhempien perhetilanteen kommunikaatiopoikkeamien ja lapsen 
ajatushäiriöiden Spearmannin korrelaatiokertoimet riskilapsi- ja verrokkiryhmässä 

 
 
Adoptiolapsen 
ajatushäiriöt  

Riskilapset 
n=38 

Verrokkilapset
n=71 

Kaikki 
n=109 

 r p r p r p 
A priori:        

Disorganisaatio  -0.4 a .02 0.05 a n. s -0.1 n. s 
Idiosynkraattinen    
verbalisaatio 

0.2 b n. s -0.2  b n. s -0.1 n. s 

Post hoc:       
Muuntuva ajattelu -0.2 n. s -0.01 n. s 0.04 n. s 
Hämmentyneisyys -0.0 n. s -0.1 n. s    0.10 n. s 
Idiosynkraattinen  
verbalisaatio 

0.3c n. s -0.3c 
 

.01 -0.04 n. s 

Kokonaisindeksit       
TDR 0.1 n. s 0.2 n. s 0.2 .05 
TDI 0.1 n. s 0.1 n. s 0.1 n. s 

a  korrelaatiot poikkeavat tilastollisesti toisistaan, p< .03 
b  korrelaatiot poikkeavat tilastollisesti toisistaan, p< .05 
c  korrelaatiot poikkeavat tilastollisesti toisistaan, p< .01 

 
 
Adoptiovanhempien perhe � CD :t ovat riskilapsilla käänteisessä yhteydessä 

disorganisaation määrään: paljon perhe �CD:tä tuottavien adoptiovanhempien lapsilla ei 
ole juuri koskaan disorganisaatiota ja vähän CD:tä tuottavien vanhempien lapsilla 
disorganisaatiota on useammin. Verrokkilapsilla idiosynkraattisen verbalisaation ja 
vanhempien perhe- CD:n välillä on negatiivinen yhteys. 

Korrelaatioiden vertailutestissä tutkimusryhmät poikkesivat toisistaan disorganisaation 
ja molempien idiosynkraattisten verbalisaatio - muuttujien suhteen. Adoptiolapsen 
ajatushäiriöiden ja vanhempien puoliso- ja perhe- CD:n välille ei saatu rakennettua 
toimivaa logistista regressiomallia. Vastemuuttujina olivat lapsen ajatushäiriömuuttujat 
erikseen ja selittävinä muuttujina adoptiovanhempien yhteenlaskettu puoliso-/ perhe- CD, 
puoliso �/ perhe-  CD:n ja tutkimusryhmän yhteisvaikutus, lapsen tutkimusryhmä, lapsen 
sukupuoli, lapsen ikä, lapsen perheeseen tuloikä, sosiaaliryhmä, asuinpaikka ja sijoittaja.  

Hypoteesi 5:n väittämä, että adoptiovanhempien kommunikaatiohäiriöiden määrä on 
yhteydessä adoptiolapsen ajatushäiriöihin tarkentuu. Hypoteesi pitää paikkansa 
verrokkilasten kohdalla. 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

  

7. Pohdinta 

 
 
 
7.1. Tutkimusaineiston ja Suomalaisen Adoptiolapsitutkimusaineiston perheiden 

vertailu kaltaistuskriteerien suhteen 
 

Alkuperäiseen Suomalaiseen Adoptiolapsitutkimukseen kerättiin tietoja 388 
adoptioperheen ja 389 adoptiolapsen osalta vuosina 1977-1991. Tutkimusaineiston 166 
perheen valintakriteereinä olivat adoptiolapsen ikä (11-36 vuotta) ja se, että perheet oli 
tutkittu riittävän täydellisesti ( ts. kaikille yhdessä eläneille perheenjäsenille oli tehty 
perhetesti ja ainakin yhdelle perheenjäsen yksilö �Rorschach oli nauhoitettu). 
Tutkimusaineistoa vertailtiin kaltaistuskriteereiden suhteen niihin pois jätettyihin 
perheisiin, joissa adoptiolapsi täyttää ikäkriteerit, mutta tutkimukset oli tehty vain osittain, 
toisin sanoen perheet muuten olisivat kuuluneet tähän tutkimukseen. Vertailuun liittyvät 
taulukot ovat liitteessä 9. 

Asuinpaikan suhteen aineistot eivät eronneet toisistaan. Perheen sosiaaliryhmän 
suhteen tutkimusaineistossa oli vähemmän neljännen sosiaaliryhmän perheitä (vain 4.8 
prosenttia) kuin puutteellisesti tutkitussa aineistossa (11.5 prosenttia) ja hiukan vähemmän 
ensimmäisen sosiaaliryhmän perheitä. Ero ei ole tilastollisesti merkitsevä. Selityksenä 
erolle saattaa olla se, että Pelastakaa Lapset ry on sijoittanut suurimman osan 
tutkimusaineiston adoptiolapsista, jolloin adoptioperheiden ja -lapsen yhteensopivuutta oli 
pyritty ottamaan paremmin huomioon. Lapsi sijoitettiin Pelastakaa Lapset ry:n käytännön 
mukaan joko samaan sosiaaliluokkaan kuin hänen biologinen äitinsä tai mahdollisimman 
lähelle sitä. Näin lapseen kohdistuvien odotusten ajateltiin esimerkiksi koulutuksen 
suhteen olevan hänelle sopivammat. Suurin osa adoptiovanhemmista ei tiennyt lapsensa 
biologisesta taustasta. 

Perherakenteen suhteen pois jätetyssä aineistossa on yhden vanhemman perheitä jonkin 
verran enemmän kuin tutkimusaineistossa. Ero on tilastollisesti merkitsevä (p< .05), mutta 
tutkimusasetelman kannalta sillä ei liene merkitystä, koska yhden vanhemman perheiden 
lukumäärä oli molemmissa aineistoissa hyvin pieni (tutkimusaineistossa n= 3, 
puutteellisesti tutkitussa aineistossa n= 7). 
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Tutkimusaineiston adoptioäidit olivat tutkimushetkellä selvästi nuorempia kuin pois 
jätetyssä aineistossa, jossa suurin osa (63.4 prosenttia) kuului vanhimpaan, yli 60-
vuotiaiden ikäryhmään. Ero ryhmien välillä on tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<.001). 
Sama pätee myös isien suhteen. Puutteellisesti tutkitun aineiston adoptiovanhempien 
korkeampi ikä liittyy siihen, että näiden perheiden kohdalla tutkimus jouduttiin useammin 
keskeyttämään tutkittavan sairauden tai väsymisen vuoksi. 

Adoptiolapsen tutkimushetken iän suhteen aineistot poikkeavat myös toisistaan (p< 
.001). Tutkimusaineistossa kahteen nuorimpaan ikäluokkaan sijoittui selvästi enemmän 
adoptiolapsia, kun taas pois jätetyssä aineistossa enemmistö lapsista sijoittui vanhimpaan 
ikäryhmään (26-36 vuotiaisiin). Nuorimpien ikäluokassa koko perheen saaminen mukaan 
aikaa vieviin tutkimuksiin oli helpompaa, koska lapsi asui vielä kotona tai kotoa muutosta 
ei ollut kulunut kovin pitkää aikaa. Toisaalta myös keskeyttämisiä vanhempien 
väsymyksen vuoksi oli vähemmän 

Aineistot eivät poikenneet toisistaan adoptiolapsen perheeseen tuloiän eivätkä 
sukupuolen suhteen. Molemmissa aineistoissa oli tyttöjä jonkin verran enemmän kuin 
poikia. 

Pelastakaa Lapset ry oli sijoittanut tutkimusaineiston adoptiolapsista 71.1 prosenttia, 
kun puutteellisesti tutkitussa aineistossa vastaava osuus 52.9 prosenttia. Ero on 
tilastollisesti erittäin merkitsevä (p<.001) ja selittynee sillä, että Pelastakaa Lapset ry:n 
perheet olivat halukkaampia osallistumaan tutkimukseen ja viemään sen loppuun, koska 
he olivat varautuneet jo adoptointivaiheessa saamansa informaation pohjalta siihen, että 
heitä tullaan myöhemmin haastattelemaan.  

Tutkimusaineiston voidaan katsoa edustavan Suomalaisen Adoptiotutkimuksen 
kokonaisaineistoa niiden perheiden kohdalla, joiden adoptiolapsi oli alle 37-vuotta. 
Adoptiolapsen ikä ja sijoittaja, jotka tutkimusaineistossa erosivat poisjätetystä aineistosta, 
otettiin logistiseen regressioanalyysiin selittäviksi muuttujiksi, jotta niiden vaikutusta olisi 
voitu kontrolloida. Otoksen pienuuden vuoksi logistista mallia ei saatu aikaan, eivätkä 
myöskään nämä muuttujat selittäneet tuloksia. 

  
 
 

7.2. Tutkimusmenetelmien arviointia 
 
 

7.2.1. Kommunikaatiohäiriöasteikon arviointi 
 

Kommunikaatiopoikkeamat laskettiin kunkin perheenjäsenen osalta yhteen Wynnen ja 
Singerin alkuperäisen pisteytysmallin mukaan. Osiot laskettiin yhteen sellaisenaan, jolloin 
asteikon tilastollinen analysointi helpottui, väheniväthän alkuperäiset 42 osiota yhteen 
muuttujaan eli kommunikaatiopoikkeamien summapistemäärään. Tätä pistemäärää 
käyttämällä menetetään kuitenkin tietoa siitä, onko joillakin yksittäisillä 
kommunikaatiopoikkeamilla erityinen merkitys lapsen ajattelun kehitykseen.  

Osioiden yhteenlaskussa korostuu usein esiintyvien CD-osioiden merkitys riippumatta 
siitä, kuinka hämmentäviä tai outoja ne sisällöllisesti ovat. Yleisiä ja samassa 
keskustelussa runsaasti esiintyviä kommunikaatiopoikkeamia niin yksilö- kuin 
perhetilanteissakin ovat �puheen keskeytyminen�, �epäselvät viittaukset�, ja 
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�kyvyttömyys tarkentaa vastausta�. Harvinaisia, tuskin koskaan esiintyviä osioita ovat 
lähellä ajatushäiriöitä olevat �kontaminaatio�, �assosioiminen sanan äänteestä� ja 
�salaperäiset huomautukset�. Saattaa olla, että lapsen ajattelun kehitykselle näillä 
harvinaisilla osioilla ei ole niin suurta merkitystä, koska ne selkeästi erottuvat puheesta ja 
kuulija helpommin havaitsee niiden omituisuuden.  

CD- asteikkoa on yritetty yksinkertaistaa myös faktoroimalla sisällöllisesti 
yhteenkuuluvia kommunikaatiopoikkeamia. Faktorit eivät ole tutkimuksissa toimineet 
toivotulla tavalla (Jones 1977, Velligan 1989).Docherty mukautti alkuperäistä 
kommunikaatiopoikkeama- asteikkoa ja kehitti toimivan kahden faktorin mallin; toinen 
faktoreista kuvaa tarkkaavaisuuden ja havaintojen ongelmia ja toinen ajatteluun liittyviä 
kielen ja verbaalisen päättelyn häiriöitä. Docherty jätti tästä CDI-asteikosta pois 
suurimman osan Wynnen ja Singerin alkuperäisistä CD-osioista (Docherty 1993,1999). 
Tähän tutkimukseen valittiin alkuperäinen CD-asteikko, jotta jatkotutkimuksissa 
tilastollisia analyyseja on mahdollista tehdä sekä summapistemäärällä että mahdollisesti 
uudella, yksinkertaisemmalla, mutta toimivalla faktoroidulla asteikolla.  

Puheen pituuden vakioimiseksi valittiin niin yksilö- kuin puoliso- ja perhe-CD:n 
kohdalla alkuperäinen Wynnen ja Singerin käyttämä tapa, jossa yhteenlasketut CD :t 
jaettiin transaktioiden lukumäärällä. Vakioimisen avulla CD:n määrää voidaan arvioida 
suhteessa tuotettuihin vastauksiin ja verrata eri vuorovaikutustilanteita keskenään. 
Vertailtavuus haluttiin säilyttää myös aikaisemmin julkaistuihin asteikon kehittäjien 
kommunikaatiopoikkeamatutkimuksiin ja aikaisempiin adoptiolapsitutkimuksen tuloksiin.  

Tulosten analysointivaiheessa kokeiltiin vaihtoehtoisina puheen vakiointitapoina kahta 
muutakin menetelmää: toisessa jaettiin puoliso- ja perheasteikkojen 
kommunikaatiopoikkeamat todellisella yhteisten vastausten lukumäärällä ja toisessa 
vaihtoehdossa CD :t jaettiin tuotettujen puheenvuorojen määrällä. Todellisilla yhteisillä 
vastauksilla jakaminen olisi puoliso- ja perhetilanteessa annetun tehtävän mukainen tapa 
vakioida puhetta . Siinä lasketaan ne vastaukset yhteen, jotka molemmat puolisot tai 
molemmat vanhemmat ja lapsi olivat Rorschachin kaaviolehteen merkinneet yhteisiksi 
vastauksiksi. CD -summa jaettiin näillä yhteisten vastausten lukumäärällä. Tätä tapaa ei 
ole aikaisemmin käytetty eikä se sovellu yksilö - CD:n vakioimiseen, joten se jätettiin 
pois.  

Puheenvuorojen määrällä vakioiminen puoliso- ja perhe - CD:ssä on menetelmällisesti 
lähellä transaktioilla vakioimista, mutta siinä on kokonaissumman lisäksi laskettu erikseen 
yhteen kaikkien perheenjäsenten käyttämät puheenvuorot. Menetelmän etuna on se, että 
voidaan tarkastella sitä, minkä verran kukin perheenjäsen tuottaa vastauksia eri tilanteissa, 
ts. voidaan verrata esimerkiksi isän ja äidin puheliaisuutta puoliso- ja perhetilanteiden 
välillä ja sitä kenelle perheenjäsenet kohdistavat puheensa Tätä vakiointitapaa ei voi 
soveltaa yksilö - CD:hen, joten se jätettiin pois. Molempien edellä mainittujen 
vakiointitapojen yhteys tutkimuksessa käytettyyn vakioituun CD:hen oli hyvä 
(Spearmannin korrelaatiot vaihtelivat puolisotilanteiden mittauksissa .590 - .836 ja 
perhetilanteiden mittauksissa .519 - .696 ja olivat tilastollisesti merkitseviä).  

Yksilötesti on puoliso- ja perhetestiin verrattuna menetelmänä erilainen. Vanhempien 
yksilötilanteen kommunikaatiopoikkeamilla on aiemmin voitu luotettavasti ennustaa 
skitsofreniaan altistuneen lapsen ajatushäiriöitä, mutta puoliso- ja perhetestillä 
ennustaminen ei onnistunut. Syynä voi olla se, että yksilötilanteen 
kommunikaatiopoikkeama-asteikko mittaa selkeämmin kielellisiä epäselvyyksiä ja puheen 
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hajanaisuutta, ja sen vaikutus lapsen ajattelun kehittymiseen on selkeämpi. Puoliso- ja 
perhetilanteen kommunikaatiohäiriöissä on enemmän mukana vuorovaikutustilanteeseen 
liittyviä tekijöitä, joiden yhteys haavoittuvuuteen ja lapsen ajatteluun on pulmallisempi. 
Sen avulla on vaikeampi ennustaa lapsen ajatushäiriöitä. CD �asteikon pisteytyksen 
vaikeus ja aikaa vievyys estävät sen soveltamisen kliinisessä työssä  

 
 
 

7.2.2. Ajatushäiriöasteikkojen arviointia 
 

Adoptiolasten ajatushäiriöitä arvioitiin yksilö- Rorschach �pöytäkirjoista. Projektiivinen 
Rorschach - testi itsessään tavoittaa hyvin sellaiset persoonallisuudessa piilossa olevat  
piirteet, joita muut psykologiset tutkimusmenetelmät eivät tavoita. Se on sensitiivisen 
ajatusten poikkeavuudelle. Spesifisyys, eli kyky löytää terveet, voi kokemattomalle 
tutkijalle tuottaa Rorschach - tutkimuksen suhteen ongelmia. Menetelmä vaatii opiskelua 
ja harjaantumista, jotta tutkittavien vahvuudetkin löytää testin kautta, eikä ainoastaan 
omituisia ajatuskulkuja ja häiriintyneisyyttä.  

TDI - asteikossa on kaikkiaan 23 osiota, jotka ryhmiteltiin neljään painokertoimiltaan 
erilaiseen vaikeusasteeseen. Asteikon laajuus ja moniulotteisuus tuo paljon tietoa 
ajattelusta ja sen poikkeavuuksista, mutta vaikeuttaa sen laajempaa käyttöä kliinisessä 
työssä, koska luotettava ajatushäiriöasteikon opettelu ja arviointi vie kohtuuttomasti aikaa. 

TDI �asteikosta laskettiin sekä painotettu että painottamaton summapistemäärä. 
Painotettu summa ottaa paremmin huomioon vaikeat, mutta harvoin esiintyvät 
ajatushäiriöt. Lisäksi laskettiin Holzmannin ajatushäiriö- faktorit (a priori disorganisaatio 
ja idiosynkraattinen verbalisaatio sekä post hoc muuntuva ajattelu, hämmentyneisyys ja 
idiosynkraattinen verbalisaatio), joiden avulla voidaan arvioida nimenomaan 
skitsofrenialle tyypillisiä ajattelun poikkeavuuksia. Pulmaksi muodostui se, että 
tutkimuksessa mukana olevat adoptiolapset olivat terveitä eikä heillä juuri ollut 
ajatushäiriöitä, vaikka osa olikin biologisen äitinsä kautta altistunut skitsofrenialle. 
Ajatushäiriö-faktoreiden kohdalla käytetty kaksiluokkainen asteikko on karkea. Paljon 
ajatushäiriöitä tuottavat adoptiolapset eivät erottuneet tilastollisissa analyyseissa 
faktoreiden osalta niistä adoptiolapsista, joilla oli vain vähän ajatushäiriöitä. Sen sijaan 
ajatushäiriöiden summapistemäärät erottelivat paljon ja vähän ajatushäiriöitä tuottavat 
ryhmät toisistaan.  
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7.3. Tutkimuksen tavoitteiden arviointia 
 

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää: 
1.Kommunikaatiopoikkeamien pysyvyyttä eri vuorovaikutustilanteissa 
2.Vaikuttaako adoptiolapsi adoptiovanhempiensa kommunikaatiohäiriöiden määrään 
3.Vaikuttavatko adoptiovanhemmat adoptiolapsen kommunikaatiohäiriöiden määrään 
4.Perimän ja ympäristön yhteisvaikutusta  

Tutkimuksen ensimmäinen tavoite saavutettiin :hypoteesi kommunikaatiopoikkeamien 
pysyvyydestä saatiin verifioitua ja tarkennettua. Pysyvyys-oletus piti pääosin paikkansa. 
Pysyvimpiä kommunikaatiopoikkeamat olivat yksilö- ja puolisotilanteiden ja puoliso- ja 
perhetilanteiden välillä, mutta lapsen mukaantulo vaikutti vanhempien 
kommunikaatiopoikkeamien pysyvyyteen yksilö- ja perhetilanteiden välillä. 

Toisena tavoitteena oli selvittää, vaikuttaako lapsi vanhempiensa 
kommunikaatiopoikkeamien määrään. Tähän kysymykseen saatiin monisyisempi vastaus, 
jota täytyy tutkia edelleen. Niissä riskilapsiperheissä, joissa vanhemmilla oli jo 
yksilötilanteessa paljon kommunikaatiopoikkeamia, lapsen mukaantulo oli vahvemmin 
yhteydessä vanhempien kommunikaatiopoikkeamien määrään. Verrokkiperheissäkin lapsi 
vaikutti vanhempiensa kommunikaatiopoikkeamiin jonkin verran. 

Kolmantena tavoitteena oli selvittää vaikuttavatko adoptiovanhemmat lapsen 
kommunikaatiohäiriöiden määrään. Riskilasten kohdalla vanhempien vaikutus on selkeä, 
lapsen CD:n määrä lisääntyi perhetilanteessa.  

Perimän ja ympäristön yhteisvaikutusta tutkittiin CD:n ja ajatushäiriöiden keskinäisten 
yhteyksien kautta. Yhteisvaikutus on monitasoinen eikä selkeää tulosta tavoitteeseen 
saatu. Tutkimus jatkuu näiltä osin.  

 
 

 
7.4. Tulosten pohdintaa 

 
 

7.4.1. Adoptiovanhempien kommunikaatiopoikkeamien pysyvyys eri 
vuorovaikutustilanteissa 

 
Adoptiovanhempien kommunikaatiopoikkeavuuksien pysyvyyttä eri 
vuorovaikutustilanteissa tutkittiin vertailemalla erikseen pysyvyyttä yksilö- ja 
puolisotilanteiden välillä, yksilö- ja perhetilanteiden välillä sekä puoliso- ja 
perhetilanteiden välillä. Aikaisemmin ainoastaan Glaser (1976) on selvittänyt 
julkaisemattomassa väitöstutkimuksessaan vastaavaa pysyvyyttä. Hän vertaili perheen eri 
vuorovaikutustilanteissa esiintyviä kommunikaatiopoikkeamia skitsofreniaan jo 
sairastuneiden lasten ja verrokkilasten perheissä. Kokonaisaineistossa vanhemmilla oli 
eniten CD:tä yksilötilanteessa. Skitsofreniaa sairastavan lapsen perheissä vanhemmilla oli 
puolisotilanteessa eniten kommunikaatiohäiriöitä, ts. enemmän kuin perhetilanteessa, 
jossa lapsi oli mukana. Tutkimustulosten yleistettävyyttä heikentää se, että Glaserin 
tutkimuksessa otoskoot olivat hyvin pienet (n=12). 

Tässä tutkimuksessa kommunikaatiopoikkeamien määrä on hyvin pysyvä. Selkeimmin 
erottuivat puoliso- ja perhetilanteiden vertailussa perheet, joissa vanhemmilla oli 
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molemmissa vuorovaikutustilanteissa paljon kommunikaatiopoikkeamia. Vanhemmilla, 
joilla on puolisotilanteessa paljon CD:tä, on sitä paljon myös perhetilanteessa, ts. 
riippumatta, onko lapsi keskustelussa mukana. Näin CD näyttää olevan pysyvä, enemmän 
persoonallisuuden piirrettä muistuttava ominaisuus, kuin tilanteesta toiseen muuttuva 
tekijä. 

Riski- ja verrokkilapsiryhmissä pysyvyys säilyi niin yksilö- ja puolisotilanteiden kuin 
puoliso- ja perhetilanteiden välillä. Tutkimusryhmät erottuvat kuitenkin sen suhteen, mikä 
kommunikaatiopoikkeamissa pysyi: riskilapsiperheissä pysyvyys painottuu CD:n 
lukuisuuteen ja verrokkilapsiperheissä vähäisyyteen. 

Lapsen mukana olo vuorovaikutustilanteessa heikensi yksilö- ja perhetilanteiden välillä 
adoptiovanhempien kommunikaatiopoikkeamien pysyvyyttä molemmissa 
tutkimusryhmissä, riskilapsiperheissä pysyvyys heikkeni enemmän. Tulos voi liittyä 
riskilapsiryhmän otoksen pienuuteen (n=36).Toisaalta riskilapsi saattaa vaikuttaa 
enemmän vanhempiensa CD:n pysyvyyteen sen vuoksi, että suurimmalla osalla 
vanhemmista oli yksilö- ja puolisotilanteessa paljon CD:tä. Tämän oman 
fokusointivaikeutensa vuoksi riskilasten adoptiovanhemmat saattavat perhetilanteissa olla 
herkempiä lapsensa kommunikaatiopoikkeamille.  

Micklowitzin reaktiivisuusmalli (1992) vanhempien kommunikaatiopoikkeamien ja 
lapsen ajatushäiriöiden välisestä yhteydestä ei yksiselitteisesti näytä pitävän paikkaansa. 
Mallissahan oletettiin, että vanhemmilla esiintyvät kommunikaatiopoikkeamat olisivat 
seurausta skitsofreniaan sairastuneen lapsen omituisesta, hämmentävästä 
käyttäytymisestä. Reaktiivisuushypoteesia voidaan täydentää systeemiteoriaan 
pohjautuvalla oletuksella. Yksilötilanteiden kommunikaatiopoikkeamien on havaittu 
olevan ajallisesti hyvin pysyviä yli 20-vuotiailla (Wahlberg 2000b). Lapsen vaikutus 
vanhempiinsa tapahtuu paitsi hänen kommunikaatiotapansa, myös vanhempien olemassa 
olevan kognitiivisen hämmentyneisyyden kautta. Jos vanhempien kommunikaatio on 
selkeää, lapsen vaikutus ei ole niin suuri.  

 
 

 
7.4.2. Adoptiovanhempien kommunikaatiopoikkeamien ja lapsen perinnöllisen 

altistumisen välinen yhteys 
 

Hypoteesissa kaksi testattiin lapsen perinnöllisen altistumisen yhteyttä 
adoptiovanhempien kommunikaatiopoikkeamien määrään. Hypoteesissa oletettiin, että 
vanhempien kommunikaatiopoikkeamat ovat riippumattomia siitä, onko lapsi perimänsä 
kautta altistunut skitsofrenialle. Lapsen altistuminen ei erotellut tutkimusryhmiä 
vanhempien yhteenlaskettujen yksilö- ja puoliso - CD :n suhteen, mutta ryhmät olivat 
erilaisia perhe - CD:n osalta. 

Riskilapsiperheiden vanhemmilla oli verrokkiperheiden adoptiovanhempia useammin 
paljon kommunikaatiopoikkeamia niin yksilö- kuin perhetilanteessakin. Tästä 
riskilapsiperheiden kommunikaatiohäiriöiden lukuisuudesta, ei voi päätellä sitä, 
vaikuttaako riskilapsi vanhempiinsa. CD:n ajallisen ja tilannekohtaisen pysyvyyden  
valossa voi olettaa että riskilasten vanhemmilla on aina puheessaan ollut enemmän 
kommunikaatiopoikkeamia kuin verrokkiperheiden vanhemmilla. Riskilapsi on 
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mahdollisesti alun alkaen sijoitettu perheeseen, jossa vanhemmilla oli paljon CD:tä ja 
lapsen mukanaolo keskustelussa selventää ryhmien erilaisuutta.  

Koska vanhemmat vaikuttavat lapseensa ja lapsi vanhempiinsa, mutta aikuisten 
kommunikaatiotapa on pysyvämpää kuin lapsen (Wahlberg 2000b), on todennäköistä, että 
vanhemmilla on suurempi vaikutus lapsensa ajatteluun ja kommunikaatioon kuin lapsella 
vanhempansa. 

Wahlberg (2000a) havaitsi, että riskilapsilla oli muuntuvaa ajattelua puheessaan, ts. 
lapsen tuottama havainto muuntuu, ei ole pysyvä. Tämä saattaa vanhempien kannalta olla 
hämmentävää, etenkin jos vanhempien itsensä on vaikeaa pysyä fokuksessa. Lapsen 
kommunikaatioon liittyvä �muuntuvuus� saattaa entisestään heikentää vanhempien 
kommunikaation selkeyttä ja lisätä CD:n määrää. Perheterapiassa tätä 
vuorovaikutusilmiötä nimitetään koevoluutioksi (eli yhdessä kehittymiseksi). 
Koevoluutiossa korostuu nimenomaan sirkulaarinen, molempien osapuolten kehämäinen 
vaikutus toisiinsa. Kommunikaatioltaan selkeä ja fokuksessa pysyvä perhe ei ole niin altis 
tälle ilmiölle kuin epäselvä, kommunikaatioltaan hajanainen perhe. Riskilapsi ei yksin 
suista keskustelutilannetta raiteiltaan, vaan vanhempien ja lapsen keskinäinen 
kommunikointi voimistaa �epämääräisyyden kehää�. 

  
 
 
7.4.3. Riskilasten ja verrokkilasten kommunikaatiopoikkeamien pysyvyys yksilö- ja 

perhetilanteissa 
 

Riski- ja verrokkilasten kommunikaatiopoikkeamat ovat yksilö- ja perhetilanteissa 
molemmissa ryhmissä hyvin pysyviä. Riskilapsilla kommunikaatiopoikkeamien määrä 
pysyi samana 62.7 prosentilla, ja verrokkilapsilla 68.5 prosentilla. Riskilasten kohdalla 
pysyvämpää on kommunikaatiohäiriöiden lukuisuus, verrokkilapsilla pysyvintä oli CD:n 
vähäisyys. Riskilasten sensitiivisyys liittynee siihen, että he ovat runsaiden 
fokusointiongelmiensa vuoksi alttiimpia vuorovaikutustilanteiden muutoksille. 
Verrokkilasten suurempi pysyvyys liittynee siihen, että heillä on CD:tä vähän ja he 
pystyvät säilyttämään fokuksen annetussa tehtävässä, olivatpa he yksin tai yhdessä 
muiden perheenjäsenten kanssa.  

Kendlerin oletuksen valossa (Kendler et al.1986) voidaan ajatella, että mahdollisesti 
skitsofreniaan altistuneen riskilapsen perimä säätelee, missä määrin hän herkistyy 
ympäristön suojaaville ja stressaaville tekijöille. Altistunut riskilapsi saattaa perimänsä 
puolesta olla sensitiivinen vanhempiensa kommunikaatiolle, sen selkeydelle tai 
epäjohdonmukaisuudelle. Perheessä, jossa vanhemmilla on vähän 
kommunikaatiopoikkeamia, riskilapsi oppii kommunikoimaan selkeästi, asioiden väliset 
yhteydet muodostuvat loogisiksi eikä hänellekään kehity kommunikaatiopoikkeamia 
kovin paljon. Perheessä, jossa vanhemmilla on itsellään vaikeuksia keskustella 
jäsentyneesti, lapsen ehkä jo valmiiksi perimän kautta hajanainen ajatusmaailma ei 
varhaisvuosina saa tukea kehittyäkseen, vaan käsitys maailmasta jää hajanaiseksi ja 
kommunikaatio hyvin epämääräiseksi. 

  
 

 



 
 

 
 
 
 
 

108 

  

7.4.4. Adoptiovanhempien yhteensopivuuden yhteys riski- ja verrokkilapsen 
ajatushäiriöihin 

 
Yhteensopivuus- muuttujalla arvioitiin vanhempien kommunikaatiopoikkeamien 
ennustettavuutta. Muuttujassa vuorovaikutuksellisilla tekijöillä on suurempi merkitys kuin 
kommunikaatiopoikkeamissa yleensä. Yhteensopivuuden katsotaan olevan hyvä silloin, 
kun adoptioisän ja �äidin CD pysyi mahdollisimman samansuuruisena yksilö- ja 
puolisotilanteissa ja huono silloin, kun vanhempien kommunikaatio tilanteesta toiseen 
siirryttäessä muuttui paljon. Muuttumisen oletetaan heijastavan vanhempien 
puolisosuhteen mahdollisia konflikteja, samaan tapaan kuin EE- muuttuja heijastaa 
vanhempien ja lapsen välisiä konflikteja ja kietoutuneisuutta.  

Yhteensopivuusmuuttujassa ei ole otettu huomioon, selkiytyykö vanhempien 
kommunikaatio vai muuttuuko se epäselvemmäksi, kun puoliso on mukana tehtävässä. 
Muuttujan tutkimista on syytä jatkaa, ja tarkastella erikseen niitä perheitä, joissa 
vanhemmat selkiyttivät puolisotilanteessa toistensa CD:tä ja niitä perheitä, joissa 
kommunikaatio muuttui puolisotilanteessa epämääräisemmäksi ja vaikeammin 
ymmärrettäväksi. Yhteensopivuusmuuttujan validiteettia muihin perhemuuttujiin testattiin 
Suomalaisen Adoptiolapsitutkimuksen OPAS- muuttujien kanssa, ja vastaavuutta löytyi 
karkottamis- muuttujaan ja selviytyminen käytännön tehtävistä � muuttujaan. 
Yhteensopivuus-muuttuja oli myös yhteydessä perheen yleistä terveyttä heijastavan perhe 
� GAS :n kanssa. 

Kokonaisaineistossa vanhempien kommunikaatiopoikkeamien yhteensopivuus ja 
lapsen ajatushäiriöt olivat tilastollisesti merkitsevässä yhteydessä keskenään niin 
painottamattoman kuin painotetun ajatushäiriöiden summapistemäärän osalta. Mikäli 
vanhempien yhteensopivuus oli huono, oli adoptiolapsella paljon ajatushäiriöitä. Sen 
sijaan erilliset ajatushäiriöfaktorit eivät olleet yhteydessä vanhempien yhteensopivuuteen. 
Tulos voi johtua yksittäisten ajatushäiriöiden vähäisyydestä tässä aineistossa.  

Riskilapsilla ajatushäiriöiden esiintyvyys oli riippumatonta siitä, millainen 
adoptiovanhempien kommunikaatiopoikkeamien yhteensopivuus oli. Tulos on oletuksen 
vastainen. Otoskoon pienuus saattaa vaikuttaa siihen, ettei tilastollisesti merkitseviä 
yhteyksiä löytynyt. Toinen selitys voi olla se, että vanhempien 
kommunikaatiopoikkeamien yhteensopivuus- muuttuja ei ole niin olennainen 
kasvuympäristössä vaikuttava tekijä ajatushäiriöiden kehittymisen kannalta kuin 
vanhempien kommunikaatiopoikkeamat. Näin riskilasten mahdollinen perinnöllinen 
altistuneisuus ei herkistäisi heitä vanhempiensa kommunikaatiopoikkeamien 
yhteensopimattomuudelle tai ennustamattomuudelle. Tätä tulkintaa tukee Cornblattin 
(1992,1997) havainto, että skitsofreniaan sairastuneet nuoret eivät hahmota sosiaalisia 
tilanteita samalla tavalla kuin muut. Nämä sosiaaliset kognitiiviset puutteet ovat olemassa 
jo varhain, ja pysyvät altistuneilla henkilöillä elämän eri vaiheissa vakioina. Riskilasten 
reagoimattomuus vanhempiensa puolisosuhteen ennustettavuudelle saattaa liittyä 
kyvyttömyyteen hahmottaa ja käsitellä perheen sisäisiä sosiaalisia suhteita.  

Verrokkilasten kohdalla vanhempien CD:n yhteensopivuus ja lapsen ajatushäiriöiden 
summapistemäärät olivat yhteydessä keskenään: kun vanhempien yhteensopivuus oli 
huono, verrokkilapsilla esiintyi useammin ajatushäiriöitä. Vanhempien keskinäinen 
vuorovaikutus ei lapsen kannalta ole ennustettavaa, vaan hämmentävää ja saa hänet 
ahdistumaan ja ajattelemaan hajanaisesti.  
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Idiosynkraattinen verbalisaatio oli käänteisessä yhteydessä vanhempien CD:n 
yhteensopivuuteen. Verrokkilapsilla oli sitä harvemmin omituista verbalisointia, mitä 
huonompi vanhempien yhteensopivuus oli. Lapsen ajatukset ovat siis idiosynkraattisen 
verbalisaation osalta sitä selkeämpiä, mitä vähemmän ennustettavaa heidän vanhempiensa 
CD oli. Tulos voi liittyä siihen, että idiosynkraattinen verbalisaatio muistuttaa CD-
tyyppistä puheen hajanaisuutta, joka tutkimustilanteessa selkiyttää tai hämmentää 
keskustelua. Perheissä, joissa lapsi ei voi luottaa vanhempiensa kommunikoinnin 
ennustettavuuteen, lapsi joutuu �ottamaan ohjat� käsiinsä ja toimimaan selkeämmin, jotta 
keskustelu olisi ymmärrettävää. Verrokkilapsi kykenee tähän, riskilapsella tämä voi jäädä 
huomaamatta. 

Verrokkilapset ovat ajatushäiriöiden osalta herkempiä vanhempiensa 
kommunikaatiopoikkeamien yhteensopivuudelle kuin riskilapset. Tulos viittaa siihen, että 
riskilapsilla osittain myös perinnöllinen haavoittuvuus säätelee ajatushäiriöiden 
esiintyvyyttä, eivätkä ne ole yhteydessä perheen vuorovaikutussuhteisiin. Kognitiivisesti 
selkeä kommunikaatioympäristö, jota yksilö �CD mittaa luotettavammin, on riskilapsen 
ajattelun kannalta olennaisempi kuin vanhempien yhteensopivuus. Lisätietoa tästä saadaan 
myöhemmin, kun vertaillaan adoptiolasten ja biologisten äitien ajatushäiriöitä ja 
yksilötilanteen kommunikaatiopoikkeamia keskenään. 

 
 
 

7.4.5. Adoptiovanhempien eri vuorovaikutustilanteiden 
kommunikaatiohäiriöiden yhteys riski- ja verrokkilasten ajatushäiriöihin 

 
Adoptiovanhempien yksilötilanteessa tuottamien kommunikaatiopoikkeamien yhteydestä 
lapsen ajatushäiriöihin on raportoitu aikaisemmin (Wahlberg 1994,1997, 2000a) joten 
vastaavaa vertailua ei tässä tutkimuksessa suoritettu. Tulosten mukaan riskilapset ovat 
adoptiovanhempiensa yksilötilanteen kommunikaatiopoikkeamien määrälle 
sensitiivisempiä kuin verrokkilapset, kun ajatushäiriömittareina käytettiin vakavia 
ajatushäiriöitä ilmentävää IPT � ja TDI -asteikkoja. Myös ajatushäiriöiden faktorimallin 
tulokset ovat saman suuntaisia. 

Tässä tutkimuksessa adoptiovanhempien puolisotilanteen kommunikaatiopoikkeamilla 
ei voitu ennustaa adoptiolapsen yksittäisiä ajatushäiriöfaktoreita, mutta puoliso - CD:n ja 
lapsen ajatushäiriöiden summapistemäärien välillä oli merkitsevä yhteys: paljon 
puolisotilanteen kommunikaatiopoikkeamia tuottavien adoptiovanhempien lapsilla oli 
ajatushäiriöitä enemmän.  

Riskilapsiperheissä ei vanhempien puoliso � eikä perhe- CD :n ja lapsen 
ajatushäiriömuuttujien välillä ollut tilastollisesti merkitseviä yhteyksiä, ei yksittäisten 
faktoreiden eikä summapistemäärien kohdalla. Tutkimusryhmien välinen ero oli 
tilastollisesti merkitsevä ainoastaan disorganisaatio - ja idiosynkraattinen verbalisaatio � 
faktoreiden osalta, kun vertailtiin lapsen ajatushäiriöiden ja vanhempien perhe � CD n 
korrelaatioita keskenään. Adoptiovanhempien perhe - CD:n ja lasten ajatushäiriöiden 
välillä oli tilastollisesti merkitseviä, mutta negatiivisia yhteyksiä disorganisaatio - ja 
hämmentyneisyys- faktorin kohdalla (faktorit koostuivat suomalaisessa aineistossa hyvin 
samoista osioista, joten ne käsitellään tässä yhdessä). Perheissä, joissa vanhemmilla oli 
perhe - CD:tä vähän, esiintyi adoptiolapsilla niin kokonaisaineistossa kuin riskilapsilla 
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erikseen useammin disorganisaatiota. Disorganisaatio �faktori ei ole skitsofrenian suhteen 
niin merkittävä kuin muut ajatushäiriöfaktorit. 

Selityksenä käänteiselle yhteydelle voi olla se, että selkeästi kommunikoivissa 
perheissä adoptiolapsi voi �turvallisesti� olla hämmentynyt, onhan Rorschach- testi 
tutkittavalle usein hämmennystä herättävä. Omituista verbalisaatiota riskilapsilla on sitä 
useammin, mitä enemmän vanhemmilla oli perhetilanteessa kommunikaatiopoikkeamia. 
Verrokkilapsilla tilanne on päinvastoin: mitä enemmän adoptiovanhemmilla oli perhe- 
CD:tä, sitä harvemmin lapsella oli ajattelussaan omituista verbalisaatiota. Tätä riski- ja 
verrokkilasten välistä eroa voidaan tarkastella altistuneen lapsen fokusointiongelmista 
käsin. Verrokkilapsi, jolla ei ole vaikeuksia keskittyä asioihin, havaitsee vanhempiensa 
epämääräisen kommunikaation ja on oppinut kaikesta huolimatta ajattelemaan ja 
puhumaan jäsentyneesti. Hän ei perheessään hämmenny niin herkästi, eikä ole niin 
vanhempiensa hämmentävän kommunikaation �armoilla� kuin riskilapsi, mutta toisaalta 
hän on sensitiivisempi tilanteissa, joissa omituista kommunikaatiota on paljon. 

Verrokkilasten kohdalla myös adoptiovanhempien puolisotilanteen 
kommunikaatiopoikkeamat olivat merkitsevässä yhteydessä lapsen yhteenlaskettujen 
ajatushäiriöiden kanssa. Perheissä, joissa vanhemmilla oli paljon puoliso - CD:tä, 
adoptiolapsilla oli enemmän ajatushäiriöitä. Verrokkilapset näyttävät olevan 
sensitiivisempiä vanhempiensa puolisotilanteen kommunikaatiopoikkeamille kuin 
riskilapset.  

Ajatushäiriöiden oletuksesta poikkeava esiintyminen (osa faktoreista on tilastollisesti 
merkitsevässä yhteydessä vanhempien puoliso- ja perhe - CD:hen, osa ei ole) viittaa 
siihen, että riskilapset ovat osittain sisäisen haavoittuvuutensa ohjaamia, eivätkä niin 
sensitiivisiä vanhempien puoliso- ja perhetilanteiden kommunikaatiohäiriöille. Kun 
kommunikaatio on perheessä todella hämmentävää, riskilapsi jää vuorovaikutustilanteiden 
ulkopuolelle ja reagoi ympäristön tapahtumiin omasta sisäisestä todellisuudesta käsin. 

Hoidollisesti riski- ja verrokkilasten erilaisuus merkitsee sitä, että skitsofrenialle 
altistuneet tai siihen sairastuneet nuoret tarvitsevat erilaista terapiaa kuin muut. 
Skitsofrenialle altistuneiden riskilasten perheiden terapiassa on tärkeää perheen 
kommunikaation ja tunteiden ilmaisun selkiyttäminen sekä kognitiivinen näkökulma 
perheen ja nuoren elämän tapahtumiin, jotta nuori oppisi ilmaisemaan itseään ja 
ymmärtämään ympäröivää maailmaa realistisemmin (vähemmän eristyneestä, 
epämääräisestä ja uhkaavasta näkökulmasta käsin). Behavioraalisen perheterapian 
(Falloon 1984, 1993) avulla on mahdollista vähentää kasvuympäristöön liittyviä altistavia 
tekijöitä ja luoda suojaavia tekijöitä kommunikaation opettelun ja 
ongelmanratkaisutaitojen kautta. Verrokkilapset hyötyvät terapioista, joissa selkiytetään 
perheen rakenteita, keskustellaan asioista tai painotetaan työskentely ratkaisukeskeisesti. 

Toiseksi tulosten epäjohdonmukaisuus yksilötilanteesta saatuihin tuloksiin voi liittyä 
myös menetelmälliseen eroavaisuuteen tai kommunikaatiopoikkeamien etiologiaan. 
Puoliso- ja perhetilanteen kommunikaatiopoikkeamiin liittyy enemmän 
vuorovaikutuksellisia tekijöitä kuin yksilötilanteen CD:hen, joka selkeästi mittaa puheen 
hajanaisuutta, asiassa pysymistä ja sitä, kuinka selkeän kuvan tutkittava pystyy kuulijalle 
havainnoistaan välittämään. Puoliso- ja perhetilanteessa ärsykemateriaalia on vähemmän 
(puoliso - Rorschach: ssa tauluja on kaksi, perhe - Rorschach: ssa kolme). Mikäli perheen 
vuorovaikutussuhteet ovat huonot, vastaukset voivat olla hyvin niukkoja ja tavanomaisia, 
ja perheenjäsenet yrittävät päästä tehtävästä mahdollisimman nopeasti eroon. Perheen 
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keskustelussa ei ole paljon kommunikaatiohäiriöitä, koska puhetta on hyvin vähän, tai se 
on pinnallista ja tavanomaisiin vastauksiin keskittyvää. Tällaisesta keskustelusta tehdyn 
CD- arvion avulla ei luotettavasti voida ennustaa adoptiolapsen ajatushäiriöitä. Riskilapset 
saattavat mahdollisen haavoittuvuutensa vuoksi vuorovaikutustilanteessa ohjautua 
enemmän omasta sisäisestä maailmastaan käsin, eivätkä he havainnoi vanhempiensa 
puhetta niin tarkasti kuin verrokkilapset.  

Kolmanneksi riskilapsiryhmän pienuus voi olla yksi selitys sille, että lapsen 
ajatushäiriöiden ja vanhempien puoliso- ja perhe - CD:n välinen yhteys ei ollut 
tilastollisesti merkitsevä (n= 38). Yksilötilanteen puuttuvat kommunikaatiopoikkeamat on 
aikaisemmissa tutkimuksissa voitu korvata tilastollisesti, mutta puoliso- ja 
perhetilanteessa vertailuja ei tehty lainkaan, mikäli toinen vanhemmista puuttui. 

 



 
 

 
 
 
 
 

 

  

8. Johtopäätökset  

 
1. Kommunikaatiohäiriöitä on todettu olevan runsaasti perheissä, joissa nuori on jo 
sairastunut skitsofreniaan. Suomalaisen adoptiolapsitutkimuksen tulokset 
kommunikaatiopoikkeavuuden ajallisesta (Wahlberg 2000b) ja vuorovaikutustilanteisiin 
liittyvästä pysyvyydestä merkitsevät sitä, että skitsofreniaan sairastuneiden perheissä 
kommunikaatio on todennäköisesti aina ollut hämmentävää. Mitä varhemmin perheen ja 
muunkin kasvuympäristön kommunikaatiota voidaan selkiyttää, sitä suurempi merkitys 
tällä on ajatushäiriöiden ja skitsofrenian ehkäisyn kannalta. Varhaiset interventiot voidaan 
suunnata perheille, joissa on hajanaista kommunikaatiota ja perinnöllistä altistusta 
(esimerkiksi toinen vanhemmista on sairastunut skitsofreniaan) ja joissa lapsella havaitaan 
useita ennakko-oireita tai kouluiässä lapsi alkaa olennaisesti muuttua: eristäytyy, 
koulumenestys heikkenee ja toimintakyky laskee. 

2. Kommunikaatiopoikkeamat ovat pysyviä ja niitä on vaikeaa terapeuttisin keinoin 
vähentää (Nugter 1997). Kommunikaation selkiyttäminen haastaa perheterapeutit 
miettimään uusia keinoja skitsofrenian ennaltaehkäisyyn ja prodromaalivaiheen 
interventioihin. Perheen kanssa tehtävän terapeuttisen yhteistyön tulisi olla sellaista, ettei 
lapsi ja perhe leimaudu tuen vuoksi. Lapsen/ nuoren verkoston mukaanotto(päiväkoti ja 
koulu) ja tarpeenmukainen tuki hyvissä ajoin saattavat auttaa ehkäisemään psykoosin 
puhkeamista. Työntekijöiden oman kommunikaation ja työnjaon tulisi olla selkeää, 
johdonmukaista, tarpeeksi intensiivistä ja pitkäkestoista, jotta pysyviä tuloksia saataisiin 
aikaan. Mitä selkeämmin ja integroituneemmin perhettä ja lasta tukevat systeemit 
toimivat, sitä paremmin altistuneen lapsen kognitiivista kehitystä ja perhettä voidaan 
tukea. Toiminnallinen tuki ja terapeuttinen yhteistyö on tärkeää kodin, päiväkodin, koulun 
ja muiden perhettä auttavien systeemeiden kesken. Perheen ja lapsen tarpeet määrittelevät 
sen, millaiseksi tukiverkosto rakennetaan.  

3. Riskilapsiperheet hyötyvät sisällöllisesti erilaisesta perheterapiasta kuin muut 
perheet. Behavioraalisen perheterapian keinot ovat yksi mahdollisuus selkiyttää 
riskilapsiperheiden kommunikaatiota. Perheterapian tavoitteena voisi olla hyvän 
yhteistyön kautta perheenjäsenten kommunikaation selkiyttäminen, tunteiden ja ajatuksien 
ilmaisun opettelu, ja ongelmanratkaisutaitojen harjoittelu. Näin sosiaalisiin suhteisiin ja 
omiin tunteisiin liittyviä sisäisiä ja ulkoisia stressaavia ärsykkeitä opetellaan yhdessä 
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perheen kanssa tunnistamaan ja jakamaan . Altistunutta riskilasta nämä taidot auttavat eikä 
sisäinen paine kasvaisi niin suureksi, että ainoa �ulospääsytie� on psykoottinen oireilu. 
Nuori oppii myös tunnistamaan niin omia kuin muidenkin verkostossaan elävien ihmisten 
mielialoja. 

Tätä Falloonin kehittämää behavioraalista perheterapiaa tehdään jo nyt sellaisten 
perheiden kanssa, joissa joku perheenjäsen on sairastunut skitsofreniaan. Tulokset olisivat 
parempia, jos perheeitä tuettaisiinvat ennen psykoosin puhkeamista, 
prodromaalivaiheessa. 

4. Terapeutilta työskentely skitsofreniaan altistuneiden nuorten ja heidän perheidensä 
kanssa edellyttää kuuntelutaitoa, rohkeutta kysyä, ihmetellä ja tarpeen tullen määritellä 
niitä keskustelussa esille tulevia asioita, joita ei itse ymmärrä. Jos terapeutti ei pysy 
perheen keskustelussa mukana, eivät siinä todennäköisesti pysy mukana muutkaan 
perheenjäsenet. Ihmettely ja asioiden välisten yhteyksien selventäminen toimii näin 
terapiassa rakentavana lapsen ajattelua ja ymmärtämistä selkiyttävänä tekijänä ja samalla 
esimerkkinä vanhemmille siitä, kuinka konkreettisesti asioita olisi hyvä yhdessä puhua.  

5. Niissä perheissä, joissa kommunikaatiohäiriöitä ja vuorovaikutukseen liittyviä 
ongelmia esiintyy ilman skitsofreniaan liittyvää altistumista, voidaan terapiassa lähteä 
liikkeelle perheen struktuuria vahvistavista terapiamenetelmistä tai ratkaisukeskeisesti. 
Tällöin terapia voi olla lyhyempikestoista. 

6. Yksilö- CD -asteikolla arvioidut kommunikaatiopoikkeamat toimivat puoliso- ja 
perhe- CD-asteikkoihin nähden paremmin lapsen ajatushäiriöiden ennustajana ja perheen 
sisäisen kommunikaation selkeyden mittarina. Puoliso- ja perhe - CD asteikkojen 
vuorovaikutuksellisuus toi yllättäen suomalaisessa aineistossa ristiriitaisia tuloksia 
aikaisempiin tutkimuksiin nähden. Puoliso- ja perhetestien kommunikaatioasteikkojen 
luotettavuutta lisäisi se, että mukaan otettaisiin useampia tauluja (esimerkiksi taulut I, III, 
VI, VIII ja X). 

 



 
 

 
 
 
 
 

  

9. Yhteenveto 

 
Kommunikaatiopoikkeamien avulla standardoidussa vuorovaikutustilanteessa arvioitiin 
perheenjäsenten kykyä kommunikoida johdonmukaisesti, jakaa huomiota erilaisiin 
ärsykkeisiin, pysyä asiassa, tulkita tilannetta ja ajatuksiaan toisilleen. Vanhempien 
kommunikaatiopoikkeamia on tavallista runsaammin perheissä, joissa lapsella on todettu 
skitsofrenia, ja viitteitä on siitä, että perheen kommunikaatio on ollut poikkeavaa jo ennen 
lapsen sairastumista.  

Tutkimuksessa selvitettiin kommunikaatiopoikkeamien pysyvyyttä adoptioperheissä eri 
vuorovaikutustilanteissa ja sitä, vaikuttavatko vanhempien kommunikaatiohäiriöt eri 
tavoin skitsofrenialle mahdollisesti altistuneeseen riskilapseen ja verrokkilapseen. 
Teoreettisina lähtökohtina ovat biopsykososiaalinen malli skitsofreniasta, sekä 
systeemiteoreettinen näkemys perheen vuorovaikutussuhteista. Biopsykososiaalisen 
mallin ja systeemiteorian pohjalta voidaan ajatella, että saamalla aikaan muutos jollakin 
kokonaisuuden osa-alueella, voidaan muuttaa koko systeemiä. Systeemillä voidaan 
tarkoittaa skitsofreniaan sairastunutta henkilöä, hänen perhettään tai hänen 
kasvuympäristönsä verkostoa. Skitsofrenia- sairaudessa systeemin eri tasoja ovat 
esimerkiksi molekyyligeneettinen aineenvaihdunnan taso, poikkeavuudet silmänliikkeissä, 
havaitsemisvirheet, keskittymisen ongelmat, ajatuksen häiriöt ja omituinen vuorovaikutus. 

Vaikka emme ymmärrä skitsofrenian puhkeamiseen johtavaa kehityksellistä 
kokonaisketjua, voidaan ajatella, että millä tahansa tasolla aikaansaatu muutos saattaa 
estää kognitiivisen systeemin romahtamisen, joka on yhteydessä psykoosiin. Kullekin 
biopsykososiaalisen mallin tasolle on tärkeää suunnata juuri sille sopiva hoitointerventio. 
Jos on kysymys sellaisesta skitsofreniasta, jossa painottuvat biologisen tason ongelmat, 
tarjotaan hoitoa, jossa painottuvat lääkehoito ja kognitiivisten taitojen kehittäminen sekä 
tarpeen mukainen aktiivinen varhaiskuntoutus. Jos kyseessä on myöhään oirehtiva, 
enemmän kasvuympäristön ja elämänkriisien laukaisema psykoosi, painottuvat hoidossa 
perheen terapia ja ongelmanratkaisutaitojen opettelu. 

Ajatushäiriöllä tarkoitetaan ilmiötä, jossa henkilö tulkitsee ympärillään olevia 
ärsykkeitä poikkeavasti ja käyttää asioita yhdistellessään erilaista logiikkaa kuin muut. 
Lapsen ajattelu kehittyy vuorovaikutuksessa häntä ympäröivien ihmisten kanssa, aluksi 
kasvualustana toimii perhe, myöhemmin lisäksi päiväkoti- ja kouluympäristö, kaverit ja 
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opettajat. Ajatushäiriöitä tutkimalla voidaan selvittää adoptiolapsen perimän (biologisella 
äidillä on ollut skitsofrenia, isän perimää ei tutkimusasetelmassa ole voitu luotettavasti 
varmistaa) ja kasvuympäristön (adoptiovanhempien poikkeavan kommunikaation) 
yhdysvaikutusta lapsen kognitiiviseen kehitykseen. Skitsofrenian perinnöllisen 
altistumisen arviointia vaikeuttaa se, että vain osalla riskilapsista on suurempi alttius 
myöhemmin sairastua. 

Ajatushäiriöiden on havaittu olevan yksi skitsofreniaa ennakoiva oire, joita saattaa 
esiintyä nuorella jo ennen kuin altistuminen näkyy esimerkiksi kommunikaation tai muun 
käyttäytymisen omituisuutena. Skitsofrenialle altistuneen lapsen oletetaan olevan 
herkempi kasvuympäristönsä kognitiiviselle hajanaisuudelle: selkeässä 
kommunikaatioympäristössä riskilapsella on ajatushäiriöitä vähemmän kuin 
verrokkilapsilla. Perheessä, joissa kommunikaatiopoikkeamia on paljon, riskilapsi on 
verrokkilasta suojattomampi. Verrokkilapsi havaitsee vanhempiensa kommunikaation 
omituisuuden ja muuttuu ajattelultaan selkeämmäksi, mutta riskilapsi ei hahmota, mitä 
ympäristössä tapahtuu ja jää vuorovaikutustilanteista vähitellen kokonaan syrjään.  

  
 
 

9.1. Hypoteesit 
 

Tutkimuksessa selvitettiin viittä eri hypoteesia. Ensimmäisessä hypoteesissa tutkittiin, 
pysyykö adoptiovanhempien kommunikaatiopoikkeamien määrä samana yksilö-, puoliso- 
ja perhetilanteissa. Tämä viittaisi siihen, että kommunikaatiopoikkeamat ovat enemmän 
persoonallisuuden piirrettä muistuttava ominaisuus kuin jatkuvasti muuttuva ja tilanteesta 
toiseen vaihteleva. Myös kommunikaatiopoikkeamien merkitys pysyvänä, jatkuvasti 
kasvuympäristössä lapsen kognitiiviseen kehitykseen vaikuttavana tekijänä olisi tällöin 
suurempi.  

Toisessa hypoteesissa tutkittiin, ovatko adoptiovanhempien kommunikaatiopoikkeamat 
riippumattomia siitä, onko adoptiolapsi perinnöllisesti altistunut skitsofrenialle. Mikäli 
lapsen altistuneisuus ei ole yhteydessä vanhempien kommunikaatiopoikkeamien määrään, 
voidaan kumota ne aikaisemmat oletukset, että sairastumisvaarassa oleva lapsi omituisella 
käytöksellään saisi vanhempansa kommunikoimaan poikkeavasti.  

Kolmannessa hypoteesissa testattiin, ovatko riskilapset verrokkilapsia sensitiivisempiä 
vuorovaikutustilanteiden vaihtelulle. Perinnöllisen alttiuden oletetaan vaikuttavan 
riskilapsen kommunikaatioon niin, että kommunikaatiopoikkeamien määrä vaihtelisi sen 
mukaan, onko hän tutkimustilanteessa yksin vai perheensä kanssa. 

Neljännessä hypoteesissa selvitettiin, vaikuttaako adoptiovanhempien kommunikaatio-
poikkeamien yhteensopivuus enemmän riskilapsen kuin verrokkilapsen ajatushäiriöihin. 
Mikäli näin olisi, riskilapsi olisi vanhempiensa huonolle yhteensopivuudelle 
sensitiivisempi kuin verrokkilapsi.  

Viidennessä hypoteesissa tutkittiin, onko adoptiovanhempien runsas 
kommunikaatiopoikkeamien määrä riskilapsilla verrokkilapsia selvemmin yhteydessä 
ajatushäiriöihin. Mikäli näin olisi, riskilapsi olisi vanhempiensa puoliso- ja perhetilanteen 
CD:n paljoudelle sensitiivisempi kuin verrokkilapsi. Vertailussa oli mukana niin puoliso- 
kuin perhetilanteet ja tavoitteena oli selvittää sitä, kumpi vuorovaikutustilanne ennustaa 
lapsen ajatushäiriöitä paremmin. 
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9.2. Tutkimusaineisto 
 

Väitöskirjan tutkimusaineisto koostuu emeritusprofessori Pekka Tienarin Suomalaisen 
adoptiolapsiperhetutkimuksen perheistä. Tutkimuksessa ovat mukana vuosina 1960-1979 
psykiatrisessa sairaalahoidossa skitsofrenia-diagnoosilla hoidettujen naisten adoptioon 
luovuttamat lapset ja heidän adoptioperheensä (riskilapsiperheet) sekä näiden verrokkeina 
käytetyt adoptiolapsiperheet (verrokkiperheet). Verrokkiryhmän adoptiolapsen biologinen 
äiti ei ollut otantavaiheeseen mennessä sairastanut psykoosia.  

Adoptiolapsitutkimuksen perheet ovat tavallisia lapsettomia perheitä, joihin on 
sijoitettu biologisen äitinsä pois luovuttama lapsi. Perintötekijät ja kasvuympäristöön 
liittyvät tekijät tulevat eri vanhemmilta. Riskilasten biologinen äiti oli ennen tutkimusta 
sairastunut skitsofreniaan ja näin osa riskilapsista on perimänsä kautta mahdollisesti 
altistunut skitsofrenialle. Lapsi ei ole elänyt biologisen äitinsä kanssa, vaan hänet on 
mahdollisimman varhain adoptoitu (tässä tutkimuksessa viimeistään 36 kuukauden iässä).  

Riskilapsiperheitä kokonaisaineistossa on kaikkiaan 185 ja heillä on osittain kaltaistetut 
verrokkiperheet, joita lopulta mukaan tuli 203 (Tienari et al. 1999). Kaltaistus ei 
onnistunut, koska verrokeiksi sopivia adoptioperheitä ei löytynyt tarpeeksi. 
Kaltaistamiskriteereinä olivat adoptiolasten iät (1 vuoden tarkkuudella), 
adoptiovanhempien iät (10 vuoden tarkkuudella), adoptiolasten sukupuoli, perheeseen 
tuloikä (6 kuukauden jaksoissa ), perherakenne (yhden vai kahden adoptiovanhemman 
perheet) ja perheiden sosiaaliryhmä ammattiin perustuvan Helsingin kaupungin käyttämän 
neliluokkaisen asteikon mukaan. Kaikkiaan adoptioperheitä alkuperäisessä tutkimuksessa 
on 388 ja adoptiolapsia 389.  

Tämän väitöskirjatutkimuksen aineistona ovat edellä mainitut 186 riskilasta ja 203 
verrokkilasta. Osa perheistä jäi tutkimatta perheenjäsenen kuoleman tai perheen 
kieltäytymisen vuoksi , kaikkiaan 27 riskilasta ja 22 verrokkilasta. Tutkimuksesta jätettiin 
pois perheet, joissa adoptiolapsi oli tutkimushetkellä täyttänyt 37 vuotta. Yläikäraja sulki 
pois 37 riski- ja 29 verrokkilasta. Psykologisia tutkimuksia ei oltu tehty alle 11- vuotiaille 
adoptiolapsille, koska tämän ikäisten lasten ajattelun tutkiminen ja luotettava vertailu 
vanhempiin adoptiolapsiin arvelutti. Alaikäraja-kriteeri sulki pois tutkimusaineistosta 
kuusi riski- ja viisi verrokkilasta. 

Tutkimuksen kysymyksenasettelu edellytti, että ainakin perhetesti oli tehty kaikille 
yhdessä eläneille perheenjäsenille ja vähintään yhden perheenjäsenen yksilötestaus oli 
nauhoitettu. Tutkimusta ei kuitenkaan voitu kaikkien perheiden kohdalla toteuttaa 
suunnitellussa laajuudessa, vaan osa aiotuista haastatteluista tai tutkimusmenetelmistä 
jätettiin tekemättä tutkittavien terveydentilan tai väsymisen vuoksi .Puutteelliset 
tutkimukset tai epäonnistunut nauhoitus sulki pois 46 riski- ja 51 verrokkilasta ja heidän 
perhettään (kaavio2).Lopulta riskilapsiperheitä oli mukana 70 ja verrokkiperheitä 96.  
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9.3. Tutkimusmenetelmät 
 

Suomalaisessa adoptiolapsitutkimuksessa perheet tutkittiin heidän kotonaan. Tutkimus 
aloitettiin perheen yhteisellä haastattelulla ja jatkui puolisoiden haastattelulla sekä 
puoliso- ja perhe � Rorschach - testillä. Tämän jälkeen jokainen perheenjäsen haastateltiin 
erikseen ja heille tehtiin yksilö � Rorschach � testi. Adoptiolapselle tehtiin myös 
älykkyyttä ja kognitiivista toimintaa mittaavia tutkimuksia. 

Tässä tutkimuksessa menetelminä on käytetty kommunikaatiopoikkeama � ja 
ajatushäiriö �asteikkoja, jotka pisteytettiin Rorschach � testistä. Adoptiovanhempien 
kommunikaatiota arvioitiin yksilö- puoliso- ja perhetilanteissa ja lapsen kommunikaatiota 
yksilö- ja perhetilanteissa kommunikaatiohäiriöasteikolla. Adoptiolapsen ajattelua 
tutkittiin Jonhstonin ja Holzmanin (1979) kehittämällä ajatushäiriöasteikolla (Thought 
Disorder -asteikko) ja siihen liittyvillä skitsofrenialle tyypillisillä ajatushäiriöfaktoreilla.  

Kommunikaatiopoikkeama-asteikkoa käytettiin Singerin ja Wynnen alkuperäisellä 
tavalla, jossa esiintyneet kommunikaatiopoikkeamat laskettiin yhteen ja summa vakioitiin 
jakamalla se transaktioiden (eli kutakin vastausta kohden tuotetun puheen) määrällä. Niin 
yksilö - CD:n kuin puoliso- ja perhe - CD:n pisteyttämisessä arvioijien välinen 
reliabiliteetti vaihteli .89- .95 (Intraclass Correlation). 

Adoptiolapsen ajatushäiriöitä arvioitiin kahdella ajatushäiriöistä laskettavalla 
indeksillä. TDI on kaikkien yhteenlaskettujen ajatushäiriöiden summa, joka on vakioitu 
jakamalla summa Rorschach � testiin tuotetuilla vastauksilla. TDR on ajatushäiriöistä 
laskettava kokonaisindeksi, jossa painotetaan vaikeiden ajatushäiriöiden osuutta. 
Kokonaisindeksien lisäksi ajatushäiriöitä arvioitiin skitsofrenian suhteen 
merkityksellisiksi osoittautuneiden ajatushäiriöfaktoreiden avulla. Reliabiliteetti 
ajatushäiriöiden arvioijien välillä vaihteli .89 - .90 (Intraclass Correlation).  

 
 
 

9.4. Tulokset 
 

Ensimmäinen hypoteesi adoptiovanhempien kommunikaatiopoikkeamien pysyvyydestä 
piti paikkansa. Kommunikaatiopoikkeamien määrä oli pysyvintä yksilö- ja 
puolisotilanteiden sekä puoliso- ja perhetilanteiden välillä. Molemmissa tutkimusryhmissä 
sen sijaan lapsen mukaantulo keskusteluun vaikutti CD:n pysyvyyteen yksilö- ja 
perhetilanteiden välillä. Riski- ja verrokkilapsiperheet erosivat toisistaan myös sen 
suhteen mikä pysyi: riskilapsiperheissä pysyvää oli kommunikaatiopoikkeamien 
lukuisuus, verrokkiryhmässä vähäisyys.  

Toinen hypoteesi, että adoptiovanhempien kommunikaatiohäiriöiden määrä on 
riippumaton adoptiolapsen perinnöllistä altistumisesta, sai osittain tukea. 
Adoptiovanhempien yksilötilanteen ja puolisotilanteen kommunikaatiohäiriöiden suhteen 
oletus piti paikkansa, ts. riskilapsi- ja verrokkiperheet eivät poikenneet toisistaan. Sen 
sijaan perhetilanteen kommunikaatiopoikkeamien suhteen hypoteesi ei pitänyt paikkaansa. 
Riskilapsiperheiden adoptiovanhemmista suurin osa tuotti perhetilanteessa CD:tä paljon, 
kun taas verrokkiperheissä enemmistönä olivat vähän perhe- CD:tä tuottavat vanhemmat. 
Ilmeisesti tulos liittyy vanhempien ja lapsen vuorovaikutuksen väliseen koevoluutioon: 
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riskilapsiperheissä kommunikaatiohäiriöitä on paljon kaikilla perheenjäsenillä, ja niitä on 
ollut vanhemmilla jo ennen lapsen perheeseen tuloa. Riskilapsiperheissä kommunikaation 
epämääräisyyden kehä kiertyy niin vanhemmista lapseen kuin lapsesta vanhempiin, kun 
taas verrokkiryhmässä vanhemmat kykenevät selkeytensä vuoksi paremmin turvaamaan 
selkeän kommunikaation myös hämmentävissä tilanteissa. 

Kolmannessa hypoteesissa vertailtiin riski- ja verrokkilasten 
kommunikaatiopoikkeamien pysyvyyttä yksilö- ja perhetilanteissa ja oletettiin riskilasten 
kommunikaatiopoikkeamien määrän vaihtelevan herkemmin. Hypoteesi piti paikkansa, 
riskilapset olivat sensitiivisempiä tutkimustilanteen vaihtelulle verrokkilasten CD:n 
ollessa pysyvämpää.  

Neljännessä hypoteesissa oletettiin, että adoptiovanhempien keskinäinen 
yhteensopivuus vaikuttaa enemmän riskilapsen kuin verrokkilapsen ajatushäiriöihin. 
Hypoteesille ei saatu tukea, vaan verrokkilasten ajatushäiriöiden esiintyvyys on 
selkeämmin yhteydessä adoptiovanhempien yhteensopivuuteen.  

Viidennessä hypoteesissa selvitettiin, ovatko adoptiovanhempien eri 
vuorovaikutustilanteissa esiintyvät kommunikaatiopoikkeamat yhteydessä riski- ja 
verrokkilapsen ajatushäiriöihin. Aiemmin Suomalaisessa Adoptiolapsitutkimuksessa on 
todettu, että vanhempien yksilötilanteen CD ennustaa hyvin lapsen ajatushäiriöitä: 
riskilapsilla vanhempien vähäinen yksilö - CD jopa suojaa lasta ajatushäiriöiltä (Wahlberg 
1997). Toisaalta perheissä, joissa vanhemmilla on paljon yksilö - CD:tä riskilapsilla 
ajatushäiriöt lisääntyvät, verrokkilapsilla eivät. Tässä tutkimuksessa vanhempien puoliso- 
ja perhe � CD :t eivät riskilasten kohdalla ennustaneet lapsen ajatushäiriöitä. 
Verrokkilapsilla vanhempien puolisotilanteen kommunikaatiopoikkeamat olivat 
yhteydessä lapsen ajatushäiriöiden esiintymiseen: mitä enemmän vanhemmilla oli 
puolisosuhteessa kommunikaatiohäiriöitä, sitä useammin verrokkilapsella oli 
ajatushäiriöitä. Vanhempien perhe - CD ja ajatushäiriöfaktoreista idiosynkraattinen 
verbalisaatio olivat verrokkilapsilla käänteisessä yhteydessä keskenään: verrokkilapsella 
oli sitä harvemmin omituista verbalisaatiota, mitä epämääräisemmin heidän vanhempansa 
perhetilanteessa kommunikoivat. 

 
 
 

9.5. Pohdinta  
 
Lapsen ajattelu kehittyy vuorovaikutuksessa vanhempien kanssa. Vanhempien 
kommunikaatiotaidot, kuten kyky pysyä asiassa, vastata lapsen kysymyksiin, kuvata 
lapselle ympäröivän maailman ilmiöitä ja niiden välisiä suhteita tukevat lapsen 
kognitiivista kehitystä. Kommunikaatioon liittyvä epäjohdonmukaisuus, epämääräisyys, 
sekä asiasta toiseen siirtyminen vaikeuttavat lapsen ajattelun kehittymistä. Erityisen 
haitallista epäjohdonmukainen, omituinen ja asiasta toiseen siirtyvä kommunikaatio on 
skitsofrenialle altistuneelle riskilapselle, jolla muutoinkin on vaikeuksia hahmottaa 
ympärillä tapahtuvia asioita. 

Skitsofreniaan altistuminen liittyy informaationkäsittelyjärjestelmän heikkouksiin 
tarkkaavaisuudessa, muistissa, keskittymiskyvyssä ja sosiaalisten tilanteiden 
hahmottamisessa. Yksi keskeinen kognitiivinen tekijä ovat ajatushäiriöt, joita 
skitsofreniaan sairastuneella on paljon, ja joita on havaittu esiintyvän jo ennen varsinaisen 
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sairauden puhkeamista. Skitsofreniaan altistuneiden ja sairastuneiden lasten 
ajatushäiriöiden esiintyminen on yhteydessä vanhempien kommunikaatiopoikkeamien 
määrään.  

Kommunikaatiopoikkeamat ovat niin ajallisesti kuin vuorovaikutustilanteesta toiseen 
jokseenkin pysyviä. Vaihtelua oli adoptiovanhempien yksilö- ja perhetilanteiden välillä, 
niin että lapsi vähensi molemmissa tutkimusryhmissä pysyvyyttä. Ilmeisesti lapsen 
mukana olo sinänsä ei lisää vanhempien kommunikaatiopoikkeamien määrää. 
Riskilapsiperheissä adoptiovanhempien enemmistöllä oli kommunikaatiohäiriöitä paljon 
kaikissa vuorovaikutustilanteissa, kun taas verrokkivanhempien enemmistöllä CD:tä oli 
vähän.  

Niin riskilapset kuin heidän vanhempansa ovat verrokkiperheitä sensitiivisempiä 
vuorovaikutustilanteen vaihtelulle. Altistuneen riskilapsen ja hänen perheensä 
kommunikaation selkiyttäminen olisi tärkeää aloittaa mahdollisimman varhain, ennen 
kuin lapselle on kehittynyt kovin suuria kognitiivisia ja sosiaalisia vaurioita. Jos lapsen/ 
nuoren hajanaista ajattelua tuetaan ja saadaan selkeämmäksi hyvissä ajoin, lapsi voi oppia 
kokemaan niin itsensä kuin ympäröivän maailman ehyempänä ja ymmärrettävämpänä ja 
selviytyy paremmin eteen tulevista vaikeuksista.  

Tutkimuksen hypoteesi kaksi tutki perheen vuorovaikutuksen suuntaa systeemisesti 
myös lapsesta käsin. Vanhempien kommunikaation selkeys vaihteli niin, että 
riskilapsiperheiden adoptiovanhemmilla oli myös yksilötilanteessa paljon 
kommunikaatiopoikkeamia. Riskilapsi on sijoitettu perheeseen, jossa vanhempien 
kommunikaatio on ollut alkujaankin epäselvää ja omituista. Kun tällaiseen perheeseen 
sijoitetaan lapsi, jonka ajatuksissa on poikkeavuutta ja jonka sosiaalisessa 
hahmottamiskyvyssä on puutteellisuuksia, saattavat myös vanhemmat hämmentyä 
entisestään. Selkeämmässä vuorovaikutusympäristössä tällainen lapsi ei ehkä niin herkästi 
heikentäisi vanhempiensa kommunikaatiota, vaan vanhemmat hahmottaisivat lapsensa 
ongelman ja auttaisivat häntä asioiden jäsentämisessä. 

Hypoteesi neljä osoitti vanhempien yhteensopivuuden olevan yhteydessä vain 
verrokkilapsen ajatushäiriöihin, sen sijaan riskilasten ajatushäiriöiden esiintyminen oli 
siitä riippumatonta. Vanhempien puoliso- ja perhe �CD:n ja lapsen ajatushäiriöiden 
esiintymisen välinen yhteys vaihteli edelleen. Verrokkilapset olivat vanhempien puoliso- 
ja perhetilanteiden kommunikaatiopoikkeamille sensitiivisempiä, riskilapsilla yhteyttä ei 
ollut tai se oli heikompi. Ilmeisesti perinnöllinen haavoittuvuus säätelee osittain 
riskilasten ajatushäiriöiden esiintyvyyttä, eikä kasvuympäristön sosiaalisilla suhteilla ole 
ajatushäiriöiden kehittymisen kannalta niin suurta merkitystä. Kognitiivisten puutteiden 
arviointi ja kuntoutus on lapselle tarpeen, mikäli hajanaisuutta, keskittymiskyvyttömyyttä 
ja ajatushäiriöitä on paljon. Lisäksi koko perheelle suunnattu behavioraalinen perheterapia 
selkiyttää perheen kommunikaatiota ja antaa niin vanhemmille kuin lapsellekin uusia 
ongelmanratkaisutaitoja, joiden avulla oppii ratkaisemaan ongelmatilanteita. 

Tulevaisuudessa kommunikaatiopoikkeamien ja ajatushäiriöiden yhteyksiä voidaan 
tarkastella myös seuranta-aineiston valossa, ja selvittää, mitä niille lapsille on tapahtunut, 
joiden perheessä tutkimushetkellä oli paljon kommunikaatiopoikkeamia. Tärkeää on 
tarkemmin selvittää jo tästä tutkimuksesta esiin nousevat kysymykset, vaikuttaako 
jompikumpi vanhemmista enemmän lapsen ajatteluun, onko niillä lapsilla enemmän 
ajatushäiriöitä, joiden vanhemmilla kaikissa vuorovaikutustilanteissa on paljon CD:tä. 
Kiinnostavaa on selvittää myös, ovatko kommunikaatiopoikkeamat ja ajatushäiriöt 
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yhteydessä silmänliiketutkimusten (CPT , SOA ja SPEM) tuloksiin, ja miten nämä 
menetelmät ovat yhteydessä adoptiolapsen mielenterveyteen tutkimushetkellä ja seuranta-
aineistoa kerättäessä. 

 

   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 

 

  

10. Summary 

 
In interactive situations standardized for Communication Deviance, the ability of family 
members to communicate logically, to focus their attention to different stimuli, to remain 
focused, and to interpret the situation and their thoughts to each other were evaluated. In 
earlier studies parental Communication Deviance has been notably more common in the 
families with a child diagnosed as schizophrenic, and the findings suggest that 
communication in these families had already been deviant before the child became 
schizophrenic.  

The permanence of communication deviance in different interactive situations in the 
adoptive families and the potential effect of parental communication deviance on high-risk 
and control adoptees possibly differently predisposed to schizophrenia, was explored. The 
theoretical framework consisted of a biopsychosocial model of schizophrenia and a 
systems-theoretical view of family interaction. On the basis of the biopsychosocial model 
and the system theory, we can postulate that, by effecting a change in one subsystem, we 
can alter the whole system. �System� may here refer to a schizophrenic person, his or her 
family or the network of his or her growing environment. Within the system of 
schizophrenia, the different levels consist of molecular genetic metabolism, deviant eye 
movement, perception errors, concentration problems, thought disorders and incoherent 
interaction. 

Although we do not understand the developmental chain that results in the onset of 
schizophrenia, we can assume that a change effected at any level may prevent the 
breakdown of the cognitive system due to psychosis. It is important to have a suitable 
therapeutic intervention at each level of the biopsychosocial model. In the case of 
schizophrenia characterized by biological problems, the therapy should rely on 
medication, the development of cognitive skills and need -adapted active early 
rehabilitation. If, on the other hand, the psychosis is characterized by late symptoms 
triggered by the growing environment and life crises, the therapy should focus on family 
therapy and the acquisition of problem-solving skills. 

Thought disorder refers to the tendency of a person to interpret the surrounding stimuli 
in a deviant way and to combine things with a logic different from that used by other 
people. The thinking of a child develops in interaction with the people who surround him 
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or her: first the family, and later also the day care and school environment, friends and 
teachers. Studies of thought disorders have been carried out to explore the interaction 
effects of the genetic background (schizophrenia in the biological mother; the findings on 
the genetic impact of the father are not conclusive) and the growing environment (deviant 
communication by the adoptive parents) on the cognitive development of adoptees. The 
assessment of the genetic predisposition to schizophrenia is made difficult by the fact that 
only part of the adoptees at enhanced risk actually become schizophrenic later. 

Thought disorders have been considered a preliminary symptom of schizophrenia, and 
they may already occur in young individuals before the predisposition becomes more 
manifest as abnormal communication, behavior or psychotic symptoms. Children 
predisposed to schizophrenia are assumed to be more sensitive to cognitive incoherence in 
their growing environment: in an environment with unambiguous communication, a high-
risk child has fewer thought disorders than control children. In a family with abundant 
communication deviance, however, a high-risk adoptee is more vulnerable than controls. 
A control child perceives the strangeness of his/her parents� communication and develops 
more lucid thinking, while a high-risk adoptee is unable to perceive and interpret the 
things taking place in his/her environment and gradually becomes fully marginalised in 
interactive situations. 

10.1.Hypotheses 

Five different hypotheses were evaluated. The first hypothesis addressed the question of 
whether the degree of Communication Deviance in adoptive parents remains constant 
individual, couple and family situations. Permanence would suggest that Communication 
Deviance may rather be a personality feature than a constantly changing situational 
characteristic. In this case, the significance of Communication Deviance as a permanent 
factor that is constantly present in the growing environment of the child and affects his/her 
cognitive development would also be greater. 

The second hypothesis was tested to find out if the Communication Deviance of 
adoptive parents is independent of whether or not the adopted child is genetically 
predisposed to schizophrenia. If the adoptee�s predisposition is not related to the degree of 
parental Communication Deviance, we can disprove the previous postulation that a child 
at risk for schizophrenia would behave so strangely as to make his/her parents 
communicate deviantly. 

The third hypothesis explored the possible increased sensitivity of high-risk adopees to 
variation in interactive situations. Genetic predisposition is expected to affect the 
communication of high-risk adoptees in such a way that the degree of communication 
deviance varies, depending on whether the individual is alone or with his/her family in the 
interactive situation. 

The fourth hypothesis was tested to find out if the mutual compatibility of 
Communication Deviance between the adoptive parents has a greater effect on the thought 
disorders of high-risk than control children. If this were the case, high-risk children would 
be more sensitive to poor parental compatibility than control children. 
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The fifth hypotheses addressed the question of whether abundant communication 
adoptees than controls. If this were the case, high-risk adoptees would be more sensitive 
to abundant CD in couple and family situations than controls. The comparison included 
both couple and family situations and aimed to identify the interactive situation that better 
predicts the presence of thought disorders in the child. 

10.2. Research sample 

The research sample consisted on the families recruited into the Finnish adoptive family 
study by professor emeritus Pekka Tienari. The series included the children adopted away 
by the Finnish women hospitalized in 1960 � 1979 with the diagnosis of schizophrenia 
and their adoptive families (families with high-risk adoptees) and families with adoptees 
who served as a control series (control families). The biological mothers of the adoptees 
who served as controls had not been psychotic by the time of recruitment. 

The families in the adoption study were ordinary infertile families who had reared 
children adopted away by their biological mothers. Such children receive their genetic 
factors and their growing environment factors from different parents. The biological 
mothers of the high-risk adoptees had been schizophrenic before the baseline of the study, 
and some of these children were hence likely to be genetically predisposed to 
schizophrenia. The children had not lived with their biological mothers, but had been 
adopted away as soon as possible (not later than the age of 36 months). 

The total study population consisted of 185 families with high-risk adoptees and partly 
matched control families, which ultimately numbered 203 (Tienari et al. 2000). The 
matching was not successful, because there were not enough adoptive families that could 
have been adequately matched. The following matching criteria were used: age of the 
adopted child (to one year), ages of the adoptive parents (to 10 years), sex of the adopted 
child, age at placement (stratified by 6 months), family structure (families with one or two 
adoptive parents) and social status of the family on the four-point occupational scale used 
by the City of Helsinki. The original study population included 388 adoptive families and 
389 adopted children.  

The sample of the present doctoral study included the aforesaid 186 high-risk children 
and 203 control children. Part of the families could not be interviewed or tested owing to 
the death of a family member or refusal, and they included 27 high-risk and 22 control 
children. The families with adoptees aged 37 or older at the baseline were also excluded. 
The higher age limit excluded 37 high-risk and 29 control children. Psychological tests 
had not been done to children aged under 11, because it was considered doubtful whether 
the thinking of children so young could be studied and reliably compared to the thinking 
of older children. The lower age limit excluded six high-risk children and five controls. 

The research design required that the family members living together had attended at 
least the family test and that the individual test of at least one family member had been 
tape-recorded. The study plan could not, however, be fully implemented in all families, 
but part of the scheduled interviews or tests had to be left undone because of the study 
subjects� poor health or fatigue. Incomplete tests and recording failures further caused the 
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exclusion of 46 high-risk and 51 control children with their families (diagram 2). The final 
study series thus consisted of 70 families with high-risk adoptees and 96 control families. 

 
 
 

10.3. Research methods 
 

In the Finnish adoptive family study, the families were tested and interviewed at home. 
The families were first interviewed together, after which the spouses were interviewed and 
did both the couple and the family Rorschach tests. After this, each family member was 
interviewed separately and did the individual Rorschach test. The adopted children also 
underwent intelligence and cognitive tests. 

The methods used in this study were Communication Deviance and Thought Disorder  
Index scales scored from the Rorschach tests. The adoptive parents� communication was 
evaluated in individual, couple and family situations and the child�s communication in 
individual and family situations, using the Communication Deviance scale. The thinking 
of the adoptee was tested with the Thought Disorder Index (TDI) scale developed by 
Johnston and Holzman (1979) and the relevant thought disorder factors typical of 
schizophrenia.  

The Communication Deviance scale was used as originally proposed by Singer and 
Wynne, i.e. the instances of Communication Deviance were summed up and the sum was 
standardized by dividing it with the number of transactions (i.e. the amount of speech 
produced per response). Interrater reliability in scoring the individual as well as the couple 
and family CD tests ranged within .89 - .95 (Intraclass Correlation). 

The adoptees� though disorders were evaluated based on two thought disorder indexes. 
TDI is the sum of all thought disorders standardized by dividing it with the number of 
responses produced in the Rorschach test. TDR is an overall thought disorder index, which 
underlines the proportion of serious thought disorders. Apart from the overall index, 
though disorders were evaluated in terms of the thought disorder factors that turned out to 
be significant for schizophrenia. Interrater reliability in scoring thought disorders varied 
within .89 - .90 (Intraclass Correlation). 

 
 
 

10.4. Results 
 
The first hypothesis concerning the stability of the adoptive parents� Communication 
Deviance was verified. The degree of Communication Deviance remained most constant 
between the individual and couple situations on the one hand and the couple and family 
situations on the other. In both study groups, however, the presence of the child affected 
the permanence of CD between the individual and family situations. The high-risk and 
control families also differed from each other in what was permanent: the families with 
high-risk adoptees had a permanently high degree of communication deviance, while 
control families had a permanently low degree of communication deviance. 

The second hypothesis, which postulated that the degree of Communication Deviance 
shown by the adoptive parents is independent of the adopted child�s genetic 
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predisposition, was partly verified. The hypothesis was tenable as far as the adoptive 
parents� Communication Deviance in individual and couple situations was concerned, i.e. 
the families with high-risk and control adoptees did not differ from each other. The 
hypothesis was not, however, verified with regard to the communication deviance in 
family situations: most of the parents with high-risk adoptees children produced a lot of 
CD in family situations, while most of the control parents did not produce much CD. This 
finding is probably related to the co-evolution of the parents� and children�s interaction: all 
members in the families with high-risk children showed a lot of Communication 
Deviance, and the parents had already shown it before the adoption. In the families with 
high-risk adoptees, the cycle of ambiguous communication proceeded from the parents to 
the children and vice versa, while the control parents were less ambiguous and hence able 
to produce coherent communication even in confusing situations. 

The third hypothesis compared the stability of Communication Deviance among the 
high-risk and control adoptees in individual and family situations, assuming that the high-
risk adoptees would show more variable Communication Deviance. The hypothesis was 
verified: the high-risk children were more sensitive than the control children to variation 
in the research situation. 

According to the fourth hypothesis, mutual compatibility between the adoptive parents 
affects more clearly the thought disorders of high-risk children than control children. The 
hypothesis was not verified, but the incidence of thought disorders among the control 
adoptees was more clearly related to the compatibility of the adoptive parents. 

The fifth hypothesis aimed to find out if the Communication Deviance shown by the 
adoptive parents in different interactive situations were related to thought disorders among 
the high-risk and control adoptees. It was previously concluded in the Finnish adoptive 
family study that parental CD in an individual situation is a good predictor of thought 
disorders in children: a low degree of individual CD shown by the adoptive parents even 
protects high-risk children from thought disorders (Wahlberg 1997). On the other hand, 
however, the high-risk adoptees in families with a high degree of Communication 
Deviance showed more thought disorders than the control adoptees . In this study, the 
parents� couple and family CD did not predict thought disorders in high-risk adoptees. 
Among the control adoptees, parental Communication Deviance in couple situations was 
related to the incidence of thought disorders: the more Communication Deviance the 
spouses showed in their couple relationship, the more often were thought disorders seen in 
the control adoptees. Parental CD in family situations and idiosyncratic verbalisation, 
which is one of the thought disorder factors, were inversely related to each other among 
the control children, who showed the less idiosyncratic verbalisation, the more 
ambiguously their parents communicated in family situations. 
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10.5. Discussion 
 

The thinking of children develops in their interaction with their parents. The parents� 
communication skills, such as an ability to remain focused on a topic, to answer the 
child�s questions and to describe the phenomena of the surrounding world and their 
mutual relations, promote the child�s cognitive development. Illogical and incoherent 
communication and a tendency to drift from one topic to another impair the development 
of the child�s thinking skills. Incoherent and deviant communication and a tendency to 
change to topic unexpectedly are especially harmful for children at high risk for 
schizophrenia, who find it hard, even otherwise, to perceive and interpret the events taking 
place around them. 

Predisposition to schizophrenia is related to deficiencies of the information processing 
system as far as attentiveness, memory, concentration and social perceptiveness are 
concerned. One essential cognitive factor consists of thought disorders, which are 
common in schizophrenic persons and have been found to occur even before the actual 
manifestation of the disease. The incidence of thought disorders in children predisposed to 
or diagnosed for schizophrenia correlates with the degree of Communication Deviance 
shown by the parents. 

Communication Deviance is fairly permanent both temporally and from one interactive 
situation to another. There was some variation between the individual and family 
situations of the adoptive parents: the presence of the child diminished permanence in 
both study groups. Apparently, however, the presence of the child does not in itself 
increase the degree of communication deviance in the parents. A majority of the adoptive 
parents with high-risk adoptees showed abundant Communication Deviance in all 
interactive situations, while a majority of the control parents showed scant 
Communication Deviance. 

Both the high-risk adoptees and their adoptive parents were more sensitive to variation 
in the interactive situation than the control families. It would hence be important to try to 
clarify the communication between a predisposed high-risk child and his/her adoptive 
family as early as possible, i.e. before the child has incurred major cognitive or social 
trauma. If the incoherent thinking of a child/adolescent is supported and thereby clarified 
early enough, the child may learn to experience both him/herself and the surrounding 
world as more coherent and understandable and be able to cope with the trials and 
hardships of life. 

The second hypothesis of the study focused the direction of family interaction as seen 
systemically from the child�s perspective. The clarity of parental communication varied in 
such a way that the adoptive parents of the high-risk adoptees also showed a lot of 
Communication Deviance in individual situations. The high-risk adoptees had thus been 
placed in families where parental communication had been inherently incoherent and 
strange. When such parents adopt a child who has thought abnormalities and is not 
adequately able to perceive his or her social environment, the parents may become even 
more confused than they used to be. In a more coherent communicative environment, a 
child with thought disorders might not so easily impair his/her parents� communication 
and the parents might be better able to recognize the child�s problems and to help him or 
her towards more organized thinking. 
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Hypothesis four indicated that parental compatibility was only related to thought 
disorders among the control adoptees, while the thought disorders of the high-risk 
adoptees were unrelated to this. The correlations between parental Communication 
Deviance in couple and family tasks and the children�s thought disorders also varied. The 
control adoptees were more sensitive to parental Communication Deviance in couple and 
family situations, while the high-risk children showed no such correlation or only a weak 
correlation. Genetic vulnerability apparently partly affects the incidence of thought 
disorders among high-risk children, while the social relations prevalent in the growing 
environment are of no major significance for the development of such disorders. If a child 
shows marked incoherence, lack of concentration and thought disorders, his or her 
cognitive deficiencies should be evaluated and rehabilitation provided.  Moreover, 
behavioral family therapy of the whole family clarifies the family communication and 
gives both the parents and the child new problem-solving skills. 

In the future, it will also be possible to explore the correlations between 
Communication Deviance and thought disorders in the light of follow-up material and to 
find out the subsequent development of the children in families with a lot of 
Communication Deviance. It will also be important to find answers to the questions that 
arise from this study: does one of the parents have a more marked impact on the child�s 
thinking that the other, and do the children whose parents show a lot of CD in all 
interactive situations have more thought disorders. It will also be interesting to find out if 
Communication Deviance and thought disorders correlate with the results of eye 
movement studies (SPEM) and other neuropsychological measurements (CPT and SOA), 
and how these findings are related to the adopted child�s mental health at the baseline of 
the study and at follow-up. 
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Kaavio 1. Engelin systeemimalli (Engel 1980) 
 

SYSTEEMIEN HIERARKIA

Biosfääri

Yhteiskunta-kansakunta

Kulttuuri-alakulttuurit

Perhe

Yhteisö

Kahden hengen suhteet

Organellit

Solut

Kudokset

Molekyylit

Elimet / elinten muodostama systeemi

Keskushermosto

Atomit

Persoona (kokemukset & käyttäytyminen)

Atomin osaset



 
    
                    paranoidinen psykoosi 
 
 
 
 
 
             
                            
 

 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
……………………………………………………………………………. 
 
 
………………………………………………………………………………. 
 
 
verrokkilasta 

 
 
 
 
Kaavio 2. Biologisten äitien ja riskilasten määrät Suomalaisessa    
                 Adoptiolapsitutkimuksessa 

264 skitsofreniaa tai paranoidista psykoosia sairastavaa naista, joilla on   
        291 adoptioon   luovutettua  lasta 

 

19447 psykiatrisessa sairaalahoidossa ollutta naista, jotka sairastivat   
           skitsofreniaa tai paranoidista psykoosia  

Adoptiolasten poissulkukriteerit 
 
39   lasta adoptoitiin sukulaisille 
37   lasta adoptoitiin ulkomaille 
24   lasta oli adoptoitaessa yli 4 vuotta 
  1   adoptointia ei voitu vahvistaa 
  2   adoptiolasta kuoli ennen tutkimusajankohtaa 
  2   äidillä ei ollut ollut skitsofreniaa ( virhe)  
 
105 adoptiolasta jäi kokonaisaineistosta pois 

170skitsofrenista tai paranoidista psykoosia sairastanutta biologista äitiä,
joilla 186 adoptioitua riskilasta, sijoitettuna 185 adoptioperheeseen 

201 biologista osittain kaltaistettua verrokkiäitiä, joilla oli 203
adoptioon luovutettua verrokkilasta 



LIITE  3  

YKSILÖ - RORSCHACH -TESTIN INSTRUKTIO 

"Näytän teille joitakin kuvia, jotka eivät esitä mitään tiettyä. Eri ihmiset näkevät 

ne eri tavoin. Koska kuvat eivät esitä mitään tiettyä, ei niihin ole oikeita eikä 

vääriä vastauksia, vaan kukin näkee ne omalla tavallaan. Kertokaa kaikki, mitä te 

niissä näette tai mitä ne muistuttavat. Annan teille taulun kerrallaan ja kun olette 

kertonut kaiken, minkä olette nähnyt, laittakaa se väärinpäin pöydälle". 

TESTIOSA 

I TAULU 

Jos tulee vain yksi vastaus:  "Katsokaa sitä vain rauhassa, jos näkisitte siinä 

muutakin". 

(sanotaan vain yhden kerran koko testauksen aikana. Jos tulee useita vastauksia ei 

sanota ollenkaan) 

Jos testattava kieltäytyy: "Katsokaa kuvaa aivan rauhassa, jos näkisitte siinä 

kuitenkin jotain tai jos se muistuttaisi jotakin". 

Tavallisia kysymyksiä testaajalle 

K: "Miten kuvaa pitää käsitellä"? 
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V: "Saatte käsitellä sitä aivan kuten haluatte." 

K: "Mitä kuvassa pitäisi nähdä"?    

V: "Tärkeintä on se että, kerrotte mitä te siinä näette tai mitä se muistuttaa". 

Ennen jokaista taulua: "Mitähän tässä voisi olla"? 

                                                                      

INQUIRY  (haastatteluosa) 

"Haluaisin katsoa kuvat vielä kerran. Tällä kertaa minä toistan mitä te kuvissa 

näitte. Haluaisin teidän kertovan enemmän niistä". 

I Kysymys: "Tässä näitte (ketun naaman)  kertoisitteko lisää siitä"?     

Ellei hahmo selkene tutkijalle, voidaan kysyä: "Missä näitte ketun naaman 

(lokaatio eli vastauksen sijainti tahralla)"?  "Mikä saa sen näyttämään siltä"? 

"Mikä saa sen muistuttamaan ketun naamaa"? (determinantti: muoto, liike, väri, 

pinta jne.) 

"Kertokaa siitä enemmän".          

Jos testattava ensimmäisellä katsomiskerralla on kieltäytynyt vastaamasta, 

annetaan taulu ja sanotaan: "Kertokaa minulle, mitä nyt näette tässä"? 

 



LIITE 4                                                                                                                        

COMMUNICATION DEVIANCE  (=CD) - ASTEIKON LYHENNETYT 

PISTEYTYSOHJEET JA OSIOIDEN LUETTELO 

Pisteytysohjeiden laajuuden ja yksityiskohtaisuuden vuoksi, niitä ei voida esittää 

täydellisinä. CD - asteikkoa ei voi pisteyttää näiden ohjeiden perusteella. 

CD-OSIOT 

I.   Tehtävien suorittamiseen ja testaaja-testattava -suhteeseen liittyvät häiriötekijät 

         191 b.   Testaajan tai tehtävän väheksyminen 

         211.      Testaajan puheen keskeyttäminen 

         212.      Ylimääräiset kysymykset ja huomautukset 

         220.      Nonverbaali häiritsevä käyttäytyminen 

         221.      Ympäristön aiheuttamat tehtävän keskeyttämiset 

         230.      Häiritsevä huumori 

240. Häiritsevä kiroilu 

241. Muut keskustelun lopettajat 
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 II. Sitoutumiseen ja tehtävässä pysyttelemiseen liittyvät ongelmat                    

         110.      Hylätyt, kesken jätetyt, korjailemattomat huomautukset 

         150.      Kielteisessä muodossa olevat vastaukset 

         160.      Ehdolliset jos - vastaukset 

         170.      Kysymys-vastaukset 

         192 b.   Nihilistiset huomautukset tehtävästä tai elämästä yleensä 

         193.     Kyvyttömyys tai epäonnistuminen omien vastausten   

                    tarkentamisessa 

         195.      Vastauksen unohtaminen 

         213 c.   Vastaaminen kysymättömiin kysymyksiin 

         250.      Edestakainen jahkailu vastausten välillä 

          260.    Negativistinen, ajoittainen taulun hylkääminen, jota seuraa   

                          vastaus 

         270.      Konkreettiset vastaukset 
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         280.     Viittaukset muiden vastuuseen havainnosta 

III. Epäselvät ja epävakaat viittaukset 

         120.      Käsittämättömät huomautukset 

         130.      Muuntuvat havainnot 

         182.      Epäjohdonmukaiset, epäselvät huomautukset 

         183.      Yhteen sopimattomat vaihtoehdot ja yhteen sopimattomat  

                      havainnon osat 

         191 a.    Halventavat, kriittiset huomautukset 

         192 a.    Nihilistiset huomautukset 

          196.      Osittainen diskvalifikaatio 

 IV Kielelliset epäsäännöllisyydet 

310. Tavallisia sanoja ja sanontoja käytetään omituisesti, väärin tai        

                      irrallaan yhteydestään 

          311.     Omituinen lauserakenne 
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             312.     Yksityiset, keksityt sanonnat ja nimittely 

            318.     Assosioiminen sanan äänteestä, riimitetyt sanonnat ja sanaleikki 

320. Toistaminen 

V  Ajattelun häiriöt ja ristiriitaisuudet 

           181.      Ristiriitaista tietoa 

           194.      Peruutukset ja kieltämiset 

           213 a,b. Omituiset, sivuavat, sopimattomat vastaukset kysymyksiin ja    

                        huomautuksiin 

331. Omituinen logiikka: epäloogiset havaintojen yhdistelyt 

331. Epäjohdonmukainen ajattelu 

332 Merkityksen antaminen jonkin taulujen epäolennaisen  

                         ominaisuuden   perusteella 

           333.      Kontaminaatiot 
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VI  Epämääräiset ja hämärät selitykset 

          140.      Hyvin epämääräiset ja spesifioimattomat vastaukset 

          317.       Salaperäiset huomautukset 

          419.       Abstraktit, yleismaailmalliset käsitteet  ja tekniset sanonnat 

 

CD-OSIOIDEN YKSITYISKOHTAISEMPI KUVAUS 

I.   Tehtävien suorittamiseen ja testaaja-testattava -suhteeseen liittyvät häiriötekijät 

    (Disruptions of the Task and the Relationship with the Tester) 

Tähän ryhmään pisteytetään ne ilmiöt, joihin liittyy kuulijan kannalta häiritseviä, 
ajatukset pois kääntäviä tekijöitä. Kuullessaan tämän tyyppisiä huomautuksia 
kuulija ihmettelee: Mistä olinkaan puhumassa? tai Mistä hän puhuu? En oikein 
pysy mukana. Puhuja puolestaan tavalla tai toisella ohjaa itsensä ja kuulijansa pois 
yhteisestä tehtävästä. Kaikki nämä osiot keskeyttävät keskustelun tai ainakin 
puhujan täytyy ponnistella orientoituakseen uudelleen ja päästäkseen takaisin 
aloittamaansa tehtävään. 

191 b. Testaajan tai tehtävän väheksyminen (Put-down of the tester or the task). 

211. Testaajan puheen keskeyttäminen (Interruptions of the examiner's speeches):  

Rorschach-testissä testaaja puhuu pääasiassa antaakseen instruktion tai ohjeita. 

Hänen keskeyttämisensä häiritsee sekä koehenkilöä että testaajaa itseään. 
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212. Ylimääräiset kysymykset ja huomautukset (Extraneous questions and remarks:  

Puhuja keskeyttää tehtävän ja keskittyy sivuasioihin. 

22O. Nonverbaali häiritsevä käyttäytyminen (Nonverbal disruptive behavior): 

Koehenkilö keskittyy toimintoihin, jotka itsessään keskeyttävät tehtävän. 

221. Ympäristön aiheuttamat tehtävän keskeytykset (Environmental task dis-

ruptions): Testattava puhuu toiselle henkilölle tai pyytää häneltä apua tehtävän 

suorittamisessa. 

23O. Häiritsevä huumori (Disruptive humor): Vaikka huumori voikin olla osoi-

tusta sosiaalisista taidoista, testaustilanteessa se häiritsee kokonaisuutta ja 

skoorataan häiritseväksi tekijäksi. 

24O. Häiritsevä kiroilu (Disruptive swearing) 

241. Muut keskustelun lopettajat (Other conversation stoppers) 

II. Sitoutumiseen ja tehtävässä pysyttelemiseen liittyvät ongelmat 

     (Problems of Commitment and Sustaining Task Set) 

Kuulijalle jää epäselväksi vastaako puhuja antamastaan havainnosta tai tuotta-

mastaan vastauksesta.  Ryhmän II kategoriat ovat jatkumossa ryhmään I nähden, 

sillä juuri ryhmän II osioiden kohdalla kuulija usein jää epäilemään, onko puhuja 

sitoutunut tehtävään. Kuitenkin niin, että ryhmän I osioita luonnehtii enemmän 

hämmentyneisyys ja hajaannus tehtävään tai testaaja - testattava -suhteeseen  
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liittyen, usein uudelleenmäärittelyn tai asiasta syrjähtämisen vuoksi; ryhmän II 

sitoutumis- ongelmissa puhuja on ainakin osittain syventynyt tehtävään, 

vaikkakaan ei ole valmis ottamaan vastuuta tietystä havainnosta. 

110. Hylätyt, kesken jätetyt, korjailemattomat huomautukset (Abandoned, abruptly 

ceased, uncorrected remarks): Tässä puhuja sanoo ideastaan osan ääneen vain 

luopuakseen  siitä. 

150. Kielteisessä muodossa olevat vastaukset (Responses in negative form): Tässä 

tutkittava kertoo, mitä hän ei näe eikä sen vuoksi ole vastuussa mielikuvastaan. 

160. Ehdolliset jos -vastaukset (Subjunctive, "if" responses):  Tässä puhuja 

kvalifioi ideaansa sellaisilla ehdoilla, joita tässä ei ole läsnä eikä kuulija tiedä, 

kuinka suhtautua näihin huomautuksiin. 

170. Kysymys-vastaukset (Question responses): Sen sijaan, että tutkittava kertoisi, 

mitä hän näkee, hän asettaakin ideansa kysymyksen muotoon. 

192 b. Nihilistiset huomautukset tehtävästä tai elämästä yleensä (Nihilistic re-

marks about task or life in general): Puhuja ilmaisee hyödyttömyyden ja tarkoituk-

settomuuden tunnetta. 

193. Kyvyttömyys tai epäonnistuminen oman vastauksen tarkentamisessa (Ina-

bility or failure to verify own responses):  Puhuja saattaa vetäytyä vastuusta sen 

suhteen, mitä on sanonut, ja tämä saattaa hämmentää kuulijaa. 

195. Vastauksen unohtaminen (Forgetting responses): Tässä puhuja unohtaa, mitä 

hän on sanonut ja sitoutuminen näyttää ohimenevältä. 
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213 c. Vastaaminen kysymättömiin kysymyksiin (Answering unasked questions): 

Puhuja näyttää vastaavan kysymykseen, jota kuulija ei ole tehnyt. 

250. Edestakainen jahkailu vastausten välillä (Hopping around among responses) 

Edestakainen jahkailu ideoiden välillä siten, että puhuja ei kunnolla ilmaise 

itseään eikä ota kuulijaa mukaansa, ja näin saa kuulijan hämmennyksiin. 

260. Negativistinen, ajoittainen taulun hylkääminen, jota seuraa vastaus (Nega-

tivistic, temporary card rejection followed by a response): Puhuja sanoo, ettei hän 

näe mitään, mutta jatkaa sitten antamalla vastauksen tai hän osoittaa puheellaan, 

että aikoo lopettaa vastaamisen, mutta jatkaakin sitten.  

270. Konkreettiset vastaukset (Concrete-set responses): Puhuja yrittää tunnistaa 

taulun. 

280. Viittaukset muiden vastuuseen havainnosta (Assigning to other responsibility 

for the percept):  Viittaukset, jotka antavat ymmärtää, että muut henkilöt ovat 

tuottaneet havainnon. 

 III. Epäselvät ja epävakaat viittaukset 

(Unclear and unstable referents) 

Merkitysongelmien yhteydessä kuulija kuulee sanotut asiat tavalla, joka saa hänet 

ihmettelemään: "Mistä testattava puhuu?". Siitä, mitä puhuja sanoo, kuulija ei voi 

olla varma, ymmärtääkö hän asian oikein. Se, mihin vihjataan, on liian ristiriitaista 

tai epävarmaa tavalla tai toisella.  
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120. Käsittämättömät huomautukset: (a) lyhyet, ilman muuta kytkentää, tai (b) 

koko vaikutelma päättyy ristiriitaiseen huomautukseen (Unintelligible remarks: (a) 

brief, without context, or (b) the total effect ending with an unintelligible referent):  

Tiettyä ajatuksenkulkua ei pysty seuraamaan ja kuulija jää kokonaan ymmälle 

siitä, mitä on aiottu sanoa. 

130. Muuntuvat havainnot (Unstable percepts): Puhuja ilmaisee, että se, mitä hän 

katselee, on niin muuttuvaa, ettei hän ole varma, mihin hän kiinnittää huomionsa. 

182. Epäjohdonmukaiset, epäselvät huomautukset (Inconsistent and ambiguous 

references): Läheisesti yhteen kuuluvien asioiden välillä puhuja vaihtaa 

aikaluokkaa, sukupuolta, lukumääriä ja viittauksillaan jättää kuulijan epävarmaksi 

vastauksestaan. 

183. Yhteen sopimattomat vaihtoehdot ja yhteen sopimattomat havainnon osat 

(Incompatible alternatives or incompatible aspects of images): Epä-

johdonmukaisuudet, jotka puhujan sanat mielikuvastaan luovat kuulijan mieleen, 

pisteitetään tähän osioon 

191 a. Halventavat, kriittiset huomautukset (Derogatory, disparaging, critical 

disqualifications of a response): Ajatus kerrotaan, mutta aliarvioidaan sitä. 

192 a. Nihilistiset huomautukset (Nihilistic remarks): Liittyen tiettyihin vas-

tauksiin. 
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196. Osittainen diskvalifikaatio (Partial disqualification): Puhuja diskvalifioi osan 

havainnosta, mutta ei kokonaan pyörrä sanojaan; hän jättää asian puoliksi 

voimaan.                                                                                                                          

IV. Kielelliset epäsäännöllisyydet 

                                                                                                                                 

(Language Anomalies) 

Tämä osa sisältää sanavalinnan, sanajärjestyksen ja sanan käytön omituisuuksien 

luokittelun kriteerit. Kun puhuja käyttää sanoja omituisesti ja asettaa ne eris-

kummalliseen järjestykseen, leikkii niiden äänteillä ja jopa keksii uusia sanoja, 

hän vähentää kuulija mahdollisuuksia seurata puhettaan. Usein kuulija tietää 

suurin piirtein, mistä puhuja keskustelee, mutta kuitenkin hän joutuu kysymään 

itseltään "Ymmärränkö sen oikein?  Kuulinko todella tämän?". Hänen ajatus-

prosessinsa keskeytyy ja hänen täytyy hapuilla sanojen kanssa, koska tuntee, ettei 

kykene seuraamaan vastaanottamaansa viestiä. Jotta osiota voisi pisteittää, täytyy 

kielellisten epäsäännöllisyyksien olla tarpeeksi omituisia vetääkseen kuulijan 

huomion sanoihin tai sanontoihin, ja aiheuttaa sen, että puhetta ei ylipäätänsä 

ymmärretä ja viesti menetetään. Ts. Ymmärtämistä eivät heikennä tavallisimmat 

kielelliset virheet ja tavalliset slangi-ilmaukset kuten "Se ei meinaa", "Se ei" ja 

"En bonjaa sitä". Tällainen sanojen käyttö ei heikennä ymmärtämistä. Sen sijaan 

idiosynkraattisten ja omituisten sanojen ja lauseiden esiintyminen hämää ja 

häiritsee kuulijaa. 

310. Tavallisia sanoja ja sanontoja käytetään omituisesti, väärin tai irrallisena 

yhteydestään (Ordinary words or pharses used oddly, incorrectly, or out of  
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context): Tavallisia ja oikein lausuttuja sanoja ja sanontoja käytetään omituisella, 

väärällä tai odottamattomalla tavalla. 

311. Omituinen lauserakenne (Odd sentence construction):  Sanajärjestys näyttää 

omituiselta. Sanat näyttävät tulleen lausesekvenssiin irrallisella, väärällä tavalla. 

312. Yksityiset, keksityt sanonnat ja nimittely (Private, contrived terms and 

labeling): Vastaaja keksii ja muokkaa sanoja ja tavallisia sanontoja, luo neolo-

gismeja ja idiosynkraattisia nimityksiä. 

318. Assosioiminen sanan äänteestä, riimitetyt sanonnat ja sanaleikki (Clang 

associations, rhymed phrases, and word play): Tutkimustilanteessa, kun vastaaja 

riimittää sanoja, leikkii niiden äänteillä tai hän ohjaa oman ja kuulijan huomion 

pois varsinaisesta viestistä sanojen mekaaniseen ääntämiseen. 

32O. Toistaminen (Reiteration): Samoja sanoja tai sanontoja toistetaan kolme tai 

useamman kerran lyhyen ajan sisällä. 

                                                                                                                                  

V. Ajattelun häiriöt ja ristiriitaisuudet 

    (Reasoning Problems and Contradictions) 

Tässä osassa ryhmitellään joukko erilaisia tapoja, joilla puhuja ilmaisee itseään 

ristiriitaisesti ja tekee väkivaltaa loogiselle ajattelulle eri tavoin. Tällaisten 

esiintyminen saa kuulijan ajattelemaan:  "Uskon tietäväni, mitä hän ajattelee, 

mutta kuinka käsittelen sitä?". Hän kuulee, mitä vastaaja sanoo, mutta tämä on  
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ristiriidassa sen kanssa, mitä hän on kuullut aikaisemmin tai puhuja ei välitä 

logiikan säännöistä ja kuulija huomaa olevansa tilanteessa, jossa hän ei tiedä 

tarkoin, mitä ajatella kuulemastaan.  

181. Ristiriitaista tietoa (Contradictory information): Tässä skoorataan sellaiset 

huomautukset, jotka ovat ristiriidassa aikaisemman tiedon tai lausuntojen kanssa. 

194. Peruutukset ja kieltämiset (Retractions and denials): Puhuja pyörtää 

alkuperäisen vastauksensa. 

213 a,b. Omituiset, sivuavat, sopimattomat vastaukset kysymyksiin ja huomautuk-

siin (Odd, tangential, inappropriate responses to questions or remarks): Tässä 

luokitellaan epäjohdonmukaiset vastaukset edellisen puhujan sanomisiin. 

330. Omituinen logiikka, epäloogisia havaintojen yhdistelyjä (Peculiar logic; 

illogical combinations or percepts): Vastaaja yhdistää mielikuvia ja käsitteitä 

läheisyyden perusteella. 

331. Epäjohdonmukainen ajattelu (Non sequitur reasoning):  Tässä osiossa 

pisteitetään erilaiset virheelliset ajatustoiminnot. 

332. Merkityksen antaminen jonkin taulujen epäolennaisen ominaisuuden 

perusteella (Assingning meaning on the basis of nonessential attributes of the 

cards): Vastaaja valitsee  

mielivaltaisesti ominaisuuden ja ajattelee sen perusteella, että asiat ovat saman-

laisia tai suhteessa toisiinsa, niillä on jotain yhteistä, joka ei kuitenkaan ole mer-

kittävää. 
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333. Kontaminaatiot (Contaminations): Vastaajalla on kaksi ajatusta, jotka ovat 

vaihtoehtoisia vastauksia. Nämä vastaukset yhdistetään yhdeksi ja annetaan 

yhteinen nimi, joka sisältää molemmat. 

                                                                                                                                  

VI. Epämääräiset ja hämärät selitykset  

     (Indefinite and Cryptic Comments) 

Puhuja antaa vastauksen, mutta havainto, joka mustetahrasta tehdään, on heikko ja 

epämääräinen tai abstrakti tai hämärästi kuvailtu. Joskus kuulija saa sellaisen 

vaikutelman, että testattava puhuu varoen ja defensiivisesti. Kuulijalle tulee 

sellainen vaikutelma, että puhuja hämärtää havainnon merkityksen tai tarken-

nuksen, johon viitataan, tai johon on tehty osittainen viittaus. 

140. Hyvin epämääräiset ja spesifioimattomat vastaukset (Gross indefiniteness 

and lack of specifity):  Nämä huomautukset ovat niin epämääräisiä ja 

spesifioimattomia ja hämäriä, että tutkittava voi puhua ihan miltei mistä vain. 

317. Salaperäiset huomautukset (Cryptic remarks): Henkilö vastaa lyhyellä, 

sähkösanomatyylisellä sanalla tai huomautuksella. Kuulijan on yritettävä arvata 

tarkoitettu sisältö. 

319. Abstraktit, yleismaailmalliset käsitteet ja tekniset sanonnat (Abstract, global 

terms and technical phrases): Vastaaja käyttää teknistä erikoiskieltä, salaisia 

viittauksia ja yleismaailmallisia, abstrakteja käsitteitä. Kuulija ei voi ymmärtää 

vastaajan viittausta, koska nimeämisprosessi ei ole ollut riittävän tarkka tai se ei 

ole visualisoitavissa. 
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PUOLISO – JA PERHE - RORSCHACHIN INSTRUKTIO 

A. PUOLISO - RORSCHACH 

 

"Haluaisin teidän nyt katselevan joitain kuvia yhdessä, jotka eivät esitä 
mitään.tiettyä. Koska kuvat eivät esitä mitään tiettyä, ei niihin ole oikeita eikä 
vääriä vastauksia, vaan kukin näkee ne omalla tavallaan. Keskustelkaa niistä ja 
pyrkikää pääsemään yksimielisyyteen, yhteisiin ratkaisuihin siitä, mitä te niissä 
näette tai mitä ne muistuttavat. Sen jälkeen kun olette päässeet yksimielisyyteen 
niin monesta ratkaisusta kuin mahdollista, antakaa merkki niin annan teille 
lisäohjeita." 

 

(annetaan taulu I vanhemmille) 

INQUIRY: 

Lokaatio - instruktio (kaaviolehti). 

taulu I, vanhemmat 

"Nyt haluaisin teidän molempien merkitsevän ja nimeävän kaikki ne asiat, joista 

molemmat olette päässeet yksimielisyyteen. Käyttäkää näitä pienoiskuvia ja 

merkitkää ja nimetkää selvästi ne asiat, joista molemmat olette olleet yksimielisiä. 

 

(annetaan paperit) 

On tärkeää, että teette tämän keskustelematta enää toistenne kanssa ja näyttämättä 

toisillenne, mitä te kukin merkitsette paperille. 
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"Näytän teille nyt toisen kuvan, jossa pyydän teitä toimimaan samalla tavalla kuin 

äsken." 

(annetaan taulu III vanhemmille) 

B . PERHE – RORSCHACH 

Instruktio vanhemmille, miten he ottavat lapsen mukaan tehtävään: 

"Seuraavaan tehtävään otamme  ......’n mukaan. Nyt teidän olisi kaikkien kolmen 

yhdessä etsittävä sellaisia ratkaisuja, joista kaikki kolme yhdessä olette yhtä 

mieltä. Keskustelkaa ensin vapaasti keskenänne. Aluksi teidän tulee kertoa koko 

tämän tehtävän ohje...........lle sellaisena kuin minä olen sen teille esittänyt. 

(lapsi haetaan mukaan ja vasta vanhempien antaman ohjeen jälkeen annetaan taulu 

I uudelleen perheelle) 

INQUIRY: 

"Nyt haluaisin teidän jokaisen merkitsevän ja nimeävän kaikki ne asiat, joista 

kaikki yhdessä olette päässeet yksimielisyyteen. Käyttäkää näitä pienoiskuvia ja 

merkitkää ja nimetkää selvästi ne asiat, joista kaikki kolme olette olleet 

yksimielisiä. 

(annetaan paperit) 

On tärkeää, että teette tämän keskustelematta enää toistenne kanssa ja näyttämättä 

toisillenne mitä kukin merkitsee paperille ". 
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PERHE – RORSCHACH TAULU III 

 

"Kerron tämän tehtävän ohjeen vielä uudelleen. Haluaisin teidän nyt katselevan 

joitain kuvia yhdessä.  Keskustelkaa niistä ja pyrkikää pääsemään 

yksimielisyyteen, yhteisiin ratkaisuihin siitä, mitä te niissä näette tai mitä ne 

muistuttavat.. Tähän ei tietenkään ole olemassa oikeita eikä vääriä vastauksia. Sen 

jälkeen kun olette päässeet  

 

yksimielisyyteen niin monesta  ratkaisusta kuin mahdollista, antakaa merkki niin 

annan teille lisäohjeita”. 

(annetaan taulu III perheelle) 

Inquiry  ( kuten edellä ) 

PERHE – RORSCHACH TAULU VIII 

 

"Näytän teille vielä yhden kuvan, jossa pyydän teitä toimimaan samalla tavalla  

kuin äsken." 

(annetaan taulu VIII) 

Kysymyksiä perhe – Rorschachin suorittamisesta 

Jos kysytään, mitä vastauksia pitäisi antaa tai kuinka kuva pitäisi tulkita tai kenen 

vastauksesta pitäisi olla yhtä mieltä, vastataan: 

 



 

                                                                                                                     5/4 

”Voitte tehdä aivan kuten haluatte”. 

Jos kysytään, saako taulua käännellä, vastataan: 

 

"Saatte käsitellä taulua aivan kuten haluatte". 

Jos kysytään, kuinka monta taulua tulee olemaan, vastataan niin kuin on. 

 

Jos kysytään, kuinka kauan tehtävä kestää, vastataan, että niin kauan kuin heillä 

on siitä yhteistä keskusteltavaa. 

 

Jos perhe lopettaa annettuaan vain yhden yhteisen vastauksen  mihin tahansa 

tauluun tai keskustelevat alle 3 minuuttia taulua kohden, sanotaan: 

 

"Katsokaa taulua vielä jonkun aikaa, jos löytäisitte vielä muutakin, josta voisitte 

olla yhtä mieltä”. 

Jos ei ole tullut yhtään yhteistä vastausta 10 min. keskustelun jälkeen: 

 

"Tässä on sama kuva jota juuri katselitte. Merkitkää ja nimetkää paperiin ne asiat, 

joista keskustelitte ja joista arvelette voivanne olla yhtä mieltä.  
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Älkää enää keskustelko toistenne kanssa, älkääkä katsoko toistenne papereihin”. 

Jos perhe keskustelee yli 10 min. taulua kohden vaikka on jo löytynyt yhteisiä 

ratkaisuja, voidaan keskeyttää sanoen: 

              "Hyvä, tämä riittääkin jo tästä”. 
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PUOLISO JA PERHE- CD – ASTEIKKOJEN LISÄOSIOT 
 
Puoliso- ja perhe - CD:ssä on pääasiallisesti samat osiot kuin yksilö - CD –asteikossa. Osioita 
211, 221 ei ole mukana, ei myöskään osioita 130,191b eikä 332. 
Koska vuorovaikutustilanteessa on useita perheenjäseniä, mukana on uusia osioita: 
171.  Ajatuksen lukemis - vastaus, annetaan, kun perheenjäsen pyytää toista lukemaan 
ajatuksiaan tai arvaamaan mitä hän näkee. Skoore annetaan myös silloin, kun puhuja 
ilmaisee, että hän näkee jotain sellaista mitä toiset eivät voi nähdä, tai puhuja yrittää saada 
toisen antamaan sellaisen vastauksen, mitä tämä itse ei näe. 
193V.  Muunnos skooreesta kyvyttömyys tarkentaa omaa vastausta -  skoore annetaan, kun 
puhuja pyytää toista perheenjäsentä varmentamaan tai tarkentamaan omaa vastaustaan, vaikka 
toinen ei ole vielä edes maininnut havainneensa samaa. 
212B.  Huolehtimis –  skoore annetaan tilanteessa, kun perheen vilkkaita ja uteliaita lapsia 
ohjataan asianmukaisesti.  
251.  Muunnos edestakainen jahkailu vastausten välillä osioon, kun jokin vastaus on esitetty 
ja sitten hylätty yhteisenä perheen vastauksena, mutta perheen jäsen palaa uudelleen tähän 
vastaukseen kielteisessä muodossa. 
315.  Väärin lausutut sanat 
316.  Vieraiden sanojen käyttäminen 
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THOUGHT DISORDER INDEX (TDI) ASTEIKON LYHENNETYT PISTEY-
TYSOHJEET 

 
Ohjeiden pituuden vuoksi niitä on lyhennetty. TDI asteikon pisteyttämistä ei voi suorittaa vain 
näiden ohjeiden perusteella.  
 
0.25-TASOISET AJATUSHÄIRIÖT 
 
Tällä tasolla olevat ajatushäiriöt ovat lieviä omituisuuksia, jotka jäisivät tavallisessa keskuste-
lussa usein huomaamatta. Kuitenkin näiden lisääntyminen puheessa johtaa siihen, että 
keskustelu tulee epäselvemmäksi. Kuulijasta alkaa tuntua siltä, ettei tutkittava ole tehtävän 
tasalla tai hänen tavassaan ilmaista itseään on jotain omituista omaperäisyyttä tai että 
tutkittavalla on ainakin jonkin verran vaikeutta säilyttää selvä, ristiriidaton fokus. 
  Nämä ajatushäiriöt ovat hiuksenhienoja vivahteita, joita esiintyy kaikkein terveimmilläkin 
tutkittavilla silloin, kun he ovat ahdistuneita, väsyneitä tai kriisissä. Vaikka 0.25-tasoiset 
kategoriat ovat yleisiä, on niissä silti kyse lievästä kognitiivisesta lipsahduksesta so. aja-
tushäiriöstä.  
 
1. INAPPROPRIATE DISTANCE 
   (Sopimaton etäisyys) 
a. Loss or increase of distance 
   (Etäisyyden menettäminen tai liiallinen etäisyys) 
b. Excessive qualification 
   (Liiallinen pikkutarkkuus) 
c. Concreteness 
   (Konkretismi) 
d. Overspecificity 
(Ylikorostuneen spesifioitu vastaus) 
e. Syncretistic response 
   (Synkretistinen vastaus) 
 
2. FLIPPANT RESPONSE 
   (Vitsaileva tai viisasteleva vastaus) 
 
3. VAGUENESS 
   (Epämääräisyys) 
 
4. PECULIAR VERBALIZATIONS AND RESPONSES 
   (Kummallinen verbalisointi ja vastaus) 
a. Peculiar expression 
      (Kummallinen ilmaisu) 
b. Stilted, inappropriate expression 
      (Teennäinen, sopimaton ilmaisu) 
c. Idiosyncratic word usage 
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    (Idiosynkraattinen, omituinen sanojen käyttö) 
 
5. WORD-FINDING DIFFICULTY 
   (Sanojen löytämisvaikeus) 
 
6. CLANGS 
   (Sanojen soinnuttelu) 

 
7. PERSEVERATION 
   (Perseveraatio) 

 
8. INCONGRUOUS COMBINATIONS 
   (Sopimaton kombinaatio) 
a. Composite response 
     (Yhdistelty vastaus) 
b. Arbitrary form-color response 
      (Keinotekoinen väri-muoto -vastaus) 
c. Inappropriate activity or response 
      (Sopimaton liike tai toiminta) 
d. External-internal response 
      (External-internal -vastaus) 
 
(skoorataan 0.50-tasolla) 
 
 
0.50-TASOISET AJATUSHÄIRIÖT 
 
Monet 0.25-tasoiset vastaukset esiintyvät kohtuullisessa määrin jokapäiväisissä puheissa 
ilman, että niistä silti syntyisi vaikutelmaa, että ko. henkilö olisi menettänyt otteen realitee-
teista. Kuulijasta tuntuu pikemminkin siltä, että tällä ihmisellä on vaikeuksia suoriutua 
joistakin tehtävistä asiallisesti, tai että hän reagoi joskus omapäisesti, muttei oudosti. Omape-
räinen ja lipsahteleva puhe on vielä ymmärrettävissä. 0.5-tasoisten vastausten lisääntyminen 
puheessa sitä vastoin saa kuulijassa aikaan vaikutelman, että ko. henkilö on kadottanut kiinne-
kohtansa, hänen otteensa realiteettiin on horjuva, epävarma ja hänessä on tunteenomaista 
ylireagointia sekä selvästi erottuvaa outoutta. 
 
9. RELATIONSHIP VERBALIZATION 
    (Vastausten suhteuttaminen toisiinsa) 

 
10. IDIOSYNCRATIC SYMBOLISM 
    (Idiosynkraattinen symbolismi) 
a. Color symbolism 
    (Värisymbolismi) 
b. Image symbolism 
     (Mielikuvasymboliikka) 
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11. QUEER RESPONSES 
    (Omituiset vastaukset) 
a. Queer expressions 
       (Omituiset ilmaukset) 
b. Queer imagery 
    (Omituinen mielikuvitusmaailma) 
c. Queer word usage 
       (Omituinen sanojen käyttö) 

 
12. CONFUSION 
    (Hämmentyneisyys) 
 
13. LOOSENESS 
    (Assosiaatioiden löyhyys) 
 
14. FABULIZED COMBINATIONS, IMPOSSIBLE OR BIZARRE 
    (Fabuloidut kombinaatiot: bizarrit tai mahdottomat) 
 
15. PLAYFUL CONFABULATION 
    (Leikkisät konfabulaatiot) 
 
16. FRAGMENTATION 
    (Hajanaisuus) 
 
0.75-TASOISET AJATUSHÄIRIÖT 
 
0.75-tasoisiksi pisteytettävät vastaukset edustavat sellaisia ilmeisiä ajatushäiriöitä, joita 
kliinisesti on todettu yhdistämään psykoottiseen häiriöön. Ajattelun ja havaitsemisen  
epävakaus tai muuntuvuus, absurdisuus ja kontrolloimattomat kombinatoriset mielikuvat ovat 
tyypillisiä. 
 
17. FLUIDITY 
     (Muuntuva havainto) 
 
18. ABSURD RESPONSES 
     (Absurdit vastaukset ja verbalisoinnit) 
 
19. CONFABULATIONS 
     (Konfabulaatiot) 
a. Details in one area generalized to larger area               
 (Pienemmän osan yleistäminen suurempaan alueeseen) 
b.    Extreme elaboration 
        (Äärimmäinen yleistäminen) 
 
20. AUTISTIC LOGIC 
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(Autistinen logiikka) 

 
1.0-TASOISET AJATUSHÄIRIÖT 
 
Kaikkein häiriintyneemmällä, 1.0-tasolla, tutkittavan realiteettitestaus näyttää murtuneen 
kokonaan. 
 
21. CONTAMINATION 
     (Kontaminaatio) 
 
22. INCOHERENCE 
     (Hajonnut verbalisointi) 
 
23. NEOLOGISMS 
     (Neologismit) 
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AJATUSHÄIRIÖTYYPPIEN  KUVAUS , TDR :N LASKUKAAVA  JA 
AJATUSHÄIRIÖFAKTORIT  
 
1. Käsitteenmuodostuksen häiriöt 
 
Käsitteenmuodostuksen häiriöissä on kysymys siitä, että ajattelu on joko liian konkreettista tai 
näkyy liiallisina yleistyksinä, esimerkiksi symbolisina ja abstrakteina vastauksina. Liiallisesta 
konkretismista on kysymys, kun henkilö juuttuu tiettyyn ärsykkeeseen tai omiin 
henkilökohtaisiin kokemuksiinsa. Rorschach –testissä tämä näkyy siinä, että tutkittava 
menettää etäisyytensä tauluun ja suhtautuu tahroihin ja vastauksiinsa ikään kuin ne olisivat 
todellisia, oikeita: ” Se näyttää röntgenkuvalta ja vain luut näkyvät. Siinä olen minä, pala 
minusta. Minun reisiluu.”   
    Omituista symboliikkaa on esimerkiksi vastauksessa: ” Tässä taulussa on paljon sisältöä. 
Vaaleat alueet  merkitsevät rakkautta, onnea ja rauhaa. Nuo tummat alueet merkitsevät 
pahuutta ja  kuolemaa”. Liiallista abstraktiutta on vastauksessa:” Tuo mieleeni kuoleman” 
(Johston & Holzman 1979, Wahlberg 1994).  
    
2. Kognitiivinen fokusoinnin ongelmat 
 
Kognitiivisen fokusoinnin vaikeuksissa henkilö ei kykene fokusoimaan huomiotaan 
asianmukaisiin ja tilanteen kannalta olennaisiin ärsykkeisiin. Tämä voi olla seurausta 
psyykkisen ”tilannetajun” äkillisestä muuttumisesta tai siitä, ettei henkilö kykene 
ehkäisemään ylimääräisten assosiaatioiden aiheuttamaa häiriötä ( Johnston & Holzman  
1979). Fokusoinnin ongelmat voidaan jakaa fokuksen muodostamisen vaikeuksiin, fokuksen 
säilyttämisen vaikeuksiin ja kolmanneksi assosiaatioiden virran katkeamiseen. 
    Fokuksen muodostamisen ongelmissa tutkittava saattaa Rorschach- tutkimuksessa tuottaa 
vastauksensa hyvin epätavalliselle osalle taulua, se voi näkyä hyvin pieninä osavastauksina tai 
siinä, että henkilö näkee aina kokonaisvastauksia. Myös vastaukset, joissa tausta ja kuvio 
hämärtyvät, heijastavat kognitiivisen fokusoinnin ongelmaa, samoin saman vastaussisällön 
toistaminen taulusta toiseen. 
   Fokuksen säilyttämisen ongelmia on kahdenlaisia: dissosiaatio eli sanan merkityksen 
katoaminen ja omituinen kielellinen ajattelu (= idiosynkraattinen verbalisaatio). 
Dissosiaatiotilanteessa henkilö ei kykene erottamaan toisiinsa liittymättömiä käsitteitä ja 
asioita toisistaan. Samanlaiset, toisiaan lähellä olevat käsitteet ja asiat liitetään yhteen, mutta 
tässä ajatushäiriössä niiden vielä oletetaan olevan myös samanlaisia. Kysymykseen USA:n 
presidenteistä, tutkittava voi vastata:” Washington, Clinton ja Valkoinen talo”.  
 Omituinen kielellinen ajattelu viittaa poikkeavaan ajatteluun, jossa sisältö poikkeaa oletetusta 
ja joka on sopimatonta ja outoa meneillään olevaan tilanteeseen nähden. Kieli on omituista ja 
ehkä itse keksittyäkin. Ajattelu voi olla seurausta siitä, että tutkittavalle voimakas, huomiota 
herättävä ärsyke nousee ajatteluprosessissa keskeiseksi, eikä tavanomaisempi, sellainen 
ärsyke, johon suurin osa tutkittavista kiinnittää huomionsa. Myös assosiaatioiden löyhyys tai 
liian spesifioitu havainto voi olla idiosynkraattisen ajattelun taustalla ( Johnston & Holzman 
1979, Wahlberg 1995). 



                                                                                                                                                     8/2 
Assosiaatioiden virta voi katketa kesken puheen, jolloin käsiteltävä asia jää kesken, kun 
tutkittava siirtyy uuteen aiheeseen. Joskus Rorschach –testissä  testattava ei kykene  
vastaamaan lainkaan tai reaktioaika on huomattavan pitkä. Nämä molemmat ovat merkkejä 
assosiaatiovirran katkeamisesta.  
                
3. Loogisen päättelyn vaikeudet 
 
Loogisen päättelyn vaikeudet tarkoittavat tapahtumien ja asioiden välisiä omituisia yhteyksiä. 
Tällaista ajattelua on kahdenlaista: liiallinen yleistäminen  ja ideoita yhdistelevä ajattelu. 
Liiallinen yleistäminen tarkoittaa tilannetta, jossa henkilö tekee pienistä tapahtumista 
johtopäätöksiä ja yleistää ne. Liiallinen yleistäminen voi olla fabulointia, jossa tutkittava lisää 
Rorschach -vastaukseensa jotakin sellaista, mitä tahrasta ei voi päätellä. Lisäys voi liittyä 
liialliseen tarkkuuteen  tai tunteiden projisointiin. Esimerkkejä ovat ”vihamieliset noita-akat 
tekevät taikojaan” tai  ” Meidän Ressu – koira. Konfabulaatiossa  tutkittava yleistää pienen 
tahran osan perusteella vastauksensa koskemaan koko tahraa. Esimerkkinä konfabulaatiosta 
on vastaus: ” Lintu. Toinen lintu, koko taulu on lintuja, jotka räpyttelevät. Linnustus”. 
    Ideoita yhdistelevä ajattelu tarkoittaa ajattelua, jossa havaintoon liitetään jotain siihen 
kuulumatonta, jostakin toisesta havainnosta. Tässä kombinoivassa ajattelussa käsitteiden rajat 
muuttuvat. Sopimaton kombinaatio voi Rorschach -testissä olla sopimatonta väriä (”punainen 
elefantti”), liikettä (”lentävä karhu”), sopimattomia osia ( ” koira, jolla on lepakon siivet”)  tai 
vastauksia, joissa samanaikaisesti nähdään ärsyke sekä sisä- että ulkopuolelta (”nainen, jonka 
selkäranka näkyy läpi”). Fabuloidussa kombinaatiossa kaksi eri havaintoa liitetään väkisin 
yhteen niiden keskinäisen läheisen sijainnin perusteella. Esimerkkinä ” kaksi  varista 
afrikkalaisten naisten kanssa ja ne työntävät kahta sydäntä yhteen”. Kontaminaatiossa kaksi 
erillistä havaintoa sulautetaan yhteen yhdeksi mahdottomaksi havainnoksi, esimerkiksi ” 
Enkelikaksoset. Sanoin, mitä tuli  ensiksi mieleen. Räpyttelevät siipiään. Siamilaiset enkelit, 
niitä ei ole erotettu toisistaan”. Autistisessa logiikassa  sattumanvaraiset tilannetekijät 
säätelevät johtopäätöksen. Lopputulos saattaa olla seurausta predikaattikeskeisestä ajattelusta, 
kuten ” Jotain, joka muistuttaa umpilisäkettä.(?) Se näytti minusta niin hyödyttömältä, joten 
se toi mieleeni umpilisäkkeen.” 
 
4. Tunteiden tahdistaminen 
 
Tämä ajatushäiriöiden osa-alue liittyy affektiivisten kokemusten integroimisen 
epäonnistumiseen. Henkilö ei kykene mukauttamaan ahdistavissa tilanteissa jäsentyneesti 
havaintojaan ja neutraalitkin tilanteet saattavat herättää voimakkaan henkilökohtaisen 
tunnelatauksen (Johnston& Holzman 1979). Rorschach- testissä tämä tunteiden tahdistamisen 
vaikeus näkyy epäsuorasti, sitä ei ole operationalisoitu omaksi ajatushäiriöluokakseen.  
 
5. Realiteettitestaus 
 
Realiteettitestaus liittyy ajatteluprosessiin, jonka avulla ihminen erottaa ulkomaailmasta 
tulevat ärsykkeet niistä, jotka ovat lähtöisin hänestä itsestään, hänen sisäisestä maailmastaan, 
ts. onko kokemus todellinen vai harha. Tähän prosessiin liittyy myös kyky erottaa, havainto ja  
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idea: mikä on omia toiveita, mikä muiden vaatimuksia ja mitä on tapahtunut (Johnston & 
Holzman 1979). 
 
 
TDR ("THOUGHT DISORDER ON THE RORSCHACH") LASKUKAAVA 
 
Johnston & Holzmannin ajatushäiriöindeksi ( Thought Disorder Index eli TDI ) voidaan 
laskea kahdella eri tavalla. Yksinkertaisinta on laskea kaikki esiintyvät ajatushäiriöt yhteen ja 
jakaa summa transaktioilla eli tuotetuilla vastauksilla. 
 
Toinen tapa on painottaa vaikeusasteiltaan erilaisia ajatushäiriöitä seuraavan kaavan tapaan: 
 
                                    0.25(A)+0.50(B)+0.75(C)+1.00(D)x 100 
TDR   =               
                                       Rorschach -vastausten lukumäärä    
 
A= 0.25 tasolla olevien  ajatushäiriöiden lukumäärä 
B= 0.50 tasolla  olevien ajatushäiriöiden lukumäärä 
C= 0.75  tasolla olevien ajatushäiriöiden lukumäärä  
D= 1.00 tasolla olevien ajatushäiriöiden lukumäärä 
 
HOLZMANNIN TDI:N FAKTORILUOKITUS 
A priori –luokitus:  
Disorganisaatio- faktori 
   epämääräisyys,  
   sanojen löytämisvaikeus,  
   hämmentyneisyys ja  
   hajonnut verbalisointi 
Idiosynkraattinen verbalisaatio -faktori 
   kummallinen verbalisointi,  
   omituiset vastaukset, absurdit vastaukset ja  
   neologismit 
Post hoc – luokitus 
Muuntuva ajattelu- faktori 
   vastausten suhteuttaminen toisiinsa, 
   muuntuva havainto ja 
   kontaminaatio 
Hämmentyneisyys- faktori 
   sanojen löytämisvaikeus 
   hämmentyneisyys     
   absurdit vastaukset 
   hajonnut verbalisointi  
   neologismit 
Kummallinen verbalisointi 
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TUTKIMUSAINEISTON JA VASTAAVAT IKÄKRITEERIT TÄYTTÄVÄN, MUTTA 
PUUTTEELLISESTI TUTKITUN SUOMALAISEN 
ADOPTIOLAPSITUTKIMUKSEN AINEISTON VERTAILU 
KALTAISTUSKRITEEREIDEN SUHTEEN  

 
Tutkimusaineisto, poissulkukriteerit ja katoaineisto on esitelty tutkimusosassa kaaviossa 2.  
 
Taulukko 19. Adoptioperheiden jakaantuminen tutkimusaineistossa ja  ikäkriteerit 
täyttävässä, mutta puutteellisesti tutkitussa kokonaisaineistossa perheen asuinpaikan 
mukaan lapsen perheeseen tulohetkellä 
 
 
Perheen  
Asuinpaikka 
 

 
Tutkimusaineisto 
 
 

Kokonaisaineisto 
Puutteellisesti 
tutkitut 
Lapsi <37 vuotta 

 
Yhteensä 
 
 

                                 n % n % n % 
Kaupunki 81 48.8 55 52.4 136 50.2 
Maaseutu 85 51.2 50 47.6 135 49.8 
yhteensä 166 61.3 105 38.8 271 100.0 

χ2 =  0.33;  d f = 1, p= n.s 

 
Aineistot eivät poikkea tilastollisesti toisistaan (p=.565). 
 
 
Taulukko 20.  Adoptioperheiden jakaantuminen tutkimusaineistossa ja ikäkriteerit 
täyttävässä, mutta puutteellisesti tutkitussa kokonaisaineistossa perheen sosiaaliryhmän  
mukaan lapsen perheeseen tulohetkellä   
 

 
Perheen  
sosiaaliryhmä 

 
Tutkimusaineisto 
 
 

Kokonaisaineisto 
Puutteellisesti 
tutkitut 
Lapsi <37 vuotta 

 
Yhteensä 
 
 

 n % n % n % 
I 17 10.2 14 13.5 31 11.5 
II 84 50.6 47 45.2 131 48.5 
III 57 34.3 31 29.8 88 32.6 
IV 8 4.8 12 11.5 20 7.4 
yhteensä 166 61.3 105 38.8 270 a 100.0 

a puuttuvia tietoja yksi 

χ2 = 5.3.  d f 3, p= n.s 
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Taulukko 21. Adoptioperheiden jakaantuminen tutkimusotoksessa ja poisjätetyssä aineistossa  
perherakenteen mukaan lapsen perheeseen tulohetkellä 
 
 
Perhe- 
rakenne 

 
Tutkimusaineisto 
 
 

Kokonaisaineisto 
Puutteellisesti 
tutkitut 
Lapsi <37 vuotta 

 
Yhteensä 
 

                                    n % n % n % 
Yhden vanhemman 
perheet 

3 1.8 7 6.7 10 3.7 

Kahden vanhemman 
perheet 

163 98.2 98 93.3 261 96.3 

yhteensä 166 61.3 105 38.7 271 100.0 
χ2 =  4.27;  d f= 1, p<.04 
 
Puutteellisten testien vuoksi poisjätetyissä  perheissä  oli jonkin verran enemmän 
yksinhuoltajaperheitä kuin tutkimusotoksessa. 
 
 
Taulukko 22.Adoptioperheiden jakaantuminen tutkimusotoksessa ja poisjätetyssä 
aineistossa adoptioäidin tutkimushetken  iän mukaan 

 
 
Adoptioäidin ikä 

 
Tutkimusaineisto 
 
 

Kokonaisaineisto 
Puutteellisesti 
tutkitut 
Lapsi <37 vuotta 

 
Yhteensä 

                                 n % n % n % 
      - 49 vuotta 40 24.1 11 10.6 51 18.8 
50  - 59 vuotta 80 48.2 27 26.0 107 39.6 
60 vuotta - 46 27.7 66 63.4 112 41.5 
yhteensä 166 61.5 104 38.5 270a 100 

 a puuttuvia tietoja yksi 

χ2 = 33.9:  d f =2, p<.001 
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Taulukko 23.Adoptioperheiden jakaantuminen tutkimusotoksessa ja poisjätetyssä 
aineistossa adoptioisän tutkimushetken iän mukaan 

 

 
Adoptioisän ikä 

 
Tutkimusaineisto 
 
 

Kokonaisaineisto 
Puutteellisesti 
tutkitut 
Lapsi <37 vuotta 

 
Yhteensä 

                                 n % n % n % 
      - 49 vuotta 22 13.5 9 9.3 31 11.9 
50  - 59 vuotta 80 49.1 22 22.7 102 39.2 
60 vuotta - 61 48.0 66 68.0 127 48.8 
yhteensä 163 62.7 97 37.3 260 a 100 

 a puuttuvia tietoja yksitoista 

χ2 =  23.4;  d f =2, p<.001 
 

 
Taulukko 24.Adoptioperheiden jakaantuminen tutkimusotoksessa ja poisjätetyssä 
aineistossa adoptiolapsen tutkimushetken iän mukaan 

 

 
Adoptiolapsen ikä 

 
Tutkimusaineisto 
 
 

Kokonaisaineisto 
Puutteellisesti 
tutkitut 
Lapsi <37 vuotta 

 
Yhteensä 

                                 n % n % n % 
      - 15 vuotta 37 22.3 6 5.7 43 15.9 
16  - 25 vuotta 91 54.8 42 40.0 133 49.1 
26 vuotta - 38 22.9 57 54.3 95 35.0 
yhteensä 166 61.3 105 38.7 271 100.0 

χ2 =  32.1;  d f =2, p<.001 
 
 
    Tutkimusaineisto ja poisjätetty aineisto erosivat tilastollisesti toisistaan perheenjäsenten 
tutkimushetken iän perusteella. Ero on tilastollisesti erittäin merkitsevä. 
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Taulukko 25.Adoptioperheiden jakaantuminen tutkimusotoksessa ja poisjätetyssä 
aineistossa adoptiolapsen perheeseen tuloiän mukaan 

 
 
Adoptiolapsen ikä 

 
Tutkimusaineisto 
 
 

Kokonaisaineisto 
Puutteellisesti 
tutkitut 
Lapsi <37 vuotta 

 
Yhteensä 

                                 n % n % n % 
      -  6 kuukautta 51 30.7 25 23.8 76 28.0 
7  -  18 kuukautta 59 35.5 40 38.1 99 36.5 
19 kuukautta - 56 33.7 40 38.1 96 35.4 
yhteensä 166 61.3 105 38.7 271 100.0 

χ2 =  1.6;  d f= 2, p = n .s 
 

      Aineistot eivät poikenneet tilastollisesti toisistaan. 
 
 
Taulukko 26.Adoptioperheiden jakaantuminen tutkimusotoksessa ja poisjätetyssä 
aineistossa adoptiolapsen sukupuolen mukaan 

 
 
Lapsen sukupuoli 

 
Tutkimusaineisto 
 
 

Kokonaisaineisto 
Puutteellisesti 
tutkitut 
Lapsi <37 vuotta 

 
Yhteensä 
 
 

                                 N % N % n % 
Tyttö 93 56.0 54 51.4 147 54.2 
Poika 73 44.0 51 48.6 124 45.8 
Yhteensä 166 61.3 105 38.7 271 100.0 

χ2 =  0.5;   d f = 1, p= n.s 

 
     Aineistot eivät poikenneet tilastollisesti toisistaan. 
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Taulukko 27.Adoptioperheiden jakaantuminen tutkimusotoksessa ja poisjätetyssä 
aineistossa adoptiolapsen sijoittajan mukaan 

 
 
Lapsen sijoittaja 

 
Tutkimusaineisto 
 
 

Kokonaisaineisto 
Puutteellisesti 
tutkitut 
Lapsi <37 vuotta 

 
Yhteensä 
 
 

                                    n % n % n % 
Pelastakaa Lapset ry 118 71.7 49 47.1 167 61.9 
Sosiaalilautakunta 48 28.9 55 52.9 103 38.1 
Yhteensä 166 61.5 104 38.5 270 a 100.0 

a puuttuvia tietoja yksi 

χ2 = 15.6;  d f = 1, p<.001 
 
    Aineistot erosivat tilastollisesti toisistaan sijoittajan suhteen. 
 
 
Taulukko 28.Adoptioperheiden jakaantuminen tutkimusotoksessa ja poisjätetyssä 
aineistossa tutkimusryhmän mukaan 

 

 
Lapsen 
tutkimusryhmä 

 
Tutkimusaineisto 
 
 

Kokonaisaineisto 
Puutteellisesti 
tutkitut 
Lapsi <37 vuotta 

 
Yhteensä 
 
 

                                 n % n % n % 
Riskilapsi 70 42.2 50 47.6 120 44.3 
Verrokkilapsi 96 57.8 55 52.4 151 55.7 
yhteensä 166 61.3 105 38.7 271 100.0 

χ2 =  0.8;   d f = 1, p= n.s 

 
    Aineistot eivät poikenneet lapsen tutkimusryhmän suhteen toisistaan. 
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ADOPTIOVANHEMPIEN CD:N PYSYVYYTEN LIITTYVÄT TAULUKOT RISKI- 
JA VERROKKILAPSIRYHMISSÄ 
 
 
Taulukko 2a. Adoptiovanhempien yhteenlaskettujen kommunikaatiopoikkeamien pysyvyys 
yksilö- ja puolisotilanteessa riskilapsiaineistossa   

 
                                    Adoptiovanhempien vakioidut puoliso – CD :t 
Adoptiovanhempien 
vakioidut 
yksilö – CD :t 

 
vähän 
n                  %         

 
paljon 
n                  %    

 
yhteensä 
n                 % 

                                           
vähän 12 52.2 5 23.8 17 38.6 
paljon 11 47.8 16 76.2 27 61.4 
yhteensä 23 52.3 21 47.7 44 100.0 
       
χ2 =  3.7 d f= 1, p= 0.05 
 
Taulukko 2b. Adoptiovanhempien yhteenlaskettujen kommunikaatiopoikkeamien pysyvyys 
yksilö- ja puolisotilanteessa verrokkilapsiaineistossa  

 
                                      Adoptiovanhempien vakioidut puoliso – CD :t 
Adoptiovanhempien  
vakioidut 
 yksilö – CD :t 

 
vähän 
n                  %         

 
paljon 
n                  %    

 
yhteensä 
n                 % 

                                           
vähän 24 68.6 15 42.9 39 55.7 
paljon 11 31.4 20 57.1 31 44.3 
yhteensä 35 50.0 35 50.0 70 100.0 
       

χ2 =  4.7; d f= 1, p<0 .05 
 
 
Mantel-Haenzelin χ2 = 7.2 , p<0.01 
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Taulukko 3a. Adoptiovanhempien yhteenlaskettujen kommunikaatiopoikkeamien pysyvyys 
yksilö- ja perhetilanteessa riskilapsiaineistossa  

 
                                      Adoptiovanhempien vakioidut perhe – CD :t 
Adoptiovanhempien  
vakioidut  
yksilö – CD :t 

 
vähän 
n                  %         

 
paljon 
n                  %    

 
yhteensä 
n                 % 

                                           
vähän  7 53.8 7 30.4 14 38.9 
paljon 6 46.2 16 69.6 22 61.1 
yhteensä 13 36.1 23 63.9 36 100.0 
       
χ2 =  1.9,  d f = 1, p=  n.s 
 
 
 
Taulukko 3b. Adoptiovanhempien yhteenlaskettujen kommunikaatiopoikkeamien pysyvyys 
yksilö- ja perhetilanteessa verrokkilapsiaineistossa 

 
                                       Adoptiovanhempien vakioidut perhe – CD :t 
Adoptiovanhempien  
vakioidut  
yksilö – CD :t 

 
vähän 
n                  %         

 
paljon 
n                  %    

 
yhteensä 
n                 % 

                                           
vähän  26 63.4 11 40.7 37 54.4 
paljon 15 36.6 16 59.3 31 45.6 
yhteensä 41 60.3 27 39.7 68 100.0 
       
χ2 =  3.4,  d f =1, p< 0.10 
 
 
Mantel-Haenzel χ2= 4.3, p<0.05 
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Taulukko 4a. Adoptiovanhempien yhteenlaskettujen kommunikaatiopoikkeamien pysyvyys 
puoliso- ja perhetilanteessa riskilapsiaineistossa  

 
                                       Adoptiovanhempien vakioidut  perhe – CD :t 
Adoptiovanhempien  
vakioidut  
puoliso – CD :t 

 
vähän 
n                  %         

 
paljon 
n                  %    

 
yhteensä 
n                 % 

                                           
vähän 9 64.3 9 34.6 18 45.0 
paljon 5 35.7 17 65.4 22 55.0 
yhteensä 14 35.0 26 65.0 40 100.0 
       
χ2  = 3.2, d f =1, p<0 .10 
 
 
 
Taulukko 4b. Adoptiovanhempien yhteenlaskettujen kommunikaatiopoikkeamien pysyvyys 
puoliso- ja perhetilanteessa verrokkiaineistossa 
 
                                           Adoptiovanhempien vakioidut  perhe – CD :t 
Adoptiovanhempien  
vakioidut  
puoliso – CD :t 

 
vähän 
n                  %         

 
paljon 
n                 
%    

 
yhteensä 
n                 % 

                                           
vähän 26 61.9 9 29.0 35 47.9 
paljon 16 38.1 22 71.0 38 52.1 
yhteensä 42 57.5 31 42.5 73 100.0 
       
χ2  = 7.7, d f =1, p< 0.01 

 
 
 

Mantel-Haenzel χ2= 9.5, p<.005 
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