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”On helpompi rakentaa vahvoja lapsia kuin korjata rikkinäisiä aikuisia.”
Frederick Douglass
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ja niille, joiden elämänpolku on ristennyt omani kanssa
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OPH
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Anatomis-terapeuttis-kemiallinen (Anatomical therapeutic
chemical)
Eläketurvakeskus
Elinkeinoelämän valtuuskunta
Kansainvälinen tautiluokitusjärjestelmä (International statistical
classification of diseases and related health problems)
Kansaneläkelaitos
Luottamusväli
Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleva (Not in employment,
education or training)
Taloudellinen yhteistyön ja kehityksen järjestö (Organisation for
economic co-operation and development)
Opetushallitus
Vetosuhde (odds ratio)
Suomen virallinen tilasto
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos
Tilastokeskus
Väestörekisterikeskus
Yhdistyneet kansakunnat
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Johdanto
”– –
Hävettää kelle kertoisin,
kunpa vahvempi oisin,
kaikki muuttui huonommaks,
kun diagnoosin sain F32.
Sain kolmea lääkettä,
yksi parantaa psyykettä,
toinen univaikeuksiin,
kolmas nostaa mut taivaisiin.
Kun saan koulut ja kurssit vain päätökseen,
niin Kelan konttori maksaa mun eläkkeen,
– –.”

Näin laulaa Kristiina Brask Janne Rintalan vuonna 2011 sanoittamassa laulussa
F32. Lyriikat kuvastavat yhden nuoren omakohtaista tulkintaa hyvinvoinnin tilasta
terveyden ja koulutuksen näkökulmasta, pahoinvoinnin ja palveluiden käytön
osalta. Sanat käsittelevät mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöitä – masennusta
–, mielenterveyden häiriöiden aiheuttamaa stigmaa, tilanteen henkilökohtaista
haastavuutta ja ongelmien kasaantumista. Sanat nostavat esille myös hyvinvointivaltion palvelu- ja etuusjärjestelmän, jonka tarkoitus on kannatella erityisesti heikossa asemassa olevia. Laulun sanojen maalaama fiktiivinen kuvaus on varsin tavanomaista nuorilla, sillä 10 vuoden takaisen tutkimuksen mukaan tiedetään, että
25-vuotiaista lapsista ja nuorista arviolta joka neljäs kärsii jonkinasteisesta mielenterveyden häiriöstä (Patel, Flisher, Hetrick & McGorry, 2007). Kyseessä ei ole vain
yksittäisten nuorten ongelma. Mielenterveyden häiriöiden hoidossa käytettävien
psyykenlääkkeiden käyttö nuorilla ja nuorilla aikuisilla on varsin yleistä. Vuonna
1987 syntyneistä reilu viidennes (22,1 %) oli käyttänyt jotakin psyykenlääkettä 6–
25-vuotiaana (1994–2012) (Ristikari ym., 2016, s. 41). Psyykenlääkkeiden käyttö
on kasvanut viimeisen kahden vuosikymmenen aikana (Autti-Rämö, Seppänen,
Raitasalo, Martikainen & Sourander 2009; Ristikari ym., 2018a, kuvio 69 ja 70;
Steinhaussen, 2015; Steinhaussen & Bisgaard, 2014). Lainauksen lopussa mainitaan Kelan konttorin maksama eläke, jolla tarkoitettaneen kansaneläke17

järjestelmästä maksettavaa työkyvyttömyyseläkettä. Sanat antavat ymmärtää, että
kyseessä olisi masennusperustainen työkyvyttömyyseläke. Suomen virallisen tilaston ([SVT], 2019a) mukaan masennusperustaisten ja yleisesti mielenterveyssyistä
johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden saajien määrä on Suomessa nuorten 16–24vuotiaiden osalta lisääntynyt viimeisen vuosikymmenen aikana, vaikka samaan aikaan 16–69-vuotiaiden työkyvyttömyyseläkkeiden määrä on vähentynyt (SVT,
2019b). Nuorilla aikuisilla mielenterveyden häiriöt ovatkin suurin työkyvyttömyyseläkkeiden syy (Gore ym., 2011; Kaltenbrunner Bernitz, Grees, Jakobsson
Randers, Gerner & Bergendorff, 2013, Whiteford ym., 2013) osittain siksi, että
mielenterveyden häiriöt uhkaavat työkykyä varhaisemmassa vaiheessa kuin somaattiset sairaudet (Ahola, Joensuu, Mattila-Holappa, Tuisku, Vahtera, & Virtanen,
2014). Mielenterveyden häiriöt olivat työkyvyttömyyseläkkeiden perusteena 73
prosentissa nuorille 16–24-vuotiaille myönnetyistä työkyvyttömyyseläkkeistä
vuonna 2006 (SVT, 2019a). Vuonna 2018 luku oli 83 prosenttia. Vastaavaa kasvua
on havaittu myös monessa muussa Euroopan maassa (Kaltenbrunner Bernitz ym.,
2013). Mielenterveyden häiriöiden yleisyydestä ja henkilökohtaisesta kuormituksesta kertoo Kirsi Aholan ja kollegoiden (2014) löydös, jonka mukaan joka toisella
työkyvyttömyyseläkkeellä olevalla on useampi kuin yksi diagnosoitu mielenterveyden häiriö. Inhimillisen kärsimyksen lisäksi mielenterveyden häiriöt kuormittavat erityisesti terveydenhuoltoa, mutta myös muuta palvelu- ja etuusjärjestelmää.
Mielenterveyden häiriöiden lisäksi toinen yhteiskunnan palvelu- ja etuusjärjestelmää merkittävästi kuormittava syy on kouluttamattomuus. Tämän Rintala on
osuvasti kuvannut lyriikoissaan kirjoittamalla ”kun saan koulut ja kurssit vain päätökseen”. Matala koulutusaste ja siihen kietoutunut syrjäytyminen – koulutuksen ja
työelämän ulkopuolella oleminen – horjuttavat hyvinvointivaltion rakenteita, sillä
pelkän peruskoulun päättötodistuksen varassa oleminen kasaa erilaisia hyvinvointiriskejä nuoren elämänkaareen, mikä synnyttää kustannuksia esimerkiksi ehkäisevien ja korjaavien palveluiden ja menetettyjen verotulojen muodossa. Matalasti
koulutetuilla nuorilla on enemmän mm. mielenterveysongelmia, työkyvyttömyyttä,
rikollisuutta ja muuta huono-osaisuutta (Ristikari ym., 2016, kuvio 8, 15, 17, 22,
26, 27, 31, 37). Toisen asteen koulutuksen suorittamista pidetäänkin yhtenä keskeisenä nuoria suojaavana tekijänä (Haapakorva, Ristikari, & Kiilakoski, 2018). Tiina
Ristikarin ja kollegoiden raportin (2016, s. 13) mukaan vuonna 1987 syntyneistä
nuorista aikuisista 13,7 prosenttia oli vailla toisen asteen tutkintoa vielä 25 vuoden
iässä.
Mielenterveysperustaisella työkyvyttömyyseläkkeellä olevien nuorten korkea
osuus kansallisesta väestöstä on merkittävä yhteiskunnallinen huolenaihe
18

pohjoismaisen hyvinvointivaltion 1 ylläpidon näkökulmasta, sillä rahoittaakseen
toimintansa2 hyvinvointivaltio3 vaatii riittävää työllisyysastetta (Korkman, 2011, s.
13; Olesen ym., 2012; Smit ym., 2006). Työnteon verottaminen kattaa julkisten
menojen rahoittamisen kannalta riittävän veropohjan (Korkman, 2011, s. 13). Puhutaan huoltosuhteesta, verovarojen nettotuottajien ja -kuluttajien suhteesta. Huoltosuhdetta kuormittaa väestön ikärakenteen muutos. Suuret ikäluokat, vuosina
1945–1955 syntyneet, ovat eläköitymässä, ja 65 vuotta täyttäneiden määrä yhdessä
pidentyneen eliniänodotteen kanssa horjuttavat huoltosuhdetta. Väestörakenne on
huomattavasti epäedullisempi kuin 1970- ja 1980-luvuilla, jolloin Suomen hyvinvointivaltio luotiin. (Korkman, 2011, s. 39–40.) Täten lasten ja nuorten, tulevien
veronmaksajien hyvinvoinnin kehityksen tukeminen on nuorten oman edun lisäksi
myös yhteiskunnan edun mukaista, jotta yksilöiden potentiaali voidaan valjastaa
hyvinvointivaltion ja yhteiskunnan rakenteita tukemaan. Pohjoismainen hyvinvointimalli pyrkiikin edistämään kansalaisten tasa-arvoisia mahdollisuuksia itsensä
kehittämiseen ja elämässä menestymiseen ja torjumaan köyhyyttä oikeudenmukaisemmalla tulonjaolla, mihin pelkät markkinavoimat johtaisivat (Korkman, 2011, s.
10, 21). Kaikilla lapsilla ja nuorilla tulisi olla samat mahdollisuudet taustasta riippumatta. Tietoa nuorten aikuisten hyvinvoinnin ja erityisesti lapsuuden ja nuoruuden aikaisten perheiden sosiaalisista tekijöistä, joihin voidaan yhteiskunnan tasolla
vaikuttaa, tarvitaan, jotta verorahoja voidaan kohdentaa hyvinvointia ennakoiviin
palveluihin. Tieto riskitekijöistä on tärkeä tiedolla johtamisen väline tulevien ikäluokkien tulevaisuutta koskevien palveluiden ja palvelurakenteita koskevien päätösten tueksi. Mitä varhaisemmin yhteiskunnan kulurakennetta kuormittaviin tekijöihin puututaan, sitä suuremmat säästöt ennakoivilla ja oikea-aikaisilla palveluilla
saadaan korjaaviin palveluihin nähden (Heckman, 2006), yksilön henkilökohtaisen
hyvinvoinnin lisäksi.
1
Hyvinvointivaltion käsitteellä voidaan tarkoittaa neljää erilaista mallia: Keski-Euroopan konservatiivista mallia, Etelä-Euroopan perhekeskeistä mallia, anglosaksista liberaalista mallia ja pohjoismaista
sosiaalidemokraattista mallia (Esping-Andersen, 1990, viitattu lähteessä Korkman, 2011). Mallit erotellaan yksinkertaisimmillaan kollektiivisen riskien tasauksen laajuuden ja markkinatalouden asemaan
suhtautumisen mukaan (Korkman, 2011, s. 29–30).
2
Hyvinvointivaltio on erilaisten hyvinvointi-instituutioiden, kuten työttömyysturvan, sairasvakuutuksen ja eläkejärjestelmän muodostelma. Näiden instituutioiden kautta valtio toteuttaa kansalaisilleen lupaamat sosiaaliset oikeudet. (Karvonen, Kestilä & Mäki-Opas, 2017, s. 253.) Hyvinvointivaltion toimintamuotoja ovat erilaiset tulonsiirrot, terveydenhuolto, koulutus ja muut hyvinvointipalvelut (Korkman, 2011, s. 25).
3
Hyvinvointivaltion käsite korostaa erityisesti valtion roolia, kun hyvinvointiyhteiskunnan käsite korostaa kuntien, työmarkkinaosapuolten, järjestösektorin, yritysten, kirkon ja muun ”ei-valtion” roolia.
Hyvinvointivaltion käsite katsotaan sisältyvän hyvinvointiyhteiskunnan käsitteeseen. (Julkunen, 2017,
s 46–47.)
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Perinteisesti pohjoismaisessa hyvinvointivaltiokontekstissa hyvinvointi on jaettu Erik Allardtin hyvinvointiteorian (1975; 1976a; 1976b; 1989; 1993) mukaan
kolmeen ulottuvuuteen, elintasoon, sosiaalisiin suhteisiin ja itsensä toteuttamiseen.
Näistä kolmesta hyvinvoinnin ulottuvuudesta eniten tietoa kansallisiin rekistereihin
on kirjattu elintasosta, jota on mitattu koulutukseen ja terveyteen liittyvien mittareiden avulla. Tässä tutkimuksessa keskitytään juuri noihin kahteen mittariin. Erityisesti tutkitaan mielenterveyttä ja koulutusastetta. Niiden ja koko aikuisuuden hyvinvoinnin perusta luodaan lapsuuden ja nuoruuden aikana (Paananen, Ristikari,
Merikukka, Rämö & Gissler, 2012, s. 3). Lapsuuden ja nuoruuden kasvuolosuhteet
ja niiden aikainen kehitys, elämäntapa- ja koulutusvalinnat luovat täten perustan
yksilön myöhemmälle hyvinvoinnille. Yksilön hyvinvointiin ja sen kehittymiseen
vaikuttavat elämänkulun aikana monet erilaiset tekijät, esimerkiksi yksilön perhetausta ja geneettinen perimä, yksilön omat kokemukset sekä yhteiskunnalliset muutokset.
Tässä tutkimuksessa tutkitaan sosiaalisia tekijöitä – kasvuympäristön tekijöitä
– sosiaaliepidemiologian näkökulmasta4. Näihin tekijöihin voidaan vaikuttaa yhteiskunnan tasolla joko suoraan tai välillisesti palvelu- ja etuusjärjestelmän avulla.
Tarkastelunäkökulman ulkopuolelle jäävät biologiset tekijät, kuten geneettinen perimä. Tutkimus sijoittuu terveyssosiologian5 kentälle tarkasteltaessa terveyden yhteiskunnallista ulottuvuutta kansanterveyden näkökulmasta. Tutkimuksen yhteen
nitova käsite elämänkulkunäkökulma6 tutkii kuinka aikaisempien elämänvaiheiden
sosiaaliset tekijät ovat yhteydessä myöhempien elämänvaiheiden terveyteen – sairastavuuden kautta – ja sosioekonomiseen asemaan (Kestilä & Rahkonen, 2011, s.
228).
Tutkimus vastaa tutkimuskysymyksiin Mitkä lapsuuden aikaiset sosiaaliset tekijät ovat yhteydessä myöhempään mielenterveyteen ja koulutusasteeseen? ja Miten vanhempien mielenterveyden häiriöt ovat yhteydessä myöhempään mielenterveyteen? Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa hyvinvoinnin – mielenterveyden ja
peruskoulutuksen jälkeisen lyhyen koulutuspolun – lapsuuden ja nuoruuden
4

Sosiaaliepidemiologia on epidemiologian osa-alue, joka tutkii terveyden ja sairauden sekä niihin vaikuttavien sosiaalisten tekijöiden esiintyvyyttä ja jakautumista eri väestöryhmissä (Laaksonen & Silventoinen, 2011, s. 11–25).
5
Terveyssosiologia tutkii terveyttä, sairautta, lääketiedettä ja terveydenhuoltoa yhteiskunnassa (Karvonen, Kestilä & Mäki-Opas, 2017).
6
Osassa aiemmista suomalaisista kirjoituksista, kuten Mikko Laaksosen & Karri Silventoisen teoksessa
Sosiaaliepidemiologia (2011), elämänkulun käsitteen sijasta on käytetty käsitettä elämänkaari ja elämänkaariepidemiologia kuvaamaan samaa tutkimuksellista näkökulmaa (Ilmakunnas, Kestilä, Karvonen & Kauppinen, 2017, s. 81).

20

aikaisia sosiaalisia riskitekijöitä ja suojaavia tekijöitä sekä näiden tekijöiden välisiä
mekanismeja. Tätä uutta tietoa tarvitaan hyvinvointiongelmien ja -vajeiden ehkäisevän työn ja painopisteiden määrittelyn tueksi, sosiaalipoliittisen päätöksenteon
avuksi, yhteiskunnan palvelurakenteiden parantamiseksi ja oikea-aikaisen toiminnan kohdistamiseksi. Tutkimuskysymyksiä tarkastellaan yhden kokonaisen syntymäkohortin – Suomessa vuonna 1987 syntyneiden – hyvinvointia suomalaisessa
hyvinvointivaltiokontekstissa sosiaaliepidemiologian näkökulmasta. Kansallinen
syntymäkohortti 1987 -rekisteriaineisto on ainutlaatuinen näkymä yhden ikäluokan
hyvinvointiin – mielenterveyteen, koulutusasteeseen ja niihin yhteydessä oleviin
sosiaalisiin tekijöihin – lähes kolmen vuosikymmenen ajalta. Vuonna 1987 syntynyt ikäluokka on elänyt voimakkaan murroksen aikaa. Heidän nuoreksi aikuiseksi
kasvamistaan ovat varjostaneet 1990-luvun alun syvä ja vaikea lama varhaislapsuudessa, 2000-luvun lopussa alkanut pidempi ja lievempi taantuma taloudellisen
itsenäistymisen vaiheessa ja hyvinvointipalveluihin kohdistuneet leikkaukset 7
1990-luvun alusta alkaen (esim. Paakkonen, 2012, viitattu lähteessä Paananen ym.,
2012). Valtaosalla vuonna 1987 syntyneistä nuorista aikuisista menee kuitenkin hyvin (Paananen ym., 2012, s. 43; Ristikari ym., 2016, s. 97). On silti huomattava
joukko nuoria aikuisia, jotka tarvitsevat tukea kiinnittyäkseen yhteiskuntaan.

7

1990-luvulla lasten ja perheiden peruspalveluita karsittiin, ja ehkäisevästä työstä tingittiin. Koululaisten terveystarkastuksia vähennettiin, neuvolan perhevalmennuksia karsittiin, lapsiperheiden kotipalvelut ajettiin alas ja koulujen ja päiväkotien resursseissa ja henkilöstömitoituksessa säästettiin (esim. Korkman, 2011, s. 36–37; Paakkonen, 2012).
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2

Kirjallisuuskatsaus

2.1

Yhteiskunnallinen konteksti

Vuonna 1987 syntyneitä lapsia voisi kutsua kahden laman lapsiksi. He ovat eläneet
läpi 1990-luvun alun ja 2000-luvun lopun laman. Samanaikaisesti heidän varttuessaan elämäntavat ovat muuttuneet rajusti voimakkaan digitalisoitumisen ja mobiililaitteiden yleistymisen myötä (Piispa 2018, s. 139–157). Täten maailman tapahtumat ovat tulleet entistä lähemmäs. Kaupungistuminen on vaikuttanut palveluiden
yhdenvertaiseen tarjoamiseen (Ristikari ym., 2016, s. 4), ja säästämisestä on tullut
enemmän sääntö kuin poikkeus. Suomi kasvuympäristönä on kansainvälistynyt
etenkin Euroopan unioniin liittymisen myötä, mikä on tarjonnut nuorille mahdollisuuksia katsoa myös Suomen rajojen ulkopuolelle.
2.2

Lapsuus ja nuoruus

Nuoruudelle ei ole yhtä ainoaa määritelmää. Yleisesti nuoruus määritellään ajanjaksona lapsuuden ja aikuisuuden välissä. Milloin sitten lapsuus loppuu ja aikuisuus alkaa? YK:n määritelmän (esim. [YK], 2019) mukaan nuoriksi määritellään
kaikki 15–24-vuotiaat, kun taas Suomen nuorisolain 1285/2016 (Finlex, 2019a)
mukaan nuoria ovat kaikki alle 29-vuotiaat. Toisaalta lain silmissä 18-vuotias katsotaan täysi-ikäiseksi ja lapsilisää maksetaan alle 17-vuotiaista lapsista (Tulokas &
Laakkonen, 2018, s. 76). Ensimmäiset merkit murrosiästä voivat alkaa jopa 9-vuotiaana (Mouritsen ym., 2013). Nuorten vapaa-aikatutkimuksessa, jossa haastateltiin
7–29-vuotiaita, nuorten itsensä mielestä nuoruus alkaa noin 10-vuotiaana ja päättyy
noin 20-vuotiaana (Myllyniemi & Berg, 2013, s. 14–17).
2.3

Hyvinvointi

Hyvinvoinnin käsite on haastava määritellä tyhjentävästi. Se on moniulotteinen ja
saa eri yhteyksissä eri merkityksiä. Sillä ei ole yhtä oikeaa ja jaettua määritelmää.
(Esim. Diener, 1984; Joronen, 2005; Karisto, 1984; 2008; Konu, 2002; ÅstedtKurki, 1992.) Kielitoimiston sanakirjan (2019) mukaan käsitteellä hyvinvointi viitataan vaurauteen ja hyvään terveydentilaan. Yleisesti hyvinvoinnin voidaan ajatella olevan erilaisten toisiaan tukevien osatekijöiden tulo. Esimerkiksi terveyden
heikentyessä koettu hyvinvointi heikentyy, vaikka muut hyvinvoinnin osatekijät
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olisivat kunnossa. Voidaan puhua sekä yksilötason että yhteisötason hyvinvoinnista.
Yhteisötason hyvinvoinnin osatekijöillä viitataan objektiivisesti mitattavissa oleviin aineellisiin ja sosiaalisiin hyvinvointia kuvastaviin tekijöihin kuten elinoloihin,
työhön ja koulutukseen liittyviin tekijöihin, sekä toimeentuloon. Yksilötason hyvinvoinnin osatekijöiksi luetaan subjektiiviseen kokemukseen omasta elämänlaadusta liittyvät tekijät, esimerkiksi sosiaaliset suhteet, itsensä toteuttaminen, onnellisuus ja sosiaalinen pääoma. (Moisio, Karvonen, Simpura & Heikkilä, 2008.)
2.3.1 Allardtin hyvinvointiteoria
Hyvinvointitutkimukseen liittyy useita tarveteorioita (esim. Allardt, 1976a; Maslow, 1954; 2011; Max-Neef, Elizalde & Hopenhayn, 1991), joiden mukaan hyvinvointi on erilaisten tarpeiden kokonaisuudesta koostuva tila, jossa ihmisen on mahdollista saada merkityksellisimmät tarpeensa tyydytettyä (Hirvilammi, 2015, s. 28).
Kaikki hyvinvoinnin ulottuvuudet ovat tarpeellisia ja jatkuvassa yhteydessä toisiinsa (esim. Allardt, 1976a; Max-Neef ym., 1991). Tarpeiden välillä ei nähdä olevan muuttumatonta ja kaikille samanlaista tärkeysjärjestystä (Maslow, 1954, s. 98;
Max-Neef ym., 1991, s. 17). Hyvinvointia lisäävät erilaisten tarpeiden tasapainoinen toisiinsa yhdistyminen (Maslow, 2011). Tarpeet ovat myös ajan yhteiskunnallista tilannetta kuvaavia tekijöitä (Fromm, 1979; Karisto, 1984.) Tarveteorioissa on
yleisesti nähty tarpeiden tyydytyksen päämääränä terveys, osallisuus, autonomia,
vapaus ja itsensä toteuttaminen (esim. Max-Neef ym., 1991). Tarpeet eroavat haluista siinä, että tarpeet ovat ihmiselle välttämättömiä (Soper, 2006). Andrzej
Huczynski & David Buchanan (2001) toteavat, että ihmisellä on yhdeksän synnynnäistä tarvetta:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

biologiset tarpeet
turvallisuuden tarpeet
liittymisen tarpeet
arvostuksen tarpeet
tietämisen ja ymmärtämisen tarpeet
estetiikan tarpeet
yliaistillisuuden/ylimaailmallisuuden tarpeet
kyselyn ja mielipiteen ilmaisun vapauden tarpeet
itsensä toteuttamisen tarpeet

Tarvenäkökulman lisäksi hyvinvointia voidaan lähestyä myös resurssinäkökulmasta. Aineettomat ja aineelliset resurssit mahdollistavat yksilölle aktiivisen
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toimijuuden. Omilla toimillaan yksilö hallitsee resursseja ja täten tarpeiden tyydyttäminen on mahdollista (Erikson & Uusitalo, 1987).
Pohjoismaisessa hyvinvointitutkimuksessa käytetään usein Erik Allardtin hyvinvointiteorian (1975; 1976a; 1976b; 1989; 1993) määritelmää hyvinvoinnin käsitteestä. Allardtin teoria kuvaa hyvinvoinnin sisällön moniulotteisuutta. Allardt
korostaa, että hyvinvointi on määriteltävä uudelleen elinolojen muuttuessa, sillä
hyvinvointi määräytyy historiallisesti. Se on hänen mukaansa tila, jossa ihmisen on
mahdollista tyydyttää perustarpeensa. (Allardt, 1976a; 1976b.) Allardt jakaa Maslow´n (1943; 1968) tapaan tarpeet tarvehierarkian mukaisesti puutos- ja kehitystarpeisiin. Puutostarpeita ovat esimerkiksi ravinnonsaanti ja terveys. Kehitystarpeita
ovat puolestaan esimerkiksi sosiaaliset suhteet ja itsensä toteuttaminen. Allardt
erottaa toisistaan myös tarpeet ja preferenssit, joita luodaan esimerkiksi muodilla
ja mainoksilla. (Allardt, 1976a.) Allardtin mukaan hyvinvointi rakentuu kolmen
hyvinvoinnin ulottuvuuden, 1) elintason (having), 2) sosiaalisten suhteiden8 (loving) ja 3) itsensä toteuttamisen (being)9, muodostamasta kokonaisuudesta (kuvio
1). Elintasoulottuvuus perustuu aineellisiin resursseihin ja fysiologisiin tarpeisiin.
Sitä on mitattu koulutukseen ja terveyteen liittyvien tekijöiden avulla. Allardt
(1976a; 1993) pitää terveyttä hyvinvoinnin perusedellytyksenä ja näkee hyvinvoinnin perustason olevan pitkälti terveyden varassa. Terveys10 vaikuttaa hyvinvoinnin
muihin osa-alueisiin, kuten mahdollisuuteen kouluttautua.
2.4

Elämänkaari ja elämänkulkunäkökulma

Ikäsidonnaiset elämänvaiheet, kuten lapsuus ja nuoruus, voidaan ajatella jatkumona, jossa aikaisemmat elämänvaiheet kehitystehtävineen seuraavat vääjäämättömästi kuin vuodenajat toisiaan luoden pohjan myöhemmälle hyvinvoinnille
(Dunderfelt, 1998). Puhutaan elämänkaaren käsitteestä (life span). Elämänkaaren
aikana yksittäiset tapahtumat joko suojaavat tai heikentävät myöhempien elämänvaiheiden hyvinvointia ja sen kehitystä. Elämänkaaritutkimuksessa selvitetään
8

Suomennettu myös yhteisyyssuhteeksi (Kiilakoski, Gretschel & Nivala, 2012).
Itsensä toteuttamisen määrittely on koettu hankalaksi, jopa Allardtin (1998, s. 5) itsensä mukaan. Sillä
tarkoitetaan sitä, että ihminen elää mahdollisimman harmonisessa suhteessa muiden ihmisten ja luonnon
kanssa (Allardt 1989, s. 7, Hirvilammi 2015, s. 69–70).
10
Maailman terveysjärjestö WHO määrittelee terveyden täydelliseksi fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin tilaksi. Määritelmää on kritisoitu sen mahdottomuudesta, sillä terveys on ajassa muuttuva tila, johon vaikuttavat niin sairaudet, ympäristöt, kokemukset ja arvot kuin asenteetkin. Sairaus
kuvataan tyypillisesti poikkeavuudeksi normaalista terveydentilasta, joskaan sekään määritelmä ei ole
yksiselitteinen, kuten ei ole terveydenkään. (Huttunen, 2018.)
9
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koko väestölle yhteisiä elämänvaiheisiin liittyviä muutoksia. Elämänkaaren käsite
sopii kuitenkin huonosti kuvaamaan niitä yksilöitä, jotka toimivat vasten yleisiä
normeja ja odotuksia. (Alwin, 2012.) Tätä ajallista vaihtelua yksilöiden elämänvaiheiden välillä pyrkii huomioimaan elämänkulkunäkökulma (life course approach)
(Alwin, 2012), joka tarjoaa välineitä pitkittäisaineistolla tehtäviin elämänkulkututkimuksiin, joissa otetaan huomioon juuri yksilöiden aikaisemmat kokemukset.

Kuvio 1. Allardtin hyvinvointiteorian (1975; 1976a; 1976b; 1989; 1993) mukaan hyvinvointi rakentuu kolmesta ulottuvuudesta: elintasosta, sosiaalisista suhteista ja itsensä
toteuttamisesta. Koulutus ja terveys ovat osa elintasoulottuvuutta.

Elämänkulkunäkökulman mukaan elämä näyttäytyy polkujen ja risteysten verkostona, jolloin yksilöllisten valintamahdollisuuksien ja muuntelun tila on suurempi
kuin elämänkaariajattelussa (Vilkko, 2001). Elämänkulkunäkökulma on joukko
erilaisia teorialähtöisiä lähestymistapoja ja selitysmalleja ennemmin kuin yhtenäinen teoria (Alwin, 2012; Elder & Shanahan, 2006; Mayer, 2009). Elämänkulkunäkökulma korostaa yksilön aiempien elämänvaiheiden merkitystä, sillä aikaisemmat tapahtumat ja kokemukset voivat ennustaa tulevia tapahtumia ja kokemuksia ja vaikuttavat kykyyn hallita niitä (Elder, Johnson & Crosnoe, 2003).
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Elämänkulku koostuu elämävaiheista ja niitä jaksottavista siirtymistä, käännekohdista. Tällaisia siirtymiä ovat esimerkiksi koulutuksesta työelämään siirtyminen ja
avioituminen. Siirtymäkohdissa jokin elämänvaihe päättyy ja uusi alkaa luoden
mahdollisuuden rakentaa elämä uudelleen.
Merkittävästi elämänkulkututkimusta kehittänyt Glen Elder kollegoineen
(esim. Elder & Giele, 2009; Elder & Shanahan, 2006) on esittänyt elämänkulkututkimukselle viisi lähtökohtaa:
1.
2.
3.
4.
5.

yksilön kehittyminen ja ikääntyminen läpi elämän
yksilön oma toimijuus valintoja tehtäessä
elämäntapahtumien ajoittuminen
yksilöiden elämät ovat kytköksissä toisiinsa
ajan ja paikan historiallisuus

Näiden lähtökohtien mukaan yksilö kehittyy läpi elämän ja yksilön käyttäytymistä
voi ymmärtää ottamalla huomioon hänen aikaisemmat kokemuksensa elämässä.
Elämänkulku nähdään kasaantuvana prosessina ja siten koko elämänkulkua tulisi
tarkastella prosessina yksittäisten hetkien sijasta. Elämänkulkunäkökulmassa yksilö on aktiivinen toimija, joka omalla toiminnallaan, päätöksillä ja valinnoillaan
tuottaa muutoksia olosuhteisiin ja elämänkulkuunsa (Elder ym., 2003). Toiminnan
ajoituksella on oma merkityksensä myös elämänkulkuun. Samat tapahtumat ja kokemukset voivat tuottaa erilaisia vaikutuksia ja seurauksia elämänkulussa riippuen
siitä, missä kohdin ne ajallisesti sattuvat ja tapahtuvat. Näkökulman mukaan yksilöiden väliset elämänkulut kietoutuvat toisiinsa verkostoiksi ja tekevät yksilöt riippuvaisiksi toisistaan. Aika (historiallinen aika, ikä, syntymäkohortti11) ja paikka
(maantieteellinen paikka, yhteiskunta ja paikalliset ympäristöt) vaikuttavat siihen,
kuinka yksilö rakentaa ja arvioi elämäänsä. Yksilön elämää tuleekin tarkastella sitä
todellisuutta vasten, jossa se on eletty. Elämänkulkututkimukselle on olennaista
ajan huomioiminen ja erityisesti yksilön elämän seuraaminen yli ajan (Ilmakunnas,
Kestilä, Karvonen & Kauppinen, 2017, s. 77). Erilaisten yksittäisten kehityskulun
suuntaa muuttavien tapahtumien lisäksi kiinnostuksen kohteena ovat erilaiset polut
(pathway), urat (trajectory) ja siirtymät (transition) elämänkulussa (Elder & Shanahan, 2006; Pallas, 2003). Polkuja rajoittavat erilaiset instituutiot ja organisaatiot
sekä kulttuuriset tekijät (Elder & Shanahan, 2006). Puhutaan esimerkiksi koulutuspolusta, johon vaikuttaa koulutusjärjestelmä. Uran käsitteellä viitataan yksilön

11

Syntymäkohortilla viitataan tässä yhteydessä tiettynä vuonna/vuosina syntyneisiin, jotka ovat eläneet
läpi saman aikakauden.
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omaan kehityskulkuun, johon yksilö itse vaikuttaa (Pallas, 2003). Esimerkkinä
mainittakoon työura. Siirtymän käsitteellä viitataan muutokseen henkilön asemassa
tai tilassa (Kuh, Ben-Shlomo, Lynch, Hallqvist & Power, 2003). Siirtymät liittyvät
polun ja uran käsitteisiin siten, että polut ja urat muodostuvat erilaisista siirtymistä
ja niiden välisistä ajanjaksoista. (Elder & Shanahan, 2006.)
Tutkimuksellisesti henkilökohtainen elämänkulku on jaettavissa kahteen osaan.
Puhutaan elämänhistoriasta ja elämäntarinasta. Elämänhistoria muodostuu konkreettisista faktoista, joita ovat esimerkiksi tiedot perhesuhteista, koulutus- ja työhistoriasta – tiedoista, jotka kirjaantuvat rekistereihin. Elämäntarina puolestaan on
yksilön kokemuksellinen elämänkulku, prosessi, jossa yksilö tulkitsee ja merkityksellistää elämänsä tapahtumia ja luo niistä yhtenäisen tarinan, pohjan minäkuvalleen. (Kivelä, 2004, s. 7.)
2.4.1 Elämänkulku epidemiologian näkökulmasta
Epidemiologia tutkii terveyden ja sairauden jakautumista väestössä ja siihen vaikuttavia tekijöitä (Porta, 2008). Sosiaaliepidemiologia nähdään epidemiologian yhtenä osa-alueena, joka on keskittynyt tutkimaan terveyteen vaikuttavia sosiaalisia
tekijöitä (esim. Berkman & Kawachi, 2000; Krieger, 2001; Myer, Susser, Link, &
Morroni, 2008; Oakes & Kaufman, 2006). Sosiaaliepidemiologia on tutkimusala,
jossa tarkastellaan terveyden ja sairauden sekä niihin vaikuttavien sosiaalisten tekijöiden esiintyvyyttä ja jakautumista eri väestöryhmissä (Laaksonen & Silventoinen, 2011). Sosiaaliepidemiologiassa elämänkulkunäkökulma tukeutuu ajatukseen,
että biologiset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat itsenäisesti, kasautuvasti ja yhteisvaikutuksessa toistensa kanssa aikuisuuden terveyteen ja sairastavuuteen (Ilmakunnas ym., 2017). Puhutaan biologisesta ja sosiaalisesta ohjelmoinnista.
Sosiaalinen ohjelmointi (social programming) korostaa lapsuuden elinolojen
suoraa tai epäsuoraa vaikutusta aikuisuuden terveyteen (Kestilä & Rahkonen,
2011). Näihin sosiaalisiin tekijöihin yksilön ja perheen on mahdollista vaikuttaa
suoraan toisin kuin biologisiin tekijöihin. Jopa yhteiskunta pyrkii vaikuttamaan yksilöiden sosiaalisiin tekijöihin poliittisin keinoin. Biologisista tekijöistä puhuttaessa käytetään termiä biologinen ohjelmointi (biological programming). Kaksos- ja
perhetutkimuksen mukaan biologiset tekijät, kuten geneettinen perimä, ohjaavat
vaikutusta, mutta ympäristö voi voimistaa tai tukahduttaa biologisten tekijöiden
vaikutusta (esim. Silventoinen & Kaprio, 2008). Biologisten tekijöiden vaikutuksia
voidaan pyrkiä kompensoimaan sosiaalisilla tekijöillä. David Barkerin (1994) mukaan ympäristötekijät ohjelmoivat kehoa ja sen toimintoja tiettyjen kasvun
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kriittisten vaiheiden aikana kohdussa ja varhaislapsuudessa. Puhutaan biologisen
ohjelmoinnin hypoteesista, Barkerin hypoteesista (Barker, 1992). Nykyään puhutaan myös epigenetiikasta (esim. Häkkinen ym., 2015). Epigenetiikka tutkii geenien toiminnan säätelijöitä, jotka voivat muuttua ympäristön vaikutuksesta. Geenien säätelijät ikään kuin määräävät geenien toiminnan tehokkuuden. Epigeneettinen säätely voi periytyä sukupolvelta toiselle. Itse geenien perimmäiseen rakenteeseen se ei vaikuta.
Kuviossa 2 esitetään kolme sosiaaliepidemiologisen elämänkulkututkimuksen
yksinkertaistettua selitysmallia lapsuuden ja nuoruuden elinolojen yhteydestä myöhempään nuoren aikuisuuden terveyteen. Esitetyt mallit eroavat toisistaan siinä,
mikä on lapsuuden ja aikuisuuden elinolojen yhteys aikuisuuden terveyteen (Kestilä & Rahkonen, 2011). Lapsuuden elinoloilla viitataan esimerkiksi vanhempien
sosioekonomiseen asemaan12, perheen rakenteeseen ja taloudellisiin ja sosiaalisiin
ongelmiin ja aikuisuuden elinoloilla koulutukseen (Ilmakunnas ym., 2017). Biologiseen ohjelmointiin liittyvät selitykset voidaan jakaa kahteen pääalueeseen (Kuh
& Ben-Shlomo, 2004): piilovaikutusmalliin13 (latency model) ja biologisten polkujen malliin (biological pathways). Piilovaikutusmallissa (kuvio 2, a) ongelmat tietyissä kriittisissä varhaisissa elämänvaiheissa, kuten sikiöaikana tai varhaislapsuudessa, voivat jättää jäljen, joka on suurempi kuin samanlaisten ongelmien vaikutukset myöhempien elämänvaiheiden aikana. Noiden kriittisten elämänvaiheiden
aikana tapahtuneet altistukset voivat vaikuttaa terveyteen pitkänkin piilevän ajanjakson jälkeen. Biologisen ohjelmoinnin perusajatuksena on, että biologiset tekijät
vaikuttavat sairauden puhkeamiseen piilevän kauden jälkeen itsenäisesti tai yhteisvaikutuksessa myöhempien riskien jälkeen (Kestilä & Rahkonen, 2011). Sosiaalinen ohjelmointi voidaan myös jakaa kahteen pääalueeseen: sosiaalisten polkujen
malliin (social pathways) ja kasautumismalliin (accumulation model). Sosiaalisten
polkujen mallissa, kuten myös biologisten polkujen mallissa (kuvio 2, b), yksittäinen tapahtuma voi ohjata yksilön polulle, jolla hän kohtaa heikompaan terveyteen
johtavia tekijöitä. Siten varhaisilla elämäntapahtumilla ei välttämättä ole suoraa
vaikutusta terveyteen vaan vaikutus kulkee muiden tekijöiden kautta. Voidaan puhua riskitekijöiden ketjuuntumisesta, jossa yksi tekijä johtaa toiseen (Kuh ym.,
2003; Ben-Shlomo & Kuh, 2002). Polkumallissa yksi riskitekijä lisää toisen riskitekijän kokemisen todennäköisyyttä (Ben-Shlomo & Kuh, 2002; Kuh ym., 2003).

12
Sosioekonomista asemaa määrittävät eniten koulutus, ammattiasema sekä tulot ja varallisuus (Karvonen, Kestilä & Mäki-Opas, 2017, s. 257).
13
Käytetään myös termiä latenssimalli ja kriittisten tai sensitiivisten ajanjaksojen malli.
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Kasautumismallissa (kuvio 2, c) edulliset kokemukset ja asiat kasautuvat ajan
myötä samoille ihmisille, kuten myös epäedulliset. Kasaantuneet ongelmat voivat
vaikuttaa terveyteen yhä voimakkaammin elämänkulussa. Yhteiskuntatieteissä puhutaan niin sanotusta Matteus-efektistä14(Merton, 1968). Kasautumismalli ei edellytä, että kasautuvat kokemukset tapahtuisivat erityisten kriittisten ajanjaksojen aikana.

Kuvio 2. Sosiaaliepidemiologisen elämänkulkututkimuksen selitysmallit lapsuuden ja
nuoruuden elinolojen yhteydestä myöhempään nuoren aikuisuuden terveyteen (esim.
Ilmakunnas ym., 2017; Kestilä & Rahkonen, 2011) (muokattu Berkmanin (2009, kuvio 3)
mukaan).

Kaikki edellä mainitut selitysmallit liittyvät läheisesti toisiinsa, ja niillä kaikilla on
selitysarvoa terveyden ja sairastavuuden kehittymisessä elämänkulussa (Kestilä &
Rahkonen, 2011). Esimerkiksi varhaisten elämänvaiheiden vaikutukset ilmenevät
monimutkaisina prosesseina, joissa sekä varhaisten että myöhempien elämänvaiheiden kokemukset kumuloituvat ja vaikuttavat toisiinsa (Lynch & Smith, 2005).
14
Nimi viittaa Matteuksen evankeliumiin, jossa sanotaan: ”Jolla on, sille annetaan, mutta jolla ei ole,
siltä otetaan pois sekin, mitä hänellä on.”
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Luultavasti erilaiset biologiset ja sosiaaliset tekijät vaikuttavat terveyteen niin itsenäisesti ja kumulatiivisesti kuin yhteisvaikutustenkin kautta (Ben-Shlomo & Kuh,
2002; Kuh ym., 2003). David Blanen ja kollegoiden (2007) mukaan kasautumismalli kuvaa parhaiten prosessia terveyden elämänkulkutarkastelun taustalla. Kasautumismallin puolesta puhuu sekin, etteivät kaikkein hyvä- ja huono-osaisimpien
väliset erot terveydessä näytä kaventuvan iän myötä (Corna, 2013).
2.5

Ympäristön vaikutus hyvinvointiin

Elämänkulkunäkökulman mukaan ympäristö (historiallinen paikka) vaikuttaa yksilön kehitykseen ja elämänkulkuun maantieteellisen paikan, yhteiskunnan ja paikallisten ympäristöjen kautta (esim. Elder & Giele, 2009; Elder & Shanahan, 2006).
Paikallisista ympäristöistä perheen tiedetään vaikuttavan lapsen ja nuoren terveyskäyttäytymiseen, mutta myös kouluyhteisö, naapurustot ja muut yhteisöt vaikuttavat osaltaan (Rose ym., 2003). Sosiaaliepidemiologiassa terveyteen vaikuttavat sosiaaliset tekijät on usein luokiteltu sisäkkäisinä kehinä siten, että sisimpänä ovat
yksilölliset tekijät, ympärillä sosiaalisiin ryhmiin ja yhteisöihin liittyvät tekijät ja
uloimpana koko yhteiskunnan tasoiset sosiaaliset, kulttuuriset ja ympäristöön liittyvät olosuhteet (esim. Dahlgren & Whitehead, 1991, s. 11). Yksilöllisillä tekijöillä
tarkoitetaan yksilötason tekijöitä, yksilöön itseensä liitettäviä ominaisuuksia, esimerkiksi sukupuoli ja hänen koulutusasteensa. Ympäristötason tekijät viittaavat nimensä mukaisesti ympäristön ominaisuuksiin, kuten koulun koettuun osallisuuteen
tai perheen taloudelliseen tilanteeseen. Ympäristöistä puhuttaessa ympäristöllä voidaan tarkoittaa joko sosiaalisista tai kulttuurillista ympäristöä. Tässä kappaleessa
käsitellään ympäristön yhteyksiä hyvinvointiin, käydään läpi taustalla olevia mekanismeja ja luokitellaan ympäristöjä niiden analysoinnin helpottamiseksi.
2.5.1 Osallisuus koulussa
2000-luvun aikana osallisuudesta on kehkeytynyt keskeinen lapsi- ja nuorisopolitiikan käsite, joka on tullut osaksi koulutuspolitiikkaa (Kiilakoski, 2017), sosiaalityötä, yhdyskuntasuunnittelua ja ylipäätään niitä kasvuympäristöjä, missä lapset ja
nuoret toimivat (Pajulammi, 2014, s. 329–430). Osallisuudella ei ole yhteisestä hyväksyttyä määritelmää (Kiilakoski, 2017; Kiilakoski, Gretschel & Nivala, 2012;
Kiili, 2016). Lapsipoliittisessa kontekstissa osallisuutta voidaan hahmottaa ”yleisesti suhdekäsitteenä, jossa käsitellään joko yksittäisen lapsen tai nuoren tai heidän
ryhmiensä suhdetta yhteisöihin tai yhteiskuntaan. Osallisuuden edistämisellä
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voidaan viitata yksilön toimintakyvyn lisääntymiseen, heidän kiinnittymiseensä
palvelujärjestelmiin ja yhteiskunnallisiin instituutioihin tai yhteiskuntaan.” (osajulkaisu V, Merikukka ym., 2019.) Lapsen oikeuksien sopimuksen 12. artiklassa
puolestaan todetaan, että lapsella on oikeus tulla kuulluksi häntä koskevissa asioissa ikä- ja kehitystasonsa mukaan. Artiklan on tulkittu korostavan sekä henkilökohtaista vaikuttamista että lasten julkista ja kollektiivista vaikuttamista omaa itseään ja lähiympäristöään koskevissa asioissa (Thomas & Percy-Smith, 2010, s. 2).
Osallisuutta voidaan tarkastella kahdesta näkökulmasta (Thomas, 2007). Yhtäältä osallisuus käsittelee päätöksentekoa, muutosten aikaansaamista ja julkista
keskustelua. Osallisuus hahmottuu suhteena päätöksentekoprosesseihin ja kykynä
saada aikaan muutoksia lähiympäristössä tai laajemmin yhteiskunnassa. Sen työkaluina ovat usein erilaiset kuulemistilaisuudet, keskustelut ja erityisesti nuorilla
aikuisyhteiskunnan päätöksentekorakenteita jäljittelevät edustukselliset rakenteet,
kuten oppilas- ja opiskelijakunnat hallituksineen tai nuorisovaltuustot. Toisaalta
osallisuus näyttäytyy yhteisöllisyytenä ja jäsenyytenä sekä tunteena siitä, että kuuluu osaksi johonkin. Tällöin osallisuus on kuulumista erilaisiin ryhmiin ja yhteisöihin. Keskeistä osallisuudessa ovat positiiviset vuorovaikutussuhteet ja emootiot.
Osallisuuden sosiaalisia ulottuvuuksia on koulutuksessa edistetty erityisesti ryhmädynamiikkaan vaikuttamalla, luokkarajat ylittäviä yhteisiä toimintoja lisäämällä
sekä kiinnittämällä huomiota opettajien ja nuorten väliseen vuorovaikutukseen.
(osajulkaisu V, Merikukka ym., 2019.)
2.5.2 Yleinen systeemiteoria
Sanakirjan (2019) mukaan reduktionismi on oppi, jonka mukaan ilmiöt ovat selitettävissä ilmiön muodostavien pienempien ja yksinkertaisempien osailmiöiden
pohjalta. Yleinen systeemiteoria (general systems theory) (Bertalanffy, 1968), jonka
katsotaan syntyneen reduktionismin vastavoimaksi, tukeutuu ajatukseen, jonka
mukaan kokonaisuus on enemmän kuin pelkästään osiensa summa. Esimerkiksi
yksilön syntyessä hän syntyy osaksi yhteisöä, jossa hän oppii yhteisön säännöt ja
tavat. Näin yksilö on osa laajempaa yhteisöä, systeemiä, joka on osista koostuva
kokonaisuus. Systeemissä osat vaikuttavat kokonaisuuteen ja päinvastoin kokonaisuus osiin. Osien ja kokonaisuuden vuorovaikutuksessa systeemi asettuu aina
jonkinlaiseen tasapainoon. Systeemin tasapainon järkkyessä, esimerkiksi vanhemman sairastuessa, yksilö joutuu osana systeemiä, perhettä, mukautumaan uuteen
tasapainotilaan, joka voi olla yksilön kannalta ongelmallinen. (Goldenberg & Goldenberg, 2012, s. 95–100.)
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2.5.3 Ekologinen systeemiteoria
Urie Bronfenbrennerin ekologinen systeemiteoria 15 (ecological systems theory)
(1979) käsittelee ihmisen kehittymistä yhteiskunnan kokonaisvaltaiseksi jäseneksi
– sosiaalistumista yhteiskuntaan. Kyseessä on kehityspsykologinen teoria. Teoria
on sittemmin nimetty uudelleen bioekologiseksi systeemiteoriaksi (bioecological
systems theory). Uusi nimi korostaa lapsen omaa biologiaa ensisijaisena mikroympäristönä, joka toimii kehityksen polttoaineena. (Härkönen, 2008.) Bronfenbrennerin ihmisen ekologisen kehityksen ja sen tutkimuksen määritelmä (1979,
s. 21) on suomennettu (Vasta, 2002, s. 222):
”Ihmisen kehityksen ekologiassa tutkitaan tieteellisesti koko elinajan tapahtuvaa aktiivisen, kasvavan ihmisen ja hänen välittömien elinympäristöjensä
muuttuvien ominaisuuksien välistä asteittaista, keskinäistä sopeutumista, johon vaikuttavat myös näiden ympäristöjen väliset suhteet ja laajemmat kontekstit, joihin ympäristöt sisältyvät.”
Bronfenbrennerin mukaan kehitykseen ja sosiaalistumiseen vaikuttavat ympäristön
erilaajuiset sisäkkäiset kehät, systeemit (kuvio 3), joiden kanssa yksilö on aktiivisessa vuorovaikutussuhteessa. Tämä sisältää kolme merkittävää oletusta: 1) yksilö
nähdään aktiivisena ja ympäristöön vaikuttavana, 2) ympäristön nähdään vaativan
yksilöä mukautumaan sen ehtoihin ja edellytyksiin ja 3) ympäristön käsitetään
koostuvan erilaajuisista sisäkkäistä kokonaisuuksista sekä niiden keskinäisistä suhteista, mikro-, meso-, ekso- ja makrojärjestelmistä (Bronfenbrenner, 1979; Saarinen, Ruoppila, & Korkiakangas, 1994, s. 88.)

15

Teoriaa kutsutaan myös nimellä ekologisten järjestelmien teoria. Sitä on nimitetty myös sosiaalistumisteoriaksi (esim. Saarinen, Ruoppila, & Korkiakangas, 1994, s. 88).
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Kuvio 3. Ekologisen systeemiteorian mukainen yksinkertaistettu kuvaus yksilön ja ympäristöjen (järjestelmien) suhteesta. Kronojärjestelmä kuvattu elämänkulkuna. (Muokattu Penn, 2005, s. 45.)

Lähin ympäristö, mikrojärjestelmä on ympäristö, joka sisältää ne rakenteet, joiden
kanssa lapsi on suoraan yhteydessä (Berk, 2000), esimerkiksi perhe, kaverit ja koululuokka (Saarinen ym., 1994, s. 88–89). Mikrojärjestelmän raja ei ole kodissa,
vaan se riippuu henkilön osallisuudesta mihin tahansa järjestelmään (Härkönen,
2008). Seuraava ulompi ympäristö, mesojärjestelmä, sisältää kehittyvän henkilön
sisältävien kahden tai useamman ympäristön väliset yhteydet ja prosessit, esimerkiksi kodin ja koulun väliset suhteet. Mesojärjestelmä on mikrojärjestelmien järjestelmä. (Bronfenbrenner, 2002, s. 264.) Toiseksi uloimmassa kehässä,
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eksojärjestelmässä on kaksi tai useampaa ympäristöä, joista ainakaan yksi ei sisällä
kehittyvää henkilöä. Nuo ympäristöt ovat keskenään yhteydessä, ja niissä ilmenee
kehittyvän henkilön välittömän ympäristön prosesseihin vaikuttavia tapahtumia,
esimerkiksi lapselle kodin ja vanhemman työpaikan välinen suhde. (Bronfenbrenner, 2002, s. 264–265.) Makrojärjestelmä on lapsen ympäristön uloin kehä. Sillä ei
ole tarkkaa kehystä, mutta sen katsotaan sisältävän kulttuuriset arvot, tavat ja lait.
Toisin sanoen makrojärjestelmä käsitetään yhteiskuntana. Ulkoisten ympäristöjen
ajassa tapahtuvaa kehitystä kutsutaan kronojärjestelmäksi. Rakenteiden vuorovaikutus järjestelmien sisällä ja välillä on ekologisten järjestelmien teorian avain. Kaksisuuntainen vaikutus on voimakkainta mikrojärjestelmässä, mutta vuorovaikutukset ulommissa järjestelmissä voivat vaikuttaa sisäisiin rakenteisiin. (Bronfenbrenner, 1979, s. 56, 81; Puroila & Karila, 2001, s. 210–211.)
Bronfenbrenner (1989, s. 190–193; 2002, s. 223–224) on kuvannut kehityksen
kaavan yhtälönä
Dt = f(t - p)(PE)(t - p),
jossa kehittyminen (D, tai tarkemmin kehittymisen tulos) on henkilön (P) ja ympäristön (E) vuorovaikutuksen funktionaalinen tulos (f). Funktion voidaan ajatella
olevan esimerkiksi yksi aiemmin esitetyistä sosiaaliepidemiologian selitysmalleista (s. 28–31). Kehitys tarkoittaa ajassa (t – p) tapahtuvaa muutosta, joka havaitaan ajanhetkellä t. Ajanmuutos t – p viittaa kauteen tai kausiin, jolloin sekä henkilöön että ympäristöön liittyvät voimat toimivat yhdessä ajan myötä. Varsinaisena
mielenkiinnon kohteena ei ole kehityksen tulos Dt, vaan yhtälön oikea puoli: prosessit, joiden välityksellä henkilön ja ympäristön ominaisuudet ovat vuorovaikutuksessa henkilön ominaisuuksiin elämänkulun aikana. (Härkönen, 2008.) Tässä
tutkimuksessa ollaan kiinnostuneita joko niistä ympäristöjen sosiaalisista tekijöistä,
jotka jonkin mekanismin kautta tuottavat kielteisen kehittymisen tuloksen yksilön
yhteiskunnan kokonaisvaltaiseksi jäseneksi tulemisessa, eli puhutaan riskitekijöistä,
tai myönteistä kehitystä tuottavista suojaavista tekijöistä. Ympäristöjen tekijöiden
lisäksi tutkitaan myös mekanismeja eli Bronfenbrennerin hengessä funktioita.
2.6

Hyvinvoinnin lapsuuden aikaiset sosiaaliset riskitekijät

Tässä tutkimuksessa Allardtin hyvinvointiteoria on valittu rajaamaan hyvinvoinnin
laajaa käsitettä. Jatkossa keskitytään hyvinvoinnin elintasoulottuvuuden lapsuuden
aikaisiin sosiaalisiin riskitekijöihin. Riskitekijät on määritelty sosiaaliseksi, taloudelliseksi tai biologiseksi tekijäksi, käyttäytymistavaksi tai ympäristöksi, joka on
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yhteydessä tai lisää alttiutta tietylle sairaudelle tai ongelmalle (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos [THL], 2019a). Esimerkiksi vanhempien mielenterveyden häiriöt
nähdään riskitekijänä heidän lastensa mielenterveydelle. Suojaava tekijä puolestaan nimensä mukaisesti – päinvastoin kuin riskitekijä – suojaa sairauksilta ja ongelmilta. Esimerkiksi koulutus suojaa huono-osaisuudelta16 (Ristikari ym., 2016, s.
99).
Epidemiologisessa tutkimuksessa on elämänkulkunäkökulmalla painotettu
varhaisten elämänvaiheiden yhteyttä myöhempään terveyteen (esim. Ben-Shlomo
& Kuh, 2002; Kuh ym., 2003; Marmot, Allen, Bell, Bloomer & Goldblatt, 2012).
Näiden elämänvaiheiden huono-osaisuus voi olla yhteydessä aikuisuuden terveyteen joko suoraan tai epäsuorasti ollen yhteydessä erilaisiin myöhempiin tekijöihin
ja polkuihin (Kestilä & Rahkonen, 2011). Lapsuuden ja nuoruuden aikaiset vanhempien ongelmat ja perheiden vaikeudet voivat heikentää vanhempien sosiaalisia
ja taloudellisia voimavaroja, mikä heijastuu usein myös perheen lasten ja nuorten
elinoloihin (esim. Ristikari ym., 2018a, esim. s. 24–30). Lapsuuden elinolot ovatkin
tyypillisesti riippuvaisia vanhempien resursseista ja hyvinvoinnista (Ilmakunnas
ym., 2017). Vanhempien huono-osaisuus voi periytyä heidän lapsilleen geneettisten,
biologisten, psykososiaalisten ja sosiaalisten tekijöiden kautta itsenäisesti tai yhdessä (esim. Ilmakunnas ym., 2017; Vauhkonen, Kallio & Erola, 2017). Puhutaan
huono-osaisuuden ylisukupolvisuudesta. Huono-osaisuuden ylisukupolvisuus ei
ole vain yksittäisten perheiden asia, vaan kyseessä on laajempi yhteiskunnallinen
ongelma. Siihen vaikuttavat laajemmat yhteiskunnan rakenteet, esimerkiksi koulutus. (THL, 2019b.) Koulutusta pidetäänkin yhtenä tärkeimmistä huono-osaisuuden
ylisukupolvisuutta suojaavista tekijöistä (esim. Erola, 2009; Hout & DiPrete, 2006).
Laurie Cornan mukaan (2013) varhainen huono-osaisuus on yhteydessä terveyteen
myöhempien sosioekonomisten resurssien välityksellä. On kuitenkin muistettava,
että yksittäisten vaikeuksien hetkellinen kokeminen perheissä on tavallista, eivätkä
ne välttämättä johda laajempiin hyvinvoinnin ongelmiin. Lisäksi vanhempien ja
perheiden ongelmat eivät automaattisesti määrää lasten ja nuorten myöhempien
elämänvaiheiden hyvinvointia. (THL, 2019b.)
Seuraavaksi käydään läpi varhaisaikuisuuden mielenterveyden häiriöiden ja
lyhyen koulutuspolun (kuvio 4) lapsuuden ja nuoruuden aikaisia sosiaalisia riskitekijöitä aiemman kirjallisuuden perusteella.

16

Huono-osaisuus on laaja ja monitulkintainen käsite. Usein se voidaan ymmärtää hyvinvointivajeiden
kautta. Tyypillisesti huono-osaisuuteen liitetään puutteet taloudellisessa, sosiaalisessa ja terveydellisessä hyvinvoinnissa (Heikkilä, 1990; Laihiala, 2018).
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Kuvio 4. Väitöskirjatutkimuksen hyvinvointivasteet, mielenterveys ja koulutusaste,
Allardtin hyvinvointiteorian (1975; 1976a; 1976b; 1989; 1993) elintasoulottuvuudessa.

2.6.1 Mielenterveys
Maailman terveysjärjestön (WHO) määritelmän (Herrman, Saxena & Moodie,
2005, s. 12) mukaan mielenterveys on hyvinvoinnin tila, jossa yksilö käsittää omat
rajansa ja kykynsä, selviytyy elämän normaaleissa stressitilanteissa, pystyy työskentelemään tuottavasti ja kykenee toimimaan yhteisön jäsenenä. Mielenterveys on
dynaaminen tila, joka muuttuu ajassa. Mielenterveys on hyvinvoinnin, yksilön ja
yhteisön vaikuttavan toiminnan perusta. Se on enemmän kuin mielenterveyden häiriön poissaolo. Mielenterveys on riippuvainen terveyden muista osatekijöistä, fyysisestä ja sosiaalisesta terveydestä, kuten WHO määrittelee terveyden (Herrman
ym., 2005, s. 12). On huomattava, että mielenterveys on käsitteenä mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöitä ja mielenterveyden häiriöiden osoittimia laajempi
ja moninaisempi käsite (MacDonald, 2006).
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Lapsuuden ja nuoruuden elinolot vaikuttavat aikuisuuden terveyteen (esim.
Kestilä, 2008; Kestilä & Rahkonen, 2011; Rahkonen, Lahelma & Huuhka, 1997;
Remes, 2012). Altistuminen epäsuotuisille lapsuuden elinoloille on yhteydessä
psykiatriseen oireiluun ja sairastavuuteen jopa vuosikymmenien jälkeen (Kestilä &
Rahkonen, 2011). Tutkimus on osoittanut lapsuuden elinolojen ja ongelmien yhteyden mielenterveyden osoittimiin (Korkeila ym., 2005). Seuraavaksi käsitellään
mielenterveyden häiriöiden erityisesti sosiaalisia riskitekijöitä mielenterveyden
osoittimien, asetettujen diagnoosien, määrättyjen psyykenlääkkeiden ja mielenterveysperustaisten työkyvyttömyyseläkkeiden kautta.
Aikaisemmat tutkimukset ovat löytäneet useita lapsuuden ja nuoruuden aikaisia myöhempien mielenterveyden häiriöiden riskitekijöitä, kuten geneettiset tekijät
(esim. Patterson, 2007), pre- ja perinataalitekijät (perinataaliongelma, raskauden
aikainen tupakointi) (Paananen, Ristikari, Merikukka & Gissler, 2013; Robinson
ym., 2008), yksilötekijät (matala koulutusaste, myönnetty toimeentulotuki) (Paananen ym., 2013) ja ympäristötekijät (koulukiusaaminen, perheympäristö) (Huurre,
Aro, & Rahkonen, 2003; Kestilä, 2008, s. 76–77 ; Pirkola ym., 2005; Thompson
ym., 2007). Lisäksi tiedetään, että (biologinen) sukupuoli on yhteydessä eri tavalla
eri mielenterveyden häiriöihin. Esimerkiksi naisilla havaitaan miehiä useammin
masennus- ja ahdistushäiriöitä (Albert, 2015), kun puolestaan aktiivisuuden ja tarkkaavaisuuden häiriötä (ADHD) diagnosoidaan miehillä naisia useammin (Hasson
& Fine, 2012). Myös useita perheisiin liittyviä sosiaalisia tekijöitä on tunnistettu
(taulukko 1). Näitä tekijöitä ovat esimerkiksi äidin teiniäitiys (Paananen ym., 2013),
vanhempien avioero ja perherakenne17 (Barret & Turner, 2005; Huurre, Junkkari &
Aro, 2006; Lansford, 2009), perheen suhteellinen köyhyys (Paananen ym., 2013),
vanhempien matala koulutusaste (Gissler, Rahkonen, Järvelin & Hemminki, 1998;
Huurre ym., 2003; Mikkonen, Moustgaard, Remes, & Martikainen, 2016) ja vanhempien kuolema (Akerman & Statham, 2011, s. 6–7; Paananen ym., 2013). Vanhempien mielenterveyden häiriön on todettu olevan yhteydessä heidän lastensa
mielenterveyden häiriöihin (esim. Dean ym., 2010; Hancock, Mitrou, Shipley,
Lawrence & Zubrick, 2013; Mikkonen ym., 2016). Vanhempien mielenterveyden
häiriöiden vaikutus lastensa mielenterveyteen on voimakkaampaa matalasti koulutetuilla vanhemmilla (Remes, Moustgaard, Kestilä & Martikainen, 2018). Myös
vanhempien somaattisten sairauksien yhteyttä heidän lastensa mielenterveyteen on
tutkittu (esim. Barkmann, Romer, Watson & Shchulte-Markwort, 2007; Räsänen
17
Anne E. Barret & R. Jay Turner viittaavat perherakenteella artikkelissaan (2005) uusioperheeseen,
yksinhuoltajaperheeseen ja laajennettuun yksinhuoltajaperheeseen (yksinhuoltaja ja sukulainen).
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ym., 2017; Sieh, Meijer, Oort, Visser-Meily & Van Der Liej, 2010). Mielenkiinnon
kohteina ovat olleet valikoidut sairaudet, kuten HIV/AIDS (esim. Chi & Li, 2013;
Lachman, Cluver, Boyes, Kuo & Casale, 2014), MS-tauti (esim. Pakenham &
Bursnall, 2006), traumaattiset aivohäiriöt (esim. Kinnunen ym., 2018; Niemelä ym.,
2014) ja syövät (esim. Chen ym., 2018; Krattenmacher ym., 2012; Niemelä ym.,
2012; Osborn, 2007). Myös riskitekijöiden kasaantumisella on todettu olevan
yhteyttä mielenterveyden häiriöihin (Wille, Bettge, Ravens-Sieberer & BELLA
study group, 2008).
Seuraavaksi tarkastellaan lapsuuden ja nuoruuden aikaisten sosiaalisten
riskitekijöiden yhteyttä varhaisaikuisuuden mielenterveyteen psyykenlääkityksillä
ja
mielenterveysperustaisilla
työkyvyttömyyseläkkeillä
mitattuna.
Psyykenlääkityksen
riskitekijät
ovat
osittain
samat
kuin
asetetun
mielenterveysdiagnoosin toimiessa mielenterveyden häiriöiden osoittimena.
Tutkimusta, jossa psyykenlääkkeiden käyttö (määrätyt psyykenlääkkeet) on
vasteena, on tehty vain vähän. Äidin raskaudenaikaisen tupakoinnin (Söderström,
Perez-Vicente, Juárez, & Merlo, 2013) ja lapsuuden huono-osaisuuden (Anda ym.,
2007; Koskenvuo & Koskenvuo, 2017) on tunnistettu olevan yhteydessä
psyykenlääkkeiden käytön kanssa. Charlotte Appel kollegoineen (2016) tunnisti
yhteyden vanhemman kuoleman ja alle 30-vuotiaiden masennuslääkkeiden käytön
välillä. Vaikkakin mielenterveyden häiriöiden sosiaaliset riskitekijät ovat pitkälti
tunnettuja,
nuorten
mielenterveysperustaisten
työkyvyttömyyseläkkeiden
sosiaalisia riskitekijöitä tunnetaan puolestaan heikosti. Tunnettuja yksilötekijöitä
ovat (nais)sukupuoli (Gravseth ym., 2007), lapsuuden aikainen krooninen sairaus
(Gravseth ym., 2007), lastensuojeluasiakkuus (Bask, Ristikari, Hautakoski &
Gissler, 2017; Harkko, Kouvonen & Virtanen, 2016), matala koulutusaste (esim.
Ahola ym., 2014; Gravseth ym., 2007; Johansson, Leijon, Falkstedt, Farah &
Hemmingsson, 2012) ja mielenterveyden häiriöt (Helgesson, Tinghög,
Niederkrotenthaler, Saboonchi & Mittendorfer-Rutz, 2017; Narusyte, Ropponen,
Alexanderson & Svedberg, 2017). Tieto riskitekijöistä on niukkaa etenkin
perhetekijöiden suhteen (taulukko 1). Norjalaisen pitkittäisrekisteritutkimuksen
(Gravseth ym., 2007) mukaan, jossa seurattiin vuosina 1967–1976 syntyneitä
nuoria 20 vuodesta vuoden 2003 loppuun (vanhimmat 36-vuotiaita), vanhempien
matala koulutusaste, äidin parisuhdestatus (avioero ja naimattomuus lapsen
syntymän hetkellä ja 18 vuoden iässä) ja työkyvyttömyyseläke olivat yhteydessä
nuorille myönnettyihin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Jaakko Harkon ja kollegoiden
mukaan (2016) kansallisessa kohorttitutkimuksessa, jossa tutkittiin 19–27vuotiaita nuoria aikuisia, perheen suhteellinen köyhyys havaittiin
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työkyvyttömyyseläkkeen riskitekijäksi. Sekä norjalaisessa että kansallisessa
rekisteritutkimuksessa vasteena oli työkyvyttömyyseläke mistä tahansa syystä.
Valtaosa nuorten työkyvyttömyyseläkkeistä on kuitenkin mielenterveysperustaisia
(Kaltenbrunner Bernitz ym., 2013).
Lapsuuden elinolojen yhteydet aikuisuuden mielenterveyteen pitävät
luultavasti sisällään erilaisia mekanismeja itsenäisistä kausaalisista vaikutuksista
monimutkaisempiin yhdysvaikutuksiin (Pirkola ym., 2005). Lapsuuden elinolot
ovat yhteydessä aikuisuuden mielenterveyteen joko itsenäisesti tai niiden vaikutus
voi kulkea muiden, myöhempien riskitekijöiden kautta. Lapsuuden ja aikuisuuden
riskitekijöiden suhteellisesta merkityksestä aikuisuuden mielenterveyden
ennustajina ei olla kuitenkaan yhtä yksimielisiä. (Kestilä & Rahkonen, 2011.)
Mielenterveyden häiriöiden riskitekijät ovat laajalti hyvin tiedossa, kuten
edeltä kävi ilmi. Paljon on kuitenkin vielä epäselvää. Esimerkiksi mielenterveyden
häiriöiden perhetekijöitä tiedetään, mutta ei sitä, mitkä niistä altistavat
mielenterveysperustaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle. Ei myöskään tiedetä
eroavatko yleisväestön mielenterveysperustaisten työkyvyttömyyseläkkeiden
riskitekijät ns. haavoittuneen ryhmän riskitekijöistä. Haavoittuneella ryhmällä
tarkoitetaan tässä yhteydessä nuoria aikuisia, joille on asetettu mielenterveyden
häiriön diagnoosi. Entä mitkä ovat tunnettujen mielenterveysperustaisten
työkyvyttömyyseläkkeiden riskitekijöiden – ja mielenterveyden häiriöiden
riskitekijöiden – väliset mekanismit? Kirjallisuuden perusteella tiedetään useiden
vanhempien somaattisten sairauksien olevan yhteydessä heidän jälkeläistensä
mielenterveyden häiriöihin, samalla tavalla kuin vanhempien psykiatriset sairaudet
ovat. Aikaisemmin on kuitenkin tutkittu vain tiettyjä yksittäisiä, melko harvinaisia
sairauksia. Mikä on muiden tutkimattomien vanhempien somaattisten sairauksien
yhteys heidän jälkeläistensä myöhempään mielenterveyteen?
2.6.2 Koulutusaste
Koulutus on olennainen osa hyvinvointia. Koulutusaste indikoi esimerkiksi
eliniänodotteen, pitkäaikaissairastavuuden, koetun terveyden ja mielenterveyden
kanssa (Maunu 2014, s. 15–22). Resurssinäkökulmasta koulutus tarjoaa
aineettomia ja aineellisia resursseja, joiden avulla hyvinvointitarpeiden
tyydyttäminen on mahdollista.
Koulutusasteen mittaaminen perustuu koulutusaikaan. Tilastokeskus (2019)
luokittelee koulutusasteet kuuteen luokkaan: perusasteeseen (korkeintaan 9 vuotta
koulutusta), keskiasteeseen (koulutusta 11–12 vuotta), alimpaan korkea-asteeseen
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(2–3 vuotta keskiasteen jälkeen), alempaan korkeakouluasteeseen (3–4 vuotta
keskiasteen jälkeen), ylempään korkeakouluasteeseen (5–6 vuotta keskiasteen
jälkeen) ja tutkijakoulutusasteeseen.
Suomalainen koulutusjärjestelmä on elänyt ajassa ja opetuksen painopisteet
ovat muuttuneet yhteiskunnan ja sen tarpeiden muuttuessa. (Sahlberg, 2015, s. 31–
76). Sahlberg listaa teoksessaan kolme perusasteen koulutuksen muutoksen
vaihetta Suomessa 1980-luvulta lähtien: 1) teoreettisen ja metodologisen perustan
uudistus (1980-luku), 2) verkostoitumisen ja itsesäätelyn kautta tapahtunut
uudistus (1990-luku) ja 3) rakenteiden ja hallinnon tehostaminen (2000-luvulta
alkaen). Opetussuunnitelmaa on päivitetty vuosina 1987, 1994, 2004 (Rokka, 2011,
s. 23–33) ja 2014 (Opetushallitus, 2016). Täten eri ikäluokat kulkevat hieman
erilaisen koulutusjärjestelmän kautta.
Lyhyt koulutuspolku: ilman toisen asteen tutkintoa
Lyhyellä koulutuspolulla tarkoitetaan matalaa koulutusastetta, sitä, että nuori on
perusasteen varassa ilman toisen asteen (ns. keskiaste) tai sitä korkeamman asteen
tutkintoa. Tässä työssä tekstin sujuvoittamiseksi käytetään ilmaisua lyhyt
koulutuspolku kuvaamaan oppivelvollisuuden suorittaneita nuoria, jotka eivät ole
suorittaneet toisen asteen tutkintoa.
Nuorten peruskoulutuksen jälkeiseen lyhyeen koulutuspolkuun ovat
yhteydessä monet yksilö- ja perhetekijät. Yksilötekijöistä tutkimuksessa on
tunnistettu (mies)sukupuoli (esim. Alexander, Entwisle & Kabbani, 2001;
Markussen, Frøseth & Sandberg, 2011a), koulumenestys (esim. Haapakorva ym.,
2018; Hickman, Bartholomew, Mathwig & Heinrich, 2008; Markussen ym., 2011a)
ja mielenterveyden häiriöt (esim. Haapakorva ym., 2018; Ristikari ym., 2016, s.
99). Perhetekijöistä perheen suhteellisen köyhyyden (Kallio, Kauppinen & Erola,
2016; Ristikari ym., 2016, s. 97) ja vanhemman matalan koulutusasteen (esim.
Haapakorva ym., 2018; Markussen, Frøseth, Sandberg, Lødding & Borgen, 2011b;
Suh, Suh & Houston, 2007) on tunnistettu olevan yhteydessä nuoren lyhyeen
koulutuspolkuun.
Vaikka lyhyen koulutuspolun yksilö- ja perhetason riskitekijöitä on tunnistettu,
ei tiedetä, mitkä koulutason tekijät ovat yhteydessä siihen, että nuoret eivät suorita
peruskoulutuksen jälkeen toisen asteen tutkintoa. Osallisuuden merkityksestä ja
sen yhteydestä lyhyeen koulutuspolkuun, ja osallisuudesta yleensäkään, ei ole
lainkaan aikaisempia pitkittäistutkimuksia.
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vanhempien ero); Koskenvuo & Koskenvuo, 2017

väärinkäyttö perheessä, mielenterveyden häiriö, rikollistaustaa perheessä,

Söderström ym., 2013
Anda ym., 2007 (hyväksikäyttö, perheväkivallan todistaminen, päihteiden

Lapsuuden huono-osaisuus

Räsänen ym., 2017; Sieh ym., 2010

Osborn, 2007 (syöpä); Pakenham & Bursnall, 2006 (MS-tauti);

Niemelä ym., 2014 (traumaattinen aivohäiriö); Niemelä ym., 2016 (syöpä);

ym., 2012 (syöpä); Kumar ym., 2014 (HIV/AIDS); Niemelä ym., 2012 (syöpä);

Äidin raskaudenaikainen tupakointi

Lääkärin määräämä psyykenlääkitys

Chen ym., 2018 (syöpä); Chi & Li, 2013 (HIV/AIDS); Lachman ym., 2014
(HIV/AIDS); Kinnunen ym., 2018 (traumaattinen aivohäiriö); Krattenmacher

Akerman & Statham, 2011; Paananen ym., 2013

Vanhemman kuolema

Wille ym., 2008

2016; Paananen, ym. 2013; Solantaus & Paavonen, 2009

Dean ym., 2010; Goodwin ym., 2007; Hancock ym., 2013; Mikkonen ym.,

Vanhempien somaattinen sairaus

Riskitekijöiden kasaantuminen

Vanhempien mielenterveyden häiriö

Gissler ym., 1998; Huurre ym., 2003 (sosioekonominen asema); Mikkonen

Vanhemman matala koulutusaste / sosioekonominen asema
ym., 2016 (matala koulutusaste)

Najman ym., 2010; Paananen ym., 2013

Perheen suhteellinen köyhyys / vanhemmille myönnetty toimeentulotuki

2009 (avioero)

Paananen ym., 2013
Barret & Turner, 2005 (perherakenne); Huurre ym., 2006 (avioero); Lansford,

Vanhempien avioero, perherakenne

Lähde

Oman äidin teiniäitiys

Asetettu mielenterveysdiagnoosi

Mielenterveys

Riskitekijä / suojaava tekijä

Vaste

Hyvinvoinnin osa-alue

lapsuuden ja nuoruuden aikaisia sosiaalisia perheeseen liittyviä riskitekijöitä ja suojaavia tekijöitä.

Taulukko 1. Valikoitu otos tutkimuskirjallisuutta – varhaisaikuisuuden mielenterveyden häiriöiden ja lyhyen koulutuspolun
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Haapakorva ym., 2018; Markussen ym., 2011a; Suh ym., 2007

Vanhempien matala koulutusaste

(THL, 2019a); Suojaava tekijä: Päinvastoin kuin riskitekijä – suojaa sairauksilta ja ongelmilta (THL, 2019a)

Riskitekijä: sosiaalinen, taloudellinen tai biologinen tekijä, käyttäytymistapa tai ympäristö, joka on yhteydessä tai lisää alttiutta tietylle sairaudelle tai ongelmalle

Ristikari ym., 2016

Perheen suhteellinen köyhyys / vanhemmille myönnetty toimeentulotuki

Lyhyt koulutuspolku

Koulutusaste

Franić ym., 2010; Kendler ym., 2018
Harkko ym., 2016

Perheen suhteellinen köyhyys / vanhemmille myönnetty toimeentulotuki

Vanhempien mielenterveyden häiriö

Gravseth ym., 2007
Halonen ym., 2017; Harkko ym., 2016; Ishtiak-Ahmed ym., 2014

Vanhempien työkyvyttömyyseläke

Vakava sosiaalinen huono-osaisuus perheessä

Gravseth ym., 2007
Gravseth ym., 2007

Vanhempien parisuhdestatus, perherakenne

Appel ym., 2016

Lähde

Vanhempien matala koulutusaste

Mielenterveysperustainen työkyvyttömyyseläke

Vanhemman kuolema

Riskitekijä / suojaava tekijä

Vaste

Hyvinvoinnin osa-alue
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3

Tarkoitus, tavoite ja tutkimuskysymykset

Tutkimuksen tavoitteena on tunnistaa hyvinvoinnin – mielenterveyden ja
peruskoulutuksen jälkeisen lyhyen koulutuspolun – lapsuuden ja nuoruuden
aikaisia sosiaalisia riskitekijöitä ja suojaavia tekijöitä ja näiden tekijöiden välisiä
mekanismeja (kuvio 5). Tätä uutta tietoa tarvitaan hyvinvointiongelmien ja vajeiden ehkäisevän työn ja painopisteiden määrittelyn tueksi, sosiaalipoliittisen
päätöksenteon avuksi, yhteiskunnan palvelurakenteiden parantamiseksi ja oikeaaikaisen toiminnan kohdistamiseksi.
Päätutkimuskysymys: Mitkä lapsuuden elinolojen tekijät ovat yhteydessä
myöhempään hyvinvointiin?
Tutkimuskysymykset ovat seuraavat:
1.

2.

3.

Mitkä vanhempien sosiaaliset tekijät ovat yhteydessä mielenterveyden
häiriöstä
johtuviin
työkyvyttömyyseläkkeisiin
yleisväestössä
ja
mielenterveyden häiriöistä kärsivillä nuorilla nuoressa aikuisuudessa?
(Osajulkaisu I)
Miten nuorten sosiaalinen huono-osaisuus ja mielenterveyden häiriöt välittävät
vanhempien mielenterveyden häiriöiden ja mielialahäiriöistä ja neuroottisista
häiriöistä johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden välistä yhteyttä? (Osajulkaisu
II)
Mitkä vanhempien somaattiset sairaudet ovat yhteydessä nuoren aikuisuuden
mielenterveyden häiriöihin?
a) asetettu mielenterveysdiagnoosi osoittimena (osajulkaisu III).
b) lääkärin määräämä psyykenlääke osoittimena (osajulkaisu IV).

4.

Onko yläkouluaikainen koulussa koettu osallisuus yhteydessä nuorten
aikuisten koulutuspolun pituuteen? (Osajulkaisu V)

Luvussa
2
mainitun
kirjallisuuden
ja
osajulkaisujen
kirjoittajien
substanssiosaamisen nojalla oletukset tutkimuskysymyksittäin ovat seuraavat:
1.

2.

Mielenterveyden häiriöiden vanhempien sosiaaliset tekijät ovat yhteydessä
myös mielenterveyden häiriöistä johtuviin työkyvyttömyyseläkkeisiin.
(Osajulkaisu I)
Vanhempien mielenterveyden häiriöiden yhteys välittyy nuoren aikuisuuden
mielialahäiriöistä
ja
neuroottisista
häiriöistä
johtuviin
työkyvyttömyyseläkkeisiin suoraan ja epäsuorien yhteyksien (nuorten
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3.
4.

sosiaalisen huono-osaisuuden ja mielenterveyden häiriöiden) kautta. Yhteys
välittyy naisilla eri tavalla kuin miehillä. (Osajulkaisu II)
Osa vanhempien somaattisista sairauksista on yhteydessä nuoren aikuisuuden
mielenterveyden häiriöihin. (Osajulkaisu III ja IV)
Yläkoulussa koettu osallisuus toimii nuorten myönteistä koulutussuhdetta
vahvistaen, ja tällä suhteella on pitkäkestoista merkitystä nuorten peruskoulun
jälkeiselle koulutuspolulle ja siellä menestymiselle. (Osajulkaisu V)

Kuvio 5. Osajulkaisut I–V istutettuna Allardtin hyvinvointiteorian (1975; 1976a; 1976b;
1989; 1993) elintasoulottuvuuteen.
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4

Tutkimusaineistot ja menetelmät

4.1

Tutkimusaineistot

Tutkimuksessa käytettiin ensisijaisesti Kansallinen syntymäkohortti 1987 rekisteriaineistoa.
Osajulkaisussa
V
kohorttiaineistoon
yhdistettiin
Kouluterveyskyselyaineisto kohorttilaisten osalta.
Seuraavaksi kuvataan
väitöskirjan osajulkaisuissa käytetyt aineistot.
4.1.1 Kansallinen syntymäkohortti 1987
THL:n ylläpitämä Kansallinen syntymäkohortti 1987 (The 1987 Finnish Birth
Cohort) sisältää kaikki Suomessa vuonna 1987 syntyneet lapset, jotka selvisivät
perinataalikauden yli eli olivat elossa viikon syntymän jälkeen. Näiden 59 47618
lapsen – kohorttilaisen – tiedot saatiin THL:n ylläpitämästä syntyneiden lasten
rekisteristä. Kohorttilaisten syntymärekisterin tiedot on yhdistetty muitten
kansallisten viranomaisten rekistereihin henkilötunnuksen avulla. (Paananen &
Gissler, 2011; Paananen ym., 2012, s. 8; Ristikari ym., 2016, s. 12).
Kansallinen syntymäkohortti 1987 on Suomen ensimmäinen täysin
rekisteripohjainen pitkittäisseurantatutkimus, joka kattaa yhden kokonaisen
ikäluokan. Vuonna 1987 syntyneet oli ensimmäinen ikäluokka, joka kirjattiin
syntymärekisteriin (Ollila, Gissler & Hemminki, 1992). Ikäluokkaa on seurattu jo
sikiöajalta vuoden 1994/1996 loppuun (Gissler, 1999) ja sittemmin vuoden
2008/2012 loppuun (Paananen ym., 2012, s. 7; Ristikari ym., 2016, s. 12).
Väitöskirjaa kirjoitettaessa ikäluokkaa on seurattu pidemmälle – vuoteen 2016
saakka. Väitöskirjatutkimuksen kannalta olennaiset rekisteriviranomaiset,
rekisterit ja muuttujatiedot seuranta-aikoineen on esitetty kuviossa 6. Aineisto
kattaa tietoa kohorttilaisten ja heidän biologisten vanhempiensa palveluiden
käytöstä koskien heidän terveyttään ja sosiaalisia olosuhteitaan.

18
Vuonna 1987 Suomessa syntyi 60 254 lasta. Heistä 185:n ulkomailla syntyneen perinataalitiedot puuttuivat, joten heidät poistettiin aineistosta. Lisäksi 73 lapsen tietoja ei voitu jäljittää epätäydellisen, puuttuvan tai väärän henkilötunnuksen vuoksi. Osa lapsista (n = 520) ei selvinnyt perinataalikaudesta (22
täydestä raskausviikosta alkaen ensimmäisen syntymänjälkeisen viikon päättymiseen) ja heidät poistettiin aineistosta. (Paananen & Gissler, 2011.)
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Kuvio 6. Osa

Kansallinen

syntymäkohortti

1987

-rekisteriaineistoa.

Väitöskirjatutkimuksen kannalta olennaisimmat rekisteriviranomaiset, rekisterit ja
tiedot, jotka on yhdistetty syntymärekisteriin.

4.1.2 Yhdistetty aineisto: Kansallinen syntymäkohortti 1987 rekisteriaineisto ja Kouluterveyskyselyaineisto
Kouluterveyskysely on THL:n ylläpitämä poikittaiskyselytutkimusaineisto nuorten
elinoloista, elämäntavoista, kouluoloista, terveydestä, terveystottumuksista sekä
oppilas- ja opiskelijahuollosta. Tiedot kerätään anonyymisti joka toinen vuosi
perusopetuksen 4., 5., 8. ja 9. vuosiluokan oppilailta sekä lukiokoulutuksen ja
ammatillisten oppilaitosten 1. ja 2. vuosiluokan opiskelijoilta. Aineiston keruu
tapahtuu opettajan ohjaamilla luokkakyselyillä maalis–huhtikuussa (THL, 2019c).
Ennen vuotta 2013 tiedot kerättiin koulun maantieteellisen sijainnin mukaan puoli
Suomea kerrallaan vanhan läänijaon mukaan vuosittain siten, että parillisina
vuosina kyselyyn vastasi Itä- ja Etelä-Suomi ja Lappi ja parittomina vuosina LänsiSuomi, Oulu ja Ahvenanmaa (Luopa, Rimpelä & Jokela, 2003, s. 7).
Valtakunnallisesti vertailukelpoisia tietoja on kerätty perusopetuksen 8. ja 9.
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vuosiluokan oppilailta vuodesta 1996, lukioissa vuodesta 1999 ja ammatillisissa
oppilaitoksissa vuodesta 2008 alkaen. Perusopetuksen 4. ja 5. vuosiluokan oppilaat
ovat vastanneet kyselyyn vuodesta 2017 alkaen. (Luopa ym., 2003, s. 7; THL,
2019c.)
Kouluterveyskyselyaineiston oppilaitostason anonyymit tiedot yhdistettiin 19
henkilötason tietoja sisältävään Kansallinen syntymäkohortti 1987 rekisteriaineistoon
kohorttilaisten
yhteishakutiedoista
saatavalla
oppilaitostunnuksella. Valtaosa vuonna 1987 syntyneistä valmistui peruskoulusta
keväällä 2003, jolloin kohorttilaiset hakivat yhteishaussa jatko-opintoihin.
Yhteishakutietojen perusteella tiedetään, mistä oppilaitoksesta kohorttilainen eli
syntymäkohorttiin kuuluva henkilö haki. Näin ollen oppilaitoskohtaiset
Kouluterveyskyselyn tiedot kohorttilaisilta vuosilta 2002 (8. lk.) ja 2003 (9. lk.)
voitiin yhdistää kohorttiaineistoon Tilastokeskuksen oppilaitostunnuksella.
Kahdeksannella luokalla vastanneiden oletettiin hakevan samasta koulusta jatkoopintoihinsa, missä he olivat vastanneet Kouluterveyskyselyyn.
4.2

Tutkimusväestö ja aikaulottuvuus

Tutkimusväestön muodostivat Suomessa vuonna 1987 syntyneet. Tutkimusväestöä
rajattiin taulukossa 2 esitetyllä tavalla osajulkaisuittain siten, että ainakin lapset ja
nuoret, joille oli asetettu älyllinen kehitysvammadiagnoosi, poistettiin aineistosta.
Lisäksi tutkimusväestön seuranta-aika vasteiden osalta vaihteli (taulukko 2).
Lapsuus ja nuoruus määriteltiin hieman eri tavoin osajulkaisuissa riippuen
tutkimuskysymyksen vastetekijästä.
4.3

Vasteet ja selittävät tekijät

Väitöskirjan tutkimuskysymykset palautuvat kahteen hyvinvointivasteeseen:
mielenterveyteen ja koulutusasteeseen. Näiden kahden hyvinvoinnin osoittimen
tietoja on kirjattu rekistereihin kattavasti. Mielenterveys oli vasteena
osajulkaisuissa I–IV. Mielenterveyden osoittimena osajulkaisuissa I ja II oli
mielenterveyden häiriöstä johtuva työkyvyttömyyseläke, osajulkaisussa III asetettu
mielenterveysdiagnoosi ja osajulkaisussa IV määrätty psyykenlääkitys.

19
Aineistojen yhdistäminen tehtiin ilman henkilötunnusten käyttöä. Kouluterveyskyselyn tiedot yhdistettiin Kansallinen syntymärekisteri 1987 -rekisteriaineistoon oppilaitostasolla.
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Koulutusaste, lyhyt koulutuspolku sen osoittimena, oli vasteena osajulkaisussa V.
Hyvinvointivasteet operationalisointeineen on kuvattu taulukossa 3.
Taulukko 2. Väitöskirjan osajulkaisuissa käytetyt tutkimusjoukot.
Osajulkaisu Tutkimusväestö
I

N

FBC 19872

58 739

Aliväestö2,3

9 599

Lapsuus/nuoruus

Seurantajakso

Vuodet

Ikä (v)1

Vuodet

Ikä (v)1

1987–2002

0–15

2003–2012

16–25

II

FBC 19874

52 182

1987–2005

0–18

2006–2015

19–28

III

Kohorttilainen–äiti-pari5

58 551

1987–1995

0–8

1996–2012

9–25

Kohorttilainen–isä-pari5,6

57 752

Kohorttilainen–äiti-pari5

58 551

1987–1995

0–8

1996–2012

9–25

Kohorttilainen–isä-pari5,6

57 752

FBC 19877

44 581

1987–2005

0–18

2006–2015

19–28

IV
V
1

Ikä sen mukaan monesko syntymäpäivä kohorttilaisilla on kyseisenä kalenterivuotena;

2

Syntymäkohortista poistettiin ne kohorttilaiset, jotka menehtyivät ennen 16-vuotissyntymäpäiväänsä,
jolloin työkyvyttömyyseläkkeen myöntäminen olisi tullut heille mahdolliseksi. Lisäksi kohortista poistettiin
ne kohorttilaiset, joille oli asetettu erikoissairaanhoidon poliklinikka- tai osastojaksolla (pää- tai
sivudiagnoosilla) älyllinen kehitysvammadiagnoosi tai myönnetty työkyvyttömyyseläke älyllisen
kehitysvammaisuuden perusteella (pää- tai sivudiagnoosilla ICD-9: 317–319, ICD-10: F70–79); 3
Aliväestöön kuuluvat kohorttilaiset, jotka olivat käyneet mielenterveyssyistä (F00–69, F80–99)
erikoissairaanhoidossa sairaalan poliklinikalla tai olleet osastohoidossa 1987–2012; 4 Syntymäkohortista
poistettiin vuosina 1987–2015 kuolleet, vammaistukea saaneet, ulkomailla vähintään yhteensä vuoden
asuneet kohorttilaiset ja ne, joille oli asetettu älyllinen kehitysvammadiagnoosi tai joilla ei ollut
yhteishakurekisteriin merkittyä keskiarvotietoa; 5 Syntymäkohortista poistettiin kohorttilaiset, jotka ovat
saaneet erikoissairaanhoidon osastojaksolla mielenterveysdiagnoosin (ICD-9: 290–319) vuosina 1987–
1995 (n = 925); 6 799 kohorttilaisella isä ei ole tiedossa tai isyyttä ei ole tunnustettu; 7 Kansallinen
syntymäkohortti 1987 -rekisteriaineistosta rajautui pois 10 938 kohorttilaista yhdistettäessä
Kouluterveyskyselyaineistoa oppilaitostunnuksella koulutasolla kohorttilaisten yhteishakutietoihin, sillä
kaikki koulut eivät osallistuneet Kouluterveyskyselyyn. Yhdistetystä aineistosta (n = 48 538) poistettiin
vuosina 1987–2015 kuolleet (n = 323), ulkomailla yhteensä vähintään vuoden asuneet kohorttilaiset (n =
1 084) ja ne, joille oli asetettu älyllinen kehitysvammadiagnoosi (n = 47) tai joilla ei ollut
yhteishakurekisteriin merkittyä keskiarvotietoa (n = 201). Lisäksi yhdistetystä aineistosta poistettiin
kohorttilaiset, joiden koulussa vastaajia oli vähemmän kuin 15 (n = 522) ja ne, jotka olivat muuttaneet
ajanjaksolla 1.4.2002–31.3.2003 (n = 1996).
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(18–28)

Erikoissairaanhoidon poliklinikka- (1998–) tai osastojaksolla (1996–) asetetut

– (0/)1: Perusasteen tutkinto korkein tutkinto

Ilman toisen asteen tutkintoa

– (0/)1: N05A–C, N06A–C (taulukko 5)

Lääkärin määräämä psyykenlääke

– (0/)1: F10–99 (taulukko 4)

mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriödiagnoosit (pää- tai sivudiagnoosi)

Tutkintorekisteri (TK)

Reseptitiedosto (KELA)

(THL)

Hoitoilmoitusrekisteri

Eläkerekisteri (ETK)

Etuusrekisteri (KELA),

Eläkerekisteri (ETK)

Etuusrekisteri (KELA),

(Rekisteriviranomainen)

Rekisteri

(0/)1: tapahtuma (1) vs. tapahtumattomuus (0), esim. asetettu mielenterveyden diagnoosi (1) vs. ei asetettua mielenterveyden diagnoosia (0)

Lyhyt koulutuspolku (V)

2006–2015

(8–25)

Koulutusaste

1996–2012

Lääkärin määräämä

(8/10–25)

1996/1998–2012

psyykenlääkitys (IV)

diagnoosi (III)

Asetettu mielenterveys-

– (0/)1: Masennus ja ahdistushäiriöt (ICD-10: F32–34, F40–48)

Työkyvyttömyyseläke

(18–28)

2006–2015

(II)

– (0/)1: Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöt (ICD-10: F00–99)

Työkyvyttömyyseläke

Operationalisointi

(taulukko 4)

(15–25)

2003–2012

Aika (ikä (v))

eläke (I)

johtuva työkyvyttömyys-

Mielenterveyden häiriöstä

Mielenterveys

Osoitin (osajulkaisu)

Hyvinvointivaste

Taulukko 3. Osajulkaisuissa käytettyjen hyvinvoinitivasteiden operationalisointi.

4.3.1 Mielenterveys vasteena
Mielenterveyden häiriöstä johtuva työkyvyttömyyseläke (osajulkaisu I ja II)
Osajulkaisussa I tutkittiin vanhempien sosiaalisten tekijöiden yhteyttä heidän
lastensa
nuoren
aikuisuuden
mielenterveyden
häiriöistä
johtuviin
työkyvyttömyyseläkkeisiin vuosina 2003–2012. Osajulkaisussa II kiinnostuksen
kohteena olivat vanhempien mielenterveyshäiriöiden ja heidän lastensa nuoren
aikuisuuden
mielialahäiriöistä
ja
neuroottisista
häiriöistä
johtuvien
työkyvyttömyyseläkkeiden (2006–2015) väliset välittävät mekanismit. Nuorten
työkykyä tukeaksemme on tärkeää tietää, mitkä tekijät ja minkä mekanismien
kautta vanhempien mielenterveyden häiriöt ovat yhteydessä heidän jälkeläistensä
työkyvyttömyyteen, jotta palveluita ja tukitoimenpiteitä osataan kohdistaa oikeaaikaisesti. Seuraavaksi kerrotaan, kuinka nuorten työkyvyttömyyseläke on
määräytynyt kohorttilaisten työkyvyttömyyseläkkeiden seuranta-aikana.
Työkyvyttömyyseläke on Kelan ja ETK:n tarjoama etuus, jonka aikana on
pyrkimys palauttaa henkilön työkyky. Työkyvyttömyyseläkettä voidaan myöntää
16–64-vuotiaalle henkilölle, jolla on lääkärin toteama työkykyä alentava sairaus.
Työkyvyttömyyseläkettä maksetaan kahdesta eläkejärjestelmästä: kansan- ja
työeläkejärjestelmästä. Kansaneläkejärjestelmän mukaan työkyvyttömyyseläkettä
voidaan myöntää 16–64-vuotiaille henkilöille. Alle 20-vuotiaille työkyvyttömyyttä
ei kuitenkaan myönnetä ennen kuin nuoren kuntoutusmahdollisuudet on selvitetty
(Koskenvuo, Hytti & Autti-Rämö, 2011). Kuntoutuksen aikana nuori on oikeutettu
nuoren kuntoutusrahaan. Työeläkejärjestelmästä työkyvyttömyyseläkettä voidaan
maksaa 18–62-vuotiaille henkilöille, joilla on työhistoriaa ja työkyvyttömyyden
arvioidaan kestävän vähintään vuoden, kun julkisella sektorilla riittää, että henkilö
on kykenemätön omaan työhönsä sairauden, vian tai vamman takia.
Työkyvyttömyyseläkettä myönnettäessä terveydentilan lisäksi otetaan huomioon
henkilön mahdollisuus hankkia ansiotuloja, kun otetaan huomioon hänen
koulutuksensa, ikänsä, aikaisempi toimintansa, asumisolosuhteensa ja muut näihin
rinnastettavissa olevat asiat. (Eläketurvakeskus ja Kansaneläkelaitos [ETK ja
KELA], 2018, s. 20–21.)
Työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää määräaikaisena ns. kuntoutustukena
tai toistaiseksi voimassa olevana. Yleensä henkilöille, etenkin nuorille, joilla on
alentunut työkyky, myönnetään ensin kuntoutustukea, jos voidaan olettaa, että
työkyky pystytään palauttamaan hoidolla tai kuntoutuksella edes osittain.
Kuntoutustukijakso kestää tavallisemmin muutamasta kuukaudesta vuoteen, minkä
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jälkeen työkykyä arvioidaan uudelleen. Vaihtoehtoina ovat kouluttautuminen,
työelämään siirtyminen tai palaaminen, uusi kuntoutustukijakso, toistaiseksi
voimassa oleva työkyvyttömyyseläkejakso tai muu tulosiirto esimerkiksi
työttömyyskorvaus
ja
toimeentulotuki.
Arviointiprosessissa
työkyvyttömyyseläkkeen syydiagnoosi voi muuttua. Toistaiseksi voimassa oleva
työkyvyttömyyseläke voidaan myöntää nuorille vakavissa tapauksissa, kuten
silloin, kun nuorelle, jolle on asetettu älyllinen kehitysvammadiagnoosi. Oikeus
työkyvyttömyyseläkkeeseen arvioidaan uudelleen, mikäli työkyky palautuu tai
henkilö hankkii uuden ammatin. (ETK ja KELA, 2018, s. 20–21).
Tutkimusaineistomme koostuu sekä työeläke- että kansaneläkejärjestelmän
määräaikaisista ja toistaiseksi voimassa olevista työkyvyttömyyseläkkeistä. Tiedot
on hankittu Kelan etuusrekisteristä ja ETK:n eläkerekisteristä. Aineistomme ei kata
sairauspoissaoloja. Yleensä ennen työkyvyttömyyseläkkeen myöntöä edeltää
vähintään vuoden mittainen sairauspoissaolo (ETK ja KELA, 2018, s. 20–21),
jonka ajalta maksetaan sairauspäivärahaa.
Asetettu mielenterveysdiagnoosi (osajulkaisu III)
Osajulkaisussa III tutkittiin vanhempien somaattisten sairauksien yhteyttä nuoren
aikuisuuden mielenterveyden häiriöihin erikoissairaanhoidon poliklinikka- tai
osastojaksolla asetettu mielenterveysdiagnoosi mielenterveyden häiriön
osoittimena, kuten useimmiten tutkimuksessa tehdään.
THL
ylläpitää
hoitoilmoitusrekisteriä,
joka
kattaa
esimerkiksi
erikoissairaanhoidon poliklinikka- (avohoito) ja osastojaksotiedot (laitoshoito).
Laitoshoitotiedot ovat saatavissa vuodesta 1969 ja avohoitotiedot vuodesta 1998
alkaen. Kohorttilaisten diagnoositiedot on merkitty vuosina 1987–1995 ICD-9koodeilla (Lääkintöhallitus ja Sairaalaliitto, 1986) ja sen jälkeen vuodesta 1996
alkaen ICD-10-koodeilla (THL, 2011).
Kohorttilaisille asetetut mielenterveysdiagnoosit (ICD-10: F10–99, taulukko 4)
on katsottu ajalta 1996/1998–2012 (8/10–25-vuotias) avo- ja laitoshoitojen pää- ja
sivudiagnooseilla. Päädiagnoosi on hoitojakson ensisijainen syy. Sivudiagnoosit
ovat usein pitkäaikaissairauksia, toissijaisia syitä hoitoon hakeutumiselle.
Diagnoosikoodit F00–09 on jätetty tarkastelun ulkopuolelle erilaisen etiologian ja
vähäisen määrän takia (n = 67 kohorttilaista).
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Taulukko 4. Mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriöiden luokittelu1.
ICD-10

ICD-92

ICD-10-koodin selite

F00–09

290, 293, 294, 310

Elimelliset aivo-oireyhtymät

F10–19

291, 292, 294, 303, 304, 305

Lääkkeiden ja päihteiden aiheuttamat elimelliset aivo-

F20–29

295, 297, 298, 301

Skitsofrenia, skitsotyyppinen häiriö ja harhaluuloisuushäiriöt

F30–39

296, 300, 301

Mielialahäiriöt [affektiiviset häiriöt]

F40–48

300, 307, 309

Neuroottiset, stressiin liittyvät ja somatoformiset häiriöt

F50–59

302, 305, 307, 316

Fysiologisiin häiriöihin ja ruumiillisiin tekijöihin liittyvät

F60–69

301, 302, 312

Aikuisiän persoonallisuus- ja käytöshäiriöt

oireyhtymät ja käyttäytymisen häiriöt

käyttäytymisoireyhtymät
F70–79

317–319

Älyllinen kehitysvammaisuus

F80–89

299, 315

Psyykkisen kehityksen häiriöt

F90–98

307, 309, 312, 313, 314,

Tavallisesti lapsuus- tai nuoruusiässä alkavat käytös- ja

F99

307

Määrittämätön mielenterveyden häiriö

tunnehäiriöt
1

Lääkintöhallitus ja Sairaalaliitto, 1986; THL, 2011; 2 Kolmen merkin tarkkuudella.

Lääkärin määräämä psyykenlääkitys (osajulkaisu IV)
Mielenterveyden häiriöiden indikaattorina käytetään usein erikoissairaanhoidossa
asetettuja mielenterveysdiagnooseja, kuten osajulkaisussa III tehtiin. On kuitenkin
huomioitava, että erikoissairaanhoidon poliklinikkajaksojen tiedot ovat saatavissa
vuodesta 1998 alkaen toisin kuin osastojaksojen tiedot, jotka ovat kohorttilaisille
tiedossa heidän syntymästään saakka. Jotta vanhempien somaattisten sairauksien
yhteyttä nuorten aikuisten mielenterveyden häiriöihin voidaan tutkia laajemmin ja
saada laajempi kuva mielenterveyden häiriöiden kokonaiskuvasta, osajulkaisussa
IV tarkasteltiin lääkäreiden määräämiä psyykenlääkkeitä mielenterveyden
häiriöiden osoittimena, sillä psyykenlääkereseptejä määrätään muuallakin kuin
erikoissairaanhoidossa esimerkiksi perusterveydenhuollossa. Jari Haukan ja
kollegoiden (2007) mukaan henkilöt, jotka ovat ostaneet psyykenlääkkeitä, ovat
raportoineet myös käyttävänsä psyykenlääkkeitä. On huomattava, että
mielenterveyden häiriöiden hoitoon on olemassa myös muita hoitomenetelmiä kuin
psyykenlääkkeiden käyttö, esimerkiksi psykoterapia. Tietoa näistä muista
hoitomenetelmistä ei ollut saatavilla. Lisäksi kaikki henkilöt, joille on asetettu
mielenterveysdiagnoosi, eivät käytä lainkaan psyykenlääkkeitä.
Suomessa psyykenlääkitys on saatavilla vain reseptillä ja psyykenlääkityksen
tarpeen arvioi aina lääkäri. Kela on ylläpitänyt lääkereseptitiedostoa vuodesta 1994
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lähtien. Tiedosto sisältää tiedot sairausvakuutusten korvaamista lääkeostoista.
(Klaukka, 2001). Tiedostoon kirjautuu vain avohuollossa määrätty lääkitys, joten
sieltä puuttuvat esimerkiksi lastenkoteihin sijoitettujen ja varusmiespalvelusta
suorittavien henkilöiden lääkeostot (Autti-Rämö ym., 2009). Reseptitiedoston
sisältöön on vaikuttanut kulloinkin voimassa oleva lääkekorvausjärjestelmä. Ennen
vuotta 2006 korvattiin lääkeostot, joiden yhteenlaskettu summa yhdellä kertaa ylitti
omavastuuosuuden. Vuonna 1996 omavastuuosuus oli 50 markkaa ja vuonna 2005
se oli 10 euroa. Vuoden 2006 alussa korvausta alettiin maksaa 42 prosenttia
lääkkeen kustannuksista. Tällöin myös edulliset lääkeostot, kuten unilääkkeet,
kirjautuivat paremmin lääketiedostoon. (Autti-Rämö ym., 2009).
Tieto kohorttilaisille määrätyistä psyykenlääkkeistä (taulukko 5) haettiin
lääkereseptitiedostosta vuosilta 1996–2012, jolloin kohorttilaiset olivat alle 25vuotiaita. Rauhoittavista lääkkeistä poistettiin hydroksitsiinihydrokloridi (Atarax),
jota käytetään Suomessa pääasiassa allergisten oireiden hoitoon (Autti-Rämö ym.,
2009). Psyykenlääkkeen käyttäjäksi määriteltiin henkilö, jolle on vähintään kerran
määrätty psyykenlääkeresepti. Lääkeryhmän (ATC-koodi) lisäksi tiedostoon on
kirjattu henkilötunnus ja psyykenlääkkeen apteekista ostopäivä.
Taulukko 5. Hermostoon vaikuttavat psykoosi- ja neuroosilääkkeet sekä unilääkkeet1.
ATC-koodi

Selite

N05A

Psykoosilääkkeet

N05B

Neuroosilääkkeet ja rauhoittavat aineet

N05C

Unilääkkeet

N06A

Masennuslääkkeet

N06B

Keskushermostoa stimuloivat lääkeaineet

N06C

Psyykenlääkkeiden yhdistelmävalmisteet

1

Fimea, 2019; WHO Collaborating Center for drugs statistics methodology, 2018

4.3.2 Koulutusaste vasteena
Osajulkaisussa V tutkittiin koulussa koetun osallisuuden yhteyttä nuorten aikuisten
koulutuspolun
pituuteen,
jota
mitataan
koulutusaikaan
perustavalla
koulutusasteella.

55

Lyhyt koulutuspolku (osajulkaisu V)
Tässä tutkimuksessa koulutuspolku määritellään lyhyeksi, mikäli se on katkennut
peruskoulutuksen jälkeen ennen toisen asteen tutkinnon suorittamista. Toisin
sanoen nuori on jäänyt peruskoulun päättötodistuksen 20 varaan suoritettuaan
oppivelvollisuuden. Nuorten tutkintotiedot toisen asteen tutkinnoista kerättiin
vuosilta 2006–2015, sillä ensimmäiset vuonna 1987 syntyneet kohorttilaiset
valmistuivat toisen asteen oppilaitoksista vuonna 2006.
4.3.3 Selittävät tekijät
Osajulkaisujen tekijät luokiteltiin kolmeen tasoon: yksilö-, perhe- ja koulutason
tekijöihin.
Yksilötason tekijät
–
–
–
–

Sukupuoli
Mielenterveyden häiriö
Koulumenestys
Koulutusaste

Perhetason tekijät
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

20

Teiniäitiys
Vanhempien avioero
Perheen suhteellinen köyhyys / vanhemmille myönnetty toimeentulotuki
Äidin koulutusaste
Äidin psykiatrinen hoito
Äidin somaattinen sairaus
Äidin työkyvyttömyyseläke
Isän koulutusaste
Isän psykiatrinen hoito
Isän somaattinen sairaus
Isän työkyvyttömyyseläke

Keväällä 2003 koulupudokkaiden eli ilman peruskoulun päättötodistusta eronneiden määrä oli 0,26
prosenttia (n = 161) kevätlukukauden lopun 9.-luokkalaisten määrään suhteutettuna (SVT, 2019c).
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–
–

Vanhemman kuolema
Vanhempien korkein koulutusaste

Koulutason tekijät
–
–

Nuorten osallisuus
Oppilasmäärä

Osajulkaisuissa käytetyt selittävät tekijät operationalisointeineen, luokitteluineen
ja rekisterilähteineen on esitetty taulukossa 6.
4.4

Tilastolliset menetelmät

Väitöskirjatutkimus pohjautuu kohorttitutkimukseen, jonka tutkimusväestön
muodostavat vuonna 1987 Suomessa syntyneet lapset. Kokonaistutkimuksen
tutkimusväestö on suljettu, eli kohorttiin kuuluvat vain vuoden 1987
syntymäkohortin lapset. Havaintoyksikkö tässä määrällisessä epäkokeellisessa
tutkimuksessa on vuonna 1987 syntynyt lapsi eli ns. kohorttilainen. Heitä on
seurattu pitkittäistutkimuksessa takautuvasti.
Aineiston tilastollisessa analysoinnissa käytettiin taulukossa 7 mainittuja
tilastollisia menetelmiä ja tilasto-ohjelmia: IBM SPSS Statistics 22 (IBM Corp.,
Armonk, NY, USA), R 3.4.1 (R Core Team, 2017) ja SAS 9.3 (SAS Institute, Cary,
NC, USA).
4.4.1 Kahden riippumattoman ryhmän vertailu
Määrää mittaavan jatkuvan muuttujan kahden ryhmän väliseen vertailuun, jossa
mitattavan muuttujan jakauma on vino – eli jakauman normaalisuusoletus ei täyty
T-testiä varten – käytetään parametritonta Mann-Whitneyn U-testiä
(Metsämuuronen, 2009, s. 385–396).
Osajulkaisuissa III ja IV verrattiin kohorttilaisten vanhempien keskimääräistä
sairastavuutta vuosien 1987–1995 aikana kahdessa toisistaan riippumattomassa
ryhmässä: kohorttilaisille on asetettu mielenterveysdiagnoosi ja kohorttilaisille ei
ole asetettu mielenterveyden diagnoosia 1996–2012. Keskimääräistä sairastavuutta
laskiessa äitien normaalia synnytystä ei otettu huomioon (tautiluokka 66) (liite 1.
Tautiluokituksen ICD-9 perusteella luokitellut somaattiset ja psykiatriset
tautiluokat).
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Tekijän operationalisointi/luokittelu

erikoissairaanhoidon poliklinikka- tai osastojaksolla

– 1: Pää- tai sivudiagnoosiksi asetettu mielenterveysdiagnoosi

1987–2012 (0–25) – 0: Ei asetettua mielenterveysdiagnoosia

– Mies

1987 – Nainen

Aika (Lasten ikä (v))

Isän korkein koulutusaste

Äidin korkein koulutusaste

Perheen suhteellinen köyhyys2

Vanhempien avioero1

Teiniäitiys

– Isä ei tiedossa

keskiasteen jälkeen)

– Vähintään ylempi korkeakouluaste (vähintään 3–4 vuotta

– Alempi korkeakouluaste (2–3 vuotta keskiasteen jälkeen)

– Keskiaste (koulutusta 11–12 vuotta)

2008 (21) – Perusaste (koulutusta korkeintaan 9 vuotta)

keskiasteen jälkeen)

– Vähintään ylempi korkeakouluaste (vähintään 3–4 vuotta

– Alempi korkeakouluaste (2–3 vuotta keskiasteen jälkeen)

– Keskiaste (koulutusta 11–12 vuotta)

2008 (21) – Perusaste (koulutusta korkeintaan 9 vuotta)

varsinaista tai ehkäisevää toimeentulotukea

– 1: Jommallekummalle vanhemmalle tai kummallekin myönnetty

1987–2002 (0–15) – 0: Vanhemmille ei myönnetty toimeentulotukea

– 1: Vanhemmat eronneet

1987–2002 (0–15) – 0: Vanhemmat eivät eronneet

– 1: Äidin ikä kohorttilaisen syntyessä alle 20 vuotta

1987 – 0: Äidin ikä kohorttilaisen syntyessä 20 vuotta tai enemmän

Perheen taloudellista ja sosiaalista huono-osaisuutta kuvaavat tekijät

Psykiatrinen hoito

Sukupuoli

Osajulkaisu I

Selittävä tekijä

Taulukko 6. Osajulkaisuissa käytetyt selittävät tekijät, niiden operationalisointi, luokittelu ja lähde.

Tutkintorekisteri (TK)

Tutkintorekisteri (TK)

(THL)

Toimeentulorekisteri

(VRK)

Väestötietojärjestelmä

rekisteri (THL)

Syntyneiden lasten

(THL)

Hoitoilmoitusrekisteri

rekisteri (THL)

Syntyneiden lasten

(Rekisteriviranomainen)

Rekisteri
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Aika (Lasten ikä (v))

mielenterveyssyistä

Työkyvyttömyyseläke

häiriö

Vanhemman mielenterveyden

Sukupuoli

Osajulkaisu II

Isän työkyvyttömyyseläke

Äidin työkyvyttömyyseläke

Isän psykiatrinen hoito

Äidin psykiatrinen hoito

Tekijän operationalisointi/luokittelu

ICD-10: F10–99)

mielenterveysdiagnoosi (ICD-9: 291, 292, 295–309, 311–319;

– 1: Työkyvyttömyyseläkkeen päämyöntämissyy

mielenterveysdiagnoosi

1987–2000 (0–13) – 0: Ei työkyvyttömyyseläkettä tai muu päämyöntämissyy kuin

– 1: Jokin alla olevista kahdesta tekijästä täyttyy

1987–2000 (0–13) – 0: Kumpaakaan alla olevaa tekijää ei löydy

– Mies

1987 – Nainen

– Psykiatrinen työkyvyttömyyseläke

– Somaattinen työkyvyttömyyseläke (ei psykiatrista)

1987–2002 (0–15) – Ei työkyvyttömyyseläkettä

– Psykiatrinen työkyvyttömyyseläke

– Somaattinen työkyvyttömyyseläke (ei psykiatrista)

1987–2002 (0–15) – Ei työkyvyttömyyseläkettä

(ICD-9: 290–319, ICD-10: F00–99)

erikoissairaanhoidon poliklinikka- tai osastojaksolla

– 1: Pää- tai sivudiagnoosiksi asetettu mielenterveysdiagnoosi

1987–2002 (0–15) – 0: Ei asetettua mielenterveysdiagnoosia

(ICD-9: 290–319, ICD-10: F00–99)

erikoissairaanhoidon poliklinikka- tai osastojaksolla

– 1: Pää- tai sivudiagnoosiksi asetettu mielenterveysdiagnoosi

1987–2002 (0–15) – 0: Ei asetettua mielenterveysdiagnoosia

Vanhempien mielenterveyden häiriöihin liittyvät tekijät

Selittävä tekijä

Etuusrekisteri (KELA)

Eläkerekisteri (ETK),

rekisteri (THL)

Syntyneiden lasten

Etuusrekisteri (KELA)

Eläkerekisteri (ETK),

Etuusrekisteri (KELA)

Eläkerekisteri (ETK),

(THL)

Hoitoilmoitusrekisteri

(THL)

Hoitoilmoitusrekisteri

(Rekisteriviranomainen)

Rekisteri
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Sukupuoli

Osajulkaisut III & IV

Perheen suhteellinen köyhyys2

Matala koulutusaste

Heikko koulumenestys

osaisuus

Kohorttilaisen sosiaalinen huono-

masennuslääke

Lääkärin määräämä

Asetettu mielenterveysdiagnoosi

Kohorttilaisen mielenterveyden häiriö

Psykiatrinen hoito

Selittävä tekijä

Tekijän operationalisointi/luokittelu

– Mies

1987 – Nainen

viiden vuoden aikana

yhtäjaksoisesti vähintään 6 kk tai kasaantuvasti vähintään 12 kk

– 1: Myönnetty (varsinainen tai ehkäisevä) toimeentulotuki

2001–2005 (13–18) – 0: Ei myönnettyä toimeentulotukea tai myönnetty lyhyen aikaa

– 1: Ilman toisen asteen tutkintoa

2001–2015 (13–28) – 0: Toisen tai sitä korkeamman asteen tutkinto

– 1: Keskiarvo alle 7,0

2001–2015 (13–28) – 0: Keskiarvo 7,0 tai parempi

– 1: Jokin alla olevista kolmesta tekijästä täyttyy

2001–2005 (13–18) – 0: Mitään alla olevaa tekijää ei löydy

– 1: Lääkärin määräämä masennuslääke (ATC: N06A)

2001–2005 (13–18) – 0: Ei lääkärin määräämää masennuslääkettä

(ICD-10: F10–99)

erikoissairaanhoidon poliklinikka- tai osastojaksolla

– 1: Pää- tai sivudiagnoosiksi asetettu mielenterveysdiagnoosi

2001–2005 (13–18) – 0: Ei asetettua mielenterveysdiagnoosia

– 1: Jokin alla olevista kahdesta tekijästä täyttyy

2001–2005 (13–18) – 0: Kumpaakaan alla olevaa tekijää ei löydy

(ICD-9: 291, 292, 295–309, 311–319; ICD-10: F10–99)

erikoissairaanhoidon poliklinikkajaksolla tai osastojaksolla

– 1: Pää- tai sivudiagnoosiksi asetettu mielenterveysdiagnoosi

1987–2000 (0–13) – 0: Ei asetettua mielenterveysdiagnoosia

Aika (Lasten ikä (v))

rekisteri (THL)

Syntyneiden lasten

(THL)

Toimeentulorekisteri

Tutkintorekisteri (TK)

(OPH)

Yhteisvalintarekisteri

Reseptitiedosto (KELA)

(THL)

Hoitoilmoitusrekisteri

(THL)

Hoitoilmoitusrekisteri

(Rekisteriviranomainen)

Rekisteri
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Yksilö- ja perhetason tekijät

Osajulkaisu V

Vanhemman kuolema

koulutusaste4

Vanhempien korkein

Perheen suhteellinen köyhyys2

(IV)

Isän psykiatrinen sairastavuus

(IV)

Äidin psykiatrinen sairastavuus

Isän somaattinen sairastavuus

Äidin somaattinen sairastavuus

Selittävä tekijä

Tekijän operationalisointi/luokittelu

– 2: Jompikumpi tai molemmat vanhemmat kuolleet 1996–2012

– 1: Jompikumpi tai molemmat vanhemmat kuolleet 1987–1995

1987–2012 (0–24) – 0: Vanhemmat elossa

jälkeen)

– Vähintään ylempi korkeakouluaste (vähintään 3–4 v keskiasteen

– Alempi korkeakouluaste (2–3 v keskiasteen jälkeen)

– Keskiaste (koulutusta 11–12 vuotta)

2008 (21) – Perusaste (koulutusta korkeintaan 9 v)

varsinaista tai ehkäisevää toimeentulotukea

– 1: Jommallekummalle vanhemmalle tai kummallekin myönnetty

1987–2008 (0–21) – 0: Vanhemmille ei myönnetty toimeentulotukea

erikoissairaanhoidon osastojaksolla

– 1: Isälle päädiagnoosilla asetettu psykiatrinen diagnoosi3

1987–1995 (0–8) – 0: Ei asetettua psykiatrista diagnoosia

erikoissairaanhoidon osastojaksolla

– 1: Äidille päädiagnoosilla asetettu psykiatrinen diagnoosi3

1987–1995 (0–8) – 0: Ei asetettua psykiatrista diagnoosia

erikoissairaanhoidon osastojaksolla

– 1: Isälle päädiagnoosilla asetettu somaattinen diagnoosi3

1987–1995 (0–8) – 0: Ei asetettua somaattista diagnoosia

erikoissairaanhoidon osastojaksolla

– 1: Äidille päädiagnoosilla asetettu somaattinen diagnoosi3

1987–1995 (0–8) – 0: Ei asetettua somaattista diagnoosia

Aika (Lasten ikä (v))

(VRK)

Väestötietojärjestelmä

Tutkintorekisteri (TK)

(THL)

Toimeentulorekisteri

(THL)

Toimeentulorekisteri

(THL)

Hoitoilmoitusrekisteri

(THL)

Hoitoilmoitusrekisteri

(THL)

Hoitoilmoitusrekisteri

(Rekisteriviranomainen)

Rekisteri
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Oppilasmäärä6

Osallisuus5

Koulutasontekijät

Vanhempien matala koulutusaste

Perheen suhteellinen köyhyys2

Koulumenestys

Mielenterveyden häiriö

Sukupuoli

Selittävä tekijä

Tekijän operationalisointi/luokittelu

– Suuri (100 oppilasta tai enemmän)

– Keskisuuri (30–99 oppilasta)

2002/2003 (14–16) – Pieni (15–29 oppilasta)

– Vahva

– Normaali

2002/2003 (14–16) – Heikko

perusaste

– 1: Jommankumman vanhemman korkein koulutusaste on

korkeampia

2008 (21) – 0: Vanhempien korkeimmat koulutusasteet ovat peruastetta

toimeentulotuki

– 1: Vanhemmille myönnetty (varsinainen tai ehkäisevä)

1987–2003 (0–16) – 0: Vanhemmille ei myönnetty toimeentulotukea

– Keskiarvo 8,5–10,0

– Keskiarvo 8,0–8,4

– Keskiarvo 7,5–7,9

– Keskiarvo 7,0–7,4

2003–2012 (15–25) – Keskiarvo alle 7,0

psyykenlääke

erikoissairaanhoidon poliklinikka- tai osastojaksoilla tai määrätty

– 1: Pää- tai sivudiagnoosilla asetettu mielenterveysdiagnoosi

1987–2005 (0–18) – 0: Ei asetettua mielenterveysdiagnoosia

– Mies

1987 – Nainen

Aika (Lasten ikä (v))

Kouluterveyskysely (THL)

Kouluterveyskysely (THL)

Tutkintorekisteri (TK)

(THL)

Toimeentulorekisteri

(OPH)

Yhteisvalintarekisteri

(THL)

Hoitoilmoitusrekisteri

rekisteri (THL)

Syntyneiden lasten

(Rekisteriviranomainen)

Rekisteri
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Avoliitoista ja -eroista ei ole tietoa rekistereissä; 2 Perheen suhteellinen köyhyys: Toimeentulotuen saaminen indikoi perheen heikkoa taloudellista tilannetta,

luokka).

mukaan luokkiin: alle 50, 50–99, 100–299, 300–499 ja 500 tai yli. Rajat jaettiin kolmella saaden yhden luokallisen rajan yläkoulun kolmesta luokasta (7.–9.

luokiteltiin normaaliksi; 6 Opetushallituksen Koulutuksen tilastollisessa vuosikirjassa 2014 (Kumpulainen, 2014, s. 68) koulun koko luokiteltiin oppilasmäärän

koulukohtainen osallisuuskeskiarvo luokiteltiin heikoksi arvon alittaessa keskihajonnan mitan keskiarvosta ja vahvaksi ylittäessään. Muutoin keskiarvo

kuinka paljon koulun normeerattu osallisuuskeskiarvo poikkesi nuorten määrällä painotetusta normeeratusta koulujen keskiarvojen keskiarvosta. Normeerattu

määrällä kyseisessä koulussa. Koulukohtaiset keskiarvot normeerattiin ja normeeratut osallisuuskeskiarvot luokiteltiin kolmeen osallisuusluokkaan sen mukaan,

Koulukohtaiset keskiarvot neljälle osallisuusväittämälle laskettiin väittämäkohtaisesti laskemalla pisteet yhteen ja jakamalla Kouluterveyskyselyyn vastanneiden

mieltä (-1p) ja täysin eri mieltä (-2p). Nuorten osallisuutta tarkastellaan koulussa koulun ominaisuutena, ei vain yksilön kokemuksena osallisuudesta.

sosiaalista osallisuutta. Edellä mainittujen väittämien vastausvaihtoehdot pisteineen olivat täysin samaa mieltä (2p), samaa mieltä (1p), puuttuva tieto (0p), eri

Kiilakoski, 2017; Maunu & Kiilakoski, 2018; Thomas, 2007) poliittisen osallisuuden indikaattoreiksi. Väittämät väittämä 3 ja 4 kuvastavat tulkintamme mukaan

ovat kiinnostuneita siitä mitä minulle kuuluu ja 4) luokassani on hyvä työrauha. Kouluterveyskyselyn väittämät 1 ja 2 määriteltiin osallisuusteorian nojalla (esim.

opettajat rohkaisevat minua ilmaisemaan oman mielipiteeni oppitunneilla, 2) oppilaiden mielipiteet otetaan huomioon koulutyön kehittämisessä, 3) opettajat

anatomisista eroista; 4 Vanhempien korkein koulutusaste äidin mukaan, jos isä ei tiedossa; 5 Neljä erillistä osallisuustekijää osallisuusväittämien mukaan: 1)

systemaattisesti. Tautiluokat muodostettiin järkeviksi kokonaisuuksiksi lääkärin toimesta. Äideillä ja isillä on eri määrä tautiluokkia johtuen sukupuolittaisista

somaattisten (ICD-9: 001–289, 320–999) ja psykiatristen (290–319) sairauksien tautiluokkajaottelu liitteessä 1. Kaikki ICD-9 tautikoodit käytiin läpi tarkoin ja

perustoimeentulotukeen ja täydentävään toimeentulotukeen (THL, 2019d); 3 Tarkempi erikoissairaanhoidossa hoidettujen päädiagnoosin mukaisten

sillä toimeentulotuella turvataan perheen kyky selviytyä välttämättömistä menoista. Vuodesta 2006 alkaen varsinainen toimeentulotuki on jaoteltu

1

Taulukko 7. Osajulkaisuissa käytetyt tilastomenetelmät.
Osajulkaisu Tilastollinen menetelmä

Tilasto-ohjelma
(paketti)

I

Logistinen regressio

IBM SPSS Statistics

II

Polkuanalyysi, mediaatioanalyysi (mediaattori ja vaste binaarisia)

R (lavaan)1, SAS

III

Kahden riippumattoman ryhmän vertailu (Mann-Whitneyn U-testi),

(makro)2
IBM SPSS Statistics

logistinen regressio
IV

Kahden riippumattoman ryhmän vertailu (Mann-Whitneyn U-testi),

IBM SPSS Statistics

logistinen regressio
V
1

Logistinen monitasomalli

R (lme4)3

(Rosseel, 2012); 2 (Valeri & Wanderweele, 2013); 3 (Bates, Mächler, Boler & Walker, 2015)

4.4.2 Logistinen regressioanalyysi
Binäärinen logistinen regressioanalyysi (binary logistic regression analysis) pyrkii
mallintamaan kaksiarvoisen, dikotomisen vastemuuttujan (0: ei, 1: kyllä) luokkien
todennäköisyyksiä eli vedon (odds) luonnollista logaritmia ts. vastetapahtuman
logit-muunnosta. Selittävät muuttujat voivat olla luokiteltuja, dikotomisia tai
jatkuvia.
Osajulkaisuissa I, III ja IV tehtiin manuaalisesti taaksepäin askeltavat mallit
jättäen malliin tilastollisesti merkitsevät tekijät riskitekijöiden tunnistamiseksi.
Yhdys- eli interaktiotermejä ei huomioitu. Tilastollisen merkitsevyyden rajana
käytettiin p-arvon yleisesti hyväksyttyä merkitsevyystasoa 0,05. Osajulkaisussa III
p-arvolle tehtiin Bonferroni-korjaus 21 (Bonferroni correction) (esim.
Armstrong, 2014). Osajulkaisussa I mallinnettiin ensin perheen taloudellista ja
sosiaalista huono-osaisuutta kuvaavien ja vanhempien mielenterveyden häiriöihin
liittyvien selittävien tekijöiden sukupuolella vakioidut vetosuhteet (OR) ja 95
prosentin
luottamusvälit
(95
%
LV)
mielenterveysperustaiselle
työkyvyttömyyseläkkeelle. Toiseksi mallit vakioitiin kaikilla tekijöillä.
Osajulkaisuissa III ja IV mallinnettiin vanhempien, äidin ja isän, somaattisten
sairauksien yhteyttä myöhempään kohorttilaisten naisten ja miesten

21

Bonferroni-korjauksen jälkeen tilastollisesti merkitsevyyden merkitsevyystaso on yleisen p-arvon
merkitsevyystason 0,05 sijaan yleinen merkitsevyystaso jaettuna tehtyjen testien lukumäärällä. Tässä
tutkimuksessa merkitsevyystaso jaettiin tautiluokkien lukumäärällä. Bonferroni-korjauksen käyttöä on
kirjallisuudessa kritisoitu (esim. Perneger, 1998). Etenkin kartoittavassa tutkimuksessa ei haluta hukata
mahdollisia jatkotutkimusaiheita.
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mielenterveyden häiriöihin. Vanhempien somaattisten tautiluokkien yhteyttä
tarkasteltiin ensin vakioimattomana ja toiseksi vakioituna jokainen tautiluokka
kerrallaan (tuloksia ei esitetä). Vakiointitekijöinä käytettiin perheen suhteellista
köyhyyttä, vanhempien koulutusastetta, kuolemaa ja psykiatrista sairastavuutta.
Lisäksi vanhempien somaattisten tautiluokkien yhteyttä mielenterveyden
häiriöihin mallinnettiin pakottaen vakiointitekijät perheen suhteellinen köyhyys,
vanhempien koulutusaste, kuolema ja psykiatrinen sairaus malliin ja somaattisten
tautiluokkien annettiin vaihdella siten, että vain tilastollisesti merkitsevät
tautiluokat jäivät mukaan. Osajulkaisussa IV somaattisten tautiluokkien lisäksi
mallissa olivat mukana psykiatriset tautiluokat, jotka myös vaihtelivat malleittain
tilastollisen merkitsevyyden mukaan. Tällöin vanhempien psykiatrinen
sairastavuus ei ollut vakiointimuuttujana.
4.4.3 Polkuanalyysi
Polkuanalyysi (path analysis) (Bollen, 1989, s. 10–39; Ullman, 2001) on osa
rakenneyhtälömallinnusperhettä (structural eduation modelling, SEM) (Ullman,
2011). Käytännössä polkuanalyysi on regressioanalyysien polku, jossa useampi
mediaatiopolku voi tapahtua samanaikaisesti. Polkuanalyysi esitetään usein
graafisessa muodossa.
Osajulkaisussa II polkumallilla tarkasteltiin kahden välittävän tekijän,
kohorttilaisen mielenterveyden häiriön ja sosiaalisen huono-osaisuuden,
voimakkuutta verrattuna toisiinsa samanaikaisesti tutkittaessa vanhempien
mielenterveyden häiriöiden ja kohorttilaisten työkyvyttömyyseläkkeiden välisiä
mekanismeja (kuvio 7). Kuviossa 7 on esitetty vanhempien mielenterveyden
häiriön suora yhteys (c) kohorttilaisten työkyvyttömyyteen. Lisäksi
polkuanalyysissä on kaksi samanaikaista epäsuoraa yhteyttä: vanhempien
mielenterveyden häiriöstä kohorttilaisten työkyvyttömyyseläkkeisiin sekä
kohorttilaisten mielenterveyden häiriön kautta (a + b) että kohorttilaisten
sosiaalisen huono-osaisuuden (d + e) kautta.
4.4.4 Mediaatioanalyysi
Mediaatioanalyysissä (mediation analysis) tutkitaan altistusmuuttujan (exposure
variable) ja vastemuuttujan (outcome variable) välistä yhteyttä ja sitä, kuinka
altistus- ja vastemuuttuja suhtautuvat välittävään muuttujaan, mediaattoriin.
Mediaatioanalyysin oletuksena on, että altistemuuttuja on yhteydessä
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vastemuuttujaan mediaattorin kautta kokonaan tai osittain (esim. Baron & Kenny,
1986; Valeri & VanderWeele, 2013). Reuben M. Baron ja David A. Kennyn (1986)
klassisen mediaatioanalyysin määritelmää on sittemmin laajennettu, ja puhutaan
mediaatioanalyysin kontrafaktuaalisesta näkökulmasta (counterfactual approach),
joka ottaa huomioon altistemuuttujan ja mediaattorin väliset yhdysvaikutukset ja
muuttujien epälineaarisuuden (Robins & Greenland, 1992).

Kuvio 7. Polkumalli

vanhempien

työkyvyttömyyseläkkeisiin

suoran

mielenterveyden
(c)

ja

kahden

häiriöistä
epäsuoran

kohorttilaisten

yhteyden

kautta:

kohorttilaisten mielenterveyden häiriöiden (a + b) ja sosiaalisen huono-osaisuuden (d +
e) välittämänä. Kohorttilaisten tekijät korreloivat keskenään (pystysuuntainen nuoli).

Osatyössä II haluttiin tarkastella vanhempien mielenterveyden häiriöiden
välittävien tekijöiden osallisuutta kohorttilaisten työkyvyttömyyseläkkeisiin myös
itsenäisesti (kuvio 8). Täten tehtiin kaksi erillistä mediaatioanalyysiä, joissa
vanhemman mielenterveyden häiriö on suorassa yhteydessä kohorttilaisten
työkyvyttömyyseläkkeisiin ja epäsuorassa yhteydessä 1) kohorttilaisten
mielenterveyden ja 2) kohorttilaisten sosiaalisen huono-osaisuuden kanssa. Altiste,
mediaattorit ja vaste olivat kaikki kaksiarvoisia muuttujia.
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Kuvio 8. Mediaationalyysit. Vanhempien mielenterveyden häiriöiden suora ja epäsuora
yhteys

kohorttilaisten

työkyvyttömyyseläkkeisiin

välittävän

tekijä

kautta:

1)

kohorttilaisen mielenterveyden ja 2) sosiaalisen huono-osaisuuden.
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4.4.5 Logistinen monitasomallinnus
Logistinen monitasomalli (mixed effect logistic regression) (Agresti, 2013,
s. 491–537) on yleistettyjen lineaaristen monitasomallien (generalized linear
multilevel models, GLMM) erikoistapaus (Fitzmaurice, Laird & Ware, 2004), jossa
vasteena on kaksiarvoinen dikotominen muuttuja. Monitasomallit sisältävät sekä
yksilötason että ryhmätason yhteyksiä.
Osajulkaisussa V vasteena oli dikotominen muuttuja kohorttilaisten toisen
asteen tutkinnon puuttuminen ts. kohorttilaisen peruskoulun päättötodistuksen
jälkeinen tutkinto 2006–2015 kyllä/ei. Logistista monitasomallia käytettiin
aineiston analysointiin, koska opiskelijoiden Kouluterveyskyselyn vastaukset
olivat oppilaitostasolla. Vuonna 1987 syntyneet opiskelijat olivat ryvästyneitä
kouluihin. Täten havaintoyksiköt tulkittiin toisistaan riippuviksi. Tarkasteltaessa
osallisuuden yhteyttä lyhyeen koulutuspolkuun sekä yksilötason että koulutason
tekijät otettiin huomioon.
4.5

Eettinen pohdinta ja tietosuoja

Tutkimuksella on THL:n eettisen työryhmän myönteinen lausunto (§28/2009).
Lisäksi kaikki rekisteriviranomaiset ovat myöntäneet luvan tieteelliselle
tutkimukselle, ja luvat ovat voimassa vuoden 2020 loppuun.
Tutkittaviin kohorttilaisiin ei ole oltu yhteydessä, eikä yleisen edun vuoksi
tieteellistä tutkimustarkoitusta ja tilastollisia tarkoituksia varten rekistereillä
tehtävissä tutkimuksissa tutkittavilta vaadita erillistä suostumusta (Kansallinen
henkilötietolaki 523/1999 (Finlex, 2019b), tietosuojalaki 1050/2018 (Finlex,
2019c) 22 ). Rekisteriaineistot, jotka sisältävät arkaluontoisia henkilötietoja kuten
terveystietoja, on yhdistetty toisiinsa henkilötunnusten avulla. Aineistojen
yhdistämiset on tehty THL:n yleisten tietosuoja-asetusten mukaisesti. Aineistojen
yhdistämisen jälkeen aineisto on pseudonymisoitu, eli suorat tunnistetiedot on
poistettu, ennen aineiston analysointia. Luvanvaraisia salassa pidettäviä aineistoja
on käsitelty henkilötieto- ja tietosuojalain mukaan ja henkilötiedot on suojattu
kulunvalvonnalla, käyttäjätunnuksella, salasanalla ja käytön rekisteröinnillä.

22

Henkilötietolaki (523/1999, Finlex, 2019a) kumottiin 1.1.2019, jolloin uusi tietosuojalaki astui voimaan. Tietosuojalaki (1050/2018, Finlex, 2019b) täydentää EU:n yleistä tietosuoja-asetusta (GDPR,
general data protection regulation, 679/2016).
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5

Tulokset

5.1

Kohorttilaisten varhaisaikuisuuden mielenterveyden häiriöistä
johtuviin
työkyvyttömyyseläkkeisiin
yhteydessä
olevat
lapsuuden ja nuoruuden aikaiset vanhempien sosiaaliset tekijät
(osajulkaisu I)

Ensimmäisessä osajulkaisussa tutkittiin vanhempien sosiaalisten tekijöiden
yhteyttä
nuoren
aikuisuuden
mielenterveyden
häiriöistä
johtuviin
työkyvyttömyyseläkkeisiin yleisväestössä ja mielenterveyden häiriöistä kärsivillä
nuorilla. Kiinnostuksen kohteena oli erityisesti se, mitkä jo tunnistetut
mielenterveyden
häiriöiden
sosiaaliset
tekijät
olivat
yhteydessä
mielenterveysperustaisiin työkyvyttömyyseläkkeisiin saakka.
Kaikkiaan 1,4 prosentille (n = 837) kohorttilaisista myönnettiin
mielenterveyden häiriöstä johtuva työkyvyttömyyseläke vuosina 2003–2012.
Tutkimuksemme mukaan kohorttilaisten mielenterveyden häiriöistä johtuvien
työkyvyttömyyseläkkeiden riskitekijöitä syntymäkohortissa olivat
–
–
–
–
–
–

naissukupuoli,
vanhempien avioero,
perheen suhteellinen köyhyys,
äidin psykiatrinen erikoissairaanhoito,
isän psykiatrinen erikoissairaanhoito ja
äidin psykiatrinen työkyvyttömyyseläke.

Niistä nuorista, joille oli asetettu mielenterveysdiagnoosi 1987–2012,
mielenterveyden häiriöistä johtuva työkyvyttömyyseläke myönnettiin 8,4
prosentille
(n = 805). Diagnosoidun mielenterveyden häiriön jälkeen mielenterveyden
häiriöistä johtuviin työkyvyttömyyseläkkeisiin johtavia riskitekijöitä olivat
–
–

isän psykiatrinen erikoissairaanhoito ja
äidin psykiatrinen työkyvyttömyyseläke.

Kummassakin tutkimusväestössä äidin psykiatrinen työkyvyttömyyseläke lapsen
ollessa alle 16-vuotias oli voimakkain riskitekijä, OR 2,26 (95 % LV 1,61–3,18) ja
OR 1,63 (95 % LV 1,17–2,26). (Taulukko 8.) Mielenterveystutkimusväestössä isän
koulutusasteen – perusasteen (OR 0,64, 95 % LV 0,51–0,80) ja keskiasteen (OR
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0,76, 95 % LV 0,62–0,93) – huomattiin näyttäytyvän suojaavana tekijänä nuorten
mielenterveyden häiriöistä johtuvalle työkyvyttömyyseläkkeelle23 verrattuna isän
korkeimpaan koulutusasteluokkaan (vähintään ylempi korkeakouluaste)
tunnuslukujen valossa. Tulkinta lienee toinen, sillä tulkinnassa on otettava
huomioon tunnuslukujen takana olevat ilmiöt.
5.2

Kohorttilaisten masennus- ja ahdistushäiriöstä johtuvien
työkyvyttömyyseläkkeiden
ja
heidän
vanhempiensa
mielenterveyshäiriöiden
väliset
sosiaaliset
mekanismit
(osajulkaisu II)

Toisessa osajulkaisussa tutkittiin vanhempien mielenterveyden häiriöiden ja heidän
lastensa nuoren aikuisuuden mielialahäiriöistä ja neuroottisista häiriöistä johtuvien
työkyvyttömyyseläkkeiden välisiä yhteyksiä välittävien tekijöiden – nuorten
sosiaalisen huono-osaisuuden ja mielenterveyden häiriöiden – kautta.
Masennus- ja ahdistushäiriöistä johtuvia työkyvyttömyyseläkkeitä määrättiin
tarkastelujakson 2006–2015 aikana 446 tutkimusväestöön kuuluvalle
kohorttilaiselle (0,9 %). Vähintään toinen vanhemmista oli saanut
mielenterveysdiagnoosin erikoissairaanhoidossa tai mielenterveysperustaisen
työkyvyttömyyseläkkeen 12 prosentilla kohorttilaisista ennen 14 vuoden ikää
vuosina 1987–2000.

23

Isän korkeimman koulutusasteen yhteys nuorten mielenterveyden häiriöistä johtuviin työkyvyttömyyseläkkeisiin oli tilastollisesti merkitsevä (p = 0,004) myös khii toiseen -testin perusteella. Ristiintaulukko ehdollisine prosenttijakaumineen on esitetty alla.
Isän korkein koulutusaste

Vähintään ylempi korkeakouluaste (n = 1,464, 15,3 %)
Alempi korkeakouluaste (n = 1 120, 11,7 %)
Keskiaste (n = 4 197, 43,7 %)
Perusaste (n = 2 631, 27,4 %)
Isä ei tiedossa (n = 187, 1,9 %)
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Mielenterveyden häiriöistä johtuva
työkyvyttömyyseläke 2003–2012
mielenterveysjoukossa (N = 9 599)
n
%
151
10,3
108
9,6
344
8,2
187
7,1
15
8,0
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OR1

1,27

Perusaste

0,95
0,96
0,99
1,31

Alempi korkeakouluaste

Keskiaste

Perusaste

Isä ei tiedossa

korkeakouluaste

Vähintään ylempi

1,00

0,97

Keskiaste

Isän korkein koulutusaste

0,89

Alempi korkeakouluaste

korkeakouluaste

Vähintään ylempi

1,00

1,89

Perheen suhteellinen köyhyys3

Äidin korkein koulutusaste

1,57
1,56

Teiniäitiys

Vanhempien avioero3

1,15–2,16

0,70–2,23

0,80–1,22

0,80–1,17

0,74–1,21

1,01–1,60

0,80–1,19

0,71–1,12

1,64–2,16

1,34–1,80
1,58

1,20
1,36–1,83

1,02–1,40

1,19–1,56

1,36

0,76

0,67

0,78

0,92

1,00

0,79

0,80

0,87

1,00

1,01

0,99

0,92

OR1

0,44–1,32

0,53–0,83

0,64–0,95

0,71–1,20

0,62–1,01

0,64–0,98

0,69–1,10

0,88–1,17

0,85–1,16

0,66–1,28

95 % LV

0,76

0,64

0,76

0,92

1,00

Vakioitu OR2

805 (8,4)
95 % LV

Vakioitu OR2

837 (1,4)
95 % LV

Taloudellista ja sosiaalista huono-osaisuutta kuvaavat tekijät

Naissukupuoli

Tekijä

n (%)

Mielenterveysjoukko (N = 9 599)

Kohortti 1987 (N = 58 739)

0,44–1,32

0,51–0,80

0,62–0,93

0,71–1,19

95 % LV

nuoruuden aikaiset (1987–2002) vanhempien sosiaaliset riskitekijät Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineistossa.

Taulukko 8. Nuoren aikuisuuden mielenterveyden häiriöistä johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden (2003–2012) lapsuuden ja
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OR1

1,56–2,38

1,64–3,23

1,14–2,10

2,56–4,77

0,97–2,23

1,89–2,90

1,40

2,26

1,28

1,00

1,80

1,11–1,77

1,61–3,18

0,84–1,95

1,44–2,25

1,24

1,37

1,23

1,00

1,61

1,03

1,00

1,39

0,94–1,98

0,89–1,70

1,16–2,23

0,65–1,62

1,10–1,75

1,00–1,55

95 % LV

1,63

1,06

1,00

1,43

Vakioitu OR2

Vakioitu sukupuolella; Vakioitu sukupuolella, muilla lapsuuden taloudellista ja sosiaalista huono-osaisuutta kuvaavilla tekijöillä ja vanhempien

2

2,30

Psykiatrinen

95 % LV

805 (8,4)

Vakioitu OR2

837 (1,4)
95 % LV

mielenterveyden tekijöillä. Vain tilastollisesti merkitsevät tekijät esitetään; 3 Lapsen ollessa alle 16-vuotias

1

1,55

Somaattinen

1,00

3,50

Isän työkyvyttömyyseläke3

1,47

Psykiatrinen

1,00

Äidin työkyvyttömyyseläke3

Somaattinen

1,92
2,34

Isän psykiatrinen hoito3

OR1

Äidin psykiatrinen hoito3

Vanhempien mielenterveyden tekijät

Tekijä

n (%)

Mielenterveysjoukko (N = 9 599)

Kohortti 1987 (N = 58 739)

1,17–2,26

0,68–1,68

1,13–1,80

95 % LV

5.2.1 Polkuanalyysin tulokset
Kuviossa 9 esitetään polkuanalyysin tulokset koko syntymäkohortin osalta. Analyysissa tarkasteltiin kahta samanaikaista välittävää tekijää, kohorttilaisten mielenterveyden häiriöitä ja sosiaalista huono-osaisuutta samassa mallissa, jonka avulla
tutkittiin vanhempien mielenterveyden häiriöiden sosiaalisia mekanismeja kohorttilaisten työkyvyttömyyseläkkeisiin. Probit-estimaattien (β-kertoimet) suuruusluokkia vertaamalla huomataan, että kohorttilaisten mielenterveyden häiriö (epäsuora yhteys a:n ja b:n kautta) oli voimakkaampi välittävä tekijä kuin heidän sosiaalinen huono-osaisuutensa (epäsuora yhteys d:n ja e:n kautta). Suora yhteys (c) ei
ollut tilastollisesti merkitsevä (p-arvo = 0,371).

Kuvio 9. Polkuanalyysin tulokset. β-kertoimet ovat probit-estimaatteja.

5.2.2 Mediaatioanalyysien tulokset
Vanhempien mielenterveyden häiriöt olivat yhteydessä nuorten aikuisten masennus- ja ahdistushäiriöistä johtuviin työkyvyttömyyseläkkeisiin nuorten sosiaalisen
huono-osaisuuden ja mielenterveyden häiriöiden välityksellä. Nuorten mielenterveyden häiriöiden kokonaisyhteyden vetosuhde oli 1,85 (95 % LV 1,46–2,34)
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mediaatiomallissa, jossa nuorten mielenterveyden häiriö oli välittävänä tekijänä.
Nuorten mielenterveyden häiriö välitti 35 prosenttia tästä yhteydestä. (Kuvio 10.)
Tarkasteltaessa sosiaalista huono-osaisuutta vanhempien mielenterveyden häiriöiden ja nuoren aikuisen masennus- ja ahdistushäiriöistä johtuvien työkyvyttömyyseläkkeiden välisen yhteyden välittävänä tekijänä kokonaisyhteyden vetosuhde oli
1,86 (95 % LV 1,47–2,35). Sosiaalinen huono-osaisuus selitti 28 prosenttia tästä
yhteydestä. (Kuvio 11.)
Tutkittaessa yhteyttä erikseen vuonna 1987 syntyneillä naisilla ja miehillä huomattiin, että vanhempien mielenterveyden suora yhteys nuorten aikuisten työkyvyttömyyseläkkeisiin oli tilastollisesti merkitsevä miehillä, muttei naisilla (kuvio
10 ja 11). Täten epäsuorat yhteydet nuorten mielenterveyden häiriöiden ja sosiaalisen huono-osaisuuden välittämänä olivat naisilla miehiä voimakkaammat. Nuorten mielenterveyden häiriö välitti naisilla kokonaisyhteydestä 55 prosenttia ja sosiaalinen huono-osaisuus 65 prosenttia. Miehillä vastaavat luvut olivat 22 prosenttia
ja 11 prosenttia. Tulosten mukaan vanhempien mielenterveyden häiriöiden yhteys
heidän lastensa masennus- ja ahdistushäiriöperustaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen ei olisi deterministinen. Vanhempien mielenterveyden häiriö ei välttämättä
johda heidän lastensa masennus- ja ahdistushäiriöperustaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen. Toisaalta nuori voi päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle muiden syiden
takia.
5.3

Kohorttilaisten
nuoruuden
ja
varhaisaikuisuuden
mielenterveyshäiriöiden
ja
heidän
vanhempiensa
erikoissairaanhoidossa hoidettujen somaattisten sairauksien
välinen sosiaalinen yhteys (osajulkaisut III ja IV)

Kolmannessa ja neljännessä osajulkaisussa tutkittiin vanhempien somaattisten sairauksien yhteyttä heidän lastensa nuoren aikuisuuden mielenterveyden häiriöihin
kahden eri mielenterveyden häiriöiden osoittimen – mielenterveysdiagnoosin (III)
ja psyykenlääkkeiden ostojen (IV) – avulla. Tieto niistä vanhempien somaattisista
sairauksista, jotka ovat yhteydessä lasten mielenterveyden häiriöihin, on tärkeää,
jotta lapset osataan ottaa huomioon jo vanhempien somaattisten sairauksien hoidossa.
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Kuvio 10. Vanhempien mielenterveyden häiriöiden sekä suora ja epäsuora (kaarinuoli)
yhteys

että

kokonaisyhteys

(paksu

nuoli)

nuorten

aikuisten

masennus-

ja

ahdistushäiriöistä johtuviin työkyvyttömyyseläkkeisiin kohorttilaisten mielenterveyden
häiriöiden välittämänä Suomessa vuonna 1987 syntyneillä nuorilla aikuisilla, miehillä ja
naisilla 1987–2015.
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Kuvio 11. Vanhempien mielenterveyden häiriöiden sekä suora ja epäsuora (kaarinuoli)
yhteys

että

kokonaisyhteys

ahdistushäiriöistä

johtuviin

(paksu

nuoli)

nuoren

työkyvyttömyyseläkkeisiin

aikuisen

masennus-

kohorttilaisten

ja

huono-

osaisuuden välittämänä Suomessa vuonna 1987 syntyneillä syntyneillä nuorilla
aikuisilla, miehillä ja naisilla 1987–2015.
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5.3.1 Mielenterveyden häiriö (osajulkaisut III ja IV)
Ikäluokan vanhemmista 4,2 prosentilla (n = 2 430) oli jokin erikoissairaanhoidossa
hoidettu somaattinen sairaus kohorttilaisten yhdeksän ensimmäisen elinvuoden aikana ennen vuotta 1996. Aikavälillä vanhempien yhteenlaskettujen somaattisten
sairauksien summien nojalla äidit sairastivat isiä enemmän. Vanhempien sairastavuudessa ei havaittu eroja tarkasteltaessa tilannetta tyttöjen ja poikien osalta erikseen.
Taulukossa 9 on lueteltu nuorten mielenterveyden häiriöihin tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä olevat vanhempien erikoissairaanhoidossa hoidetut somaattiset tautiluokat. Tautiluokkakohtaista keskustelua välttäen taulukon 9 tautiluokista
tunnistettiin kaksi erilaista tautiluokat kokoavaa luokitusta, joiden näkökulmasta
lapsia koskevaa keskustelua käydään pohdinnassa. Yksittäisiä tautiluokkakohtaisia
luokitteluja ei esitetä. Tautiluokat luokiteltiin kolmeen luokkaan sen mukaan, oliko
yhteys nuorten mielenterveyden häiriöihin tunnistettu aiemman kirjallisuuden perusteella:
1.
2.
3.

Tautiluokkien yhteydet, jotka tunnistettu aiemmin (esim. syöpä, aivovamma)
Mielenterveyden häiriöihin liittyvien tautiluokkien yhteydet (esim. myrkytykset)
Tautiluokkien yhteydet, joita ei ole aikaisemmin tunnistettu (esim. diabetes)

ja neljään luokkaan tautiluokan yleisyyden, keston ja syntymistavan mukaan:
1.
2.
3.
4.

Äkillisesti alkaneet ja henkeäuhkaavat tautiluokat (esim. myrkytykset)
Pitkäkestoiset tautiluokat (esim. aivoverisuonien sairaudet)
Tavanomaiset tautiluokat (esim. keuhkosairaudet)
Tautiluokat, joissa selittämättömät oireet.

5.3.2 Asetettu mielenterveysdiagnoosi mielenterveyden häiriön
osoittimena (osajulkaisu III)
Syntymäkohortin 8 795 nuorelle (15,0 %) asetettiin mielenterveysdiagnoosi erikoissairaanhoidon poliklinikka- tai osastojaksolla vuosina 1996/1998–2012. Lähes
puolelle (44,9 %) nuorista mielenterveysdiagnoosi oli asetettu ensi kerran
18–24-vuotiaana (naiset n = 2 232, miehet n = 1 714). Ensimmäisen kerran diagnoosi määrättiin 16,3 prosentille 9–12-vuotiaana (naiset n = 466, miehet n = 966)
ja 38,9 prosentille 13–17-vuotiaana (naiset n = 2 263, miehet n = 1 154). Nuorille
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naisille mielenterveysdiagnoosi (17,3 %, n = 4 961) asetettiin nuoria miehiä
(12,9 %, n = 3 834) useammin (p-arvo < 0,001).
Tarkasteltaessa nuoria, joille oli asetettu mielenterveysdiagnoosi, huomattiin,
että mielenterveysdiagnosoitujen nuorten vanhempien somaattinen sairastavuus oli
suurempaa kuin niillä vanhemmilla, joiden lapsilla ei ollut todettu mielenterveyden
häiriötä. Äideillä, joiden lapsille oli asetettu nuoruudessa mielenterveysdiagnoosi,
oli keskimäärin 1,05 somaattista sairautta 66 tautiluokasta24. Äideillä, joiden lapsilla ei ollut nuoruuden aikana asetettua mielenterveysdiagnoosia, luku oli 0,89 (parvo < 0,001). Vastaavasti isien luvut 25 olivat 0,58 ja 0,48
(p-arvo < 0,001).
Nuorten naisten ja miesten mielenterveysdiagnoosin asettamiseen yhteydessä
olevat äidin ja isän somaattiset tautiluokat on esitetty taulukossa 9.
5.3.3 Lääkärin määräämä psyykenlääke mielenterveyden häiriön
osoittimena (osajulkaisu IV)
Joka viidennelle (20,5 %, n = 12 018) kohorttilaiselle lääkäri oli määrännyt psyykenlääkkeen 9–24-vuotiaana. Yleisintä psyykenlääkkeen aloittaminen oli
18–24-vuotiaana, jolloin psyykenlääkkeiden käyttäjistä 77,4 prosenttia
(naiset n = 5 524, miehet n = 3 778) oli ensi kerran määrätty psyykenlääkettä. Ensikerran
psyykenlääkettä
määrättiin
4,5
prosentille
9–12-vuotiaana
(naiset n = 225, miehet n = 312) ja 18,1 prosentille 13–17-vuotiaana
(naiset n = 1 519, miehet n = 660). 9–24-vuotiaista nuorille naisille määrättiin psyykenlääkkeitä (25,6 %, n = 7 268) nuoria miehiä (16,2 %, n = 4 750) useammin (parvo < 0,001).
Kohorttilaisten äidit ja isät, joiden lapsille oli määrätty heidän nuoruudessaan
psyykenlääkeresepti, olivat keskimäärin sairaampia kuin vanhemmat, joiden lapsille ei ollut kirjoitettu reseptiä. Äideillä oli keskimäärin 1,05 ja isillä 0,62 sairautta
87 tautiluokasta26, jossa olivat mukana sekä somaattiset (67 kpl) että psykiatriset
tautiluokat (20 kpl). Niiden vanhempien, joiden lapsille ei ollut määrätty

24

Kaiken kaikkiaan tautiluokkia, somaattiset ja psykiatriset tautiluokat mukaan lukien, oli 87 kappaletta,
joista somaattisia oli 67 kappaletta. Tautiluokkaa 66, normaali synnytys, ei laskettu mukaan keskimääräiseen tautitaakkaan. (Liite 1. taulukko 10.)
25
Isien tautitaakka laskettiin 61 somaattisesta tautiluokasta.
26
Sekä somaattisista että psykiatrisista 87 tautiluokasta, keskimääräistä tautiluokkaa laskiessa äideillä
nimittäjänä käytettiin 86 tautiluokkaa ja isillä 81 tautiluokkaa. (Liite 1. taulukko 10.)

78

psyykenlääkettä, vastaavat luvut olivat äideille 0,92 (p-arvo > 0,001) ja isille 0,51
(p-arvo > 0,001).
Nuorille naisille ja miehille määrättyihin psyykenlääkkeisiin yhteydessä olevat
äidin ja isän somaattiset tautiluokat on esitetty taulukossa 9.
5.4

Lyhyen koulutuspolun ja yläkouluaikaisen osallisuuden välinen
yhteys (osajulkaisu V)

Viidennessä osajulkaisussa tutkittiin yläkouluaikaisen koetun osallisuuden yhteyttä
nuorten aikuisten koulutuspolkujen pituuteen. Nuorten koulutuspolkujen pituus,
koulutusaste – varsinkin toisen asteen suorittaminen – vaikuttaa nuorten työllistymiseen yhteiskunnassa, jossa peruskoulutuksella haettavat työpaikat ovat katoamassa (Sipilä, Kestilä & Martikainen, 2011). Nuorten aikuisten työllistymisen edistämiseksi haluttiin tutkia, onko osallisuus yhteydessä koulutuspolun pituuteen.
Koulutusaste on terveyden lisäksi merkittävä hyvinvoinnin osatekijä (esim. Maunu,
2014, s. 15–22).
Kohorttilaisista ilman toisen asteen tutkintoa oli vuoden 2015 lopussa 3 369
(7,6 %) 28-vuotiasta nuorta aikuista. Heistä miehiä oli 61,7 prosenttia.
Kuviossa 12 on esitetty ilman toisen asteen tutkintoa olevien osuuksien kehitys kohorttilaisilla, naisilla ja miehillä vuosina 2006–2015. Pelkän peruskoulun päättötodistuksen varassa olevien naisten ja miesten suhteellinen osuus on vähentynyt tasaisesti vuosittain. Naisten ja miesten välisten osuuksien ero on pysynyt tasaisena
vuodesta toiseen. Erotuksen vaihteluväli oli 2,4–3,5 prosenttiyksikköä.
Peruskoulun päättötodistuksen varassa olemista selittivät tunnetut yksilötason
tekijät: mielenterveyden häiriö, koulumenestys, perheen suhteellinen köyhyys ja
vanhempien matala koulutusaste. Vaikka yksilötason tekijät oli huomioitu, koulutason tekijä luokkatyörauha27, joka tulkitaan osallisuusteorioiden mukaan (esim.
Kiilakoski, 2017; Maunu & Kiilakoski, 2018; Thomas, 2007) osaksi osallisuutta,
27
Suomalaiseen kasvatustieteeseen jo 1940-tullut työrauhan käsite viittasi alun pitäen kuriin ja kontrolliin, mutta laventui pian laajemmaksi kasvatukselliseksi käsitteeksi. Aino Belt (2013, s. 20) toteaa väitöskirjassaan, että työrauha-käsite ”hahmotetaan laajemmin osaksi koko sitä kasvatusta, jolla tuetaan
oppilaan itsehallinnan ja osallisuuden kehittymistä sekä elämässä tarpeellisten taitojen oppimista”.
Työrauha on toimintakulttuuria koskeva käsite – ei pelkästään esimerkiksi kurin tai oppilaan itsekontrollin käsite. Työrauhan ajatellaan koostuvan neljästä osa-alueesta; säännöistä, toimintakulttuurista, pedagogiikasta sekä kohtaamisesta ja välittämisestä. Kohtaaminen ja välittäminen sisältävät erityisesti
vuorovaikutuksen opettajan ja oppilaan välillä sekä sosiaalisen osallisuuden. (Holopainen, Järvinen,
Kuusela & Packalen, 2009, s. 70.) Työrauhan yhteys osallisuuteen todetaan myös koulutuksen arviointineuvoston (Karvi) raportissa, jonka mukaan osallisuuden edistäminen näkyy häiriö- ja ongelmakäyttäytymisen vähentymisenä (Julin & Rumpu, 2018, s. 267).
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suojasi lyhyeltä koulutuspolulta (kuvio 13). Yleisesti koulussa vahvaksi koettu
luokkatyörauha verrattuna heikkoon luokkatyörauhaan oli suojaava tekijä sekä
nuorilla naisilla (OR 0,73, 95 % LV 0,57–0,94, p-arvo = 0,015) että miehillä (OR
0,73, 95 % LV 0,58–0,92, p-arvo = 0,007), eli vahvaksi koettu osallisuus pidensi
nuorten koulutuspolkuja. Pojilla normaali luokkatyörauha (OR 0,88, 95 % LV
0,74–1,04) ei ollut tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä lyhyeen koulutuspolkuun
peruskoulutuksen päättötodistuksen jälkeen verrattuna koulussa yleisesti heikoksi
koettuun luokkatyörauhaan. Tytöillä yhteyden merkitsevyys oli tilastollisen merkitsevyyden rajalla (OR 0,82, 95 % LV 0,68–1,00).
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Vanhemman somaattinen sairaus (ICD-9-diagnoosikoodi(t))

Naisten sukuelinten sairaudet (614–629)*
Oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset (780–783, 785–799)

Tartunta- ja loistaudit (850–854)

Oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset (780–783, 785–799)*

Ylähengitysteiden sairaudet (460–478)*
Pahanlaatuiset kasvaimet (960–964, 966, 968, 971–979)

(251–279)

Ajoittaiset kohtaukselliset häiriöt (346–348, 435–436, 784)*

Hyvänlaatuiset kasvaimet (965)

Muut pään vammat (paitsi kallon sisäiset vammat) (800–803)

Muut suolistonsairaudet (557–563, 565–579)

Ylähengitysteiden sairaudet (460–478)*

Ajoittaiset kohtaukselliset häiriöt (346–348, 435–436, 784)*

Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (paitsi diabetes ja kilpirauhanen)

Oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset (780–783, 785–799)*

Keskenmenot (630–639)

Naisten sukuelinten sairaudet (614–629)*

Tyttö–isä-pari

Hyvänlaatuiset kasvaimet (210–229)
Naisten sukuelinten sairaudet (614–629)*

Diabetes (250)

Poika–äiti-pari

Kilpirauhasen sairaudet (980)

Pintasyöpä (carcinoma in situ) (967–969)

Hyvänlaatuiset kasvaimet (965)

Ylähengitysteiden sairaudet (460–478)

Naisten sukuelinten sairaudet (614–629)*

Virtsaelinten sairaudet (594–599)

Muut tuki- ja liikuntaelinsairaudet (725–739)

Keuhkoverentulppa (415–417)
Aivoverisuonien sairaudet (430–434, 438, 4370–4377, 4379)

Keuhkosairaudet (480–519)

Tyttö–äiti-pari

Lääkärin määräämä psyykenlääke
Vanhemman somaattinen sairaus (ICD-9-diagnoosikoodi(t))

Asetettu mielenterveysdiagnoosi

Mielenterveyden häiriö 1996–2012

mielenterveyden häiriön osoittimena Kansallinen syntymäkohortti 1987 -tutkimusaineistossa.

ovat yhteydessä kohorttilaisen mielenterveyden häiriöön (1996–2012) asetettu mielenterveys ja lääkärin määräämä psyykenlääke

Taulukko 9. Vuonna 1987 syntyneiden lasten vanhempien erikoissairaanhoidossa hoidetut somaattiset sairaudet (1987–1995), jotka
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Vanhemman somaattinen sairaus (ICD-9-diagnoosikoodi(t))

Asteriskilla (*) merkityt vanhempien somaattiset sairaudet ovat yhteisiä kummankin mielenterveyden häiriön osoittimen mukaan.

Selkärangan, rintakehän ja lantion vammat (805–808, 860–869)

Oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset (780–783, 785–799)

Keuhkosairaudet (480–519)*
Ruoansulatusjärjestelmän sairaudet (530–537)

Keuhkosairaudet (480–519)*

Kilpirauhasen sairaudet (980)

Poika–isä-pari

Lääkärin määräämä psyykenlääke
Vanhemman somaattinen sairaus (ICD-9-diagnoosikoodi(t))

Asetettu mielenterveysdiagnoosi

Mielenterveyden häiriö 1996–2012

Kuvio 12. Ilman toisen asteen tutkintoa olevien osuuksien kehitys kohorttilaisilla, naisilla ja miehillä vuosina 2006–2015 (osajulkaisu V, muokattu Merikukka ym., 2018, kuvio
2).
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Kuvio 13. Neljän osallisuusväittämän osallisuusluokkien (normaali, vahva) koulutason
ja yksilötason tekijöillä vakioidut vetosuhteet ja 95 prosentin luottamusvälit
peruskoulutuksen jälkeiselle lyhyelle koulutuspolulle syntymäkohortin naisilla ja
miehillä

vuonna

2006–2015

verrattuna

osallisuusväittämän

osallisuusluokkaan (osajulkaisu V, muokattu Merikukka ym., 2018, kuvio 4).
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heikkoon

6

Pohdinta

6.1

Yhteenveto keskeisistä tuloksista

Yllättäen haavoittuneilla nuorilla isän matalampi koulutusaste, perusaste ja keskiaste, näyttäytyy mielenterveysperustaiselta työkyvyttömyydeltä suojaavana tekijänä verrattuna isän korkeimpaan koulutusasteeseen. Vanhempien mielenterveysongelmat ovat yhteydessä myös nuorten aikuisten masennus- ja ahdistuneisuushäiriöiden aiheuttamaan työkyvyttömyyteen nuorten mielenterveyden häiriöiden ja
huono-osaisuuden kautta. Nuorten omat mielenterveyden häiriöt selittävät vanhempien mielenterveysongelmien ja nuorten aikuisten masennus- ja ahdistuneisuushäiriöistä johtuvan työkyvyttömyyden välisestä yhteydestä yli kolmanneksen,
huono-osaisuus yli neljänneksen. Epäsuorat yhteydet vanhempien mielenterveysongelmista nuorten aikuisten masennus- ja ahdistuneisuushäiriöistä johtuvaan työkyvyttömyyteen mielenterveyden häiriöiden ja huono-osaisuuden välittämänä ovat
nuorilla naisilla miehiä voimakkaammat.
Mielenterveyden häiriöstä kärsivien 9–24-vuotiaiden nuorten vanhemmat ovat
keskimäärin sairaampia nuoren yhdeksän ensimmäisen elinvuoden (0–8-v.) aikana
kuin niiden nuorten, joille ei ole asetettu mielenterveysdiagnoosia tai joille ei ole
määrätty psyykenlääkettä 9–24-vuotiaana. Vanhempien mielenterveysongelmien
lisäksi myös vanhempien somaattiset sairaudet, muutkin kuin aikaisemmin havaitut
sairaudet, esimerkiksi HIV/AIDS, MS-tauti ja syöpä, ovat yhteydessä nuorten mielenterveyden häiriöihin.
Peruskoulutuksen jälkeisten koulutuspolkujen jatkumisen kannalta tulokset
korostavat sosiaalisen osallisuuden merkitystä etenkin luokkatyörauhan osalta.
6.2

Tutkimuksen tieteellinen merkitys

Erityisesti tieto nuorten aikuisten mielenterveysperustaisten työkyvyttömyyseläkkeiden perhetekijöistä on niukkaa. Osajulkaisun I tulokset vahvistivat aikaisemmin
tutkimuksen perusteella löydettyjen riskitekijöiden, sukupuolen (esim.
Gravseth ym., 2007), perheen suhteellisen köyhyyden (esim. Harkko ym., 2016) ja
vanhempien työkyvyttömyyseläkkeiden (esim. Gravseth ym., 2007) yhteyden työkyvyttömyyseläkkeisiin. Lisäksi tutkimus osoitti, että äidin ja isän työkyvyttömyyseläkkeillä on itsenäiset yhteydet lasten myöhempään mielenterveysperustaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen. Tosin vain äidin työkyvyttömyyden yhteys
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lasten myöhempiin työkyvyttömyyseläkkeisiin oli tilastollisesti merkitsevä. Tutkimus löysi aiemmin raportoimattomia mielenterveysperustaisen työkyvyttömyyseläkkeen riskitekijöitä: vanhempien avioeron ja erikseen äidin ja isän mielenterveyshoidon. Tekijät on aikaisemmin raportoitu nuorten mielenterveyden riskitekijöinä (Hancock ym., 2013; Lansford, 2009; Paananen ym., 2013). Jurgita Narusyten ja kollegoiden (2017) mukaan ne lapset ja nuoret, joilla on diagnosoitu mielenterveyden häiriö, ovat haavoittuvaisempia ja päätyvät todennäköisemmin mielenterveysperustaiselle työkyvyttömyyseläkkeelle kuin yleisväestö. Tässä tutkimusosajoukossa nuorilla, joiden isät olivat korkeasti koulutettuja, oli suurempi
riski mielenterveysperustaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen. Voi olla, että korkeasti koulutetut vanhemmat ovat kyvykkäämpiä tukemaan lapsiaan näiden vakavissa
terveyshuolissa. Reija Paanasen ja kollegoiden (2013) mukaan nuorilla, joiden vanhemmat ovat korkeasti koulutettuja ja joiden sosioekonominen asema on parempi,
voi olla parempi kyky hakea hoitopalveluihin. Gravseth kollegoineen (2007) löysi
myös vanhempien korkean koulutusasteen yhteyden nuorten aikuisten mielenterveysperustaisiin työkyvyttömyyseläkkeisiin, mutta vain matalasti koulutetuilla
miehillä. Jallu Lindblomin ja kollegoiden (2017) mukaan autoritaarinen perhetyyppi (läheisyyden puute yhdistettynä keskimääräiseen itsenäisyyteen) ennusti
lapsen masennusta ja heikkoa tunteiden säätelykykyä korkeasti koulutettujen vanhempien perheissä. Duncan Timms (1998) on spekuloinut, että vanhempien korkeiden odotusten täyttäminen ja epäonnistumisen pelko voivat liittyä löydökseen.
Vanhempien koulutusasteen merkitystä työkyvyttömyyseläkkeen hakuprosessissa
pitää jatkossa tutkia tarkemmin.
Masennus- ja ahdistushäiriöperustaisten työkyvyttömyyseläkkeiden ja vanhempien mielenterveyshäiriöiden polkuja ja välittäviä tekijöitä ei tietämyksen mukaan ole aiemmin tutkittu. Tutkimus (osajulkaisu II) viittaa siihen, että nuorten mielenterveyden ongelmat ovat tärkeä välittäjä vanhempien mielenterveyden häiriöiden ja nuorten masennus- ja ahdistushäiriöperustaisten työkyvyttömyyseläkkeiden
välissä. Nuorten mielenterveyden häiriöt selittivät 35 prosenttia tuosta yhteydestä.
Tämä tulos on linjassa mielenterveyshäiriöiden perinnöllisyyden kanssa (Franić,
Middeldorp, Dolan, Ligthart & Boomsma, 2010; Narusyte ym., 2011) ja myös nuoruuden mielenterveyden häiriöiden ja nuoren aikuisuuden työkyvyttömyyden välisen yhteyden kanssa (Helgesson ym., 2017; Narusyte ym., 2017). Aikaisemmat tutkimukset ovat yhdistäneet sosiaalisen huono-osaisuuden nuorten aikuisten kohonneeseen riskiin päätyä työkyvyttömyyseläkkeelle (De Ridder ym., 2013; Harkko
ym., 2016). Tutkimuksen mukaan sosiaalinen huono-osaisuus selitti vanhempien
mielenterveyden häiriöiden ja nuoren aikuisuuden masennus- ja ahdistushäiriö86

perustaisten työkyvyttömyyseläkkeiden välisestä yhteydestä 28 prosenttia. Vaikka
tutkimus osoittaa, että mielenterveyden välittävä yhteys olisi huono-osaisuutta vahvempi, viittaavat tulokset myös siihen, että varhainen havaitseminen ja asioihin
puuttuminen voivat ehkäistä nuoren aikuisuuden työkyvyttömyyseläkkeen tarvetta.
Jokseenkin yllättävää oli, että tulosten mukaan nuorilla naisilla suora yhteys vanhempien mielenterveyden häiriöiden ja työkyvyttömyyseläkkeiden välillä ei ollut
tilastollisesti merkitsevä, vaan nuoren omat mielenterveyden häiriöt ja sosiaalinen
huono-osaisuus selitti ison osan tuosta yhteydestä. Nuorilla miehillä suora yhteys
oli tilastollisesti merkitsevä ja mielenterveyden häiriöiden osalta myös epäsuora
yhteys. Sukupuolten väliset erot voivat liittyä työkyvyttömyyden sukupuolittuneisiin geneettisiin taustoihin (Narusyte ym., 2011). Tutkimuksen löydökset viittaavat
siihen, että nuorten miesten heikko koulumenestys tai perheen suhteellinen köyhyys, jotka kuuluivat osaksi sosiaalista huono-osaisuutta, ovat heikommassa yhteydessä mielenterveysperustaisiin työkyvyttömyyseläkkeisiin kuin nuorilla naisilla.
Catherine E. Rossin ja John Mirowskyn (2006) mukaan opintojen hallinta vähentää
masennusta naisilla miehiä enemmän, minkä nojalla heikko koulumenestys voi lisätä mielenterveyden häiriöitä naisilla enemmän kuin miehillä. On kuitenkin mahdollista, että vanhempien mielenterveyden häiriöiden ja nuorten aikuisten työkyvyttömyyseläkkeiden välistä yhteyttä selittävät muut tutkimuksen ulkopuoliset, havaitsemattomat tekijät, erityisesti miehillä. Yksi näistä tekijöistä voi olla ulospäin
suuntautuneet häiriöt (externalizing disorders), kuten epäsosiaalinen käytös ja päihteiden käyttö (Hawton & van Heeringen, 2009; Hicks ym., 2007), jotka havaitaan
usein jo lapsuudessa. Osajulkaisun II, ja myös IV, mielenterveyden häiriöiden osoitin kattaa paremmin sisäänpäin suuntautuneet häiriöt (internalizing disorders), esimerkiksi psyykenlääkkeiden käytön, mikä on raportoitu olevan naisilla yleisempää
kuin miehillä (Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea & Kansaneläkelaitos, 2017; Laaksonen ym., 2010). Lisäksi on huomioitava, että epäsuoran yhteyden tekijät, mielenterveyden häiriöt ja psyykenlääkkeiden käyttö, mitattiin nuorten
ollessa 13–18-vuotiaita (2001–2005), jolloin tytöt oireilivat poikia enemmän. Osajulkaisujen III ja IV ikäluokittaisten havaintolukumäärien nojalla pojat oirehtivat
tyttöjä enemmän ennen murrosikää. Täten tulos näyttäytynee juuri tyttöjen vahvana
epäsuorana yhteytenä ja suoran yhteyden puutteena verrattuna poikien vastakkaiseen tilanteeseen, jossa suora yhteys löydettiin epäsuoran yhteyden puuttuessa.
Osajulkaisuissa III ja IV käytettiin kahta mielenterveyden häiriöiden osoitinta;
osajulkaisussa III mielenterveyden häiriöitä tarkasteltiin asetettujen mielenterveyden diagnoosien kannalta 9–24-vuotiaillla ja osajulkaisussa IV vastaavan ikäisten
kohorttilaisten psyykenlääkkeiden käyttöä. Tulosten mukaan 15 prosentille
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nuorista oli asetettu mielenterveysdiagnoosi ja 21 prosenttia nuorista käytti psyykenlääkkeitä. Lukuja vertailtaessa on otettava huomioon, että diagnoositiedot ovat
vain erikoissairaanhoidossa asetettuja, mikä selittänee psyykenlääkkeiden käytön
suuremman osuuden. Määrätyt psyykenlääkkeet ovat rekisteröityneet myös muualta. On kuitenkin hyvä muistaa, että psyykenlääkkeitä ei juuri määrätä ilman asetettua mielenterveysdiagnoosia. Aineistomme mukaan tekijöillä oli tilastollisesti
merkitsevä riippuvuus (p < 0,001). Vain 10,6 prosenttia nuorista oli määrätty psyykenlääkkeitä ilman asetettua mielenterveyden diagnoosia aineistossamme. Ero
näyttäytyy mielenterveyden osoittimien määriä tarkasteltaessa tytöillä ja nuorilla
naisilla selvästi poikia ja nuoria miehiä suurempana. Suurin sukupuolittainen ero
on 18–24-vuotiailla. Ennen teini-ikää, 9–12 vuoden iässä tilanne on päinvastainen.
Syynä lienevät pojilla varhaisemmin puhkeavat mielenterveyden häiriöt, etenkin
lapsuus ja nuoruusiässä alkavat käytös- ja tunnehäiriöt, joka kattaa aktiivisuuden ja
tarkkaavaisuuden häiriöt (ADHD). Tytöt alkavat oirehtia murrosiässä, kuten ikäluokittaiset tulokset osoittivat (katso myös Ristikari ym., 2018a, kuvio 55 ja 57).
Sukupuolittainen erilainen oirekuva heijastuu ikäluokittaisissa tuloksissa.
Vanhempien somaattisia sairauksia koskevat – osajulkaisujen III ja IV – tulokset tukevat näkemystä, jonka mukaan vanhempien sairauksien kasaantuminen on
tärkeämpää kuin yksittäisten sairauksien tarkastelu arvioitaessa äidin ja isän somaattisten sairauksien yhteyttä heidän lapsensa mielenterveyteen. Täten vanhempien somaattisten sairauksien kasaantuminen heidän lastensa varhaisvuosina voidaan nähdä itsenäisenä riskitekijänä nuorten myöhempään mielenterveyden häiriöihin. Tulos on sopusoinnussa Claus Barkmannin ja kollegoiden (2007) tekemän
saksalaisen kyselytutkimuksen kanssa, jossa he löysivät yhteyden vanhempien vakavien somaattisten sairauksien ja heidän lastensa psyykkisten oireiden välillä.
Nuorten mielenterveyden häiriöihin yhteydessä olevan vanhempien somaattisten
sairauksien kasaantumisen lisäksi tulokset tukivat useiden aikaisemmin tutkimuksessa löydettyjen somaattisten sairauksien lisäävän nuorten riskiä saada mielenterveyden häiriö. Tarkasteltaessa vanhempien somaattisia sairauksia tautiluokkakohtaisesti löydettiin vanhempien syöpien yhteys heidän lastensa myöhempiin mielenterveyden häiriöihin. Aikaisemman kirjallisuuden mukaan vanhempien syövät lisäävät psyykkisiä oireita ja psykiatristen palveluiden käyttöä (Grabiak, Bender &
Puskar, 2007; Krattenmacher ym., 2012; Niemelä ym., 2012; Osborn, 2007) heidän
lapsillaan. Yllättäen tutkimuksemme mukaan vain isien syöpädiagnoosit olivat yhteydessä heidän lastensa mielenterveyden häiriöihin. Syövän lisäksi vanhempien
aivovamma nousi esille lasten mielenterveyden häiriöiden riskitekijänä. Tulos on
linjassa aikaisemmin raportoitujen tulosten kanssa (Kieffer-Kristensen & Johansen,
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2013; Niemelä ym., 2014). Yhdessä vanhemman menettämisen pelon kanssa perheen arkea nopeasti ja voimakkaasti muuttavat vanhempien syövät ja aivovammat
ja monissa tapauksissa myös vanhemman pitkäaikaissairaus (Kieffer-Kristensen &
Johansen, 2013) voivat vaatia lapsen sopeutumista uuteen tilanteeseen pitkän aikaa.
Kaikki aikaisemmin raportoidut vanhempien somaattiset sairaudet, kuten MS-tauti
(Diareme ym., 2006) ja HIV/AIDS (Gong ym., 2009) eivät tässä tutkimuksessa
näyttäytyneet riskitekijänä heidän lastensa mielenterveyden häiriöille. Tutkimuksessa puolestaan tunnistettiin vanhempien diagnosoitujen myrkytysten (psyykenlääkket, kipulääkket ja alkoholi) yhteys lasten kohonneeseen riskiin saada mielenterveyden häiriö. Tyypillisesti psyykenlääkkeiden, kipulääkkeiden ja alkoholin
käyttö esiintyy usein vanhempien mielenterveyden häiriöiden oireena tai päihdeaineiden väärinkäytön oireina ja seurauksina. Kyseiset diagnoosit asetetaan sairaalassa henkeä uhkaavan tilanteen jälkeen, mutta tilanteen voidaan olettaa häirinneen
perheen arkea ja tasapainoa pidemmän aikaa. Yksilö voi alkaa oirehtia ongelmallisen tasapainon vaikutuksesta (esim. Remes ym., 2018). Tutkimus löysi useita aikaisemmin tunnistamattomia vanhempien somaattisia tauteja, jotka olivat merkittävästi yhteydessä lasten mielenterveyden häiriöihin, esimerkiksi vanhempien diabetes. Aikaisemmin vain kaksi tutkimusta on tutkinut vanhempien diabeteksen yhteyttä heidän lastensa psykoosi- (Fernandez-Egea, Miller, Bernando, Donner &
Kirkpatrick, 2008) ja masennusriskiin (Irving ym., 2007). Useat näistä aikaisemmin tunnistamattomista yhteyksistä liittyvät varsin yleisiin somaattisiin sairauksiin,
ja siksi näiden tautien huomioon ottaminen on tärkeää arvioitaessa tekijöitä, jotka
voivat vaikuttaa lasten psyykkiseen kehitykseen (Barkmann ym., 2007). Koska valtaosa vanhempien somaattisten sairauksien yhteyksistä lasten myöhempiin mielenterveyden häiriöihin olivat aikaisemmin kirjallisuudessa tunnistamattomia, tutkimuksen tulokset täytyy vahvistaa muilla aineistoilla. Tulokset tukevat kuitenkin
oletusta, että vanhempien somaattisilla sairauksilla on yhteys lasten mielenterveyteen, kuten vanhempien mielenterveyden häiriöillä. Vanhempien somaattisia sairauksia käsiteltiin sosiaaliepidemiologian hengessä ympäristön riskitekijöinä, sillä
vanhempien somaattisten sairauksien geneettistä yhteyttä heidän lastensa mielenterveyden häiriöihin ei ole kirjallisuudessa todennettu. Vanhempien psykiatristen
sairauksien yhteys lastensa mielenterveyden häiriöihin on laajalti tunnistettu (van
Nierop ym., 2014; Talati, Weissman & Hamilton, 2013). Vanhempien somaattisten
sairauksien yhteyksiä nuorten mielenterveyden häiriöihin tarkasteltaessa on hyvä
muistaa, että myös nuorten itsensä kokemilla haasteilla on yhteyttä mielenterveyden häiriöihin, kuten totesimme osajulkaisussa II tutkiessamme vanhempien
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mielenterveyden häiriöiden yhteyttä mielenterveysperustaisiin työkyvyttömyyseläkkeisiin. Niitä tekijöitä ei osajulkaisussa III ja IV tarkasteltu.
Aikaisempi tutkimuskirjallisuus on tunnistanut yksilö- (esim. Alexander ym.,
2001; Haapakorva ym., 2018; Hickman, Bartholomew, Mathwig & Heinrich, 2008;
Markussen ym., 2011a; Ristikari ym., 2016) ja perhetason (Haapakorva ym., 2018;
Markussen ym., 2011b; Ristikari ym., 2016; Suh ym., 2007) tekijöiden yhteyden
lyhyeen koulutuspolkuun, minkä myös osajulkaisun V tulokset vahvistivat. Yksilöja perhetason tekijät huomioiden tutkimus korostaa osallisuusteorioiden mukaisesti
luokkatyörauhan merkitystä. Tämä vahvistaa aikaisempaa tutkimusta, jonka mukaan opettajan myönteinen tuki on vahva ennustekijä toisen asteen koulutuksen
päättämisaikomukseen (Frostad, Pijl & Mjaavatn, 2015; Poikkeus ym., 2013). Työrauhaa koskeva yhteys löydettiin myös vuoden 2017 Nuorisobarometrissa, jonka
mukaan nuorilla, jotka kokivat koulunsa työrauhan olleen heikko, on myöhemmin
saavutettu koulutusaste jäänyt keskimääräistä matalammaksi. Heikoksi koettu
luokkatyörauha on myös yhteydessä keskimääräistä matalampaan peruskoulun
päättötodistuksen keskiarvoon. (Myllyniemi & Kiilakoski, 2018, s. 24.) Miten sitten osallisuus, etenkin luokkatyörauha, on yhteydessä koulutukseen? Luvussa 3
oletettiin kirjoittajien substanssiosaamisen nojalla, että koettu osallisuus toimisi
nuorten myönteistä koulutussuhdetta vahvistaen ja että tuolla suhteella olisi yhteys
koulutuspolkujen jatkumiselle peruskoulutuksen jälkeen. Osallisuudesta ei ole
tehty pitkittäistä tutkimusta ja kirjallisuutta taustamekanismeista ei juuri ole. Käsityksemme mukaan taustalla on kirjallisuudessa vahvistamaton ajatus, jonka mukaan opettajan hyvät pedagogiset taidot ja kyvyt auttaisivat itsesäätelyn puutteesta
kärsiviä lapsia ja nuoria keskittymään. Keskittyminen auttaa nuoria oppimaan, ja
siten osallisuus on yhteydessä parempiin oppimistuloksiin, mikä puolestaan vahvistaa koulutussuhdetta. Ajatus on helppo ymmärtää, sillä häiriökäyttäytyminen
häiritsee keskittymistä sekä häiriökäyttäytyjältä itseltään että muilta. Taustamekanismit vaativat jatkossa kuitenkin tarkempaa tutkimusta.
6.3

Tutkimuksen käytännön merkitys

Peruskoulutuksen jälkeinen lyhyt koulutuspolku on osa laajempaa syrjäytymiskeskustelua (esim. Ilmakunnas, Kauppinen, & Kestilä, 2015; Myrskylä, 2012,
s. 1–16; Palola, Hannikainen-Ingman & Karjalainen, 2012), jossa koulutus ja terveys nähdään ensisijaisina keinoina ehkäistä syrjäytymistä ja nostaa nuoria takaisin
työmarkkinoille (Myrskylä, 2012, s. 1). Pekka Myrskylän (2012, s. 2) mukaan
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syrjäytyneiksi luokitellaan NEET28-hengessä koulutuksen ja työelämän ulkopuoliset nuoret, joilla ei ole peruskoulutuksen jälkeistä koulutusta. Vuonna 2015 heitä
arvioitiin olevan yli viidennes (21,1 %) 20–24-vuotiaista suomalaisista miehistä ja
15,4 % samanikäisistä suomalaisista naisista, ja osuus kasvaa (Asplund & Vanhala,
2016; Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö [OECD], 2016, s. 359). Koulutuksen ja työelämän ulkopuolelle jäämisen syynä ovat usein mielenterveysongelmat. Nuorten syrjäytyminen, nuorisotyöttömyys ja vaikeutuneet mielenterveysongelmat ovat ongelmallisia hyvinvointivaltion rakenteiden kannalta (Korkman,
2011), sillä inhimillisen ja henkilökohtaisen tragedian lisäksi syrjäytyminen on
myös suuri kansantaloudellinen kustannusrasite yhteiskunnalle 29 eri korjaavien,
ehkäisevien, hyvinvointia tukevien palveluiden käytön ja menetettyjen verotulojen
muodossa (Hilli, Ståhl, Merikukka & Ristikari, 2017). Suomea uhkaakin julkisen
talouden kestävyysvaje: verotulot eivät riitä kattamaan kaikkia nykyperustaisten
julkisten menojen rahoittamista (Korkman 2011s, 11). Tilannetta ei helpota, että
väestön syntyvyys laskee samalla kun väestö ikääntyy (Korkman 2011, s. 39–41;
SVT, 2019d). Vuonna 2030 Suomessa on arvioitu olevan 1,4 miljoonaa yli 65-vuotiasta, mikä on kaksi kertaa enemmän kuin vuonna 2000 (SVT, 2019e). Täten tulevaisuuden veronmaksajien osuus pienenee ja työvoiman ulkopuolella olevien määrän ja varsinaisen työvoiman suhde, huoltosuhde, heikkenee. Tukeaksemme hyvinvointivaltion rakenteita meidän onkin pystyttävä ehkäisemään nuorten pahoinvointia ja syrjäytymistä. Mitä varhaisemmin tuemme, sen parempi. Hyvinvoiva nuori
aikuinen maksaa veroja yli koko työikänsä, mikä pienentää omalta osaltaan julkisen talouden kestävyysvajetta. Näin ollen on sekä yhteiskunnan että kansakunnan
yhteinen etu tukea yksilöiden kehittymistä täyteen potentiaaliinsa. Sisäministeriön
vuonna 2017 (s. 29) ilmestyneen julkaisun Hyvä elämä – turvallinen arki johtopäätöksissä laajeneva ja monimuotoinen syrjäytyminen onkin nimetty Suomen keskeisimmäksi sisäisen turvallisuuden haasteeksi.
On pystyttävä tarjoamaan ajankohtaista tietoa hyvinvoinnin sosiaalisista riskitekijöistä ja suojaavista tekijöistä etenkin sosiaali- ja terveyspolitiikan kuntapäättäjille, kansanedustajille ja ministereille tiedolla johtamisen välineiksi mutta myös
28

Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella (not in employment, education or training) (Larja ym., 2016).
Julkisessa keskustelussa on arvioitu yhden syrjäytyneen nuoren maksavan noin miljoona euroa (Hilli
ym., 2017, s. 673). Valtiotalouden tarkastusviraston (2007) raportissa esitetään yhdestä syrjäytyneestä
nuoresta aiheutuvan 700 000 euron kansantulon ja 430 000 euron julkisen talouden menetys. Syrjäytyneen nuoren kustannuksista käydään kriittistä julkista keskustelua (esim. Puttonen, 2012). Petri Hilli
kollegoineen (2017) on arvioinut, että peruskoulutuksen varaan jäävät aiheuttavat elinaikanaan syrjäytymisen riskitekijöiden määrästä riippuen 230 000–370 000 euron menetyksen julkishallinnolle vuoden
2017 veroasteikolla verrattuna niihin, joiden koulutusaste on perusastetta korkeampi (Hilli ym., 2017).

29

91

asiantuntijoille, tutkijoille ja erilaisille organisaatioille, järjestöille ja säätiöille30.
Päättäjien tehtävänä on kehittää palvelu- ja etujärjestelmää tarpeita vastaavaksi,
sillä edelleenkään kunnissa ei ehkäisevää ja hyvinvointia tukevaa työtä ole saatu
lamaa edeltävälle tasolle, ja korjaavien palveluiden menot nousevat jatkuvasti (Paananen ym., 2012, s. 42). Palvelujärjestelmä ei myöskään vastaa ihmisten todellisiin
tarpeisiin, ongelmat ovat tänä päivänä monitahoisia ja kokonaisuuden huomioiminen nykyisessä sektoripalvelujärjestelmässä on vaikeaa ja hidasta. Palvelujärjestelmien tulisi tukea lasten ja nuorten elämänhallintataitoja ja mahdollisuuksia olla aktiivinen toimija omaan elämäänsä liittyvissä päätöksissä. (Paananen ym., 2012, s.
42). Järjestelmän on pystyttävä tukemaan ennen kaikkea perheitä ehkäisevillä, oikea-aikaisilla, riittävillä, saatavissa olevilla ja vaikuttavilla terveys- ja hyvinvointipalveluilla.
Pohjoismaisen hyvinvointivaltion yksi erityispiirre on universaalisuus, jonka
mukaan kaikki kansalaiset ovat oikeutettuja sosiaaliturvaan ja julkisiin palveluihin
(Korkman 2011, s. 27). Korkmanin mukaan hyvinvointipalvelujen tarjonnan pitäisi
olla niin laajaa ja laadultaan hyvää, että myös hyvätuloiset käyttäisivät julkisia palveluita, jotta yhteiskunnan jakautuminen eriarvoisiin luokkiin voitaisiin välttää. Taloudellinen eriarvoisuus 31 on kuitenkin lisääntynyt yhteiskunnassamme, vaikka
yksi hyvinvointivaltion tavoitteista on pyrkiä edistämään kansalaisten tasa-arvoisia
mahdollisuuksia heidän lähtökohdistaan huolimatta, vähentämään yksilöiden välisiä
tuloeroja
ja
torjumaan
köyhyyttä
(Korkman,
2011,
s. 10, 26–27). Vuoden 2019 EVA:n asennekyselytutkimuksen mukaan 64 prosenttia
vastaajista oli sitä mieltä, että tuloerot väestöryhmien välillä ovat kasvaneet liian
suuriksi. Myönteistä vuoden 2019 tuloksissa oli se, että osuus oli 4 prosenttiyksikköä vähemmän kuin vuonna 2014 (Karvonen & Kestilä, 2019.) Ristikarin ja kollegoiden mukaan (2018b) lapsuuden aikainen perheen suhteellinen köyhyys on yhteydessä nuorten myöhempään huono-osaisuuteen. Tutkimuksessaan he käyttivät
huono-osaisuuden osoittimena mielenterveyden häiriöitä ja heikkoa taloudellista
tilannetta nuoressa aikuisuudessa. Tutkimuksen tulosten mukaan hyväkään koulumenestys ei täysin tasoita lapsuuden aikaisen köyhyyden yhteyttä lapsen myöhempään huono-osaisuuteen. Lapsiperheiden tukeminen on ensiarvoisen tärkeää, ja

30

Esimerkiksi ME-säätiön ja THL:n yhteinen syrjäytymisen dynamiikka -työkalu (2018) on rakennettu
tutkimustietoa hyväksi käyttäen.
31
Käsitteenä eriarvoisuus on monimerkityksellinen. Sillä voidaan viitata esimerkiksi syrjintään ja yhdenvertaisuuden puuttumiseen, taloudelliseen eriarvoisuuteen tai hyvinvoinnin ja terveyden jakautumiseen väestössä. Eriarvoisuuden kasvulla tarkoitetaan ääripäiden eriytymistä toisistaan (polarisaatio) tai
mitattavan asian asteittaisten erojen jyrkkenemistä. (Karvonen & Kestilä, 2019.)
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erityisesti sosiaalisessa ja taloudellisessa ahdingossa olevia perheitä on tuettava.
(Kestilä & Rahkonen, 2011.) Toisaalta, jotta koulutus-, terveys- ja sosiaalipolitiikka
olisi tehokasta, sen tulee koskea yleisesti kaikkia lapsiperheitä, eikä vain riskiryhmään kuuluvia.
Yhteiskuntapolitiikka on tukeutunut perinteiseen aikuisuuden elinoloja korostavaan sosiaaliepidemiologiaan (Kestilä & Rahkonen, 2011). Lisäksi palvelujärjestelmässä perheen ja perheenjäsenten ongelmia on yleensä hoidettu itsenäisesti ilman näkemystä perheen vaikeuksista. Esimerkiksi aikuispalveluissa ei ole aikaisemmin järjestelmällisesti huomioitu asiakkaiden lasten tarpeita. Osajulkaisun II
tulosten mukaan vanhempien mielenterveyden häiriöiden yhteys heidän lastensa
masennus- ja ahdistushäiriöperustaiseen työkyvyttömyyseläkkeeseen ei olisi deterministinen. Sen sijaan tuohon yhteyteen voidaan vaikuttaa toimilla tukien nuorten
mielenterveyttä ja sosiaalisia ympäristöjä (Bronfenbrenner, 1979; Elder ym., 2003).
Ennakoivat ja tukevat toimet tulisi kohdistaa mielenterveyden häiriöistä kärsiville
ja sosiaalisesti huono-osaisille nuorille, mutta erityisesti perheisiin, joissa mielenterveyden häiriöistä kärsivillä vanhemmilla on pieniä lapsia. Myös vanhempien somaattiset sairaudet kuormittavat perheitä, kuten osajulkaisuissa III ja IV todetaan.
Tulokset auttavat ymmärtämään, mitkä vanhempien somaattiset sairaudet erityisesti täytyy nostaa esille potentiaalisten huolenaiheiden ja tulevaisuuden ongelmien
tekijöinä, kun somaattisilla sairailla vanhemmilla on lapsia huolehdittavana. Yleisesti ottaen voidaan sanoa, että vanhempien hoidossa, oli vanhemmalla sitten psykiatrinen tai somaattinen sairaus, lapset tulisi ottaa huomioon ja tukea heidän normaalia psyykkistä kehitystään. Lasten mukaanotto vanhempien hoitojärjestelyihin
on jo laillinen vaatimus Norjassa, Ruotsissa ja Suomessa. Terveydenhuoltolain
(1326/2010, Finlex, 2019d) 70 pykälän mukaan Suomessa
”lapsen hoidon ja tuen tarve on selitettävä ja lapselle on turvattava riittävä
hoito ja tuki, kun lapsen vanhempi, huoltaja tai muu lapsen hoidosta ja kasvatuksesta vastaava henkilö saa päihdehuolto- tai mielenterveyspalveluja tai
muita sosiaali- ja terveydenhuollon palveluja, joiden aikana hänen kykynsä
huolehtia lapsen hoidosta ja kasvatuksesta arvioidaan heikentyneen.”
Eräs tällainen interventio on Toimiva lapsi & perhe -menetelmiin kuuluva Lapset
puheeksi -perheinterventio (Kasvun tuki, 2019a), jossa lapsi otetaan osaksi vanhemman kokonaisvaltaista hoitoa. Turun yliopiston Lastenpsykiatrian tutkimuskeskuksen kehittämä Voimaperheet-toimintamalli (Kasvun tuki, 2019b) on puolestaan
vanhemmille ja perheille suunnattu matalan kynnyksen palvelu alle kouluikäisten
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lasten käytösongelmien hoitoon. Toimintamallissa vanhempainohjausta lapsen
käyttäytymisen ongelmien varhaisen tunnistamisen tueksi tarjotaan internetin ja
puhelimen välityksellä. Tehokkaiden ja tutkimusnäyttöön perustuvien interventiomenetelmien käyttöönotto ja ylläpito vaatii resursseja, mutta se olisi panostus
tulevaisuuteen (Heckman, 2006). Nobelin taloustieteen palkinnon vuonna 2000
saaneen yhdysvaltalaisen James Heckmanin (2006) mukaan yhden dollarin panostus ongelmaperheiden lasten varhaiskasvatukseen antaisi jopa kahdeksankertaisen
tuoton, jos varat kohdennetaan oikein32. On epäselvää, paljonko tuotto voisi olla
pohjoismaisessa kontekstissa, mutta varmaa on, että oikeinkohdennettuna panostukset voisivat olla tuottoisia. Näin ollen ehkäisevä toiminta kalliisiin korjaaviin
toimenpiteisiin nähden vähentäisi myöhemmin julkisen talouden rahoitusongelmia.
Sujuva arki kotona ja kodin ulkopuolella, erityisesti varhaiskasvatuksessa ja
koulussa, voi suojata lasta ja nuorta silloinkin, kun kotona on ongelmia. Osajulkaisun V tulokset osoittavat, että peruskoulun ulkopuolisten asioiden ohella nuorisoja koulutuspoliittiseen keskusteluun on otettava peruskoulun sisäinen näkökulma.
Yksilöivää hyvinvointityötä tulee täydentää ehkäisevällä otteella koulukulttuurin
rakentamisessa. On otettava huomioon vuorovaikutussuhteet ja yhteisölliset tukevat tekijät. Anna-Maija Poikkeuksen ja kollegoiden (2013) mukaan Alkuportaatseurantatutkimuksessa on huomattu, että opettajan myönteinen tuki lisää oppilaiden opiskelumotivaatiota alakoulussa. Heidän mukaansa opettajan ja oppilaan vuorovaikutuksella on enemmän vaikutusta oppimistuloksiin kuin opetuksen rakenteellisilla tekijöillä, kuten oppimateriaalin laadulla ja luokkakoolla. Luokkatyörauhan edistäminen on tärkeä yhteiskunta- ja koulutuspoliittinen tavoite. Tukemalla
luokkatyörauhaa sen laajemmassa merkityksessä, yhtenä osallisuuden osoittimena,
nuorten koulutuspolut voivat pidentyä. Julkiseen keskusteluun on nostettu oppivelvollisuusiän korotus 18 vuoteen ja maksuton toisen asteen koulutus, mitkä on kirjattu myös pääministeri Antti Rinteen hallituksen ohjelmaan (2019, s. 164–165,
206). Oppivelvollisuusiän korottaminen ei kuitenkaan poista luokkatyörauhan
edistämisen tarvetta, sillä opiskelijoiden sisäinen halu jatkaa opintojaan on pakkoa
parempi, mikä vaikuttanee opiskelumotivaatioon ja koulumenestykseen myös
maksuttomassa toisen asteen koulutuksessa.
Tulosten yleistäminen muihin syntymäkohortteihin tulee tehdä varauksella,
sillä Suomessa vuonna 1987 syntyneet lapset ovat eläneet elämänkulun
32
Heckmanin teoria on saanut osakseen myös kritiikkiä. Frances Gardnerin ja kollegoiden (2019) julkaiseman meta-analyysin mukaan varhaisemmat interventiot eivät ole sen tehokkaampia kuin myöhemmin toteutetut interventiot. He kuitenkin toteavat julkaisussaan, että interventioita ei ole tarkoituksenmukaista viivästyttää.
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näkökulmasta läpi tietyn historiallisen ajan ja ajalleen ominaisessa yhteiskunnassa.
Vuonna 1987 syntyneitä, jotka kuuluvat 1980-luvulla syntyneeseen Y-sukupolveen
(esim. Piispa, 2018, s. 9), kutsutaan usein kahden laman lapsiksi. Y-sukupolvelle
ominaisia asioita ovat mm. yksilöllisyys, venytetty nuoruus, yltäkylläisyys ja nopea
teknologian kehityksen aika (Piispa, 2018), vaikka Y-sukupolvi ei vielä ole ohittanut varhaista keski-ikää, jolloin elämää tyypillisesti aletaan reflektoida taaksepäin
(Ross, 1987). Toisaalta 1970–2000-luvuilla syntyneitä kutsutaan urbaanisukupolveksi (Piispa, 2018, s. 23), jolle ”kaupungistuminen ja urbaani elämäntapa ovat
eräänlainen pienin yhteinen nimittäjä, joka on tavalla tai toisella määrittänyt jokaisen elämää ja joka myös erottaa tämän polven edellisistä.” Yllättäen monet tulokset ovat samansuuntaisia nuoremmalla Kansallisella syntymäkohortilla 1997,
ellei jopa heikompia (Ristikari ym., 2018a). Johtunevatko muutokset sitten todella
hyvinvointiongelmien kasvusta vai palveluiden käytön lisääntymisestä, mikä on
hyvinvointiongelmien korjaamisen kannalta hyvä asia, onkin aivan toinen kysymys.
Viitteitä avunhakemisen madaltumiseen ja mielenterveyden häiriöiden aiheuttaman
stigman vähentymiseen on olemassa (Filatova ym., 2019; Gyllenberg ym., 2018;
Sourander, Lempinen & Klomek, 2016).
6.4

Vahvuudet ja rajoitukset

Suomessa on maailmanlaajuisesti tarkasteltuna laajat ja kattavat rekisterit (Miettunen, Suvisaari, Haukka & Isohanni, 2011), joita on mahdollista yhdistää toisiinsa
henkilötunnuksen avulla. Tutkimuksemme suurin vahvuus onkin yksi kokonainen
Suomessa syntynyt ikäluokka, jota on seurattu kansallisten, laajojen, luotettavien
ja eheiden rekistereiden (Gissler & Haukka, 2004; Sund, 2012) avulla lähes 30 vuoden ajan. Koko Suomen kattavista rekistereistä saatava tieto ei ole painottunut esimerkiksi taustatekijöiden tai palveluihin pääsyn suhteen, kuten usein hyvinvointiin
liittyvien kyselytutkimuksien otokset ovat. Terveyttä koskeva rekisteritieto on kattavaa ja eheää (esim. Gissler & Haukka 2004; Sund 2012). Kyselytutkimuksien
ongelma on usein vaikeus tavoittaa juuri ne henkilöt, joiden tilanteesta tiedetään
vähiten. Halukkuus osallistua tutkimuksiin on kytköksissä muun muassa sosioekonomiseen asemaan, ja usein heikoimmilla olevat ovatkin juuri kyselytutkimuksissa
aliedustettuja. Rekisteriaineistot eivät ole painottuneita taustatekijöiden suhteen eivätkä sisällä (itse)raportointiharhaa. Rekistereihin kirjataan kaikki, myös heikoimmassa asemassa olevien tiedot. Lisäksi valtakunnallinen rekisteritieto on kattavaa
niin maantieteellisesti kuin tutkimusjoukon, käytettyjen muuttujien ja alueellisten
tekijöidenkin osalta. Maantieteellisesti kokonaisotos on kattavampi kuin
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kyselytutkimusten otokset, eikä katoa juurikaan esiinny kuten kyselytutkimuksissa
tutkittavien keskeyttäessä tutkimukseen osallistumisen esimerkiksi ajanpuutteen
vuoksi. Rekistereiden on osoitettu olevan luotettavia ja käypiä lähteitä tieteelliseen
tutkimukseen (Miettunen ym., 2011). Suomalaiset, kuten muutkin pohjoismaiset
rekisterit, on mahdollista yhdistää toisiinsa henkilön yksilöivällä henkilötunnuksella, mikä tekee tietojen yhdistämisestä luotettavaa. Lisäksi tietojen laajuus ja tarkkuus33 mahdollisti Kansallinen syntymäkohortti 1987 -rekisteriaineiston ja Kouluterveyskyselyaineiston yhdistämisen tavalla, jota ei ole aikaisemmin suomalaisessa
tutkimuksessa toteutettu.
Rekisteritiedot perustuvat laajalti palveluiden ja etuuksien käyttöön. Täten on
huomattava, että rekisterit kertovat ainoastaan palveluiden käytöstä ja joissakin tapauksissa, kuten esimerkiksi päihdehäiriöiden kohdalla, diagnoositiedot kertovat
vain vakavimmat tapaukset, niin sanotut jäävuoren huiput. Rekisteritutkimuksessa
hyvinvointi piirtyy hyvinvoinnin puutteena – pahoinvointina – eikä hyvinvointiosoittimien tuottamana tietona varsinaisesta koetusta hyvinvoinnista. Palveluiden
käyttöön ja myönnettyihin etuuksiin perustuvat rekisteritiedot eivät kerro sairastavuudesta, vaan ainoastaan palveluiden ja etuusjärjestelmän käytöstä ja saatavuudesta, ketkä ovat apua hakeneet ja ketkä ovat sitä saaneet On apua hakevan nuoren
ja yleisen edun mukaista, että apua haetaan ja palveluita käytetään. Toisaalta tiedämme, että esimerkiksi mielenterveyspalveluiden suhteen kaikki palveluita tarvitsevat eivät niitä hae (esim. Aromaa, Tolvanen, Tuulari & Wahlbeck, 2011; Gulliver,
Griffiths & Christensen, 2010; Mojtabai, 2010) ja osa ei niitä saa (esim. Hedman,
Vastamäki & Joffe, 2018; Knuuti, 2018). Lisäksi on paljon tietoa, jota ei rekisteröidä ollenkaan, esimerkiksi diagnoosien taustalla olevia oireita ja hoitoa. Tästä
huolimatta pitkittäinen tarkastelu rekisteriaineistolla tarjoaa tällä hetkellä kattavinta tietoa suomalaisten nuorten ja nuorten aikuisten hyvinvoinnista.
Tulosten tulkinnassa tulee huomioida rekistereiden reunaehdot, esimerkiksi
erikoissairaanhoidon poliklinikkajaksot ovat saatavilla vuodesta 1998 alkaen toisin
kuin osastojaksot, jotka ovat kohorttilaisten osalta tiedossa heidän syntymästään
saakka. Lisäksi lääkäreiden määräämät psyykenlääkkeet antavat laajemman kuvan
mielenterveyden häiriöiden kokonaiskuvasta kuin erikoissairaanhoidossa asetetut
mielenterveysdiagnoosit, sillä psyykenlääkkeitä määrätään muuallakin kuin erikoissairaanhoidossa esimerkiksi perusterveydenhuollossa. Haukan ja kollegoiden
(2007) mukaan henkilöt, jotka ovat ostaneet psyykenlääkkeitä, ovat raportoineet
myös käyttävänsä psyykenlääkkeitä. On huomattava, että mielenterveyden
33

Hoitoilmoitusrekisterin tiedot ovat validoitu (esim. Sund, 2012).

96

häiriöiden hoitoon on olemassa myös muita hoitomenetelmiä kuin psyykenlääkkeiden käyttö, esimerkiksi psykoterapia. Tietoa näistä muista hoitomenetelmistä ei ollut saatavilla. Lisäksi kaikki henkilöt, joille on asetettu mielenterveyshäiriö, eivät
käytä lainkaan psyykenlääkkeitä. Rekistereiden reunaehtojen lisäksi tulosten tulkinnassa tulee huomioida myös tulkintanäkökulmat. Osajulkaisuissa III ja IV käytetty vanhempien somaattisten sairauksien tautiluokkaluokittelu, kuten myös tulososiossa ilmoitettu tilastollisesti merkitsevästi nuorten mielenterveyden häiriöihin
yhteydessä olevien vanhempien somaattisten sairauksien luokittelu, on tutkimustiimin näkemys. Luokittelussa oli mukana terveysalan ammattilainen. Myös toisenlaiset luokittelut olisivat mahdollisia. Muutoin menetelmälliset ongelmat liittyvät
rekisteritutkimuksen ominaispiirteisiin. Valtavilla aineistoilla tehtävissä tutkimuksissa tekijöiden väliset yhteydet ovat helposti tilastollisesti merkitseviä. Tämä vaikeuttaa mekanismien ja niiden merkitysten löytämistä, sillä taustalla olevat mekanismit voivat kumota toisiaan.
Mielenterveyden häiriöitä tarkasteltaessa riittävän pitkä seurantajakso on välttämätön, jotta erilaiset mielenterveyden häiriöt ehtivät ilmaantua väestötasolla.
Craig M. Bennettin ja Abigail A. Bairdin (2015) mukaan nuorten aikuisten aivot
näyttävät vanhempien aikuisten aivoilta 25-vuotiaana. Somaattisten sairauksien
tarkastelu vaatisi vielä pidemmän seurantajakson, sillä somaattiset sairaudet alkavat ilmaantua runsaslukuisammin vasta aikuisuudessa. Terveyden tutkiminen onkin
ikäsidonnaista, sillä terveys kehittyy ja muuttuu läpi elämän. Altistumisesta voi
mennä pitkä aika sairauden ilmaantumiseen (Ilmakunnas ym., 2017, s. 93). Ikäsidonnaisia mielenterveyden indikaattoreiden eroja naisten ja miesten välillä tarkasteltaessa voi esittää myös filosofisempia kysymyksiä. Onko esimerkiksi masennuksen oirekuvasto määritelty enemmän nuorten naisten oireiden mukaan kuin
miesten? Tai päinvastoin, onko ADHD-diagnoosin määritelmä muodostunut poikien oireilujen pohjalta? Entä jos sukupuolet oireilevat vain eri tavalla ja esimerkiksi miesten masennusta ei tunnisteta, koska heidän oireensa eivät vastaa masennuksen naispohjaista oirekuvastoa.
6.5

Jatkotutkimusaiheet

Tulevissa tutkimuksissa lapsuuden ja nuoruuden elinolojen ja myöhemmän hyvinvoinnin, mielenterveyden ja lyhyen koulutuspolun, välisiä yhteyksiä tulisi pyrkiä
tarkastelemaan tutkimusasetelmilla, jotka mahdollistavat syy-seuraussuhteen eli
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kausaliteetin tutkimisen34. Tässä tutkimuksessa tutkittiin varsinaisen syyn ja seurauksen suhteen sijasta yhteyksiä. Jatkossa vanhempien ja perhetekijöiden lisäksi
nuorten omat tekijät (esim. kiusaamistausta, yksinäisyyden kokemus ja luotettavien
aikuisten lukumäärä) tulisi ottaa laajemmin huomioon. Elämänkulkututkimus mahdollistaa jopa ylisukupolvisuutta tutkittaessa useamman sukupolven yli menevien
yhteyksien tarkastelun. Sosiaalisten tekijöiden tarkastelun lisäksi myös biologiset
tekijät (erityisesti geneettinen perimä, sukurasite) olisi hyvä ottaa mukaan tarkasteluun. Bronfenbrennerin hengessä myös ympäristötekijöitä, esimerkiksi harrastusympäristöjä ja niiden ominaisuuksien yhteyttä hyvinvointiin tulisi tutkia laajemmin,
kuten tässä työssä tutkittiin kouluympäristössä koetun osallisuuden yhteyttä koulutuspolun pituuteen.

34
Kausaliteetin tutkiminen on helpointa kokeellisilla menetelmillä, joissa satunnaistamisen ansiosta
koe- ja kontrolliryhmä muistuttavat toisiaan sekä havaittujen ja havaitsemattomien tekijöiden osalta.
Usein kuitenkin ei-kokeellisten menetelmien käyttäminen on edullisempaa ja nopeampaa esimerkiksi
rekisteriaineistoilla tehtävissä tutkimuksissa. Toisin kuin kokeellisissa menetelmissä ei-kokeellisissa
menetelmissä satunnaistaminen ei ratkaise ns. puuttuvan muuttujan harhaa, vaan havaitut ja havaitsemattomat tekijät tulee ottaa menetelmissä huomioon, jotta ryhmät muistuttaisivat toisiaan. Useita eri
menetelmiä on kehitetty esim. kaltaistus, erotukset erotuksissa -menetelmä ja regressioepäjatkuvuusmenetelmä. Menetelmät ovat tosin kokeellisia tutkimusasetelmia monimutkaisempia, mikä saattaa hankaloittaa tulosten tulkintaa ja yleistettävyyttä. (Asplund, Kauhanen, Päällysaho & Vanhala 2018, s. 3–10).
Esimerkiksi norjalaisten tekemä tutkimus (Drange & Havnes, 2019) päivähoidon yhteydestä koulumenestykseen hyödyntää satunnaistusta (luonnolliset arpajaiset) päivähoitopaikkojen jaossa. Päivähoitopaikat jaettiin satunnaisessa järjestyksessä paikkoja hakeneiden kesken.
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7

Yhteenveto

Väitöskirjatutkimus voidaan tiivistää seuraavasti:
1.

2.
3.

4.

5.
6.

7.

8.

9.

10.

Joka seitsemännelle (15 %, n = 8 795) vuonna 1987 syntyneistä asetettiin jokin
mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriödiagnoosi (ICD-10: F10–99, pää- tai
sivudiagnoosilla) erikoissairaanhoidon poliklinikka- tai osastojaksolla 9–24vuotiaana (1996–2012).
Joka viidennelle (20,5 %, n = 12 018) vuonna 1987 syntyneelle oli määrätty
psyykenlääke (ATC: N05A–C, N06A–C) 9–24-vuotiaana (1996–2012).
Yhteensä joka neljännelle (25,6 %, n = 15 014) vuonna 1987 syntyneistä oli
asetettu joko mielenterveyden ja käyttäytymisen häiriödiagnoosi tai määrätty
psyykenlääke 9–24-vuotiaana (1996–2012).
Kaikkiaan 1,4 prosentille (n = 837) vuonna 1987 syntyneistä myönnettiin mielenterveyden häiriöistä johtuva työkyvyttömyyseläke (ICD-10: F00–99) 16–
24-vuotiaana (2003–2012).
Vuoden 2015 lopussa (28-vuotiaana) ilman toisen asteen tutkintoa oli 7,6 prosenttia (n = 3 369) vuonna 1987 syntyneistä. Miehiä heistä oli 61,7 prosenttia.
Vanhempien mielenterveysongelmat ovat heidän lastensa myöhempien mielenterveysperustaisten työkyvyttömyyksien suurimmat altistetekijät sekä yleisväestössä että haavoittuneilla nuorilla aikuisilla, joilla on jo diagnosoitu mielenterveyden häiriö.
Nuorten omat mielenterveyden häiriöt selittävät vanhempien mielenterveysongelmien ja nuorten aikuisten masennus- ja ahdistuneisuushäiriöistä johtuvien
työkyvyttömyyksien välisestä yhteydestä yli kolmanneksen (35 %), huonoosaisuus yli neljänneksen (28 %).
Epäsuorat yhteydet vanhempien mielenterveysongelmista nuorten aikuisten
masennus- ja ahdistuneisuushäiriöistä johtuvaan työkyvyttömyyteen nuorten
aikuisten mielenterveyden häiriöiden ja huono-osaisuuden välittämänä ovat
nuorilla naisilla miehiä voimakkaammat.
Mielenterveyden häiriöistä kärsivien nuorten vanhemmat ovat sairastaneet
enemmän somaattisia sairauksia kuin niiden nuorten, joilla lapsilla ei ole lääkärin toteamaa mielenterveyden häiriötä.
Tietyt somaattiset tautiluokat –, joiden yhteys oli aikaisemmin tunnistamaton
– olivat yhteydessä näitä somaattisia sairauksia sairastaneiden vanhempien lasten mielenterveyden häiriöihin. Nämä somaattiset tautiluokat voidaan jakaa
neljään luokkaan somaattisten sairauksien yleisyyden, keston ja sairauden
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syntymistavan mukaan: 1) äkillisesti alkaneet, 2) pitkäkestoiset, 3) tavanomaiset ja 4) selittämättömiä oireita sisältävät sairaudet, jotka vaikuttavat perheen
elämään eri vakavuudella horjuttaen erityisesti heidän lastensa tasapainotilaa
muuttuvassa tilanteessa.
11. Somaattisesti sairaiden vanhempien lapset tulisi ottaa huomioon vanhempien
hoitokäytänteitä mietittäessä, kuten psykiatrisesti sairaiden vanhempien tilanteessa, jotta perheen tasapaino ei rakentuisi lasten ja nuorten normaalia mielenterveyden kehitystä vaarantaen.
12. Peruskoulutuksen jälkeisen koulutuspolun jatkumisen kannalta hyvin tärkeää
on sosiaalinen osallisuus, etenkin luokkatyörauha, erityisesti yläkoulussa.
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Taulukko 10. Tautiluokituksen ICD-9 (Lääkintöhallitus ja Sairaalaliitto, 1986) perusteella
luokitellut35 somaattiset ja psykiatriset tautiluokat.
Nro

ICD-9-koodi

Tautiluokan lyhyt vapaamuotoinen selite

Somaattiset sairaudet (1–9)
1

001–139

Tartunta- ja loistaudit

2

140–209

Pahanlaatuiset kasvaimet

3

210–229

Hyvänlaatuiset kasvaimet

4

230–234

Pintasyöpä (carcinoma in situ)

5

235–239

Muut kasvaimet

6

240–246

Kilpirauhasen sairaudet

7

250

Diabetes

8

251–279

Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (paitsi diabetes ja

9

280–289

Vertamuodostavien elinten ja verensairaudet

kilpirauhanen)
Psykiatriset sairaudet (10–29)
10

290, 4378

11

291–292

Dementia
Päihteiden aiheuttamat elimelliset aivo-oireyhtymät

12

293–294, 310

Elimelliset aivo-oireyhtymät

13

295, 297–298

Psykoosit

14

296

Mielialahäiriöt

15

299

Varhaislapsuuden psykoosit ja lapsuuden laaja-alaiset

16

300, 316, 3078

Neuroottiset häiriöt

17

301

Persoonallisuushäiriöt

18

302

Sukupuoliset toimintahäiriöt

19

303–304

Päihderiippuvuus

20

305

Päihtymistila ja tupakkariippuvuus

21

3071, 3075

Syömishäiriöt

22

3072, 3073

Nykimishäiriöt

23

313, 3070, 3076, 3077

Käytös- ja tunnehäiriöt

kehityshäiriöt

35

24

3074, 3079

Muut oireyhtymät

25

309

Sopeutumishäiriöt

26

312

Käytös- ja hillitsemishäiriöt

27

314

Tarkkaavaisuushäiriöt

28

315

Kehityksen erityisvaikeudet

29

317–319

Älyllinen kehitysvammaisuus

Lääketieteen ammattilainen on luokitellut tautiluokat väitöskirjan osajulkaisuja (III ja IV) varten.
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Nro

ICD-9-koodi

Tautiluokan lyhyt vapaamuotoinen selite

Somaattiset sairaudet (30–87)
30

320–326

31

330–331

Keskushermoston tulehdustaudit
Aivojen degeneratiivsiet sairaudet

32

332–333

Ekstrapyramidaaliset sairaudet ja liikehäiriöt

33

334–336

Selkäytimen sairaudet

34

337

Autonomisen hermoston sairaudet

35

340–341

Muut keskushermoston sairaudet

36

342–344, 349–353

Cp ja muut halvausoireyhtymät

37

345

Epilepsia

38

346–348, 435–436, 784

Ajoittaiset kohtaukselliset häiriöt

39

354–359

Muut hermostosairaudet

40

360–368, 370–379

Silmäsairaudet (ilman sokeutta 369)

41

369

Sokeus

42

380–388

Korvansairaudet (ilman kuulon heikentymistä 389)

43

389

Kuulon heikentyminen

44

390–398

Reumaattiset sydänsairaudet

45

401–405, 440–448, 450–459 Verenpainesairaudet

46

410–414

Iskeemiset sydänsairaudet

47

415–417

Keuhkoverentulppa

48

420–429

Muut sydänsairaudet

49

430–434, 438, 4370–4377,

Aivoverisuonien sairaudet

4379
50

460–478

Ylähengitysteiden sairaudet

51

480–519

Keuhkosairaudet

52

520–529

Suunalueen ruoansulatusjärjestelmän sairaudet

53

530–537

Ruoansulatusjärjestelmän sairaudet

54

540–543

Umpilisäkkeen tulehdus

55

550–553

Tyrät

56

555–556

Krooniset suolistontulehdustaudit

57

557–563, 565–579

Muut suolistonsairaudet (paitsi 564)

58

564

Toiminnalliset suolistotaudit

59

580–593

Munuaissairaudet
Virtsaelinten sairaudet

60

594–599

611

606–608

Miesten sukuelinten sairaudet

62

610–611

Naisten rintarauhasten sairaudet

632

614–629

Naisten sukuelinten sairaudet

642

630–639

Keskenmenot

652

640–648

Raskauskomplikaatiot

662

650

Normaali synnytys

672

651–659

Synnytykseen liittyvät poikkeavat tilat

682

660–676

Synnytyksen aikana ja lapsivuoteen komplikaatiot

69

680–709

Ihosairaudet
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Nro

ICD-9-koodi

Tautiluokan lyhyt vapaamuotoinen selite

70

710–719

Artropatiat

71

720–724

Selkärangan sairaudet

72

725–739

Muut tuki- ja liikuntaelinsairaudet

73

740–759

Synnynnäiset epämuodostumat

74

760–779

Perinataalisairaudet

75

780–783, 785–799

Oireet ja epätäydellisesti määritellyt tapaukset (paitsi 784)

76

800–803

Muut pään vammat (paitsi kallon sisäiset vammat)

77

805–808, 860–869

Selkärangan, rintakehän ja lantion vammat

78

810–848, 870–959

Muut vammat (paitsi kallon sisäiset vammat 850–854 + 860–

79

850–854

Tartunta- ja loistaudit

869)
80

960–964, 966, 968, 971–979 Pahanlaatuiset kasvaimet

81

965

Hyvänlaatuiset kasvaimet

82

967–969

Pintasyöpä (carcinoma in situ)

83

970

Muut kasvaimet

84

980

Kilpirauhasen sairaudet

85

981–989

Diabetes

86

990–995

Umpieritys- ja aineenvaihduntasairaudet (paitsi diabetes ja

87

996–999

Vertamuodostavien elinten ja verensairaudet

kilpirauhanen)
Nro: tautiluokan yksilöivä numero; 1 Vain isillä. Isien tautiluokkien määrä on 81 kappaletta; 2 Vain äideillä.
Äitien somaattisten tautiluokkien määrä 86 kappaletta.
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