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Johdanto 

 

Johdatus tutkimuksen problematiikkaan 

 

Lähtökohtaisesti voidaan todeta, että skitsofrenia on vakava psykiatrinen sairaus. Tällai-

nen käsitys skitsofreniasta on epämääräinen, mutta silti liian yksityiskohtainen välttääk-

seen itseensä kohdistuvan kritiikin. Mitä termi ’skitsofrenia’ ensinnäkin tarkoittaa? Onko 

kyseessä aivojen vai mielen sairaus? Voidaanko perustellusti puhua edes sairaudesta, vai 

kenties paremmin reagointitavasta, sosiaalisesta konstruktiosta tai tieteellisestä harhaluu-

losta? Tulkinnat ovat moninaiset, ja useat niistä palautuvat käsitykseen skitsofrenian 

etiologiasta eli sairauden syistä ja syy-seuraus-suhteista. Lääketieteellinen käsitys skitso-

frenian etiologiasta on myös tämän tieteenhistoriallisen tutkielman aiheena. 

 

Emil Kraepeliniin (1856–1926) viitataan toistuvasti skitsofrenian diagnostiikan uranuur-

tajana. Hän alkoi pitää jokaisesta potilaastaan pientä korttia, johon hän kirjasi sairauden 

kulun ja potilaan tilan kotiuttamishetkellä. Tämä antoi selkeämmän kuvan sairaudesta 

kokonaisuutena. Kraepelinin luokittelussa oleellisinta oli sairauden ennuste, ei sen syy; 

Kraepelinia mukaillen voidaan todeta, että skitsofrenian syy on jotakin sellaista, mitä 

emme nykyisellä tiedontasollamme voi tietää.1 Tänäkin päivänä skitsofrenian luokittelu 

perustuu oirekokonaisuuksiin ilman, että yhtä taudille luonteenomaista oiretta tai sairau-

den syytä voitaisiin määrittää. Toistuvat Kraepelin-maininnat psykiatrisen skitsofre-

niatutkimuksen johdannoissa haluavat korostaa silloisen dementia praecoxin ja maanis-

depressiivisen sairauden erottelun merkittävyyttä, mutta muistuttavat tahattomasti histo-

rioitsijaa skitsofrenian etiologian ongelmallisuudesta. Diagnostiikan perustuminen oire-

kuville syiden sijaan ei ole valinta, vaan sairauden ymmärryksen asettama rajoitus. Skit-

sofrenian etiologia säilyy tieteellisenä arvoituksena, vaikka tutkimusta aiheen tiimoilta on 

tehty runsaasti. 

  

Kuten skitsofrenia on paljon käsitelty aihe psykiatriassa, on myös sen tutkimus saanut 

runsaasti tieteenhistoriallista huomiota. Siksi on yllättävää, että kattava suomalaisen lää-

ketieteellisen skitsofreniatutkimuksen historia odottaa yhä kirjoittamistaan. Aiemmat ai-

hetta koskevat tarkastelut ovat pääasiassa psykiatrian tutkijoiden, lääketieteen tohtorei-

                                                           
1 Shorter 2005a, 119–123.  
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den, kirjoittamia lyhyehköjä kuvailevia tai bibliometrisiä katsauksia tutkimusalan histo-

riaan. Niissä esitetään vain suppeita kommentteja tieteenalan kehityksestä ja kehityksen 

syistä. Kansainvälisessä tieteenhistoriallisessa tutkimuksessa on pitkälti keskitytty skit-

sofrenian diagnostiikkaan, käsitteeseen ja sairauden yhteiskunnalliseen ulottuvuuteen. 

Vaikka tämän tutkielman konteksti olisi tutkitumpi, psykososiaalisten syytekijöiden mer-

kitys etiologiassa tarjoaa tuoreen ja aatehistoriallisesti relevantin näkökulman. Niin psy-

kiatrisessa kuin historiallisessakin tutkimuksessa skitsofreniakäsitys on kaleidoskooppi-

mainen – samoista osista voi muodostaa loputtoman määrän erilaisia näkemyksiä. Se te-

kee skitsofrenian tutkimuksesta kiehtovaa, mutta syiden, diagnostiikan ja hoidon määrit-

telystä vaikeaa.  

 

Tutkielman päätutkimuskysymyksinä on selvittää, 

 

1. Miten suomalaisen psykiatrian käsitys skitsofrenian etiologiasta ja sairauden synty-

prosessista on muuttunut 1960-luvulta tähän päivään? 

2. Miten psykososiaalisen selittämisen asema Suomessa on muuttunut samalla ajanjak-

solla? 

3. Miten psykiatrian kehitys tieteenalana (paradigmamuutokset) ja siihen liittyvät ongel-

mat ovat näkyneet etiologiakäsityksessä? 

 

Päätutkimuskysymyksien kannalta soveltuvin osin tarkastellaan skitsofrenian diagnos-

tiikkaa ja tutkimusmenetelmiä, jotka kertovat osaltaan etiologiakäsitysten muutoksista. 

Diagnostiikan ja tutkimusotteen muutokset toimivat kysymyksenasetteluina, jotka täy-

dentävät näkemystä etiologian kehityksestä. Käsittely kattaa ajanjakson 1960-luvulta 

2010-luvulle, sillä aikavälille mahtuu kaksi psykiatrisen tutkimuksen murrosta, joiden 

suhteen syykäsitys on pitänyt muotoilla uudelleen.  Toinen näistä on psykososiaalisen 

skitsofreniatutkimuksen voimistuminen ajanjakson alkuvaiheessa, toinen uusien instru-

menttien omaksuminen tutkimuksen välineiksi 1990-luvulla. Psykososiaalista näkökul-

maa on painotettu siksi, että se on ollut 1980-luvulle saakka tutkimuksen keskeisin pai-

noalue ja lisäksi etiologiakäsityksen muutos on selkeästi hahmotettavissa tämän rajauk-

sen kautta. Lisäksi psykiatrian psykososiaalinen lähestymistapa sairauteen on tieteenalan 

uniikiksi tekevä piirre, jolloin tämän aspektin tarkastelu on erityisen kiinnostavaa. 
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Skitsofreniakäsitysten tutkimukselle luonteenomainen ongelma on käsitteen ja sen mer-

kitysten muuttuminen.2 Kuten todettua, skitsofrenian diagnostinen määritelmä on kooste 

erilaisista oireista ja niiden kestosta. Psykiatrian alalla vallitsevat virtaukset muokkaavat 

myös käsitystä skitsofreniasta. Nykyhistorian tutkimuksessa hyvänä puolena on, että ter-

minologia on tutkijaa ajallisesti lähempänä ja siten mahdollisesti helpommin ymmärret-

tävää. Toisaalta se voi johtaa virheellisiin oletuksiin käsitteiden konnotaatioista ja tar-

koista sisällöistä. Tarpeelliset tarkennukset käsitteisiin tehdään käsittelyluvuissa, mikä 

koskee erityisesti skitsofrenian muuttuvaa määritelmää. Lähtökohtana voidaan käyttää 

Duodecimin sivuilla esitettyä nykykäsitystä.3 Sen mukaiset piirteet ovatkin yleensä olleet 

osa skitsofrenian diagnostista määritelmää, joskin painotukset ja taustaoletukset ovat 

vaihdelleet voimakkaasti. 

 

Oleellista on myös yksilöidä, millainen tutkimus on katsottu suomalaiseksi. Valikoinnin 

perustana on ollut ajatus, että tutkimuksen muutosta kuvaa parhaiten maan tärkeimpiin 

tutkimuskeskuksiin, yliopistoihin, keskittyvä tai liittyvä akateeminen toiminta. Vaikutus-

valtaisimmat skitsofreniatutkimuksen edustajat ovat Suomessa olleet paitsi oppituolien 

haltijoita, myös huomattavia tutkijoita ja kliinikoita. Lisäksi yliopistoissa tapahtuneet 

muutokset kertovat tutkimuskorostusten kehityksestä ja ovat yhteydessä niihin. Niin 

ikään Kansanterveyslaitos (KTL) ja Stakes, sittemmin Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 

(THL)4, ovat teettäneet tutkimusta, jolla on ollut keskeinen osa suomalaisen psykiatrian 

kehityksessä ja skitsofrenian syykäsityksen muotoilussa. 

 

Lähteet ja metodologia 

 

Tutkielman lähdepohjana toimii psykiatrinen skitsofreniatutkimus. Julkaisukanavien 

muutos on vaikuttanut kultakin aikakaudelta valittuihin lähteisiin. Tutkielman 1960- ja 

                                                           
2 Käsitteiden muutosten merkityksestä aatehistoriassa ks. esim. Hyrkkänen 2002, 113. 
3 Skitsofrenian diagnoosi edellyttää, että henkilöllä on ilmennyt vähintään kahden kuukauden ajan ainakin 

kaksi sairaudelle ominaisista viidestä oiretyypistä (ICD-10): harhaluulot, aistiharhat, hajanainen puhe 

(esim. toistuva selvä puheen syrjähtely ja epäyhtenäisyys), pahasti hajanainen tai outo käytös tai selvä mo-

torinen jäykkyys tai kiihtyneisyys (katatonia) ja/tai ns. negatiiviset eli puutosoireet (tunneilmaisujen selvä 

latistuminen, puheen selvä köyhtyminen tai tahdottomuus). Lisäksi sairastuneen sosiaalinen toimintakyky 

on merkittävästi heikentynyt ja tämä on kestänyt yhtäjaksoisesti muutaman kuukauden ajan. Terveyskir-

jasto Duodecim: ”Skitsofrenia”, elektr. dokumentti. 
4 Kansanterveyslaitos ja Stakes yhdistyivät 1.1.2009 Terveyden ja hyvinvoinnin laitokseksi. Laki Tervey-

den ja hyvinvoinnin laitoksesta, elektr. dokumentti.  



6 

 

1970-lukujen tutkimusta käsittelevä osa perustuu pääasiassa oppikirjoille, tutkimusartik-

keleille ja tutkimustoimintaa käsitteleville koonneille. Aikakauden skitsofreniatutkimus 

oli voimakkaan henkilökeskeistä, jolloin yhden tutkijan ja kliinikon näkemysten ja tutki-

muksen tarkastelu on järkevä lähestymistapa kokonaiskuvan hahmottamiseksi. 1970- ja 

1980-luvuilla skitsofreniaan alettiin kohdistaa enenevässä määrin yhteiskunnallisia toi-

mia. Tällöin myös tutkielman lähdepohja laajenee käsittämään yhteiskunnallisia projek-

teja koskevat raportit, kun tutkimuksen fokus kääntyy mielenterveyspolitiikan kehittämi-

seen. 

 

1990-luvun alusta ja erityisesti sen puolivälistä eteenpäin skitsofreniatutkimuksen 1980-

luvulla alkanut kansainvälistyminen muuttaa lähdeaineiston luonnetta. Kansainväliset 

julkaisut ovat merkittävässä roolissa niin tutkimusta ohjaavina konteksteina kuin suoma-

laisen tutkimuksen julkaisukanavinakin. Lähdepohja myös digitalisoituu. Hyödynnettyjä 

julkaisuja ovat vertaisarvioidut psykiatrian alan lehdet, kuten Schizophrenia Research ja 

Schizophrenia Bulletin. Näiden skitsofreniatutkimukseen keskittyvien julkaisujen osalta 

tietokannat on käyty systemaattisesti läpi, mutta suurin osa relevantista aineistosta on ol-

lut hajautunutta eri julkaisuihin ja jäljitetty bibliografioita hyödyntäen. Tärkeä lähdeai-

neiston tyyppi ovat väitöskirjat, joita on valittu aineistoksi tarkastelujakson alusta lähtien. 

Ne soveltuvat hyvin tieteellisen tutkimuksen eturintaman tarkasteluun tukeutuen samalla 

aiempaan tutkimusperinteeseen; esimerkiksi vuonna 2004 jopa 20% tieteellisestä tuotta-

vuudesta ja uusista löydöistä koskien skitsofreenisia psykooseja kanavoitiin väitöskirjo-

jen kautta5. 

 

Aineistolähtöisenä käynnistynyt pro gradu -työni on hyödyntänyt toisen luvun osalta Poh-

jois-Suomen vuoden 1966 syntymäkohortin pohjalta tehtyä tutkimusta, jossa skitsofrenia 

on vahvasti edustettuna. Muita hyödynnettyjä väestöpohjaisia tutkimuksia ovat Mini-

Suomi–  ja Terveys 2000 –hankkeet, mutta niiden deskriptiivinen näkökulma tekee niistä 

vähemmän keskeisiä skitsofrenian etiologian kannalta. Suomessa on geneettisen isolaa-

tion ja laajan rekisterien pidon myötä vahvistunut myös kaksos- ja adoptiotutkimuksen 

perinne. Näistä erityisesti psykiatri Pekka Tienarin ja hänen oppilaidensa tutkimukset kat-

tavat koko ajallisen tarkastelujakson.  

 

                                                           
5 Koskinen et al. 2004a, 65. 
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Luvut 1 ja 2 käsittelevät 1960–1980-lukujen psykodynaamista ja sosiaalipsykiatrista tut-

kimusta, kun taas luvuissa 3 ja 4 keskitytään biologisen psykiatrian painotuksiin selitys-

tapojen muutoksen näkökulmasta 1990-luvulta eteenpäin. Käsittely etenee siis pääosin 

kronologisesti, joskin lukujen temaattisuus aiheuttaa jonkin verran ajallista päällekkäi-

syyttä. Tämä on väistämätöntä, sillä aatteet ja tiede eivät muutu selvärajaisesti. Psyko-

sosiaalisen ja etiologisen rajauksen vuoksi tutkielman lähdepohjaa ei tule käsittää koko 

psykiatrisen tutkimuksen kenttää kattavana, sillä puhtaasti hoitomenetelmiä ja biologisia 

mekanismeja käsittelevät tutkimukset on rajattu aineiston ulkopuolelle. 

 

Kautta linjan merkittävä lähde on ollut Psychiatria Fennica, jonka vuosikerrat on käyty 

systemaattisesti läpi. Psychiatria Fennica on suomalaiseen tutkimukseen keskittyvänä6 

ja vuodesta 1970 lähtien julkaistuna Psykiatrian tutkimussäätiön vuosikirjana ollut omi-

aan psykiatrisen tutkimuksen kehityksen ja korostusten kartoittamiseksi tutkielman tar-

kastelemalla ajanjaksolla. Vuosikirjan tavoitteena on ollut esitellä ja tehdä tunnetuksi 

suomalaista julkaisutoimintaa. Lisäksi psykiatrian professorit ovat Suomessa laajasti kuu-

luneet Psychiatria Fennican laajennettuun toimituskuntaan.7 Siten yliopistojen painotuk-

set ovat olleet julkaisutoiminnassa keskeisiä. Lääketieteellinen aikakauskirja Duodecimin 

verkkoversiota on käytetty erityisesti katsausartikkeleiden lähteenä. Sekä Psychiatria 

Fennica, että Duodecim ovat tarjonneet näkökulmia psykiatrien ajatusmaailmaan ja skit-

sofreniatutkimuksen tiimoilta käytyyn keskusteluun. 

 

Julkaistut tieteelliset tuotokset soveltuvat lähteiksi koskien tieteenalan kehitystä, sillä nii-

den avulla on mahdollista tutkia tieteellisen luovuuden uusimpia tuulia.  Oppikirjat tar-

joavat näkökulman vallitseviin normeihin ja ajan hyväksyttyyn tietoon ja teorioihin, jo-

hon tutkimustoiminta enemmän tai vähemmän tukeutuu.8 Tästä syystä molempien lähde-

tyyppien tarkastelu on perusteltua. Puuttumaan jää autenttinen tutkimusprosessin näkö-

kulma, joka on tosin mielenkiintoinen, mutta paradigman tarkastelun kannalta irrele-

vantti. 

 

                                                           
6 Vuodesta 1981 eteenpäin julkaisun luonteessa tapahtui muutos, kun kansainvälisiä tutkijoita kutsuttiin 

neuvoa-antaviksi toimittajaksi (consulting editors). Suomalaisten kirjoittajien artikkelit pysyivät siitä huo-

limatta pääsisältönä. Päätoimittajan ja apulaispäätoimittajan ilmoitus toimituskäytännön muutoksesta. 

Psychiatria Fennica 12. 
7 Achté 1989, 379. 
8 Kragh 1994, 125–126. 
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Hyödynnän tutkielmassa Thomas Kuhnin paradigman käsitettä, joka tarjoaa hyödyllisen 

työkalun skitsofrenian etiologian tutkimuksen tarkasteluun. Paradigman käsite on varsin 

monimerkityksinen, mutta Kuhn tarkentaa sitä Structure of Scientific Revolutions –teok-

sensa toisessa painoksessa malliesimerkkeihin ja tieteenalamatriiseihin. Paradigman yti-

messä ovat malliesimerkit, joiden avulla opitaan tieteellisen ongelmanratkaisun logiikka. 

Tieteenalamatriisia määrittävät tieteilijöiden yhteinen koulutus ja tieteellinen tausta sekä 

yhteiset metafyysiset taustaoletukset ja kognitiiviset arvot, kuten käsitykset oman erikois-

alan tiedollisista tavoitteista.9 Paradigma muodostaa yhtenäisen pohjan, jonka oletuksia 

ei kyseenalaisteta – tieteentekijät puhuvat näin ollen samaa kieltä.10 Kuhnin mukaan uu-

det paradigmat syntyvät reaktiona aiemman normaalitieteen epäonnistumiselle ongel-

manratkaisussa.11 Tässä tutkielmassa ei oleteta paradigman vaihdoksen tapahtuvan val-

lankumouksellisesti, vaan muutos voi tapahtua myös hiljattain, säilyttäen osia aiemmasta 

paradigmasta. Paradigmamuutokset eivät välttämättä ole suuria vaikuttaen maailmanku-

vaan, vaan voivat olla merkittäviä vain pienen erikoisalan sisällä.12 Esimerkki tällaisesta 

erikoisalasta on skitsofreniatutkimus.  

 

Toisaalta on mahdollista kyseenalaistaa, voidaanko psykiatrian yhteydessä ylipäänsä pu-

hua paradigmoista. Psykiatrian tiedeluonne on yhdistelmä luonnontieteellistä ja humanis-

tista lähestymistapaa, jolloin luonnontieteen tutkimukseen kehitetyt teoreettiset työkalut 

eivät ole täysin optimaalisia. Lisäksi psykiatrisessa keskustelussa esiintyy monia piirteitä, 

joita voi kuhnilaisittain kutsua esiparadigmaattisiksi tai tieteenalan kriisiä osoittaviksi; 

eräs esimerkki tästä on tieteenalaa koskevan tieteenfilosofisen pohdinnan yleisyys alan 

lehdissä. Psykiatrian tiedeluonne ja merkitykset ovat näin ollen jatkuvassa muutoksen ti-

lassa, eikä paradigman stabiilius ole yhtä selvä kuin luonnontieteissä. Näistä syistä käytän 

paradigman käsitettä jossain määrin Kuhnin määritelmästä poikkeavalla tavalla; para-

digma on alan vallitseva näkökulma, jonka piirissä suoritetaan eniten tutkimusta, ja jonka 

selitystavat määrittävät skitsofrenian etiologian ymmärrystä. 

 

                                                           
9 Kiikeri & Ylikoski 2007, 58–60. 
10 Kuhn 1962, 10–11. 
11 Kuhn 1962, 74–76. 
12 Kuhn 1962, 91–92. 
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Havaintojen teoriapitoisuuden teesi on hyödyllinen tieteellisen tutkimuksen muutosta tar-

kastellessa. Sillä tarkoitetaan, että silloinkin kun aistielimiin saapuva informaatio on kah-

den eri paradigman edustajilla sama, siitä tehdyt tulkinnat eroavat teoreettisen viiteke-

hyksen erilaisuuden vuoksi.13 Teorian asettamat odotukset voivat lisäksi ohjata tarkkaa-

vaisuutta ja havainnointia.14 Havaintojen teoriapitoisuus näkyy myös skitsofreniatutki-

muksessa: siellä missä psykoanalyytikko näkee skitsofreenikossa malliesimerkin minän 

eriytymisen epäonnistumisesta, moderni aivotutkija vetoaa kehitykselliseen häiriöön, 

biologi taas synnytyskomplikaatioiden aiheuttamaan traumaan. Skitsofrenian moninainen 

oirekuva ja taudinkulku antavat eväitä useille etiologisille teorioille. Diagnostiikan muut-

tuessa myös skitsofrenian määritelmä on muuttunut– voi olla, etteivät eri teorioiden kan-

nattajat puhu samasta sairaudestakaan, mikä varoittaa esitettyjen tulkintojen yhteismitat-

tomuudesta.  

 

Tutkielman tekoa ohjaa sisällönanalyysi väljästi ymmärrettynä. Historiantutkijoillekin on 

tuttua siihen sisältyvä aineiston valikointi, teemoittelu ja lopulta yhteenvedon kirjoittami-

nen.15 Tutkielman teossa on tavoiteltu aineistolähtöistä analyysia16, vaikka oletukset ai-

kakaudesta ja mahdollisista konteksteista luonnollisesti ja historiantutkimukselle tarpeel-

lisestikin vaikuttavat tulkintoihin. Mukaillen Markku Hyrkkäsen tulkintaa R. G. Colling-

woodin ajattelusta kontekstien tunnistaminen ja sitä kautta oikeiden kysymyksien kysy-

minen tuottaa historiallista tietoa tai on oikeammin osa sitä – täsmällinen kysyminen on 

tietoa, sillä hedelmättömät kysymykset tuottavat epäkiinnostavia vastauksia.17 Kysymi-

nen ja vastaaminen ohjaavat historiallisen tutkimuksen rakennetta, ja sisällönanalyysin 

viitekehys on yksi tapa tarkentaa näitä kysymyksenasetteluja sekä niihin liittyviä vastauk-

sia historiallista totuutta kohti pyrkivän kokonaisuuden muodostamiseksi. Tämä ohjaa 

myös käsittämisen käsittämistä, ajattelun, toiminnan ja kontekstien yhteyksien ymmärtä-

mistä.18 Tutkimuskysymyksiin saatavien kuvailevien vastausten ohella ja jopa ensisijai-

sesti niihin nähden tavoitteena on siten selittää ja ymmärtää tapahtunutta muutosta. 

 

                                                           
13 Kiikeri & Ylikoski 2007, 29. 
14 Kiikeri & Ylikoski 2007, 31. 
15 Tuomi & Sarajärvi 2009, 91–94. 
16 Tuomi & Sarajärvi 2009, 95–96. 
17 Hyrkkänen 2002, 158–159. 
18 Hyrkkänen 2002, 24. 
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Historiatieteellisen tutkimuskirjallisuuden puute asettaa omat haasteensa tutkimuksen te-

olle, mutta aate- ja oppihistorian piirissä on viime vuosina kirjoitettu useita pro gradu –

tutkielmia suomalaisen psykiatrian historiasta. Tämän tutkielman aiheeseen liittyen mai-

nittakoon Riina Repon haastattelumenetelmää hyödyntävä tutkimus Oulun psykiatrian 

klinikan historiasta, Yhteiskunta, trauma ja psykosomatiikka – Oulun psykiatrian klinikan 

tutkimushistoria 1965–1979. Psykiatrisen hoitojärjestelmän kehitys on saanut osakseen 

suhteellisen paljon tutkimusta, joista osittain tutkielman aihetta sivuavia ovat Ilpo 

Helénin toimittama Reformin pirstaleet: Mielenterveyspolitiikka hyvinvointivaltion jäl-

keen (2011) sekä Minna Harjulan Terveyden jäljillä: Suomalainen terveyspolitiikka 1900-

luvulla (2007). Mikko Myllykankaan väitöskirja Rappeutuminen, tiedostamaton vai yh-

teiskunta? Lääketieteellinen itsemurhatutkimus Suomessa vuoteen 1985 (2014) on kar-

toittanut itsemurhatutkimuksen kontekstissa yleisempiä suomalaisen psykiatrian kehityk-

seen liittyviä piirteitä, jotka ovat osittain analogisia tutkielman käsittelyn kanssa. Skitso-

freniaa suomalaisessa kontekstissa käsittelevää tutkimusta ei ole julkaistu, mikä tietenkin 

lisää aihevalinnan mielekkyyttä. 

 

 Skitsofreniatutkimukseen liittyen on ilmestynyt psykiatrien kirjoittamia lyhyitä katsauk-

sia tieteenalan kehityksestä19, jotka voivat olla värittyneitä tai ohittaa historiantutkimuk-

sen kannalta kiinnostavia näkökulmia, siis ongelmia, epäilyksiä ja tieteellisiä harharetkiä. 

Riskinä on, että tieteenhistoria esitetään suoraviivaisena edistyskertomuksena, teleologi-

sena tieteenhistoriana.20 Siten tutkimusta tehdessä on tärkeää tunnistaa ja määritellä tie-

teeksi se, mikä kunakin aikana on nähty tieteenä, eikä sitä, mikä käsitys lieneekin nyky-

näkökulmasta voitokkain tai oikea.21 Tähän liittyen yleisten psykiatrian historiaa käsitte-

levien teosten suhteen on kiinnitettävä huomiota mahdollisuuteen, että psykiatrian histo-

riassa nähdään todellisuutta suurempia katkoksia22; esimerkiksi Edward Shorter on käsit-

teellistänyt psykiatrian psykoanalyyttisen vaiheen ”psykoanalyyttiseksi keskeytykseksi”, 

Andrew Scull taas ”merkitykselliseksi väliajaksi” (a meaningful interlude).23 Näin psy-

koanalyysi käsitetään harhareitiksi biologisen psykiatrian etenevällä polulla. Tässä mie-

lessä skitsofrenian etiologian tutkimus tarjoaa harvinaisen ikkunan tieteenhistoriaan, sillä 

                                                           
19 Ks. esim. Veijola & M. Isohanni 1998; Koskinen et al. 2004a; Koskinen et al. 2004b; Jääskeläinen et al. 

2015. 
20 Kragh 1994, 92. 
21 Kragh 1994, 24. 
22 Kiikeri & Ylikoski 2007, 26. 
23 Shorter 2005a, 170; Scull 2015, 322. 
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vaihtelevista korostuksista huolimatta mikään yksittäinen selitystapa ei ole noussut ylitse 

muiden. Anakronistista arviointia ei voi tehdä ilman vertailukohtaa. Tällöin tapahtuma-

ketjujen avoimuuden ongelma, josta lähihistoriaa on usein kritisoitu, edesauttaa objektii-

vista suhtautumista tutkimuskohteeseen. Aikarajauksesta riippumatta historiallinen per-

spektiivi syntyy tieteenalan metodeja ja kysymyksenasetteluja hyödyntämällä. 

 

Historiallinen tausta 

 

1800-luvulla psykiatrista tutkimusta hallitsi biologisen psykiatrian ensimmäinen aalto, 

joka korosti systemaattista tutkimusta aivojen ja mielen välisen yhteyden selvittämiseksi. 

Psyykkisen sairauden hoidon ajateltiin vaativan aivojen ja keskushermoston tunte-

musta.24  1800-luvun lopun kansanterveysliike ja epideemisten sairauksien hallinta pyrit-

tiin 1900-luvun alkupuolella  Suomessa siirtämään myös psykiatriaan mentaalihygieeni-

sen ajattelun kautta. Sairautta ennaltaehkäisevien toimien kehittäminen tuntui loppujen 

lopuksi lepäävän hataralla pohjalla, kun spesifistä etiologista selitysmallia ei biologisen 

psykiatrian ehdottamalla tavalla löydetty.25 

 

1920- ja 1930-lukujen psykiatrinen tutkimus oli Suomessa neurologisesti ja biolääketie-

teellisesti suuntautunutta, mikä näkyi myös skitsofreniatutkimuksessa. Biologisen psyki-

atrian ensimmäinen aalto yhdistyi loppuvaiheessaan elimellisesti mendeliläiseen26 perin-

nöllisyystieteeseen. Sille ominaisia ongelmia käsiteltiin muun muassa Duodecim-lehden 

kirjoittelussa. Esimerkiksi Sven Donner valitteli vuonna 1928 skitsofrenian konstituutiota 

koskevassa artikkelissaan, ettei ihmisillä voi, jälkeläisten pienen määrän vuoksi tai muu-

tenkaan, tehdä perinnöllisyystutkimusta mendeliläisessä hengessä. Tutkimustulokset jäi-

vät siis ”toistaiseksi epävarmoiksi”.27 Perinnöllisyyden ajatus heijastui myös toimenpitei-

siin, jotka olivat ennen kaikkea mielisairautta ehkäiseviä, siis syntyvyyttä säännöstele-

viä.28 Hallitseva ajattelutapa oli, että skitsofrenia on sairautena endogeeninen, siis si-

säsyntyinen, ja ulkoisilla tekijöillä oli vain vähän merkitystä sairauden puhkeamiseen. 

                                                           
24 Shorter 2005a, 81–82. 
25 J. Eskola & Leiman 1989, 286. 
26 Mendeliläisessä periytymisessä muutos sijoittuu yhteen paikkaan DNA:ssa. Shorter 2005a, 285. 
27 Donner, Sven 1928: ”Skitsofrenia ja konstituutio”-artikkeli. Duodecim 44(3), 223–237. 
28 J. Eskola & Leiman 1989, 286–287. 
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Skitsofrenia-alttiuden merkkinä pidettiin 1920-luvulla Ernst Kretschmeriä mukaillen lep-

tosomista ja atleettista rakennetyyppiä. Nämä rakennetyypit mainittiin eräässäkin psyki-

atrian oppikirjassa vielä 1980-luvun alussa.29 

 

Biologisen psykiatrian ensimmäinen aalto mahdollisti periytymisen yhdistämisen de-

generaation ajatukseen, jossa sairaudet muuttuivat vakavammiksi siirtyessään sukupol-

velta toiselle aiheuttaen vähittäistä rappeutumista suvun ja väestön sisällä.30 Mahdollista 

degeneraatio-tulkintaa käytettiin poliittisissa tarkoituksissa, ja perinnöllisyysopista pon-

nistavilla teorioilla oli kauaskantoisia seurauksia. Suomen eugeeninen politiikka näkyi 

vuoden 1929 avioliittolaissa, vuosien 1935 ja 1950 sterilointilaeissa ja vuoden 1950 

aborttilaissa, jotka rajoittivat muiden muassa mielisairaiden mahdollisuutta lisääntymi-

seen.31 Sosiaalihuollon nauttimisen tai holhouksenalaisuuden32 vuoksi lakien tarkoittamat 

vajaaälyiset ja mielisairaat olivat suurelta osin vailla äänioikeutta.33 A. J. Palménin komi-

teanmietinnön selostuksessaan 1929 esittämää toteamusta voidaan tulkita politiikan ja 

psykiatrian eroa kuvaavasti, kun ”rotuterveysopillinen tutkimus on siirtymässä teorian 

alalta käytännölliseen elämään”34. Degeneraatio-opin kannatuksen kaikotessa teorian ja 

tutkimuksen piiristä viimeistään 1930-luvulle tultaessa sen vaikutus jatkoi elämäänsä 

käytännöllisen toiminnan, politiikan piirissä. 

 

Ennen toista maailmansotaa suomalainen psykiatrinen tutkimus oli vielä lapsenkengis-

sään. Sen kansainväliset yhteydet suuntautuivat pääasiassa Saksaan, ja suuri osa ei-suo-

menkielisestä tutkimuksesta julkaistiin saksankielisenä. Pohjoismaisten yhdistysten psy-

kiatriayhteistyö oli 1960-luvulle asti melko epävirallista, mutta alkoi siitä eteenpäin kas-

vavasti järjestäytyä.35 Toisen maailmansodan jälkeen rakentuivat yhteydet anglosaksi-

seen maailmaan, millä tuli olemaan suuri merkitys alan kehitykselle. Muutos selittyi osin 

maailmanpoliittisella tilanteella, mutta se heijasteli myös tieteessä tapahtunutta kehitystä, 

                                                           
29 Achté & Alanen & Tienari 1981, 298–299. 
30 Shorter 2005a, 109. 
31 M. Mattila 2003, 111. 
32 Holhouksenalaisuus oli syy evätä äänioikeus vuosina 1906–1972, sosiaalihuoltoa eli vaivaisapua tai köy-

häinhoitoa vakituisesti saaminen 1906–1944. M. Mattila 2003, 112. 
33 M. Mattila 2003, 114. 
34 Palmén, A. J. 1929: ”Komiteanmietintö vajakelpoisten sterilisoimisesta”-selostus. Duodecim 45(11), 

957–963. 
35 Tienari 1989, 85–87. 
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jossa Yhdysvallat oli tulossa lääketieteen suurvallaksi. Samalla alan pääkieli vaihtui eng-

lanniksi.36  

 

Psykiatria alkoi kehittyä erillisenä lääketieteen erikoisalana, kun Christian Sibelius nimi-

tettiin Helsingin yliopiston mielitautiopin ylimääräisen professorin virkaan vuonna 1909. 

Sibelius pyrki aktiivisesti vaikuttamaan suomalaisen psykiatrian kehittämiseen, mutta en-

simmäisen maailmansodan jälkeen toiminnan resurssit olivat niukat.37 Psykiatrian voi-

makkaampi kehitys saikin odottaa maailmansotien jälkeistä aikaa. Tuolloin psykiatrian 

keskeinen hahmo oli Martti Kaila (1900–1978), joka toimi Helsingin yliopiston psykiat-

rian professorina vuosina 1948–1967. Häntä voi hyvällä syyllä kutsua suomalaisen psy-

kiatrisen tutkimuksen isäksi hänen opettajana, kliinikkona ja tutkijana omaamansa vaiku-

tusvallan vuoksi. Kailan matka Cincinnatin yliopistoon vuonna 1951 tutustutti hänet psy-

kodynaamiseen perinteeseen.38 Psykoanalyysin kehitykseen Yhdysvalloissa vaikutti laa-

jamittainen kulttuurin siirtyminen juutalaisten psykoanalyytikkojen mukana 1930-luvulta 

lähtien.39 Siten aateilmapiirissä lienee ollut tuttuja piirteitä Kailan omaksuttavaksi, vaikka 

psykodynaaminen tutkimussuunta saikin Amerikan mantereella erityisiä korostuksia esi-

merkiksi Harry Stack Sullivanin, Frieda Fromm-Reichmannin, Erich Frommin, Karen 

Horneyn sekä Charles, Karl ja William Menningerin toiminnan seurauksena40. Stipendi-

järjestelmä, joka mahdollisti nuorten psykiatrien vierailut ja työskentelyn Yhdysval-

loissa41, toi myöhemminkin Suomeen psykodynaamisia vaikutteita.42 Psykiatrit Erkki 

Väisänen ja Pekka Tienari tulkitsivat saadut vaikutteet ennen kaikkea sosiaalipsykiatri-

siksi.43 Vaikutteiden kutsumanimi lienee siis riippunut henkilöstä, mutta omaksuttuja nä-

kemyksiä voi kutsua yhteisnimityksellä ”psykososiaalinen”. Biologisen psykiatrian ken-

tällä tapahtunut kehitys joudutti psykoterapeuttisen lähestymistavan vahvistumista, sillä 

varsinkin psykofarmakologian tulo Suomeen vuonna 1954 edesauttoi psykiatristen sai-

raaloiden muutosta säilytyspaikoista aktiivisiksi hoitoyhteisöiksi.44 Kailan Mielitaudit-

                                                           
36 Ignatius 2000, 571. 
37 Pietikäinen 2013, 401. 
38 Alanen et al. 1989, 49–51. 
39 Shorter 2005a, 195. 
40 Shorter 2005a, 201–208. 
41 ASLA-Fulbright-stipendijärjestelmä aloitti toimintansa vuonna 1953 Suomen sotavelan pohjalta mah-

dollistaen lääkäreiden perehtymisen alan uusimpaan kehitykseen. Ignatius 2000, 573. 
42 Parpola 2013, 118. 
43 Repo 2017, 10. 
44 Huttunen 1989, 291. 
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teoksen 1956 julkaistun viidennen painoksen sisäsyntyisiä mielisairauksia45 käsittelevän 

osion alku ilmensi biologisten ja psykodynaamisten selitystekijöiden vuoropuhelua: 

 

Sisäsyntyisillä mielisairauksilla ymmärretään mielisairauksia, joiden eräänä te-

kijänä on perinnöllinen taipumus tautiin ja sairautta edistävä kehon- ja sielun 

rakenne. Yhä selvemmin on kuitenkin käynyt ilmi, että näissäkin sairauksissa, 

milloin vähemmässä milloin jopa ratkaisevassa määrin, persoonallisuuden ke-

hityshäiriöillä ja vaikeilla sisäsyntyisillä ristiriidoilla, joita sairas ei voi voittaa, 

on oma ja tärkeä osuutensa.46 

 

1960-luvulla yhteiskunnallisia toimia alettiin kohdistaa kansanterveyden edistämiseen. 

Lääkäripula havaittiin alueellista kehitystä haittaavaksi ongelmaksi, minkä seurauksena 

lääketieteellistä koulutusta lisättiin perustamalla uusia tiedekuntia.47 Uusien lääketieteel-

listen tiedekuntien48 ja itsenäisten tutkimuslaitosten perustaminen lisäsi psykiatrisen tut-

kimuksen mahdollisuuksia, kun tutkimusvirkoja syntyi Helsingin yliopiston ulkopuolelle. 

Tieteenala pysyi silti suppeana, ja ammattitutkijoiden puute vaivasi lääketieteen kenttää 

edelleen vuosituhannen vaihteessa.49 Toimilla oli silti suuri vaikutus psykiatrian kehityk-

seen; tiedekuntien lisääminen johti psykiatrien määrän kasvuun, mikä näkyi muun mu-

assa Suomen Psykiatriyhdistyksen (PSY) jäsenmäärän lisääntymisenä 1960-luvulta 

eteenpäin. Alan vahvistuminen mahdollisti psykiatrisen tutkimuksen eriytymiskehityk-

sen, joka tapahtui psykiatri Ville Lehtisen (1939–) ja Jaakko Suomisen mukaan 1960-

luvun kuluessa. Nämä eriytyneet tutkimussuuntaukset olivat biologinen, psykoterapeut-

tinen ja sosiaalipsykiatria.50 Samoihin aikoihin eri toimintoja hallinnoimaan perustettiin 

PSY:n piirissä pysyvät koulutus- ja psykoterapiatoimikunnat sekä biologinen ja sosiaali-

psykiatrinen toimikunta, mikä osoitti näkökulmien vakiintumista psykiatriseen keskuste-

luun.  

 

Oheiseen taulukkoon on koottu yliopistojen oppituolit ja niiden haltijat tämän tutkielman 

kannalta soveltuvin osin. Tarkoituksena on kuvata tutkielmassa esiintyvien henkilöiden 

                                                           
45 Kailan jaottelussa maanis-depressiivinen mielisairaus, jakomielisyystauti ja preseniilit mielisairaudet. 

Kaila 1956, 115–127. 
46 Kaila 1956, 115. 
47 Harjula 2007, 82–84. 
48 Lääketieteellinen tiedekunta perustettiin Turkuun 1943, Ouluun 1958 ja Kuopioon sekä Tampereelle 

1972. Ignatius 2000, 575. 
49 Ignatius 2000, 575. 
50 Lehtinen & Suominen 1989, 71. 
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asemaa psykiatrian kentällä sekä jäsentää kronologiaa. Kattavaa tietoa on saatavilla vuo-

teen 2003 asti, jonka jälkeen psykiatrian professuurien yksityiskohtainen listaaminen ei 

ole tämän tutkielman kontekstissa mielekästä tieteenalan eriytymiskehityksen vuoksi. 

Tarpeelliset lisäykset ja tarkennukset tehdään käsittelyluvuissa. 

 

Taulukko 1. Psykiatrian professuurit ja niiden haltijat 1948–2003.51 

 

Yliopisto ja professuurin 

perustamisvuosi 

 

Viranhaltijat 

Helsinki 1909 Martti Kaila 1948–1967, Kalle Achté 1968–1991, Ranan 

Rimón 1996–2001, 

Jari Tiihonen 2001–, Jouko Lönnqvist 2004–2009 

Kuopio 1974 Ranan Rimón 1974–75, Veikko Tähkä 1976–1987, 

Johannes Lehtonen 1990–  

Oulu 1965 Pekka Tienari 1965–1992, Matti Isohanni 1994–2012, 

Pirkko Räsänen 2001–, Juha Veijola 2010– 

Tampere 1972 Sosiaalipsykiatrian professorit Erik Anttinen 1973–1985, 

Raimo Salokangas 1987–1991, Hillevi Aro 1996–2000, 

Jouko Lönnqvist 2001–2006, Matti Joukamaa 2003–

2007 

 

Psykiatrian professorit Pekka Niskanen 1977–1999, Esa 

Leinonen 2001–  

Turku 1949 Konrad von Bagh 1948–1949, Lauri Saarnio 1952–1963, 

Asser Stenbäck 1965–1967,  Yrjö Alanen 1968–1990, 

Raimo Salokangas 1992–2012, Jarmo Hietala 2012– 

  

                                                           
51 Taulukko on mukailtu soveltuvin osin Suomen Psykiatriyhdistys ry:n 90-vuotisjulkaisun listauksesta 

”Yliopistojen professoritasoisen opetuksen käynnistyminen, kahden viime vuosikymmenen viranhaltijat 

(yliopistolaki muutti 1.9.1998 apulaisprofessorin nimikkeen professoriksi) sekä keskeiset luottamustehtä-

vät yliopistoissa ja Suomen psykiatriyhdistyksessä”. Suomen Psykiatriyhdistys ry 90 vuotta 2003, 22. Täy-

dennetty Leena Ellosen toimittaman Suomen professorit – Finlands professorer -teoksen (2008) ja yliopis-

tojen internet-sivujen pohjalta. 
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1. Skitsofrenia psyyken rakentumisen häiriönä 

 

1.1. Konsensushakuinen psykiatria ja näkökulmien yhteensovittamisen ongelma 

 

1.1.1.  Psykiatrian psykososiaalinen paradigma 

 

Skitsofreniatutkimuksesta tuli suomalaista psykiatriaa määrittävä tutkimussuunta 1950- 

ja 1960-luvuilla, kun se herätti psykiatrien kärkikastin kiinnostuksen. Psykiatrit Kalle 

Achté (1928–), Yrjö O. Alanen (1927–) ja Pekka Tienari (1931–), kaikki tulevia profes-

soreja, käsittelivät väitöskirjoissaan skitsofreniaa. He myös ohjasivat seuraavaa tutkija-

sukupolvea tehden skitsofreniatutkimuksesta kiinteän osan suomalaista tutkimusperin-

nettä.52 Tutkimuksen painopisteet edustivat karkeasti jaettuna kahta eri näkökulmaa psy-

kiatrisen sairauden selittämiseen. Biologisen psykiatrian perusnäkemys oli, että psykiat-

risten sairauksien ja oireiden syyt olivat aivoissa ja mahdolliset muut ilmiöt tieteen ta-

voittamattomissa. Suhteessa tähän psykologinen psykiatria näyttäytyi yrityksenä säilyttää 

ihmisen mielellinen olemus lääketieteessä, josta sosiaalisia tekijöitä oli vaikea erottaa 

omaksi kokonaisuudekseen. Psykiatri Erik Anttisen (1922–2009) mukaan erityisesti hoi-

totoimintaa kahlitsivat näennäiset vastakohta-asetelmat perinnöllisen ja hankitun, ruu-

miillisen ja psyykkisen, yksilöstä tai yhteiskunnasta aiheutuvan mielisairauden välillä.53 

Tieteenhistorioitsijat ovatkin viitanneet mielen ja ruumiin väliseen ongelmaan psykiat-

rian historiaa määrittävänä dikotomiana.54  

 

Vaikka psykosomaattinen lähestymistapa psykiatriassa oli vahvistunut 1940-luvulta läh-

tien, oli fyysisen ja psyykkisen sfäärin välinen kuilu edelleen havaittavissa 1960-luvulle 

tultaessa. Vastakkainasettelun olemassaolo ilmeni esimerkiksi Veikko Tähkän (1923–

2012) ja Yrjö Alasen psykodynaamista tutkimusta käsittelevässä katsauksessa, joka il-

mestyi Duodecim-lehdessä vuonna 1960: 

 

Unohdetaan helposti, että somaattinen ja psykologinen tutkimus edustavat tutki-

muksen kahta eri tasoa, – – sekä että toistaiseksi ei ole olemassa yhteistä refe-

renssisysteemiä, joka koordinoisi ne molemmat piiriinsä. Ne edustavat elävän 

                                                           
52 Koskinen et al. 2004b, 12. 
53 Anttinen 1989, 227. 
54 Esim. teoksen History of Psychiatry and Medical Psychology (2008) viimeinen osio “Epilogue: Psychi-

atry and the Mind-Body Relation” keskittyy tähän ongelmaan. 
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organismin tutkimisessa kahta eri aspektia, jotka eivät ole yhteismitallisia ja joi-

hin ei niin muodoin myöskään voida soveltaa kysymyksenasettelua joko–tai.55 

 

Biologisen ja psykologisen käsityksen yhdistämiseen liittyi siis tieteenteoreettisia ongel-

mia, joita voi hahmottaa Thomas Kuhnin yhteismitattomuuden käsitteen kautta. Kuhnin 

näkemyksen mukaan eri paradigmojen edustajien välinen vuoropuhelu oli jopa mahdo-

tonta, sillä taustaoletukset ja käsitteiden merkitykset, merkitysverkot, poikkesivat niin 

suuresti toisistaan.56 Myöskään suomalaiset psykiatrit eivät pitäneet mahdollisena, että 

eri tieteellisten traditioiden edustajien välillä voitaisiin käydä hedelmällistä vuoropuhelua 

ilman yhteistä referenssiraamia. Silti biologinen tai psykologinen näkökulma yksinään ei 

ollut tarpeeksi kattava, sillä jommankumman valitseminen sulki pois ihmisyyteen oleel-

lisesti kuuluvia piirteitä. Tilanne herätti Kalle Achtén sanoin tarpeen tutkimussuuntauk-

sien laajemmalle yhteistyölle, sillä orgaanisen ja psykogeenisen näkökulman vastakkain-

asettelu ei palvellut skitsofrenian etiologisen ongelman ratkaisua.57  

 

Tieteenalan pienuudella ja psykiatrien henkilökohtaisilla suhteilla lienee ollut osuutensa 

suomalaiselle psykiatrille tyypillisen konsensushakuisen ilmapiirin synnyssä. Tutkijat 

olivat alttiita myöntämään toisten näkökulmien validiteetin ainakin nimellisesti, ja oma-

sivat usein itsekin koulutusta erilaisten ja jopa vastakkaisiksi miellettyjen perinteiden pii-

ristä. Biologisen ja psykologisen näkökulman yhteensovittamisen vaikeudesta kertoo se, 

ettei merkityksellistä kompromissia saatu muodostettua suomalaisen psykiatrian erityis-

olosuhteista huolimatta. Lähestymistapojen jako ei siten ilmentänyt vain suomalaisen 

psykiatrian tilannetta, vaan tieteenalaa luonnehtivaa tieteenteoreettista dualismia, jonka 

psykiatrit ovat aina kokeneet ongelmalliseksi. Etiologiselta kannalta tämä merkitsi kysy-

mystä siitä, oliko skitsofrenia mielen vai ruumiin sairaus, ja jos näiden molempien, miten 

näkökulmat olisi mahdollista sovittaa yhteen. 

 

Koska merkityksellisen kompromissin saavuttaminen ei ollut näköpiirissä, psykiatrian 

tutkimussuuntaukset kehittyivät erillisillä linjoilla. Tieteenalan pienuus sai kuitenkin ai-

kaan sen, ettei jyrkkiä koulukuntarajoja päässyt syntymään. Samalla se mahdollisti para-

digman muodostumisen muutamien tutkijoiden mieltymysten pohjalta. Tästä syystä 

                                                           
55 Tähkä, Veikko & Alanen, Yrjö 1960: ”Skitsofrenian psykodynaamisesta tutkimuksesta” -katsaus. Duo-

decim 76, 113–131. 
56 Kuhn 1962, 143–149. 
57 Achté 1961, 18–19. 
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1960- ja 1970-lukujen Suomi edusti psykososiaalista paradigmaa puhtaimmillaan. Lää-

ketieteen historioitsija Jaakko Ignatiuksen mukaan lääketieteen kielen vaihtuminen sak-

sasta englantiin ja sotien aiheuttama keskeytys edesauttoi vanhojen traditioiden unohta-

mista.58 Tämä lienee helpottanut myös psykiatrien biologisesta paradigmasta luopumista, 

vaikka esimerkiksi Kalle Achté kirjoittikin edelleen paljon saksaksi. Käytän paradigmasta 

nimitystä psykososiaalinen psykologisen ja sosiaalisen välisen rajanvedon sijaan, sillä ai-

kakauden skitsofreniakäsityksiä ei voi tällä akselilla mielekkäästi erottaa toisistaan. Esi-

merkiksi Antti Parpola on puhunut viimeistään 1960-luvun puolivälissä käynnistyneestä 

”psykoanalyyttisestä” ja ”perheterapeuttisesta” paradigmasta. Lisäksi hän on todennut, 

että uudet professorit (Alanen, Achté, Tienari, Tähkä59) olivat kaikki psykoanalyyttisesti 

suuntautuneita.60 Tätä ei tule kuitenkaan ymmärtää niin, että psykiatrian kentän muutok-

sen voisi supistaa psykodynaamiseksi, sillä konsensushakuisuus ja laaja-alaisuus oli mie-

lestäni suomalaiselle psykiatrialle leimallista. Sosiaalipsykiatrian merkitystä ei tule mää-

ritelmällisesti väheksyä puhumalla psykodynaamisesta paradigmasta, kun lähestymistapa 

skitsofreniaan oli ennen kaikkea psykososiaalinen. 

 

Myöskään biologisen psykiatrian saavutuksia ei diskreditoitu, ja etenkin psyykenlääk-

keitä hyödynnettiin laajasti. Lääkityksen tuomat mahdollisuudet vaikuttivat myös osal-

taan psykodynamiikan ja sosiaalipsykiatrian kehitykseen. Psykososiaalisen näkökulman 

hallitsevuutta ilmentää se, ettei suomalaisessa psykiatriassa ennen 1980-lukua juurikaan 

tehty biologista perustutkimusta. Riina Repo sai pro gradu –tutkielmassaan tätä näke-

mystä tukevia tuloksia huomatessaan biologisen psykiatrian kehityksen olleen täysin py-

sähtynyttä Oulun psykiatrian klinikalla vuosina 1965–1979.61  Suomen Akatemian teet-

tämässä, vuonna 1976 julkaistussa katsauksessa 151 mielenterveystutkimusta tekevästä 

hankkeesta 70% todettiin käsittelevän mielenterveyden psyykkistä ulottuvuutta, siinä 

missä biologiseen näkemykseen keskittyi 17% ja sosiaaliseen 13% tutkimuksista. Vaikka 

biologisen ja sosiaalisen tutkimuksen määrät olivat lähellä toisiaan, tätä ei tule ymmärtää 

sosiaalisen tutkimuksen vähäisyydeksi; raja psykologisen ja sosiaalisen välillä oli rapor-

tin kirjoittajien mielestä häilyvä. Sen sijaan biologinen tutkimus erottui selvästi omaksi 

                                                           
58 Ignatius 2000, 574. 
59 Parpola väittää virheellisesti, että Tähkästä olisi tullut Kuopion yliopiston psykiatrian professori vuonna 

1972, kun Kuopion yliopisto aloitti toimintansa. Todellisuudessa Tähkä aloitti professorina vuonna 1976. 

Tähkä 1989, 191; Suomen professorit – Finlands professorer 2008, 766.  
60 Parpola 2013, 155, 158. 
61 Repo 2017, 89. 
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ryhmäkseen käsittäessään lähinnä lääketutkimuksen.62 Skitsofreniatutkimus mukaili näitä 

psykiatrian yleisiä linjoja, mikä johti luontevasti psykososiaalisen syykäsityksen muo-

dostumiseen. 

 

1.1.2. Diagnostiikan etiologiset yhteydet 

 

Skitsofreniatutkimuksen historialle on luonteenomaista, ettei yhdenmukaista määritelmää 

sairauden luonteesta ole.  Käsitys tutkimuskohteesta on ollut jatkuvassa muutoksen ja 

uudelleenarvioinnin tilassa, mikä on usein liittynyt skitsofrenian syytekijöistä käytyyn 

keskusteluun. 1960-luvulla vallitsi mielisairauden diagnostiikan villi länsi, sillä käytössä 

ei ollut kansainvälisesti yhtenäistä diagnostista systeemiä. Eugen Bleulerin klassinen 

määrittely63 nostettiin silti toistuvasti esille eri yhteyksissä. Kuten Tähkä ja Alanen tote-

sivat mainitussa katsauksessaan, Bleulerin käsitystä pidettiin sairauden perusoireina 

”useimmissa klinikoissa eri puolilla maailmaa”.64 Bleuler ajatteli psykoosin primäärisillä 

oireiden nojautuvan biologiseen perustaan, eikä pitänyt mahdollisena sitä, että skitsofre-

nian kaltainen vakava sairaus johtuisi pelkästään psykologisista tekijöistä. Sen sijaan se-

kundääriset oireet, kuten harhaluulot ja aistiharhat, saattoivat olla potilaan elämänkoke-

musten värittämiä. Bleulerin yhteydet Sigmund Freudiin ja Carl Jungiin lienevät edesaut-

taneet sen käsityksen muodostumista, että psykologisilla tekijöillä oli vaikutusta skitso-

frenian oirekuvaan.65 Silti etenkin saksalainen psykiatri Kurt Schneider (1887–1967) kri-

tisoi kyseistä jakoa sijoittaen harhat ja hallusinaatiot skitsofrenian ensimmäisen luokan 

oireiksi66, mikä osoittaa oirejaottelun epäyhtenäisyyttä. On tärkeää huomata, että bleule-

rilainen jako primääriseen ja sekundääriseen skitsofreniaan oli samalla jakolinja biologi-

sen ja psykologisen selittämisen välillä. Kuten jo primäärisen ja sekundäärisen käsitteet 

                                                           
62 Suomen Akatemia 1976, 89–90. 
63 Achtén koostamana skitsofrenian ydinoireita eli primäärisiä oireita olivat autismi eli vetäytyminen ym-

päröivästä todellisuudesta harhojen täyttämään aistimaailmaan, affektiivisuuden häiriö eli tunneilmaisujen 

vääristyminen tai salpautuminen, assosiaalihäiriö eli ajatusten koherenssin katoaminen sekä ambivalenssi 

eli toisilleen vastakkaisten impulssien samanaikainen esiintyminen. Niin kutsutut neljä A:ta. Achté, Kalle 

1965: ”Skitsofrenian ja syklisten psykoosien välistä rajankäyntiä” -artikkeli. Duodecim 81, 342–349. 
64 Tähkä, Veikko & Alanen, Yrjö 1960: ”Skitsofrenian psykodynaamisesta tutkimuksesta” -katsaus. Duo-

decim 76, 113–131. American Psychiatric Association (APA) julkaisi vuonna 1952 ensimmäisen painoksen 

Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders (DSM) –luokituksesta. Senkin pohjana käytettiin 

bleulerilaista jaottelua. Shorter 2005b, 276. 
65 Tähkä, Veikko & Alanen, Yrjö 1960: ”Skitsofrenian somaattisesta ja perinnöllisyystutkimuksesta” -kat-

saus. Duodecim 76, 95–122. 
66 Pietikäinen 2013, 278. 
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ilmentävät, toinen tapahtuma oli prosessissa ensisijainen, toinen reaktio siihen. Ne esitet-

tiin samassa teoriassa, mutta toisistaan erillisinä edustaessaan tutkimuksen kahta eri tasoa.  

 

Suomalaisessa psykiatriassa ei kuitenkaan sitouduttu bleulerilaisen diagnostiikan etiolo-

gisiin oletuksiin. Primäärioireet nähtiin silti skitsofrenialle tyypillisinä, kun taas sekun-

dääriset oireet saattoivat liittyä myös muihin psykooseihin.  Psykodynamiikan vaikutus 

näkyi diagnostiikassa siten, että skitsofrenia rinnastettiin alkuperältään neurooseihin67. 

Esimerkiksi Kalle Achtén väitöskirjan skitsofrenian määrittelyssä nostettiin esille psy-

koosin ja neuroosin välinen rajanveto, joka ei ollut laadullinen vaan asteittainen. Biolo-

gisen etiologian puuttuminen sitoi skitsofreniakäsityksen psykodynaamisiin oletuksiin. 

Lisäksi väitöskirjan yhteydessä kuvatut sekundääriset oireet mukailivat psykodynamii-

kalle tyypillisiä ahdistuneisuuden ja neuroottisuuden teemoja.68 Kun hermo- ja mielitau-

tiopin professuurit jaettiin 1960-luvun kuluessa psykiatriaan ja neurologiaan69, skitsofre-

nian säilyminen psykiatrian piirissä kertoi siitä etiologisesta oletuksesta, ettei skitsofrenia 

ollut selkeästi määritettävissä aivosairaudeksi vaikkapa neurosyfiliksen tavoin. 

 

Jaottelusta oli toki myös eriäviä mielipiteitä; hyvä esimerkki tästä oli psykiatri Aarno Ha-

rengon yhtenäispsykooseja70 käsittelevä kuvaus, jossa hän käsitti mielisairauden lähtö-

kohtaisesti biologiseksi ilmiöksi. Harenko ilmaisi huolensa diagnostiikan perustumisesta 

”vaistonvaraiselle impressiolle”, jota pelkkä psykopatologian arviointiin perustuva lähes-

tymistapa edusti. Toisaalta hän tunnusti, että oli suuri joukko tapauksia, ”joissa ei par-

haalla tahdollaankaan kykene pääsemään etiologiseen, biologiseen diagnoosiin”.71 Ei ih-

mekään, että hän piti tärkeänä myös biologiset seikat huomioivaa diagnostiikkaa, joka 

pakottaisi psykiatrin (luonnontieteellisen) lääkärikoulutuksen mukaiseen työhön, ja es-

täisi näitä hukkumasta ”psykologiseen diletantismiin”. Psykiatrian yleisenä ongelmana 

                                                           
67 Karkeasti yksinkertaistettuna Freud käytti termiä psykoneuroosi kuvaamaan tiedostamattomasta konflik-

tista johtuvia oireita, ja käsitettä neuroosi häiriintyneisyydestä yleensä. Esim. psyykkisistä syistä johtuvat 

somaattiset oireet, pakkoajatukset. Muuttuvista määritelmistä ks. esim. Shorter 2005b, 110–111, 192–193. 

Suomessa Alanen viittasi neurooseilla moninaiseen psykopatologiaan. Ks. esim. Alanen et al. 1966, 70–72. 
68 Achté 1961, 16. 
69 Alanen et al. 1989, 51. 
70 Yhtenäispsykoosi (Einheitspsychose) –käsite oletti kaikkien psykoosien olevan seurausta samasta alku-

perästä (esim. orgaaninen tai psykologinen). Kliinisessä työssä havaitut erot johtuivat patoplastisiteetista, 

elämäntapahtumista tai havainnoijan puolueellisuudesta. Berrios & Beer 1999, 313. 
71 Harenko, Aarno 1965: ”Nosologiakysymys yhtenäispsykoosiopin valossa” -artikkeli. Duodecim 81, 335–

341. 
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oli kuvata samalla diagnostisella järjestelmällä sairauden biologista ja psykologista ulot-

tuvuutta.72 Harengon kritiikki korosti jälleen biologian ja psykologian yhdistämisen on-

gelmallisuutta, joka rajoitti niin syytutkimusta kuin diagnostiikkaakin. 

 

Kalle Achtén väitöskirjassaan tekemät linjaukset olivat merkittäviä sikäli, että niitä pidet-

tiin Bleulerin käsitysten rinnalla yleisesti hyväksyttävinä 1960-luvun lopulla. Lisäksi psy-

kiatrien yhteinen tieteenalamatriisi, luonnontieteellinen peruskoulutus, takasi Sakari Tu-

rusen ja Viljo Räkköläisen mukaan suurelta osin tehtyjen diagnoosien yhteneväisyyden.73 

Yhden psykiatrin mielipiteeseen vetoaminen ”yleisesti hyväksyttynä” vahvistaa aiemmin 

esitettyä teesiä muutamien tutkijoiden vaikutusvaltaisuudesta paradigman muodostumi-

sessa, jopa näinkin kirjaimellisesti kuin tutkimuskohteen (so. skitsofrenian) määrittelyssä. 

Achté totesi vuonna 1965, että skitsofreniasta puhuttiin yhä jo Kraepelinin oletuksia mu-

kaillen74 endogeenisenä eli sisäsyntyisenä psykoosina, sillä sen etiologia oli edelleen epä-

varma ja perustui suurelta osin olettamuksille. Eksogeenisiä eli ulkoisia tekijöitä saattoi 

siitä huolimatta pitää psykoosin laukaisevina tekijöinä; mitä enemmän potilaan elämän-

kohtaloihin perehtyi, sitä merkittävämmäksi ulkoisten tekijöiden merkitys näytti kasva-

van.75 1960-luvun kuluessa siirryttiin siis skitsofrenian ”konstituutiosta” sairauteen, 

jonka puhkeamiseen ulkoiset tekijät vaikuttivat. Tähän kehitykseen vaikutti oleellisesti 

psykodynamiikan rantautuminen Suomeen ja tässä tutkimuslinjassa saadut yllättävät skit-

sofrenian syytekijöitä koskevat tutkimustulokset.  

 

1.2. Varhaissuhteiden vaikutus täsmentyy skitsofrenogeeniseen perheeseen 

 

1.2.1. Äidin ja lapsen skitsoidinen suhde heikon egon selittäjänä 

 

Suomalaisen psykiatrian kiinnostus dynaamiseen psykiatriaan ja psykoanalyysiin vahvis-

tui vuosina 1940–1955. Tätä kehitystä edesauttoi psykiatrian tieteenteoreettinen kriisi, 

                                                           
72 Harenko, Aarno 1965: ”Nosologiakysymys yhtenäispsykoosiopin valossa” -artikkeli. Duodecim 81, 335–

341. 
73 Turunen, Sakari & Räkköläinen Viljo 1969: ”Alkavan skitsofrenian diagnosoinnin vaikeudet” -artikkeli. 

Duodecim 85, 572–579. 
74 Pietikäinen 2013, 270. 
75 Achté, Kalle 1965: ”Skitsofrenian ja syklisten psykoosien välistä rajankäyntiä” -artikkeli. Duodecim 81, 

342–349. 
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joka kyseenalaisti somaattisen sairauskäsityksen ja siihen liittyvät hoitomenetelmät.76 

Dynaaminen psykiatria saapui Suomeen tilanteessa, jossa psykiatrian teoreettinen sisältö 

koettiin mielisairauden selittämisen kannalta riittämättömäksi. Uudenlaisten näkemysten 

omaksumista vauhditti historioitsija Anu Peltoniemen mukaan psykodynaamisten teori-

oiden liittäminen psykosomaattista lääketiedettä koskevaan keskusteluun.77 Psykodynaa-

misten teorioiden myötä psyyke nousi keskeiseksi tekijäksi psyykkisen sairauden ymmär-

tämisessä ja selittämisessä.78 Juuri kiinnostus psykodynamiikkaan lienee osasyy skitso-

freniatutkimuksen yleistymiseen. Lisäksi psykiatrien uusi polvi oli varsin kriittinen so-

maattisia hoitomuotoja kohtaan, sillä potilaita ei haluttu nähdä mielisairaaloihin suljetta-

vina kroonikkoina.79 Toivoon potilaiden parantamisesta oli hyvä vastata psykodynaami-

sen terapian keinoin, sillä toisin kuin fysiologia, psyyke oli muovautuva ja muokattavissa 

terapeuttisten menetelmien avulla. Uusilla ajatuksilla oli suuri vaikutus nuoriin psykiat-

reihin, jotka valtasivat alan oppituolit 1960-luvun lopulla. Näistä nuorista psykiatreista 

varsinkin Yrjö O. Alanen paneutui psykodynaamisiin teorioihin ja sovelsi niitä laajasti 

skitsofrenian syytutkimuksessa.  

 

Alasen väitöskirjan johdanto kiteytti kehityksen biologisesta psykiatriasta psykodynaa-

miseen arvostellessaan 1930-luvun skitsofreniakäsitystä. Alanen totesi, että vaikka bio-

logista näkemystä ei oltu osoitettu vääräksi, ei siihen enää uskottukaan. Huomio oli koh-

distunut uusiin hypoteeseihin.80 Biologisella psykiatrialla oli tuossa vaiheessa raskas his-

toria rankoissa ja epävarmoissa hoitokeinoissa sekä periytymisopin poliittisessa hyödyn-

tämisessä, eikä se ollut onnistunut osoittamaan skitsofrenian spesifistä alkuperää. Etiolo-

giaa, kuten neuroanatomiaa ja skitsofreenikoiden aineenvaihduntaa, koskevat tulokset 

olivat olleet ristiriitaisia. Psykodynamiikan nousu onkin hyvä osoitus siitä, ettei paradig-

man vaihdos ole aina seurausta tieteen sisäisistä tekijöistä, kuten aiemman näkemyksen 

falsifioinnista; myös vakuuttumisella ja historiallisella tilanteella on suuri merkitys seli-

tystapojen omaksumisessa. 

 

                                                           
76 Sielun merkitystä sairauksissa alkoivat 1940-luvulla korostaa kristillisorientoituneet lääkärit. Näin heräsi 

laajempi keskustelu ruumiin ja sielun välisistä suhteista, ja myös siitä, onko sairauden etiologia mahdolli-

sesti psyykessä. Peltoniemi 1996, 219. 
77 Peltoniemi 1996, 525–527. 
78 Yleisesti ottaen psykodynamiikalla tarkoitetaan niitä monimuotoisia teorioita, jotka ovat rakentuneet psy-

koanalyysin pohjalta. Suomalaisessa psykiatriassa tämä ymmärrettiin niin, että kaikki psyykkiset toiminnot 

ja tapahtumat olivat psykologisten voimien aiheuttamia. Achté & Alanen & Tienari 1971, 64. 
79 Repo 2017, 11. 
80 Alanen 1958, 11. 
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Psykiatrian ihmiskäsitys muuttui Suomessa psykodynaamisen ajattelun myötä perintöte-

kijöiden määräämästä determinismistä muovautuvammaksi. Samalla tutkimuksen kiinto-

piste ja käsitys skitsofrenian etiologiasta kiinnittyi yksilön ymmärtämisen merkityk-

seen.81 Psykoanalyysin mukana syntyi ajatus skitsofrenian psykogeenisyydestä, mielelli-

sestä alkuperästä.82 Tähkä ja Alanen referoivat psykodynaamisen tutkimuksen periaat-

teita Duodecim-lehdessä ilmestyneessä kaksiosaisessa katsaussarjassa, joista toinen oli 

täysin omistettu psykodynaamiselle tutkimukselle. He toivat samassa yhteydessä esille 

psykodynaamiset taustaoletukset skitsofreenisen egon synnystä. Tässä yhteydessä skitso-

frenia oli egon regressiota varhaisempaan kehitysvaiheeseen, jota Sigmund Freud oli kut-

sunut oraaliseksi vaiheeksi tai primääriseksi narsismiksi. Pääasiallinen halujen tyydytys 

tapahtui tuossa vaiheessa suun kautta. Skitsofreenisen egon fiksaatio, eräänlainen jähmet-

tyminen tai kiinnittyminen kyseiseen vaiheeseen, syntyi, kun lapsen haluja tyydytettiin 

liian paljon tai liian vähän. Perimmäisesti psykoosin syynä oli tällöin joko aggression 

(eräs idin viettiyllykkeistä) liian suuri määrä persoonassa tai egon puolustusmekanismien 

puutteellisuus. Psykoosi manifestoitui, kun ego ei enää pystynyt torjumaan idin vaati-

muksia tavanomaisilla puolustusmekanismeilla. Tästä seurannut regressio näkyi ulko-

puoliselle skitsofrenialle tyypillisinä oireina.83 

 

 Egon kehityksen ongelmille haettiin psykodynamiikan piirissä syitä varhaisesta äiti-

lapsi-suhteesta, sillä äiti oli lapsen ensimmäinen identifikaation (samastamisen) kohde. 

Identifikaation ongelmat synnyttivät heikon egon, jonka kyky säädellä viettiyllykkeitä ja 

sietää ulkomaailman loukkauksia oli alentunut. Näin psykodynamiikan teoreetikot koros-

tivat egon kehityksen vajavaisuutta aggression määrän sijaan. Suuri osa Tähkän ja Alasen 

katsauksessaan referoimista tutkimuksista korosti äiti-lapsi-suhteen merkitystä vedoten 

                                                           
81 Psykoanalyyttisessa teoriassa erotettiin toisistaan id, ego ja superego. Idiin sisältyivät alitajuiset, alku-

kantaiset viettiyllykkeet, jotka tavoittelivat pelkästään mielihyvää. Superego taas edusti persoonallisuuden 

kontrolloivaa ja arvottavaa puolta, joka muodostui ulkoisten vaatimusten pohjalta. Ego syntyi asteittain, 

erottumalla idistä ulkomaailman havainnoinnin kautta, ja sen toiminnat olivat itsesäilytykseen ja sopeutu-

miseen tähtääviä. Ego toimi välittäjänä idin ja superegon vaatimusten välillä, jossa se hyödynsi erilaisia 

puolustusmekanismeja. Tähkä, Veikko & Alanen, Yrjö 1960: ”Skitsofrenian psykodynaamisesta tutkimuk-

sesta” -katsaus. Duodecim 76, 113–131. 
82 Gilman 2008, 467. 
83 Psykoosin puhjetessa mekanismit korvautuivat kehityksessä varhaisimmilla puolustusmekanismeilla. 

Egon rakenne muuttui tai hajosi, ja idissä vallitsevat prosessit tulivat ensisijaisiksi. Näin sairastuneen käsi-

tys todellisuudesta muuttui joko osittain tai se kiellettiin kokonaan. Esim. hallusinaatiot ja harhaluulot olivat 

seurausta projektiosta, jossa omat sisäiset tekijät projisoitiin ulkomaailmaan ja koettiin ulkoisina havain-

toina. Tähkä, Veikko & Alanen, Yrjö 1960: ”Skitsofrenian psykodynaamisesta tutkimuksesta” -katsaus. 

Duodecim 76, 113–131. 
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muun muassa äidin dominoivaan ja aggressiivis-riippuvaiseen suhtautumiseen jälkikas-

vuaan kohtaan skitsofrenian syytekijänä.84 On tärkeää huomata, että psykoanalyytikot ja 

psykodynaamikot eivät edustaneet yhtenäistä koulukuntaa, vaan yksittäisten teoreetikko-

jen näkemykset ja skitsofrenian patogeneesin85 yksityiskohdat poikkesivat toisistaan mer-

kittävästi. Siispä Tähkän ja Alasen esittämässä koosteessa olivat painottuneina ne oletuk-

set, joiden pohjalle suomalaista skitsofreniakäsitystä rakennettiin. 

 

Alanen hyödynsi artikkelissa kuvattuja teoreettisia työkaluja omissa tutkimuksissaan. 

Selvää onkin, että katsauksen painopisteet kuvastivat tutkijoiden omia mielenkiinnon 

kohteita. Alanen kertoi useissa yhteyksissä väitöskirja-aiheensa valintaan liittyvän anek-

dootin, jonka mukaan Kaila ehdotti Alasen aiheeksi skitsofreenikkopotilaiden varhaisen 

perheympäristön tutkimusta tutustuttuaan Amerikan matkoillaan psykodynaamisiin nä-

kemyksiin skitsofrenian synnystä. Kaila ei kuitenkaan uskonut niinkin vakavan sairauden 

kuin skitsofrenia olevan ymmärrettävissä psykologisten tekijöiden kautta, ja odotti Ala-

sen tulosten vahvistavan tämän oletuksen.86 Aihevalinnalla oli kauaskantoisia seurauksia, 

sillä myönteiset tulokset saivat Alasen syvästi kiinnostumaan psykodynaamisesta perhe-

tutkimuksesta. Psykodynaaminen näkemys vaikutti voimakkaasti suomalaisen psykiat-

rian käsitykseen skitsofrenian etiologiasta aina 1980-luvulle saakka, suurelta osin juuri 

Alasen vakaumuksen ansiosta.  

 

Alasen vuonna 1958 julkaistu väitöskirja käsitteli siis skitsofreniapotilaiden äitejä. Mai-

nitut psykodynaamisen etiologiakäsityksen kannalta suotuisat tulokset indikoivat, että äi-

tien käyttäytymistä määritti Alasen termein interpersonaalisten suhteiden skitsoidinen 

luonne (schizoid pattern of interpersonal relationships). Suhteelle oli tyypillistä äidin do-

minoiva ja empatiakyvytön suhtautuminen lapseen, jossa vuorottelivat aggressio ja omis-

tushalu. Äidin epävakaa käytös aiheutti lapselle toistuvia turhautumiskokemuksia, jotka 

johtivat edelleen heikon egon muodostumiseen.87 Tällä perusteella Alanen totesikin, että 

hänen tuloksensa vahvistivat psykodynamiikan käsitystä varhaislapsuuden merkityksestä 

                                                           
84 Tähkä, Veikko & Alanen, Yrjö 1960: ”Skitsofrenian psykodynaamisesta tutkimuksesta” -katsaus. Duo-

decim 76, 113–131. 
85 Patogeneesi tarkoittaa (mikro)biologiassa käsitystä taudin synnystä ja kehityksestä. Tieteen termipankki: 

patogeneesi, elektr. dokumentti. 
86 Alanen 1970, 163. 
87 Alanen 1958, 209–211. 
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skitsofrenian etiologiassa, mutta  eräällä tärkeällä varauksella; oraalisen vaiheen frustraa-

tion merkitystä ei voitu osoittaa.88 Frustraation luonteen vuoksi Alanen ei rajoittanut per-

heympäristön merkityksen kartoitusta pelkkään äiti-lapsi-suhteeseen; syytä oli myös 

isissä, jotka olivat usein passiivisia, eivätkä näin ollen riittävästi tasapainottaneet äidin 

sairastuttavaa vaikutusta.89 Alanen totesi jopa, että joissain tapauksissa ”patologinen sym-

bioosi” saattoi myös muodostua suhteessa isään.90 Väitöskirjan tulokset eittämättä kan-

nustivat Alasta perheen psykopatogeenisyyden laajempaan tarkasteluun. Samalla etiolo-

gisen tarkastelun painopiste siirtyi yksilön ulkopuolelle, mikä oli suuri muutos suhteessa 

biologiseen, mutta myös perinteisen psykoanalyysin yksilöpsykologiseen skitsofreniakä-

sitykseen. Yksilö oli osa ympäristöään, ja tämän ympäristön tarkastelu tuli ulottaa var-

haista äiti-lapsi-suhdetta laajemmalle. 

 

1.2.2. Skitsofrenogeenisyyden piiri laajenee 

 

Alanen mukaili näissä ajatuksissaan yleisempää, Yhdysvalloissa kehittynyttä perhetutki-

muksen perinnettä. Se korosti egon kehityksen jatkuvuutta ensimmäisen ikävuoden jäl-

keenkin painottaen interpersonaalisten suhteiden merkitystä. Harry Stack Sullivanille 

(1892–1949) psyyken ymmärtäminen oli ehdottoman vuorovaikutteinen prosessi, jonka 

osatekijöitä ei voinut tarkastella toisistaan irrallisina. Mielenterveys paitsi syntyi, myös 

ilmeni kontekstissa, joka oli sen ymmärtämiseksi välttämätön. Lisäksi tämä vuorovaiku-

tus oli jatkuvaa.91 Historioitsija Sander Gilmanin mukaan juuri Sullivan käynnisti 1900-

luvun kiinnostuksen perheen merkitykseen skitsofrenian synnyssä hylätessään Freudin 

intrapsyykkistä kehitystä korostavat teoriat.92 Alasen perhetutkimuksellisen näkökulman 

vahvistumiseen vaikutti hänen työskentelynsä Yhdysvalloissa Yalen yliopistossa vuosina 

1959–1960 tunnettujen tutkimussuunnan kehittäjien, Theodore Lidzin ja Stephen Fleckin 

alaisuudessa.93 Alanen totesikin eksplisiittisesti vuonna 1960, että skitsofreniassa oli en-

sisijaisesti kysymys egon kyvyttömyydestä hallita idiä94, mikä vahvisti hänen omaksu-

neen perhetutkimuksen suosiman näkökulman.  

 

                                                           
88 Alanen 1958, 182. 
89 Alanen 1958, 214–215. 
90 Alanen 1960, 100. 
91 Mullahy 1970, 285–286. 
92 Gilman 2008, 471–472. 
93 Alanen et al. 1966, 9. 
94 Alanen 1960, 99–101. 
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Lidzin ja Fleckin tulkinnassa skitsofrenia oli äärimmäinen sosiaalisen vetäytymisen 

muoto, johon liittyi halu muokata ympäristö itselle mieluisaksi. Muokkaaminen tapahtui 

joko vääristyneiden tulkintojen tai äärimmäisen suhteiden rajoittamisen kautta. Näin ol-

len etiologisen teorian tulisi selittää paitsi yksilön halu vetäytyä ihmissuhteista, myös 

kyky tehdä niin. Lidz ja Fleck tarkastelivat muun muassa avioliittosuhteiden häiriöiden 

etiologista merkitystä, joiden perusperiaatteita Alanen hyödynsi myöhemmissä tutkimuk-

sissaan. He erottivat toisistaan skismaattiset (marital schism) ja vinoutuneet (marital 

skew) suhteet. Skismaattisissa perheissä puolisoiden välinen vuorovaikutus oli vihamie-

listä, ja lapset olivat lähinnä vanhempien välisen suhteen kiistakapuloita, joiden lojalitee-

tin kumpikin vanhempi halusi voittaa omalle puolelleen. Vinoutuneissa perheissä jom-

mallakummalla vanhemmalla oli psykopatologiaa, joka dominoi koko kotia. Puoliso tai 

koko perhe jakoi patologisen vanhemman vääristyneet ideat, jota tutkijat kutsuivat jouk-

kopsykoosiksi (folie á deux95/ folie á famille).96 Avioliittosuhteet Lidzin ja Fleckin tapaan 

määriteltyinä olivat Alasenkin katsannossa keskeinen osa perheilmapiirin muodostu-

mista; vanhempien keskinäisen suhteen vähimmäistasapaino oli Alasen mielestä edelly-

tys sille, ettei lapsen häiriintyneisyyden aste edennyt neuroottisuutta pidemmälle.97 

 

Perhetutkimuksen perinteen vaikutus olikin selvästi nähtävissä laajassa vuonna 1966 jul-

kaistussa monografiassa The Family in the Pathogenesis of Schizphrenic and Neurotic 

Disorders, jossa Alanen toimi vastuututkijana.98 Vanhempien välisen suhteen ongelmat 

olivat osa skitsofrenogeenistä perheilmapiiriä, joiden laajempia ilmiasuja tutkijat kutsui-

vat kaoottisiksi (chaotic) ja jäykiksi (rigid) perheiksi. Kaoottisissa perheissä lapsen ja 

vanhemman väliset rajat olivat epäselvät, ja vanhemman käyttäytymistä leimasi tunkei-

leva asenne. Jäykkien perheiden vanhemmat pitivät lasta kuin omaisuutenaan ja empatia 

lasta kohtaan puuttui.99 Skitsofreniaan sairastuminen oli seurausta vanhempien häiriinty-

neiden käytösmallien omaksumisesta, jotka siirtyivät seuraavalle sukupolvelle pääasiassa 

kahta tietä. Lapset joko omaksuivat ne identifikaation kautta parempien samastumiskoh-

                                                           
95 Psykologisten oireiden tarttuminen. Määritelmistä ks. Shorter 2005b, 106. 
96 Ks. esim. Lidz et al. 1957.  
97 Alanen et al. 1966, 220. 
98 Aineistona oli 30 skitsofreenikoiden perhettä Uusimaan alueelta, vertailuryhmänä 30 neurootikkojen per-

hettä. Aineisto kerättiin aikavälillä 1960–1963. Alanen et al. 1966, 68–72. 
99 Alanen et al. 1966, 299–301. 
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teiden puutteessa, tai sitten lapsen itsenäistymispyrkimykset (egon eriytyminen) epäon-

nistuivat vanhempien dominoivan suhtautumisen vuoksi.100 Alanen ja muut liittivät hei-

kon egon kehityksen psykoseksuaalisen kehityksen vaiheisiin, joihin myös Freudin ko-

rostama primäärinen narsismi kuului. Alanen katsoi kehityksen häiriintymisen liittyvän 

erityisesti oidipaaliseen vaiheeseen, joka keskittyi ikävuosiin 3–7, ja jolloin lapsen psy-

koseksuaalisen kehityksen painopiste siirtyi genitaaleihin. Lapsi koki Oidipus-tarulle 

analogisesti seksuaalista halua toista sukupuolta olevaa vanhempaa kohtaan, mutta näki 

omaa sukupuolta olevan vanhemman kilpailijana. Häntä kohtaan lapsi tunsi vihamieli-

syyttä ja mustasukkaisuutta.101  

 

Skitsofreenikoiden vanhemmat olivat huonoja seksuaalisen identifikaation malleja samaa 

sukupuolta oleville lapsilleen, mikä johti tiiviimpään kiinnittymiseen vastakkaista suku-

puolta olevaan vanhempaan ja siten lisääntyneeseen oidipaaliseen ahdistukseen. Koska 

Freud oli yhdistänyt oidipaalisen vaiheen frustraatiot neuroosien syntyyn, skitsofrenian 

patogeneesi läheni Alasen tulosten perusteella neurooseja.102 Psykopatologialla oli juu-

rensa myös vanhempien oman psykoseksuaalisen kehityksen epäonnistumisessa, sillä 

osalla skitsofreenikoiden äideistä dominoivaa käytöstä selitti ”ilmiselvästi” peniskateus, 

kun taas joidenkin isien torjuva suhtautuminen poikiinsa johtui isien homoseksuaalisista 

taipumuksista.103 Psykoseksuaalinen kehitys oli osa skitsofrenian patogeneesiä, joskin 

perhetutkimus painottui enemmän perheen emotionaalisen ilmapiirin kartoitukseen. 

 

Psykodynaamiset selitysmallit poikkesivat voimakkaasti biologisen psykiatrian painotuk-

sista niin lähestymistavan kuin teoreettisten mallienkin suhteen. Skitsofrenia oli kirjai-

mellisesti mielisairaus, psyykkisen kehityksen häiriö, jonka synnyssä psykososiaalisilla 

tekijöillä oli ensisijainen merkitys. Skitsofrenian etiologisen ongelman avain piili persoo-

nan kehityksen ja vuorovaikutusten ymmärtämisessä. Psykodynaamisen lähestymistavan 

vahvistumisella oli hoitomenetelmiin vaikuttavia implikaatioita, mikä johti perhetera-

peuttisen hoidon vahvistumiseen Suomessa. Perheterapia ja sen pohjalta toteutettu perhe-

tutkimus nojautui systeemiteoreettiseen ajatteluun, jossa perheen kaltaisessa pienyhtei-

sössä kaikki jäsenet vaikuttivat jatkuvasti toisiinsa. Yhden perheenjäsenen paraneminen 

                                                           
100 Alanen et al. 1966, 539–541. 
101 Achté & Alanen & Tienari 1971, 83–84. 
102 Alanen et al. 1966, 312–316. 
103 Alanen et al. 1966, 306–307. 
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tai sairastuminen oli aina merkityksellistä koko perheen vuorovaikutuksen kannalta.104 

Vuorovaikutuksen ytimenä perhe ja sen tarkastelu yhdisti psykodynaamista ja sosiaali-

psykiatrista skitsofrenian syykäsitystä; muuttuvassa yhteiskunnassa perheen kaltaiset 

pienyhteisöt nousivat keskeisiksi mielisairauden ymmärtämisen konteksteiksi.  

 

1.3. Skitsofrenian välittymisen perheyhteys 

 

1.3.1. Hoiva vai luonto? 

 

Geneettisen ja psykodynaamisen skitsofreniatutkimuksen yhteinen tekijä oli näkemysten 

perhekeskeisyys. Termi välittyminen (transmission) oli etiologia-sanaa suositumpi gene-

tiikan ja ympäristön merkityksiä tarkastelevien tutkijoiden piirissä, sillä se korosti ilmiön 

sukupolvelta toiselle siirtyvää luonnetta yksiselitteisen kausaalisuuden sijaan.105 Toisin 

sanoen välittyminen liittyi ennemmin skitsofrenia-alttiuden muodostumiseen kuin sairau-

den puhkeamiseen. Altistunut ei välttämättä sairastunut, mutta perheyhteydellä oli silti 

kiistatta etiologista merkitystä. Tähän skitsofrenia-alttiuden välittymisen problematiik-

kaan tarttui Suomessa paitsi Yrjö Alanen, myös Pekka Tienari. 1960-luvulle tultaessa ei 

ollut löydetty mekanismia, jolla skitsofrenian esiintymisen perheittäin saattoi kattavasti 

selittää. Saadut tutkimustulokset eivät tukeneet oletuksia skitsofreniageenin olemassa-

olosta eivätkä sairastuttavan geenimuodon peittyvästä periytymisestä. Tältä pohjalta vä-

littymistutkimusta ohjasi pyrkimys ympäristön ja perimän painoarvojen selvittämiseen. 

 

Alasen suhtautuminen skitsofrenian geneettiseen etiologiaan oli varovainen, muttei suin-

kaan kielteinen; aihealue vaati vain lisätutkimusta. Hän arveli silti perheisiin kasautunei-

den häiriötekijöiden aiheuttavan psykoosin jopa ensisijaisesti perintötekijöihin nähden. 

Rakenteellisella alttiudella saattoi olla merkitystä skitsofrenian kehittymisessä, joskaan 

Alasen mielestä sairastumista tuskin tapahtui ilman ympäristön häiriintyneisyyttä.106 Ala-

nen esitti väitöskirjassaan geneettiselle tulkinnalle vaihtoehtoisen mallin skitsofrenian ei-

perinnöllisestä siirtymisestä sukupolvelta toiselle. Hän havaitsi, että skitsofreenikoiden 

äitien ilmaisu muuttui aggressiiviseksi ja katkeraksi, kun keskustelu johdateltiin heidän 

                                                           
104 Alanen 1989, 267. 
105 Rosenthal & Kety 1968, x. 
106 Alanen 1958, 242–243. 
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omaan lapsuuteensa. Sama ilmiö oli nähtävissä avioliitoista keskusteltaessa, mutta tällai-

sen puheen Alanen laittoi äitien oman asenteen piikkiin. Skitsofreenikoiden äitien oma 

äitisuhde oli Alasen mielestä jäänyt puutteelliseksi, tai vaihtoehtoisesti sisälsi niin kon-

flikteja kuin frustraatioitakin. Äitien häiriintyneen käytöksen taustalla oli näin ollen hei-

dän oma kokemuksensa, joka välittyi eteenpäin skitsofreniaa aiheuttavana.107 Alasen 

malli muistutti biologisen psykiatrian varhaisia käsityksiä mielisairauden pahenemisesta 

sukupolvien ketjussa – vanhemman lievempi häiriintyneisyys saattoi johtaa jälkikasvun 

vakavaan psykopatologiaan. Samalla oletus skitsofrenogeenisestä äidistä siirtyi sukupol-

vea taaksepäin ”psykopatogeeniseen” isoäitiin. Skitsofrenian etiologian etsiminen per-

heympäristöstä olikin omiaan herättämään vastustusta perheiden ja äitien syyttelynä.108 

Psykodynamiikan väistymisen jälkeen vuonna 1993 julkaistussa teoksessaan Skitsofre-

nia: syyt ja tarpeenmukainen hoito Alanen totesi tähän monisukupolviseen välittymiseen 

viitaten, että niin äidit kuin isätkin olivat olleet voimattomia lapsensa sairastumisessa. 

Heitä oli ymmärrettävä, sillä he kärsivät oman lapsuutensa aiheuttamista ja avioliitossa 

syventyneistä ongelmista.109 Syyketjun ulottaminen yhden askeleen pidemmälle ei tieten-

kään poistanut lähtökohtaista ongelmaa. Tällaiset ilmiöt ovat joka tapauksessa hyvä esi-

merkki siitä, ettei skitsofreniatutkimuksen merkitys ollut vain akateeminen. Sen tulokset 

vaikuttivat ensisijaisesti sairaisiin ihmisiin ja heidän perheisiinsä, mitä näkökulmaa suo-

malaiset psykiatrit ovat toistuvasti korostaneet. 

 

Kuten todettua, geneettisten ja ympäristötekijöiden suhteellinen painoarvo aiheutti välit-

tymistutkijoille harmaita hiuksia. Pekka Tienari pyrki avaamaan näitä yhteen kietoutu-

neita selityksiä vuonna 1963 julkaistussa väitöskirjassaan, joka käsitteli skitsofrenian 

esiintymistä miespuolisilla, monotsygoottisilla kaksosilla.110 Kaksostutkimusmenetelmä 

sopi geneettisten ja ympäristön vaikutusten tarkasteluun, sillä identtisten kaksosten pe-

rimä oli samanlainen. Näin erot skitsofrenian puhkeamisessa voisivat johtua ainoastaan 

ympäristötekijöistä. Tienarin tulokset poikkesivat yllättäen jyrkästi muista vuosina 1928–

                                                           
107 Alanen 1958, 144–151. 
108 Ks. esim. Weinberger 1995. 
109 Alanen 1993, 14–15. 
110 Tienarin lähti rajaamaan aineistoaan kaikista 1920–1929 syntyneistä miespuolisista kaksospareista, 

joista oli alun perin koostettu aineisto alkoholitutkimuksen tarkoituksiin. Moninaisten rajausten jälkeen 

jäljelle jäi 49 psykiatrisen diagnoosin saanutta monotsygoottista kaksosparia, joista 16 oli skitsofreenikoita. 

Tienari 1963, 24–43. 
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1963 suoritetuista tutkimuksista, joissa konkordanssilukemat111 olivat ylittäneet 50% ra-

japyykin. Franz Kallmanin jopa historiallisena pidetyssä tutkimuksessa (1938) konkor-

danssi oli ollut 86%.112 Tienarin aineistossa yhdenkään skitsofreniaa sairastavan veli ei 

kärsinyt samasta sairaudesta, konkordanssi oli siis 0. Otoskoko oli toki pieni, 16 kaksos-

paria, mutta aiempien tutkimusten otokset olivat olleet samaa kokoluokkaa Kallmanin 

tutkimusta lukuun ottamatta.113  Saadut tulokset kummastuttivat Tienaria itseäänkin, 

mutta näyttivät kyseenalaistavan geneettisen etiologian selitysvoimaisuuden. Vaikka suo-

ritetut tutkimushaastattelut eivät yltäneet syvällisyydessä perhetutkimuksen tasolle, Tie-

nari arveli tulostensa tukevan Alasen hypoteesia vanhempi-lapsi-suhteen merkityksestä 

skitsofrenian etiologiassa.114  Loppupäätelmänä Tienari totesikin, että aiemmista geneet-

tisistä tutkimuksista saadut konkordanssilukemat olivat olleet liioiteltuja metodisten on-

gelmien vuoksi.115 Havainto oli merkittävä suhteessa vuosikymmeniä vallinneisiin etiolo-

gisiin oletuksiin. Skitsofreniaa ei voinut pitää perinnöllisenä sairautena sanan varsinai-

sessa merkityksessä, mikä lienee osaltaan vahvistanut psykososiaalista paradigmaa. Tut-

kimustulosten vertailua vaikeutti kumminkin se, että matalan konkordanssin tapauksessa 

skitsofrenian määritelmä saattoi olla liian tiukka, siinä missä korkean konkordanssin ta-

pauksessa liian väljä.116 Tämänkaltaiset ongelmat heijastelivat diagnostisten määritel-

mien erojen aiheuttamia vaikeuksia; etiologian epäselvyys häiritsi diagnostiikkaa, minkä 

epämääräisyys taas teki tutkimustulosten vertailusta ja etiologian selvittämisestä vaikeaa. 

Yleensäkin välittymisen tutkimus oli täynnä metodologisia sudenkuoppia.117 Tuloksena 

oli noidankehä, jossa skitsofrenian selittäminen jäi hypoteesien tasolle. 

 

Tienari kiinnitti tutkimuksessaan huomiota myös siihen, että skitsofreniaan sairastunut 

veli oli yhtä poikkeusta lukuun ottamatta kaksosparista alistuneempi.118 Tienari piti sel-

vänä, että osa havaitusta diskordanssista selittyi ympäristötekijöillä, erityisesti maskulii-

niseen identifikaatioon ja itsenäisyyteen liittyvillä psykologisilla tekijöillä. Eräs kaksos-

                                                           
111 Konkordanssia esiintyy, kun vertailtavissa kohteissa on sama määrä mitattua muuttujaa. Kaksostutki-

muksissa kaksospari on siis konkordantti, jos molemmat joko ilmentävät tai eivät ilmennä tutkimuksen 

kohteena olevaa piirrettä, esim. skitsofreniaa. A Dictionary of Epidemiology 2014, 54. 
112 Gilman 2008, 475. 
113 Tienari 1963, 102–103. 
114 Tienari 1963, 110–113. 
115 Tienari 1963, 120. 
116 Shields 1968, 105–110. 
117 Konkordanssilukemiin vaikuttavista ongelmista 1960-luvun lopulla ks. esim. Shields 1968, 105–110. 
118 Tienari 1963, 110–113. 
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ten psyykkistä erilaisuutta selittävä tekijä saattoi olla se, että sota-aika erotti kaksoset toi-

sistaan näiden nuoruusvuosina. Tämä saattoi ehkäistä kaksosten egojen sekoittumista ja 

siten selittää sairastuvuuden eroja.119 Alanen ja muut saivat samankaltaisia tuloksia 

vuonna 1965 verratessaan skitsofreenikoita ja heidän sisaruksiaan keskenään. Skitsofree-

nikot näyttivät olevan säännönmukaisesti sisaruksiaan riippuvaisempia ja passiivisem-

pia.120 Tienari kritisoi myöhemmin edellä kuvattuihin psyykkiseen tekijöihin liittyen kak-

sostutkimuksen ongelmia. Miksi kaksosten välisten yhtäläisyyksien oletettiin johtuvan 

vain geneettisistä syistä, kun ympäristötekijät pyrkivät muokkaamaan kaksosia ident-

tiseksi, ja toisaalta kaksosten välinen vuorovaikutus oli hyvin ainutlaatuista? Tienari nosti 

esille ulkomaisissa tutkimuksissa havaitun identiteettiprobleeman kaksosaineistojen kan-

nalta keskeisenä persoonallisuuden kehityksen ongelmana, ja katsoi yleisesti ottaen kak-

sosten välisten erojen tutkimuksen yhtäläisyyksien tarkastelua hedelmällisemmäksi. Kak-

sosaineistojen pohjalta olisi lisäksi parempi tutkia ympäristötekijöiden vaikutusta, ei ge-

netiikkaa.121 Jos identtisten kaksosten sairastuvuudessa olisi eroja silloinkin kun he kas-

voivat samassa ympäristössä, psykodynamiikan korostaman psyykkisen kokemuksen ja 

merkityksenannon etiologinen merkitys olisi varteenotettava.   

 

Sittemmin Tienari tarttuikin kaksosten välisten erojen tutkimukseen. Hän julkaisi vuonna 

1966 väitöskirjassaan käyttämäänsä perusaineistoon pohjautuvan jatkotutkimuksen, jossa 

mitattiin monia hallitsevuus-alistuvuus-akselin (dominance-submissiveness) muuttujia ja 

arvioitiin niiden suhdetta psyykkiseen häiriintyneisyyteen faktorianalyysin keinoin. Se 

kaksosista, joka lapsuudessa hallitsi veljesten välistä suhdetta122, vaikutti olevan myö-

hemmin psyykkisesti tasapainoisempi. Psyykkisesti hallitseva kaksonen oli usein myös 

kaksospariaan rohkeampi sosiaalisessa kanssakäymisessä, fyysisesti vahvempi ja pärjäsi 

paremmin koulussa. Tienarin tulosten tulkinta oli kumminkin melko maltillista. Hän to-

tesi vain, että hallitsevuus-alistuneisuus-akseli näytti todella olevan olemassa.123 Maltil-

lisuuden taustalla ei suinkaan ollut psykodynaamis-teoreettisen kiinnostuksen katoami-

nen; Tienari totesi tutkimuksen tavoitteita määritellessään, että vaikka kyseisen akselin 

                                                           
119 Tienari 1963, 120. 
120 Alanen et al. 1965, 2–3. 
121 Tienari, Pekka 1965: ”Kaksostutkimuksen mahdollisuudet ja rajoitukset psykiatriassa” -artikkeli. Duo-

decim 81, 295–298. 
122 Tienari käytti termiä psychic dominance. Jaottelu perustui mm. kysymyksille, kummalla oli kaksosten 

välisessä suhteessa isoveljen rooli, kumpi oli ns. pomo ja kumpi oli päättäväisempi ja aloitteellisempi.  Tie-

nari 1966, 29. 
123 Tienari 1966, 133–140. 
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vaikutukset persoonallisuuden kehitykseen olivatkin kiinnostavia ja jopa tutkimuksen lo-

pullinen päämäärä, ensin oli syytä tehdä rajatumpaa korrelaatiotutkimusta.124 Niinpä pa-

togeneettisten prosessien kuvaaminen jäi kyseisessä tarkastelussa paitsioon. 

 

Sekä Tienarin että Alasen tutkimukset tukivat näkemystä siitä, että skitsofrenian esiinty-

misen perheyhteys liittyi voimakkaasti ympäristötekijöihin. Suomalaisen psykiatrian 

usko genetiikan selitysvoimaan oli kokenut kovan kolauksen, ja Tienari totesikin aiheesta 

seuraavaa vuonna 1965: 

 

Yleensä perinnöllisyys on »kurssissa» niin kauan kuin sairauden etiologia on 

epäselvä. Tuberkuloosiakin pidettiin aikanaan perinnöllisenä sairautena – –. Sa-

moin on mahdollista, että perinnöllisten tekijäin osuus skitsofrenioissa rajoittuu 

rakenteelliseen alttiuteen ja että dispositio ei merkitse skitsofrenian olevan spe-

sifisesti perinnöllinen sairaus.125 

 

On tärkeää huomata, että Tienari ei kommentillaan kiistänyt geneettisten tekijöiden mer-

kitystä, vaan kritisoi geneettisen selittämisen hegemoniaa ja toisaalta sitä, ettei tutkimus 

ollut edistänyt ymmärrystä etiologiasta. David Rosenthal ja Seymour Kety saivat kuiten-

kin jo vuonna 1968 merkittävässä Tanskassa tekemässään tutkimuksessa tuloksia, jotka 

näyttivät todistavan yksilöiden välisen vuorovaikutuksen olevan merkityksetöntä skitso-

frenian etiologian kannalta; skitsofrenia manifestoitui samalla yleisyyden tasolla silloin-

kin, kun tulevat skitsofreenikot kasvoivat lapsuuden perheestä erillään.126 Luonnon ja hoi-

van (nature–nurture) välisessä köydenvedossa hoiva näytti hävinneen taistelun, mikä oli 

kova isku skitsofrenian psykososiaaliselle selittämiselle.127  

 

Sekä Tienari että Alanen osallistuivat vuonna 1967 Puerto Ricossa järjestettyyn skitso-

frenian välittymiseen keskittyvään konferenssiin, jossa Rosenthal ja Kety esittelivät käyt-

tämänsä innovatiivisen adoptiotutkimusta ja korkean riskin menetelmää yhdistävän tut-

kimusmetodin. Konferenssin jälkeen Tienari totesi Alaselle, että Suomessakin tulisi to-

teuttaa adoptiolapsitutkimus, johon kuuluisi perheympäristön perusteellinen kartoitus.128 

                                                           
124 Tienari 1966, 15. 
125 Tienari, Pekka 1965: ”Skitsofrenian perinnöllisyystutkimukset” -artikkeli. Duodecim 5, 274–275. 
126 Kety et al. 1968, 358–359. 
127 Sluzki 2007, 145. 
128 Alanen 1993, 111. 
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Ketyn ja Rosenthalin tutkimuksista tällainen kasvuympäristön kartoitus puuttui. Tienari 

alkoi kerätä tutkimusaineistoa psykososiaalista selittämistä kohdanneista raskauttavista 

uutisista huolimatta – tähän lienevät vaikuttaneet Tienarin omista tutkimuksistaan saamat 

tulokset, jotka olivat ristiriidassa ulkomailta saadun tiedon kanssa. Lisäksi Kety ja Ro-

senthal eivät olleet onnistuneet osoittamaan skitsofrenian geneettisen etiologian spe-

sifisyyttä, oikeastaan päinvastoin; jo alustavat tulokset viittasivat siihen, että geneettinen 

alttius skitsofreniaan oli usean geenin tulos ja jako skitsofrenian ja skitsofreniaspektrin 

häiriön129 välillä oli keinotekoinen.130 Edellisen sivun lainauksesta pistää tähän liittyen 

silmään puhe ”skitsofrenioista” skitsofrenian sijaan – epäspesifisyys sinänsä ei siis ollut 

Ketyn ja Rosenthalin keksintö. Perheyhteyden tutkimus oli osoittanut skitsofrenia-käsit-

teen perheyhtäläisyyden; skitsofreniaksi tunnistettuja tiloja yhdisti monimutkainen pääl-

lekkäisten merkitysten verkko, ei mikään yksittäinen piirre.  

 

Lienee tarpeellista huomauttaa, ettei genetiikan merkitystä Suomessakaan kiistetty. Ihmi-

sessä oli lääketieteellisen ihmiskäsityksen mukainen biologinen puoli, vaikka sen asema 

skitsofrenian syytekijänä oli osoittautunut epämääräiseksi ja vaikeasti mitattavaksi. Ro-

senthal oli ensimmäisiä, joka puhui diateesi-stressi-teorian (diathesis-stress) puolesta ge-

netiikan ja ympäristön vaikutteiden yhdistäjänä.131 Viimeistään 1970-luvun alkuun men-

nessä genetiikan merkitys skitsofrenia-alttiuteen liittyvänä tekijänä oli vakiintunut osaksi 

suomalaista etiologiakäsitystä132, mikä on osoitus suomalaisen psykiatrian kannanottojen 

maltillisuudesta. Näin hoivan ja luonnon välinen vastakkainasettelu laantui rauhan-

omaiseksi yhteiseloksi. 

 

1.3.2. Suomalainen adoptiolapsiperhetutkimus osoittaa vuorovaikutuksen 

 

Tienari ryhtyi vuonna 1967 toteuttamaan Rosenthalin ja Ketyn metodologiaa soveltavaa 

hanketta; uuden tutkimusotteen valinta ei yllätä, olihan Tienari jo aiemmin kritisoinut 

kaksostutkimusten otosten pienuutta ja moninaisia virhelähteitä133. Käynnistetty Suoma-

                                                           
129 Näihin kuuluivat esim. rajatilaskitsofrenia ja skitsoidinen persoonallisuus. Rosenthal et al. 1968, 387. 
130 Rosenthal et al. 1968, 388–389. 
131 Shields 1968, 119. 
132 Achté & Alanen & Tienari 1971, 105–106. 
133 Tienari, Pekka 1965: ”Kaksostutkimuksen mahdollisuudet ja rajoitukset psykiatriassa” -artikkeli. Duo-

decim 81, 295–298. 
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lainen adoptiolapsiperhe (SALP) –tutkimus korosti perheympäristön merkitystä skitso-

frenian etiologiassa, jonka tärkeänä painopisteenä oli täydentää ympäripyöreää to-

teamusta ”ympäristön merkityksestä” tarkentamalla näitä olosuhteita ja niiden vaikutusta 

skitsofrenian puhkeamiseen. Tutkimusote vaati, että tutkimuspopulaatio koostuisi henki-

löistä, joiden vanhempi, SALP-tutkimuksen tapauksessa äiti, sairasti skitsofreniaa tai pa-

ranoidista psykoosia. Mitä aiemmin lapsi oli annettu adoptoitavaksi, sen parempi etiolo-

gian määrittämisen kannalta. Tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen valittiin vuosina 

1960–1970 sairaalaan joutuneiden äitien lapset, jotka oli muodollisesti adoptoitu ei-sukua 

oleviin perheisiin. Toisessa otannassa aineistoa laajennettiin vuoteen 1979 asti, kunnes 

lopulta mukana oli hieman alle 200 adoptiolasta.134 Korkean riskin menetelmän etuna on 

yleisesti ottaen se, että sen avulla saadaan rikastettua aineiston skitsofreniatapausten mää-

rää – pienempi aineisto riittää, koska suurempi osa otoksesta sairastuu skitsofreniaan. 

Tästä syystä korkean riskin menetelmä lienee näyttäytynyt houkuttelevana identtisten, 

skitsofreniaa sairastavien kaksosten työlään etsinnän jälkeen.  

 

Tienari totesi vuonna 1985 alustavien tutkimustulosten julkaisun yhteydessä, että tutki-

muksessa keskityttiin arvioimaan suoraan perheen vuorovaikutussuhteita, koska mikään 

aiemmista tutkimuksista ei ollut keskittynyt tähän näkökulmaan.135 Tutkimukseen saapu-

neet arvioitiin siten monenlaisin haastattelumenetelmin, joista suuri osa nauhoitettiin tois-

ten tutkijoiden myöhemmän luokittelun mahdollistamiseksi.136 Eräs hyödynnetyistä mit-

tareista oli tunnetun brittiläisen antipsykiatrian edustajan, R. D. Laingin Interpersonal 

Perception Method. Menetelmän avulla mitattiin perheenjäsenten vuorovaikutusta, jol-

loin heitä pyydettiin arvioimaan omia ja muiden perheenjäsenten käsityksiä perheen on-

gelmista.137 Laingin ajattelun ytimessä oli mahdollisuus ymmärtää skitsofreenistä ajatte-

lua perheympäristön kautta, sillä Laingin mukaan skitsofreenikko oli patologisen perhe-

rakenteen uhri.138 Tältä pohjalta myös Tienarin tutkimusryhmä pyrki ymmärtämään skit-

sofrenia-alttiuden syntyä perheympäristön ja psyyken kautta. He hyödynsivät lisäksi kon-

sensus-Rorschach-menetelmää139 arvioidessaan sekä äidin ja isän välistä suhdetta, että 

                                                           
134 Tienari et al. 1987, 477–478. 
135 Tienari et al. 1985, 21. 
136 Tienari et al. 1987, 480. 
137 Ibid. 
138 Gilman 2008, 473–474. 
139 Tienarin ja muiden toteuttamassa konsensus-Rorschach-järjestelyssä vanhemmat katsoivat musteläiskää 

ensin ja pyrkivät saavuttamaan yhteisymmärryksen siitä, mitä se esittää. Tämän jälkeen vanhemmat ohjeis-

tivat lasta samaan tehtävään. Tienari et al. 1987, 480. 
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vanhempien kykyä ohjeistaa lasta tehtävien teossa.140 Saadun materiaalin pohjalta tutki-

musryhmä koosti viisiportaisen perheen häiriintyneisyyttä kuvaavan asteikon. Häiriinty-

neisyyttä määrittivät kategorisoinneissa kyvyttömyys tunnistaa yksilöiden välisiä rajoja, 

todellisuuden kieltäminen sekä jäykkä roolihomeostaasi, joka säilyi elämänmuutoksista 

huolimatta.141 Luokittelun taustalla on helppo havaita yhdysvaltalaisten tutkijoiden ja toi-

saalta Alasen vaikutus siinä, millaisten tekijöiden ajateltiin olevan psykopatologiaa tuot-

tavia. Esimerkiksi toiseksi vaikeimmin häiriintynyt jäykkä perhetyyppi (rigid, syntonic 

families) muistutti Lyman C. Wynnen kuvausta pseudomutuaalisesta vuorovaikutuksesta, 

jossa henkilöiden perheroolit olivat sananmukaisesti jäykkiä ja konflikteja ei joko selvi-

tetty tai tunnustettu.142 Erilaisten häiriintyneisyystasojen kuvaus vastasi pitkälti Alasen 

esittämiä kategorisointeja, erityisesti kaoottisten perheiden taipumus yksilöiden välisten 

rajojen hämärtymiseen.  

 

Koska tutkimustapa oli prospektiivinen, tuloksia saatiin vasta, kun lapset olivat saavutta-

neet skitsofrenian puhkeamisiän. Tienarin tutkimusryhmä havaitsikin tuolloin, että ge-

neettisesti alttiilla lapsilla häiriintynyt ympäristö toimi sairastuttavana, tai vaihtoehtoi-

sesti terve ympäristö skitsofrenialta suojaavana tekijänä: yksikään terveissä tai lievästi 

häiriintyneissä perheissä kasvanut skitsofreniaa sairastaneen äidin lapsi (n=49) ei sairas-

tunut skitsofreniaan tai rajatilasyndroomaan143. Sen sijaan 37.2% sairastui näihin kasvet-

tuaan vakavasti häiriintyneessä perheympäristössä.144 Toisaalta on muistettava, että ky-

seisessä tutkimuksessa psykoottisiksi diagnosoituja, häiriintyneessä perheissä kasvaneita 

oli kolme, mikä on hyvä esimerkki prosentuaalisen esittämisen hämäävästä vaikutuk-

sesta. Hypoteesi terveen perheen suojaavasta vaikutuksesta sairastumista vastaan olikin 

uskottavampi. Tämä päätelmä vahvistui myöhemmissä seurantatutkimuksissa.145  

 

                                                           
140 Tienari et al. 1987, 480. 
141Tienarin tutkimusryhmän luokittelu oli viisiportainen: 1. terveet (healthy), 2. lievästi häiriintyneet (mildly 

disturbed), 3. ”neuroottiset” (”neurotic”), 4. jäykät (rigid, syntonic) ja 5. vaikeasti häiriintyneet (severely 

disturbed (chaotic)) perheet. Ryhmät 1 ja 2 voitiin yhdistää, sillä niissä esiintynyt psykopatologia oli ”nor-

maalin rajoissa”. Sama koski ryhmiä 4 ja 5, joiden molempien vaikutus perhe-elämään oli merkittävä.   Tie-

nari et al. 1987, 481–482. 
142 Gilman 2008, 474. 
143 Vaikka tutkimus julkaistiin DSM-III-kriteeristön lanseerauksen jälkeen, Tienari ja muut huomauttivat, 

ettei heidän määrittelynsä vastannut DSM-III epävakaata persoonallisuushäiriötä (borderline personality 

disorder) ja oli tätä määritelmää laajempi. Tienari et al. 1987, 481. Borderline-tilojen monimerkityksisestä 

käsitehistoriasta ks. esim. Shorter 2005b, 46–47, 112. 
144 Tienari et al. 1987, 483. 
145 Tienari et al. 1991; Tienari et al. 2004.  
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Geneettinen alttius ehdollisti psykososiaalisen ympäristön vaikutusta. Mutta jos geneet-

tinen alttius olikin skitsofrenian välttämätön ehto, sitä saattoi olla myös häiriintynyt ym-

päristö, jotta alttius puhkeaisi sairaudeksi. Genetiikan ja ympäristön keskinäiset painoar-

vot jäivät edelleen epävarmoiksi.146 SALP-tutkimuksen etiologiselta kannalta merkittävin 

päätelmä koski geneettisen alttiuden ja psykososiaalisen ympäristön vuorovaikutusta, 

mikä puhui Rosenthalin 1960-luvulla edistämän diateesi-stressi-teorian puolesta. Ha-

vainto ei ollut uusi, vaan seurausta välittymistutkimukselle tyypillisestä yhteydestä gene-

tiikan ja psykodynamiikan välillä. Tulosten julkaisuajankohtana 1980-luvun puolivälistä 

eteenpäin SALP-tutkimus muistutti tästä kytköksestä. 

 

1.4. Skitsofrenian korttitalo ja usean osuman etiologia 

 

Skitsofrenian kehitys ymmärrettiin 1960-luvulta eteenpäin monitasoiseksi ilmiöksi. Ku-

vaus skitsofrenian kehittymisen kerroksellisesta luonteesta sisällytettiin ensimmäiseen 

suomenkieliseen psykiatrian oppikirjaan, vuonna 1971 ilmestyneeseen Achtén, Alasen ja 

Tienarin kirjoittamaan Psykiatria-teokseen. Psykiatriaa käsittelevän suomenkielisen op-

pikirjan tarve kertoi alaan kohdistuvasta kasvavasta kiinnostuksesta ja pyrkimyksestä yh-

denmukaistaa vallitsevia käytäntöjä. Teoksen perusteella käsitys skitsofrenian synnystä 

ja kehityksestä muistutti hataran korttitalon rakentamista. Skitsofrenian taustalla oli en-

sinnäkin geneettinen alttius, ikään kuin etiologian pohjakerroksena. Seuraavassa vai-

heessa geneettisen disposition päälle rakentui kolmen merkittävimmän vieroitusvaiheen 

vaikutus, joita olivat vauvaikä, leikki-ikä ja nuoruusikä. Näitä vaiheita määrittivät niin 

psykoseksuaalinen, psykososiaalinen kuin älyllinenkin147 kehitys. Mitä alempana heikko 

kerros oli, sitä suurempi osa psyyken korttitalosta romahti kerroksen pettäessä. Viimei-

seen kerrokseen kuuluivat ajankohtaiset elämäntapahtumat, niin kutsutut laukaisevat te-

kijät, jotka järkyttivät rakenteen tasapainoa. Achtén, Alasen ja Tienarin mukaan syyteki-

jöitä löydettiin usein kaikilta näiltä alueilta, mutta mitä syvemmällä syiden painopiste oli, 

sitä vakavampi oli psyykkinen sairaus.148 Koska skitsofreeninen regressio ulottui psyko-

dynaamisen teorian mukaan oraaliseen vaiheeseen asti, skitsofreniassa oli todellakin ky-

symys vakavasta häiriöstä.  

                                                           
146 Tienari et al. 1987, 483. 
147 Achté, Alanen ja Tienari mainitsevat esimerkkinä älyllis-tiedollisen kehityksen tutkijoista ranskalaisen 

Jean Piaget’n (1896–1980). Piaget’n teoriassa lapsen ajattelu kehittyy vaiheittain käsittämään yhä moni-

mutkaisempia operaatioita. Achté & Alanen & Tienari 1971, 79–90.  
148 Achté & Alanen & Tienari 1971, 105–106. 
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Alasen ja Tienarin tutkimukset olivat käsitelleet etiologian varhaisempia vaiheita, mutta 

myöhemmillä kehitysvaiheilla, erityisesti nuoruusiällä, oli skitsofrenia-alttiuden syn-

nyssä ratkaiseva merkitys. Alasen ja muiden monografiassaan hyödyntämästä aineistosta 

tehtiin julkaisuja jo vuonna 1965, joista eräs käsitteli psykoosin puhkeamista jouduttavia 

tekijöitä. Tapauksissa, joissa ulkoista, psykoosin laukaisevaa tekijää ei voitu tunnistaa, 

kirjoittajat epäilivät pahanlaatuista nuoruusiän identiteettikriisiä (a malignant type of 

identity crisis of adolescence). Tutkijat viittasivat tällä psykoanalyytikko Erik H. Erikso-

nin esittämään teoriaan persoonan kehitystehtävistä, joista nuoruuteen kuului identiteetin 

muodostamisen ja roolihajaannuksen välinen tasapainottelu.149 Jos oman itsenäisen ai-

kuisidentiteetin rakentaminen epäonnistui, seurauksena oli skitsofrenian vakavampien 

muotojen kehittyminen.150 Eriksonin psykososiaalista kehitystä kuvaava teoria täydensi 

psykoanalyysille tyypillistä psykoseksuaalista kehitysmallia, jolloin käsitys skitsofrenian 

etiologiasta ei ollut tässäkään mielessä puhtaan freudilainen. 

 

Psykiatria-teoksen yhteydessä esitettiin perusmääritelmä siitä, mitä skitsofrenia on ja 

mistä se johtuu. Skitsofrenian diagnostiset rajat eivät olleet jyrkkiä ja olivat usein sidok-

sissa etiologisiin käsityksiin. Tärkeä muutos oli siirtyminen endogeenisten psykoosien 

käsitteestä anglosaksisesta maailmasta lainattuun käsitteeseen ”funktionaaliset psykoo-

sit”.151 Endogeenisten psykoosien yhtenä piirteenä oli jonkinlainen ruumiillinen alttius 

psykoosin puhkeamiseen, joskin psykologisten tekijöiden merkitys oli hiljalleen kasva-

nut. Funktionaalisten psykoosien käsite korosti etenkin psykologisten tekijöiden merki-

tystä; skitsofreenisen psykoosin synty oli jossain määrin reaktiivinen, vaikka se erotet-

tiinkin varsinaisista reaktiivisista psykooseista.152 Niinpä monitasoinen etiologiakäsitys 

näkyi myös diagnostisissa määritelmissä. Teoksessa ilmenevä laajamittainen englannin-

kielisen termistön lainaaminen kertoi yleisemminkin angloamerikkalaisen viitekehyksen 

hallitsevasta asemasta. Bleulerin luokittelu säilyi, ”etiologisista olettamuksista riippumat-

                                                           
149 Achté, Alanen ja Tienari määrittelivät Psykiatria-teoksessa vuonna 1971 eriksonilaisen identiteetin 

muodostamisen ja siinä hapuilun tai epäonnistumisen nuoruusiän kehitystehtäväksi, jonka rakennusainek-

set olivat moninaiset; tässä vaiheessa kehittyivät mm. egon tehokkaat puolustusmekanismit. Achté & Ala-

nen & Tienari 1971, 89–90. Erikson tuli kuuluisaksi vuonna 1950 teoksessa Childhood and Society esittä-

mästään kehitysteoriasta. Sen mukaan kehitys jatkui läpi elämän kahdeksassa vaiheessa, joista jokaiseen 

liittyi omanlaisensa kehityskriisi. Shorter 2005b, 99. 
150 Alanen et al. 1965, 5. 
151 Achté & Alanen & Tienari 1971, 214–215. 
152 Ibid. 
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takin”. Oleellista oli nähdä skitsofrenia kokonaisuutena, jossa primääri- ja sekundäärioi-

reiden välinen raja oli liukuva.153 Skitsofrenian etiologian määrittely oli edelleen frag-

mentaarista ja eteni erillisillä rintamilla, mutta perusmääritelmä ilmensi eriksonilaisia vai-

kutteita: 

 

 Kirjoittajia lähellä on ajatus, jossa skitsofrenia voitaisiin tulkita maligniksi 

identiteettikriisiksi, jossa potilaan persoonallisuuden eheys hänen kohtaamiinsa 

ongelmiin liittyvien sisäisten ja ulkoisten ristiriitatekijöiden paineessa regressii-

visesti hajautuu.154 

 

Kun Yrjö Alanen nimitettiin vuonna 1968 Turun yliopiston psykiatrian professoriksi, 

käynnistyi psykiatrian klinikalla skitsofrenian ja muiden psykoottisten häiriöiden hoitoa 

kehittämään pyrkivä hanke.155 Vaikka tutkimuksen painopiste oli skitsofrenian prognoo-

sissa ja hoidossa, oli etiologisella tutkimuksella kuitenkin paikkansa. Prognoosin tarkas-

telun yhteydessä kiinnitettiin usein huomiota sairastumista jouduttaviin tekijöihin, joilla 

oli edellä kuvatun sairauskäsityksen perusteella sekundäärinen aiheuttava rooli.156 Esi-

merkiksi Yrjö Alanen ja Pekka Kinnunen tarkastelivat vuonna 1974, Lidzin ja Fleckin 

avioliittotutkimuksista innostuneina, skitsofreenikoiden omia avioliittoja suhteessa sai-

rauden puhkeamiseen. Alanen ja Kinnunen näkivät erityisesti passiivis-riippuvaisen po-

tilaan sekä dominoivan ja empatiakyvyttömän puolison yhdistelmän patogeneesiin liitty-

vänä.157 Näin sekundääriperheeseen liittyvillä tekijöillä saattoi olla psykoosin puhkea-

mista edesauttava vaikutus, siinä missä primääriperhe oli avainasemassa sairastumisalt-

tiuden muodostumisessa. 

 

Psykiatri ja psykoanalyytikko Viljo Räkköläinen hyödynsi samaa tematiikkaa, sillä Räk-

köläisen väitöskirja pohjautui kaksivaiheiselle psykodynaamiselle teorialle. Psykoosiin 

sairastuvalla oli ensinnäkin alttius sairastua psykoosiin psyyken heikkouden ja ehkä jopa 

perinnöllisen alttiuden vuoksi, mihin ajatukseen Räkköläinen suhtautui mielenkiinnotto-

masti. Hän katsoi, että psykoosin puhkeaminen oli pohjimmiltaan seurausta ihmisten vä-

listen suhteiden ja psykososiaalisten tekijöiden muutoksista.158 Räkköläinen tarkoitti 

                                                           
153 Achté & Alanen & Tienari 1971, 217. 
154 Achté & Alanen & Tienari 1971, 238. 
155 Alanen 1993, 227–229. 
156 Esim. Räkköläinen 1977; Salokangas 1977; Mattila 1984.  
157 Alanen & Kinnunen 1974, 141. 
158 Räkköläinen 1977, 15–16. 



39 

 

näillä vaikkapa eroa lapsuuden perheestä, rakastumista tai aviokriisiä, muuttoa Ruotsiin 

tai jopa hammasoperaatiota.159 Heikon egon omaavalle normaali elämänkulku oli täynnä 

psykoosin puhkeamisen vaaran paikkoja. Kuten Räkköläinen itsekin totesi:”there is 

something in the ego of the future patient that renders him not suited to common human 

life”160. Tulevan potilaan narsistinen psyykkinen rakenne ei kyennyt kompensoimaan ul-

komaailman aiheuttamia pettymyksiä, kun se elämänmuutoksessa menetti tukiraken-

teensa. Myöskään skitsofrenogeenistä perhettä ei unohdettu; psykoosi saattoi olla väki-

valtainen yritys minän eriyttämiseksi, separaatio-individuaatio-kehityksen loppuunsaat-

tamiseksi.161 Alanen tulkitsi Räkköläisen tulokset osoitukseksi nuoruuden identiteetin 

muodostuksen epäonnistumisen etiologisesta merkityksestä, sillä psykoosin puhkeami-

nen sijoittui usein nuoruuden kehitystehtävien ratkaisemisen yhteyteen; lapsuuden per-

heestä irtautumiseen tai aikuisten ihmissuhteiden muodostamiseen.162 

 

Psykiatri Vilho Mattila tarkasteli laajassa psykodynaamisesti orientoituneessa monogra-

fiassaan useita funktionaalisten psykoosien etiologisia tekijöitä tuloksin, jotka tukivat 

Räkköläisen oletuksia. Psykoosin puhkeaminen oli yhteydessä elämän kriiseihin, jotka 

aiheuttivat skitsofreenikon huonoa itsetuntoa tukevien rakenteiden horjumisen ja siten 

psyykkisen tasapainon järkkymisen. Tapahtumien vaikutuksen kannalta oli oleellista, mi-

ten henkilö oli ne itse kokenut. Mattila nosti kuitenkin esille merkityksellisten joudutta-

vien tekijöiden (precipitating factors) määrittämisen vaikeuden ja niiden etiologisen mer-

kityksen epävarmuuden.163 Mattilan väitöskirja oli erikoinen skitsofreniatutkimus sikäli, 

että psykoosin puhkeamista tutkittiin yli 45-vuotiaassa väestössä. Skitsofrenian varhaisen 

puhkeamisiän vuoksi kyseinen lukema asetetaan edelleen usein skitsofreniatutkimusten 

otannan yläikärajaksi. Rajauksen pohjalta oli ilmeistä, että Mattilan painotus oli psykoo-

sin laukaisevissa tekijöissä, ei psyykkisen rakentumisen prosesseissa. Tutkimuksessa yri-

tettiin hahmottaa ihmisen elämäntapahtumien merkityksiä, joilla oli vaikkapa työn kautta 

yhteiskunnallinen ulottuvuus. Varsinaisten syytekijöiden käsittelyn interpsyykkinen alue 

oli lopulta melko suppea keskittyessään lähimpiin ihmissuhteisiin.  

 

                                                           
159 Räkköläinen 1977, 31–36. 
160 Räkköläinen 1977, 38. 
161 Räkköläinen 1977, 56–62. 
162 Alanen, Yrjö 1978: “The Lapinlahti Lecture: Schizophrenia and the Family” -selostus. Psychiatria Fen-

nica 9, 15 –28. 
163 V. Mattila 1984, 208–212. 
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Mielen dynamiikan tarkastelussa oli eräs suuri ongelma, joka pohjautuu tieteenfilosofi-

seen Duhem-Quine-hypoteesiin. Teorioiden empiirisestä alimääräytyneisyydestä seuraa, 

että useampi teoria voi olla yhteensopiva saman havaintoaineiston kanssa.164 Psykiatria-

teoksessakin esitettiin useita rinnakkaisia psykologisia hypoteeseja psyyken kehityksestä, 

jotka kaikki saattoivat selittää havaittua käyttäytymistä ja tutkimustuloksia. Ei-havaitta-

via mielen rakenteita ei voitu todentaa, eikä siksi sanoa niiden perusteella mitään kiista-

tonta skitsofrenian etiologiasta. Tältä pohjalta on helppo ymmärtää psykodynaamista tut-

kimusta tehneiden taipumus suurehkoihin otoskokoihin tulosten yleistettävyyden saavut-

tamiseksi.165 Lähestymistapa oli muutenkin kyseenalainen, sillä se vaikeutti ymmärtävän 

tutkimusotteen toteuttamista, eikä kuitenkaan saavuttanut riittävää yleisyyden tasoa syy-

tekijöitä koskevien oletusten vahvistamiseksi.  

 

Laukaisevien tekijöiden tutkimuksella oli myös sosiaalipsykiatrinen ulottuvuus, sillä ne 

kytkeytyivät ajankohtaisiin yhteiskunnallisiin teemoihin, kuten 1960- ja 1970-lukujen 

muuttoliikkeeseen166 ja öljykriisiä seuranneeseen työttömyyteen167. Seuraavassa luvussa 

tarkasteltava sosiaalipsykiatria omaksui psykodynaamiseen psyykeen pohjautuvat perus-

oletukset rakentaessaan tarkastelunsa perhetutkimusten tuloksille. Psykodynamiikan ja 

sosiaalipsykiatrian käsitykset kriisien merkityksestä ihmisen elämänkulussa vastasivat 

täysin toisiaan. Psykiatri Jouko Lönnqvist määritteli kriisin vuonna 1978 tilanteeksi, jossa 

mitkään sopeutumisreaktiot eivät johtaneet tasapainon palautumiseen. Taustalla oli käsi-

tys mielenterveydestä dynaamisena, homeostaasin säilytykseen pyrkivänä tilana.168 Elä-

mänkriisien merkitykseen kohdistuva tutkimus siis alleviivasi paitsi psykodynamiikan ja 

sosiaalipsykiatrian yhteyttä sairauden selittämisessä, myös psykososiaalisten tekijöiden 

keskeisyyttä skitsofrenian etiologiassa.  

  

                                                           
164 Kiikeri & Ylikoski 2007, 33–37. 
165 Esim. Alanen 1958; Alanen et al. 1966; Räkköläinen 1977. 
166 Ks. esim. Rimón et al. 1964; Salokangas 1973, 42–43, 79–84; Pulkkinen 1982, 125. 
167 Ks. esim. Lehtinen & Väisänen 1979, 57–58, 122. 
168 Lönnqvist 1978, 333–334. 
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2. Sosiaalipsykiatria, systeemiteoria ja synteesi 

 

2.1. Sosiaalipsykiatrinen skitsofrenia ja etiologia sairauden ehkäisyssä 

 

Sosiaalipsykiatrinen tutkimus yleistyi psykodynamiikan rinnalla 1960-luvulta lähtien. 

Kasvava kiinnostus sosiaalisen ympäristön yhteydestä mielisairauteen liittyi paitsi nope-

aan yhteiskunnalliseen muutokseen, myös vallitsevaan aateilmapiiriin ja tiedepolitiikan 

painotuksiin. Sosiaalipsykiatria tarjosi välineet yhteiskunnan ja mielenterveyden välisen 

yhteyden tarkasteluun. Psykiatria-teoksessa sosiaalipsykiatria määriteltiin psykiatristen 

sairauksien etiologiaan ja hoitoon liittyvien sosiaalisten ympäristötekijöiden tutki-

mukseksi, jossa keskeistä oli yksilön ja yhteiskunnan vuorovaikutus sekä sosiaalisten roo-

lien huomiointi.169 Tällä painotuksellaan sosiaalipsykiatria kiinnitti skitsofrenian syytut-

kimuksen huomion laajaan sosiaaliseen ympäristöön, perhetutkimuksen tarkastelupiirin 

ulkopuolelle. Kun Lääkintöhallitus oli vuonna 1968 hyväksynyt World Health Organiza-

tionin (WHO) Kansainvälisen tautiluokituksen (ICD) kahdeksannen painoksen diagnos-

tiikan perustaksi, sai se Yrjö Alaselta kritiikkiä yksilökeskeisestä lähestymistavasta. Ala-

nen kritisoi luokittelun sairauskäsitystä ”ahtaaksi ja vanhentuneeksi”, sillä se ei huomioi-

nut yksilön ja ympäristön välistä vuorovaikutusta.170  Sosiaalipsykiatria-teoksessa jul-

kaistu kritiikki kertoi samalla kentän yleisestä mielipiteestä, jossa mielisairauden yhtei-

söllinen luonne oli vakiintunut skitsofrenian syiden käsitteellistämiseen. 

 

1960-luvun Suomessa demokratia, tasa-arvoisuus ja talouskasvu olivat tiiviissä ajatuksel-

lisessa yhteydessä toisiinsa, ja yksilöstä huolehtimiseen oli jopa moraalinen velvolli-

suus.171 Mielisairas käsitettiin enenevässä määrin sairastuttavien rakenteiden uhrina, 

mikä havainnollisti yhteiskunnallisen vastuuntunnon lisääntymistä; yhteiskunnan tuli 

huolehtia kansalaisistaan ja kehittää keinoja siihen. Ajattelu oli vastakkaista biologisen 

psykiatrian ensimmäisen aallon perusoletuksille, jolloin yhteiskunnan ja yksilön etujen 

ristiriitatilanteissa vaakakuppi kallistui yhteiskunnan puoleen, mistä pakkosterilisaa-

tiolakikin oli osoitus. Sosiaalipsykiatrinen ajattelu oli osa laajempaa yhteiskunnallista aa-

tesuuntausta, jota edusti Suomessa muun muassa Marraskuun liikkeen vaatimus mielisai-

raiden ja vankien inhimillisempään kohteluun. Sosiaali- ja antipsykiatrian aatteellisesta 

                                                           
169 Achté & Alanen & Tienari 1971, 657. 
170 Alanen 1978, 37–38. 
171 Harjula 2007, 74–75. 
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yhteydestä kertoo se, että antipsykiatria tai kriittinen psykiatria oli sisällytetty ensimmäi-

sen suomalaisen, jopa maailmanlaajuisesti ainutlaatuisen sosiaalipsykiatrian oppikirjan 

(1978) historialliseen taustaan. Psykiatri Claes Anderssonin mielestä psykiatria ei voinut 

enää pohjautua luonnontieteellis-positivistiseen tiedekäsitykseen, vaan sen sijaan tulisi 

omaksua ymmärtävä, hermeneuttinen suhtautuminen mielisairauteen.172 Tällainen suh-

tautuminen oli jo osa psykodynaamisen tutkimuksen suomalaista traditiota.  

 

Mielenterveystutkimus oli 1960-luvun lopulla otettu yhdeksi Suomen Akatemian paino-

alueeksi, ja erityistä huomiota tuli kiinnittää yhteiskuntarakenteiden ja –arvostusten mer-

kitykseen mielisairauden synnyssä.173 Mielenterveyspolitiikkaa toteutettiinkin yhä suun-

nitelmallisemmin epidemiologisista tutkimuksista saadun tiedon pohjalta.174 Yhteiskun-

nan etujen ja terveyspolitiikan yhteen kietoutuneisuus manifestoitui Sosiaalidemokraatti-

sen puolueen tiedepoliittisessa ohjelmassa (1972), joka korosti tiedepolitiikan olevan osa 

”demokraattisen sosialismin puolesta käytävää taistelua”.175 Mielenterveyspolitiikan sa-

ralla haluttiin saada tietoa keinoista ehkäistä mielisairautta, missä etiologian tuntemus oli 

keskeisessä osassa. Kuten oikeuspsykiatri Panu Hakola totesi vuonna 1973, vasta etiolo-

gian tuntemus avaisi tien prevention ongelmien lopulliseen ratkaisuun.176 Erkki Väisäsen 

mielestä sairauden ehkäisyn korostuminen heijasti terveydenhuollon organisaation muu-

tosta, jossa sairauden hoidosta oli siirrytty terveydenhuoltoon.177 Sairauteen piti puuttua 

ennen kuin se alkoikaan. Mielenterveyden häiriöiden etiologian tutkimusta peräänkuu-

lutti niiden suuri kansanterveydellinen merkitys, ja koska hoitokeinot olivat mielisairauk-

sissa suhteellisen tehottomia, primääriprevention rooli korostui.178 Tämä näkyi skitsofre-

nian syytutkimuksessa sosiaalipsykiatristen painotusten vahvistumisena niin tutkimus-

menetelmien kuin teoreettisten taustaoletustenkin osalta.  

                                                           
172 Andersson 1978, 43. 
173 Suomen Akatemia 1979, 1–2, 7. 
174 Lehtinen & Suominen 1989, 71–72. 
175 S. Eskola 2002, 342–345. 
176 Hakola, Panu 1973: ”Klassinen sairauden käsite ja psykiatria” -pääkirjoitus. Duodecim 17, 9–11. 
177 Väisänen 1975, esipuhe. 
178 Väisänen 1975, 11–12. 
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2.2. Kaikki vaikuttaa kaikkeen – systeemiteoreettinen sairauskäsitys 

 

Skitsofreniatutkimuksessa ei selkeästi erotettu sosiaalipsykiatrista ja psykodynaamista 

näkökulmaa. Tämä ilmenee paitsi käytetyistä diagnostisista kategorioista ja terminologi-

asta, myös käsitteiden operationalisoinnista ja tutkimusotteista. Perhetutkimuksen kes-

keinen tutkimuskohde sisältyi myös sosiaalipsykiatriaan, joka puolestaan laajensi dynaa-

misen tarkastelun kehää. Ilmiön voisi tulkita myös siten, kuten sosiaalipsykiatrit usein 

korostivat, ettei sosiaalipsykiatrian ollut tarkoitus olla biologisen ja psykologisen näkö-

kulman kanssa kilpaileva teoria, vaan erilaisia käsityksiä integroiva. Koska sosiaalipsy-

kiatrialla oli toisaalta omat painopisteensä, olisi harhaanjohtavaa kutsua tulkinnoissa 

esiintynyttä sekoittumista vain sosiaalipsykiatriseksi näkökulmaksi.  Etiologiakäsitykset-

kin edustivat tällaista hybridiä. Biologia oli yksi vuorovaikutusverkon osa, mutta etiolo-

gisen tutkimuksen painopisteistä päätellen melko merkityksetön taustamuuttuja. Suh-

teessa tähän oli ironista, että sosiaalipsykiatrian myötä omaksutun systeemiteoreettisen 

mallin ensimmäisenä muotoilijana on pidetty biologi Ludwig von Bertalanffya, jonka 

mielestä elollinen systeemi oli aina enemmän kuin osiensa summa. Bertalanffy tosin ko-

rosti yleisen systeemiteorian (general system theory) olevan identtinen useille eri tieteen-

aloille, muun muassa lääketieteelle ja psykologialle.179  

 

Sosiaalipsykiatriseen tutkimukseen liittyi tiiviisti epidemiologinen180 tutkimusote. Yh-

teiskuntatieteilijät Ilpo Helén, Pertti Hämäläinen ja Anna Metteri ovat kuvanneet niitä 

psykiatrian episteemisiä siirtymiä, joita epidemiologisen tarkastelutavan omaksuminen 

vaati. Ensinnäkin psyykkinen sairastavuus alettiin ymmärtää monitekijäisenä, jolloin sys-

teeminen ajattelu muodostui psykiatrian kulmakiveksi. Tämän lisäksi 1970- ja 1980-lu-

vuilla vakiintuivat käsitykset oirehtimisesta ja sairastumisriskeistä.181 Sairastumisriskin 

käsitteen implementointi näkyi myös skitsofreniatutkimuksessa siten, että tutkimuksessa 

pyrittiin määrittämään korkeamman skitsofreniariskin omaavia ryhmiä. Etiologiselta 

kannalta merkityksellisintä lienee ollut juuri monitekijäinen, systeeminen lähestymistapa 

mielisairauteen, joka määritti ymmärrystä skitsofreniasta. Psykiatrisen tutkimuksen tilan 

                                                           
179 Von Bertalanffy 1950, 134–136, 163–164. 
180 Epidemiologia on terveyteen liittyvien tapahtumien esiintymisen ja jakautumisen tutkimusta mukaan 

lukien ne tekijät, jotka näihin prosesseihin vaikuttavat. Saatua tietoa hyödynnetään tärkeinä pidettyjen ter-

veysongelmien hallinnassa. A Dictionary of Epidemiology 2014, 95. 
181 Helén & Hämäläinen & Metteri 2011, 34–35. 
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kartoittamiseksi perustettu työryhmä182 ryhtyikin suosimaan termistöä ”mielenterveys ja 

sen häiriöt” häiriöpainotteisuuden sijaan. Työryhmä totesi muutoksella olevan merkitystä 

etiologiakäsityksen kannalta, sillä se korosti aiempaa paremmin mielenterveysongelmien 

syiden monitekijäisyyttä ja –tasoisuutta yksilön psyykkisen häiriintyneisyyden sijaan.183 

 

Kansaneläkelaitos oli 1960-luvulla aloittanut projektin somaattisten sairauksien kartoit-

tamiseksi, johon sisällytettiin myös psykiatrinen sairastavuus. Hankkeeseen saatiin väi-

töskirjatutkijat Oulusta ja Turusta, joista Erkki Väisänen teki yleiskartoituksen psykiatri-

sesta sairastavuudesta ja Ville Lehtinen tarkasteli hoitoa ja kuntoutusta.184 Väitöskirjojen 

pohjalta tehtiin myöhemmin seurantatutkimus (1979), jossa esitettiin kokonaisvaltaista 

sairauskäsitystä edustava malli. Sittemmin malli liitettiin Mini-Suomi-hankkeen185 lop-

puraportin (1991) yhteyteen kuvaamaan vallitsevaa ymmärrystä mielisairauksista, joka 

perustui Tapani Purolan jo 1970-luvun alussa määrittelemille perusperiaatteille sairauden 

systeemiluonteesta:186  

 

                                                           
182 Työryhmään kuuluivat Yrjö Alanen, Erik Anttinen, Johannes Lehtonen, Jouko Lönnqvist, Vappu Tai-

pale sekä Maria Upanne. Suomen Akatemia 1979, 7. 
183 Suomen Akatemia 1979, 7–8. 
184 Väisänen 1975, esipuhe. 
185 Mini-Suomi-terveystutkimus oli Kansaneläkelaitoksen toimeenpanema laaja suomalaiseen aikuisväes-

töön kohdistunut terveystutkimus, jossa hyödynnettiin terveyshaastattelu- ja terveystarkastusmenetelmiä. 

Esitutkimukset suoritettiin vuonna 1977, varsinainen kenttävaihe ajoittui välille 1978–1980. Lehtinen et al. 

1991, 18, 73. 
186 Kansanterveyslaitoksen sairausvakuutusta käsittelevän selvityksen ensimmäisen osan oli kirjoittanut Ta-

pani Purola, missä yhteydessä esitettiin sosiaalilääketieteellinen sairausmalli. Ks. Purola et al. 1971, 21. 
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Kaavio 1. Kokonaisvaltaista sairauskäsitystä määrittelevä malli. Lehtinen & Väisänen 1979, 17. 

Mukailtu Purola et al. 1971. 

 

Purola viittasi alkuperäisen mallin yhteydessä muun muassa psykiatri George L. Engelin 

vuonna 1962 ilmestyneessä teoksessa Psychological development of health and disease 

esitettyihin periaatteisiin. Teoksessa korostui ajatus ihmisyydestä useista osajärjestel-

mistä (systeemeistä) koostuvana kokonaisuutena.187 Systeeminen käsitys sairaudesta pe-

rustui siis sille, että ihminen oli ”itsesäätelevä, psykofyysinen systeemi”, jonka toiminnan 

konteksteja olivat yleinen luonnonjärjestelmä ja yleinen sosiaalinen järjestelmä. Tämä 

näkemys saavutti historioitsija Minna Harjulan mukaan vakiintuneen aseman.188  Sosiaa-

lisen järjestelmän, kuten yhteiskuntarakenteen ja työolosuhteiden merkitys korostui myös 

Talousneuvoston vuonna 1972 julkaisemassa ”tautien etiologisessa tarkastelumal-

lissa”.189 Lehtisen ja Väisäsen mielenterveyskäsitys noudatti samaa linjaa alleviivaten yh-

teiskunnan mielenterveydellistä merkitystä. 

 

Täydennetystä kaaviosta huomataan psykodynaamisen teorian vaikutus, jossa tiedostettu, 

tiedostamaton ja esitietoinen oli erotettu toisistaan. Lehtinen ja Väisänen huomauttivat, 

                                                           
187 Engel 1962, passim. 
188 Harjula 2007, 108. 
189 Harjula 2007, 108–109. 
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että mielenterveydenhäiriöt syntyivät nimenomaan tietoisten ja tiedostamattomien psyyk-

kisten tekijöiden häiriöistä ja ristiriidoista, minkä he olivat lisänneet alkuperäiseen mal-

liin. Mielisairaus oli seurausta systeemin tasapainon, homeostaasin, järkkymisestä.190 Ku-

ten asia ilmaistiin Mielenterveystutkimuksen tutkimuspoliittisen seminaarin raportissa, 

mielenterveys oli suhdekäsite. Samassa yhteydessä painotettiin myös mielenterveyttä in-

himillisenä resurssina ja tunnustettiin mielenterveyden määritelmien historiallisesti muut-

tuva luonne.191 Tällaisesta sairauskäsityksestä seurasi etiologian kannalta ilmeinen on-

gelma, sillä kaikki suhteet olivat kaksisuuntaisia; syytekijöiden yksilöinti oli haastavaa, 

sillä merkitykset määrittyivät aina suhteessa järjestelmään. Mitä mielenterveys, sairaus ja 

syytekijät olivat systeemeistä erotettuina? Ville Lehtinen piti mainittua vuorovaikutuk-

sellisuuden ajatusta analogisena Harry Stack Sullivanin (1892–1949) 1920-luvulla esittä-

mille teorioille.192 Tästä syystä mielisairauden syytekijöitä piti tarkastella ymmärtävän ja 

hermeneuttisen, ei kausaalisen, tulkinnan kautta. Yhteiskunnallisesti aktiivinen psykiatri 

Ilkka Taipale kritisoikin edellä kuvatun mallin mukaisen lähestymistavan hyödyllisyyttä 

skitsofrenian kohdalla. Hän katsoi, että yksikantaisia arvioita taudin luonteesta ja toisaalta 

liiallista hämärtämistä tuli välttää, sillä etiologian ”ratkaisu ei ole edes käden ulottu-

villa”.193 Taipaleen kritiikkiin on helppo yhtyä, sillä systeeminen lähestymistapa vaikutti 

lähinnä haittaavan syytekijöiden määrittämistä. Taipaleen huomautuksen kautta korostuu 

se seikka, ettei sairausmalli ollut millään lailla skitsofrenian kannalta spesifi. Tarkkaa 

tietoa sairausprosessista ja etiologiasta ei ollut, jolloin skitsofrenian etiologia käsitteellis-

tettiin yleisen mielenterveyden määritelmän kautta. 

 

Biologisten tekijöiden merkitystä pidettiin suurempana lapsuudessa, kun taas psykososi-

aalisilla tekijöillä oli huomattavampi vaikutus aikuisen ihmisen mielenterveyteen.194 Esi-

merkiksi juuri Engel oli tarkastellut etologian inspiroimana biologisten prosessien, kuten 

stressin, merkitystä temperamentin kehittymisessä.195 Suomessa Matti Huttunen ja Pekka 

Niskanen perehtyivät mielisairausalttiuden biologisiin syntymekanismeihin työnimellä 

                                                           
190 Lehtinen & Väisänen 1979, 16. 
191 Suomen Akatemia 1979, 8–10. 
192 Lehtinen 1989, 272. 
193 Seminaarin yleiskeskustelussa pidettyjä puheenvuoroja: Ilkka Taipale. Suomen Akatemia 1979, 79.  
194 Suomen Akatemia 1979, 9. 
195 Ks. esim. Engel 1962, 305–310. 
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”Raskauden aikaisen stressin mahdollisesta merkityksestä psyykkisten häiriöiden syn-

nyssä”.196 He havaitsivatkin yhteyden raskaudenaikaisen stressin ja myöhemmän skitso-

frenian välillä, minkä he olettivat johtuvan hormonitasojen muutoksen vaikutuksesta si-

kiönkehitykseen. Tutkijat kertoivat itse suosivansa suoraa biologista selitystapaa, mutta 

eivät voineet sulkea pois äidin ja lapsen vuorovaikutussuhteen piirteiden vaikutusta tilan-

teessa, jossa stressi oli aiheutunut isän kuolemasta.197 Biologiset selitystavat olivat sel-

västikin altavastaajan asemassa, sillä tutkimuksessa täytyi käsitellä psykososiaalisen se-

lityksen mahdollisuus. Sen sijaan, että Huttunen ja Niskanen olisivat tulkinneet stressin 

aiheuttavan skitsofreniaspesifisiä kehitysmuutoksia, he olettivat ensisijaiseksi vaikutus-

kanavaksi lapsen temperamentin, joka myöhemmin johtaisi käytöshäiriöihin.198 Lähesty-

mistapa poikkesi biologisen psykiatrian toisen aallon selityksistä, jotka tarkastelivat bio-

logisia tekijöitä skitsofreniaa aiheuttavina. Lisäksi sosiaalipsykiatrian käyttäytymiskes-

keinen mielenterveyskäsitys korostui. 1970-luvun biologinen tutkimus toimi hyvin erilai-

sessa ilmapiirissä, mikä vaikutti tutkimustuloksista tehtyihin tulkintoihin. 

 

Mielisairauksien ymmärrys kontekstiin liittyvänä käsitteenä näkyi myös siinä, että ympä-

ristö määritteli mielisairauden rajat. Sama seurantatutkimus, jonka yhteydessä Lehtinen 

ja Väisänen esittivät systeemiteoreettisen mallin, määritteli tapauksen199 systeemisen ta-

sapainon järkkymisenä, joka ilmeni käyttäytymisen häiriönä.200 Tutkijat totesivat, että 

tutkimuksen kannalta oli tarkoituksenmukaista käsitteellistää mielisairaus käytökseksi, 

joka oli sopimatonta jossakin sosiaalisessa kontekstissa. Lisäksi he huomauttivat, että sie-

lun ja mielen hypoteettisten käsitteiden omaksuminen tarkoittaisi koko käsitteistön muut-

tamista abstraktiksi, siis mittaamattomaksi.201 Vaikka tällainen määrittely ilmensi suh-

teellista mielisairauskäsitystä, rajaus jätti tutkimuksen ulkopuolelle koko psyyken dyna-

miikan, joka oli etiologiakäsityksen keskiössä lähestyen tässä behavioristista psykiatriaa. 

Siten sosiaalipsykiatrian hyödyntämä mielenterveysmalli oli idealistinen suhteessa käy-

tännön tutkimukseen, joka ei pystynyt tarkastelemaan mielisairautta yhtä aikaa useasta 

                                                           
196 Suomen Akatemia 1976, liite 1. 
197 Huttunen & Niskanen 1978, 431. 
198 Ibid. 
199 Tapaus on tutkimuksen kohteena oleva sairaus, terveysongelma tai tila, joka löytyy yksilöstä tai tutki-

muspopulaatiosta; voi viitata myös tilan omaavaan henkilöön. Tapauksen määrittelyn kriteerit ovat kuiten-

kin vaihtelevia. A Dictionary of Epidemiology 2014, 34.  
200 Lehtinen & Väisänen 1979, 16. 
201 Lehtinen & Väisänen 1979, 15. 
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näkökulmasta, saati havainnoimaan mielen sisäisiä tapahtumia. Etiologiset päätelmät oli 

tehtävä käyttäytymisen pohjalta, eikä itse sairausprosessiin päästy lainkaan käsiksi.  

 

2.3. Sosiaalipsykiatrisen syytutkimuksen painopisteet ja ongelmat 

 

Sosiaalipsykiatrian syykäsitys ei olettanut suoria kausaalisuhteita, vaan painotti psyykki-

seen häiriöön altistavia olosuhdetekijöitä. Olosuhdetekijät johtivat mielenterveyden re-

surssien liialliseen kulumiseen, mikä puolestaan altisti mielenterveyshäiriöille.202 Syiden 

käsittäminen olosuhdetekijöiksi nivoutui luontevasti sosiaalipsykiatrian suosimaan epi-

demiologiseen tutkimusotteeseen ja mielenterveyspoliittisiin tavoitteisiin määrittää kroo-

nisten sairauksien, kuten mielenterveyshäiriöiden, riskiryhmiä.203 Sosiaalipsykiatrialle 

olikin tyypillistä useiden sosiodemografisten tekijöiden yhtäaikainen kartoittaminen. Yh-

teiskuntatieteissä yleinen marxilainen näkökulma vaikutti lääketieteessä kansanterveys-

tutkimuksen yleistymiseen, mutta tehty tutkimus ei ollut varsinaisesti marxilaista.204 Silti 

luokkarakenteiden ja sosiaaliryhmien tarkastelu oli skitsofrenian syytutkimuksessakin 

erityisen suosittua, mikä ilmeni myös Sosiaalipsykiatria-teoksessa (1978). Ilkka ja Vappu 

Taipale hyödynsivät siinä sosialismiin kytkeytyviä teorioita kuvatessaan yhteiskuntara-

kenteiden merkitystä.205  

 

Mielisairauden selittämisen painopisteisiin vaikutti myös yhteiskunnallinen muutos. His-

torioitsija Mikko Myllykangas on korostanut itsemurhatutkimuksen ”muutoksen aiheut-

taman muutoksen” –tematiikkaa, jossa itsemurhien lisääntyminen rinnastettiin yhteiskun-

nallisiin ilmiöihin, kuten kansantalouden rakennemuutokseen, kaupungistumiseen (maal-

tamuutto) ja nopeutuneeseen sosiaaliseen liikkuvuuteen. Itsemurhien määrää selitti joko 

muutos sellaisenaan, tai muuttuneisiin olosuhteisiin liittyvät tekijät. Myllykankaan mu-

kaan ilmiöt liitettiin sosiologiseen käsitteistöön, kuten anomiaan tai disorganisaatioon.206 

Nämä yleiset teemat määrittivät myös skitsofreniatutkimusta; esimerkiksi psykiatri 

                                                           
202 I. Taipale & V. Taipale 1978, 110–111. 
203 Harjula 2007, 119–124. 
204 Ignatius 2000, 582–583. 
205 I. Taipale & V. Taipale 1978, 101–115. 
206 Myllykangas 2014, 218–225. Sosiaalisen disorganisaation käsite psykiatriassa liittyy alun perin Robert 

Farisin ja Warren Dunhamin esittämään teoriaan, että tiettyjen naapurustojen piirteet, kuten sosiaalinen 

eristyneisyys ja yhtenäisyyden puute, olivat vastuussa skitsofrenian korkeammasta esiintymisestä sisäkau-

pungissa. Boydell & Murray 2003, 49. 
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Raimo Salokangas julkaisi vuonna 1973 psykooseja käsittelevän ”sosiologisen tutkimuk-

sen”, jonka otsikossa mielisairaus nähtiin yhteiskunnallisena ilmiönä. Salokangas kuvasi 

myös psykoosien selittämiseen liitettyjä sosiologisia teorioita.207 Sosiologisen tarkastelu-

tavan vahvistuminen ei kuitenkaan ollut psykiatriselle tutkimukselle vastakkaista, vaan 

sitä täydentävää.208 Tässä mielessä psykiatria läheni poikkitieteellistä tarkastelua, jonka 

oli jo pitkään toivottu valaisevan skitsofrenian etiologiaa. 

 

2.3.1. Kulttuuri ja skitsofrenia – oireiden suhde etiologiaan 

 

Varhaisimpia sosiaalipsykiatrisiksi luokiteltavia tutkimuksia teki Kalle Achté painottaen 

skitsofrenian sairaudenkulkua, ennustetta ja hoitoa sekä niihin vaikuttavia sosiaalisia te-

kijöitä. Etiologiakäsityksen kannalta erityisen kiinnostavia ovat Achtén skitsofrenian 

muotoja ja oirekuvien muutoksia koskevat tarkastelut, jotka liittyivät tiiviisti 1900-luvun 

alkupuolen yhteiskunnalliseen muutokseen.  

 

Achté käsitteli väitöskirjassaan (1961) prognoosin ja potilas-lääkäri-suhteen lisäksi skit-

sofrenian ilmiasun muuttumista, joka oli tapahtunut 1930- ja 1950-lukujen välillä. Tänä 

aikana skitsofrenian katatonisesta muodosta kärsivien määrä oli vähentynyt samalla, kuin 

paranoidinen tautimuoto oli yleistynyt. Jo Martti Kaila oli olettanut katatonisen sulkutilan 

eli stuporin eräänlaiseksi protestiksi todellista maailmaa vastaan209, jolloin mielisairaa-

loiden parantunut ilmapiiri yhdessä kehittyneemmän lääkehoidon kanssa oli voinut vai-

kuttaa katatonisen skitsofrenian harvinaistumiseen. Achtén muutoksen syitä koskenut 

pohdinta oli erityisen mielenkiintoista. Hän yhdisti paranoidisten tautimuotojen yleisty-

misen Kailan tavoin yhteiskunnan kilpailullistumiseen, mikä taas oli johtanut paranoidi-

sille potilaille luonteenomaisena pidetyn epävarmuuden lisääntymiseen. Epävarmuus oli 

siten pohjimmiltaan seurausta juurettomuudesta, yksilöllisen vastuun lisääntymisestä ja 

vanhojen elämän normien, kuten uskonnollisuuden, merkityksen pienenemisestä.210 Näin 

ollen vähintäänkin skitsofrenian oirekuva mukaili yhteiskunnallisia oloja heijastellen 

elinkeinorakenteen muutosta ja sosiaalisen liikkuvuuden lisääntymistä. Achté lainasi Kai-

laa, jonka mukaan tasa-arvoisuuden vaatimus oli osoittautunut kaksiteräiseksi miekaksi; 

                                                           
207 Salokangas 1973, 19. 
208 Myllykangas 2014, 216–217. 
209 Kaila puhui Mielitaudit-teoksessa myös pseudo-oireista, jotka olivat protesti tai vihan osoitus ympäris-

töä kohtaan; esim. siivottomuus. Kaila 1956, 123–124, 126. 
210 Achté 1961, 75–78. 
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tasa-arvoisessa yhteiskunnassa menestyminen oli kiinni yksilön omista suorituksista ja 

pärjäämisestä.211 Achté antoi itsemurhien määrän selittämisessä suuren painoarvon elä-

mänmuutoksesta seuraavalle normittomuudelle (durkheimilainen anomia)212, ja suosi sel-

västikin samankaltaista selitystapaa skitsofrenian tautimuotojen muutoksien hahmottami-

sessa. 

 

Kulttuurin muutoksella oli vaikutusta myös harhojen sisältöihin, minkä Achté havaitsi 

Helsingin psykiatrian klinikan potilaista koostuvassa aineistossa. Aineisto oli kerätty vuo-

silta 1900, 1930 ja 1960, ja harhat keskittyivät niissä enenevästi fysikaalis-kemiallis-tek-

nillisiin teemoihin. Harhojen sisällöissä näkyivät kunkin aikakauden uudet keksinnöt, ja 

samalla ajanjaksolla uskonnollisten harhojen määrä oli vähentynyt. Myös poliittisella ti-

lanteella näytti olevan merkitystä; kun Suomi oli vielä Venäjän vallan alla vuonna 1900, 

poliittisen luonteen omaavat harhat liittyivät venäläisten pelkoon, kun taas demokraatti-

sessa Suomessa ne saivat sisäpoliittisen luonteen. Achté piti kansalaisten keskinäistä epä-

luuloa demokraattiselle yhteiskunnalle tyypillisenä.213 Achté kuitenkin huomautti kiin-

nostavasti, että vaikka kulttuurilla ja aikakaudella oli vaikutusta sekä skitsofrenian oirei-

siin että sairauden kuvaan, psykoosin rakenne (Gefüge, Struktur) säilyi muuttumatto-

mana.214 Vaikka Achté ei eksplisiittisesti määritellytkään rakenteen käsitettä, tutkimuk-

sen kirjallisuuskatsauksessa esitetyistä perusteluista päätellen hän viittasi sillä primäärioi-

reiden samankaltaisuuteen kulttuuripiiristä riippumatta.215 Bleulerilaiset oireet olivat si-

ten merkkioireita, joiden perusteella skitsofrenian saattoi tunnistaa tilanteessa kuin tilan-

teessa. Tämä osoitti taipumusta ja halua nähdä skitsofrenia yhtenäisenä sairauskokonai-

suutena, jonka saattoi rinnastaa somaattisiin sairauksiin; kuten historioitsija Sander Gil-

man on huomauttanut, 1900-luvun puolivälissä skitsofrenia haluttiin olettaa ajasta, pai-

kasta ja kulttuurista riippumattomaksi sairausolioksi.216 Koska Achtékin havaitsi tutki-

muksissaan tautimuodon ja oirekuvan muuttuvan ajan kuluessa, skitsofrenian ytimen täy-

tyi olla jotakin muuta, oletettavasti etiologiaan ja patogeneesiin liittyvää. Kulttuurin ja 

                                                           
211 Achté 1961, 78. 
212 Myllykangas 2014, 221–222. 
213 Achté 1962, 73–74. 
214 Achté 1962, 76. 
215 Achté 1962, 69–70. 
216 Gilman 2008, 461. 
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ajan hengen (Zeitgeist) merkityksettömyys skitsofrenian rakenteen kannalta oletti katato-

nisen ja paranoidisen skitsofrenian olevan samaa alkuperää, mikä oli rohkea väite tilan-

teessa, jossa Achté itsekin piti skitsofrenian etiologiaa ratkaisemattomana. 

 

2.3.2. Olosuhteiden kausaalinen ongelma: esimerkkinä sosiaaliluokka 

 

Sosiaalipsykiatrisen skitsofrenian syytutkimuksen painopisteitä olivat sosiaaliluokan ja 

kaupungistumisen tarkastelu. Vaikka sosiaalipsykiatria painotti olosuhdetekijöiden kar-

toittamista, oli tältäkin kannalta keskeistä hahmottaa skitsofrenian ja olosuhteiden välinen 

kausaliteetti. Jotta olosuhteilla olisi edes epäsuora etiologinen yhteys skitsofreniaan, täy-

tyi niiden ajallisesti edeltää sairauden puhkeamista. Sosiaalipsykiatrista skitsofreniatutki-

musta määritti siten sosiaalisen valinnan (social selection) ja sosiaalisen aiheutumisen 

(social causation) erottaminen toisistaan. Sosiaalisen valinnan teorian mukaan ihmiset 

ajautuivat sairautensa seurauksena tiettyihin olosuhteisiin, vaikkapa alhaiseen sosiaali-

luokkaan. Sosiaalinen aiheutuminen tai sosiaalietiologia sen sijaan oletti sosiaalisen ym-

päristön kausaalisen vaikutuksen. Se, että sosiaalipsykiatrista syytutkimusta ylipäänsä 

tehtiin, paljastaa oletuksen sosiaalisen ympäristön etiologisesta vaikutuksesta. 

 

Yhteiskunnan ja asumisolojen muutos näkyi luokkarakenteessa, jonka tarkastelulla oli 

sosiaalipsykiatriassa pitkä perinne. Varhaisimmat suomalaiset sosiaaliryhmää ja psykoo-

sia käsitelleet selvitykset olivat Kalle Achtén, Asser Stenbäckin ja Martti Olkinuoran kä-

sialaa. Tutkimukset tähtäsivät ulkomailla havaitun sosiaaliluokan ja skitsofrenian kään-

teisen yhteyden osoittamiseen suomalaisissa aineistoissa. Achté ja Stenbäck havaitsivat-

kin tämän Helsingissä217  toteuttamassaan kartoituksessa, jossa skitsofrenia oli alimmassa 

sosiaaliryhmässä merkittävästi yleisempää kuin ylimmässä.218 Psykiatri Martti Olkinuora 

vahvisti saman ilmiön Tampereella potilaiden sairaalaan lähettämisen osalta.219 Yhteis-

kuntakriittinen terveyspolitiikka nosti esille myös kaupunkielämän ja kohoavan elintason 

                                                           
217 Tutkimus käsitti kaikki yli 15-vuotiaat Helsingin asukkaat, jotka tulivat psykiatriseen sairaalahoitoon 

vuonna 1960. Stenbäck & Achté 1964, 288. 
218 Stenbäck & Achté 1964, 300–302. Ammatti- ja koulutusperustaisessa sosiaaliluokkajaossa oli neljä as-

tetta. Luokassa I olivat korkeasti koulutetut, kuten ylemmät virkamiehet ja opettajat, luokassa II esimerkiksi 

pienyritysten työntekijät, esimiehet ja hoitajat. Muun muassa matalan asteen toimihenkilöt ja kuskit kuu-

luivat luokkaan III, luokkaan IV taas taitamattomat (unskilled) työntekijät. Stenbäck & Achté 1964, 290–

291. Näin jako perustui ammatille ja sen nauttimalle arvostukselle. 
219 Olkinuora 1967, 1006. 
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varjopuolet, jotka kytkeytyivät sosiologiseen käsitteistöön, kuten vieraantumiseen.220 Yh-

tenä merkittävänä skitsofrenian yleisyyden kanssa korreloivana tekijänä pidettiin asu-

mista kantakaupungissa.221 Muun muassa Olkinuora liitti kirjallisuuskatsauksessaan kau-

punkiasumisen hypoteesiin, että sosiaalinen eristäytyminen kaupungeissa aiheuttaisi skit-

sofreniaa, tai vaihtoehtoisesti skitsofreenikoilla olisi taipumusta eristäytyä muista kau-

punkien keskustoihin. Olkinuoran saamat tulokset eivät kuitenkaan tukeneet näitä oletuk-

sia. Toisin kuin monissa suurkaupungeissa, Tampereella hyväosainen väestö asui kanta-

kaupungissa, kun taas huono-osaisempi esikaupunkialueella.222 Sosioekonomisen ase-

man ja kaupungistumisen etiologisen vaikutuksen selittäminen kietoutuivat siten toisiinsa 

disorganisaatio-käsitteen kautta; esimerkiksi Achté oli itsemurhaa käsittelevissä tutki-

muksissaan pitänyt sosiaalisen integraation puutetta juuri alimmalle sosiaaliluokalle 

luonteenomaisena.223  

 

Kalle Achté ja Pekka Niskanen olivat päätyneet skitsofrenian prognoosia tarkastellessaan 

johtopäätökseen, että skitsofrenian yleisyys alhaisimmassa sosiaaliluokassa ei voinut se-

littyä pelkästään sosiaalisen valinnan perusteella, sillä skitsofreenikoilla näytti olevan 

päinvastoin taipumus nousta sosiaalisessa asteikossa.224 Tämä saattoi osin selittyä nope-

asta sosiaalisesta liikkuvuudesta seuranneella harhalla, mutta sosiaalisen aiheutumisen ja 

sosiaalisen valinnan teorioiden painoarvojen määrittämistä häiritsi yleensäkin se, ettei so-

siaalisesta valinnasta puhuttaessa ollut tehty eroa sukupolven sisäisen ja sukupolvien vä-

lisen vajoamisen välillä. Psykiatri Ryan J. Turner ja sosiologi Morton O. Wagenfeld erot-

tivat nämä valinnan lajit toisistaan 1960-luvun lopulla.  Sukupolven sisäinen vajoaminen 

oli varsinaista sosiaalista vajoamista, joka oli seurausta oireilun alkamisesta tai voimistu-

misesta (social drift). Jos yksilö ei pystynyt saavuttamaan lähtökohtiensa ennustamaan 

sosiaalista asemaa, oli kyseessä sosiaalinen valikoituminen (social selection).225 Turner 

ja Wagenfeld pyrkivät siis yksilöimään mekanismeja, joiden kautta sosiaalinen asema oli 

saavutettu. Sairauden aiheuttamat ja yhteiskunnalliseen muutokseen liittyvät tekijät saat-

toi tällä perusteella erottaa toisistaan; sukupolvien väliseen liikkuvuuteen vaikutti oletet-

                                                           
220 Harjula 2007, 134. 
221 Esim. Achté 1967, 136–137. 
222 Olkinuora 1967, 1008–1009. 
223 Myllykangas 2014, 213. 
224 Achté 1967, 141–145; Niskanen & Achté 1972, 178–179. 
225 Hirvas 1978, 118. 
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tavasti myös yhteiskuntarakenteen muutos, kun taas siirtyminen yhä huonompaan yhteis-

kunnalliseen asemaan oman elämänkulun aikana heijasti selkeämmin sairauden oireiden 

vaikutusta. Raimo Salokangas hyödynsi sosiaalisen ajautumisen ja valinnan välistä jaot-

telua tarkastellessaan sataa Kupittaan sairaalassa vuosina 1965–1967 hoidettua skitso-

freenikkoa.226 Johtopäätöksenä skitsofreenikoiden vanhemmat poikkesivat kontrolliryh-

män vanhemmista siinä, ettei heidän sosiaalisen asemansa paraneminen vastannut kont-

rolliryhmää.227 Salokangas totesi myöhemmin saman aineiston pohjalta tulosten antavan 

tukea sekä sosiaalisen valinnan että aiheutumisen hypoteeseille. Jälkimmäistä tulkintaa 

tuki se, että matalin sosiaaliluokka oli skitsofreenikoiden vanhempien keskuudessa jos-

sain määrin yliedustettu, eivätkä potilaat pystyneet liikkumaan kovin kauas vanhempien 

sosiaalisesta statuksesta parempaa asemaa ennakoivasta koulutustasosta huolimatta.228 

Potilaiden kyky sosiaaliseen liikkuvuuteen oli siis alentunut, mutta huonomman lähtöta-

son yleisyyden saattoi tulkita sosiaalietiologiaa tukevalla tavalla.  

 

Suomalaiset tutkimukset tukivat siis kaikkia kolmea tulkintaa sosiaalisen ympäristön suh-

teesta skitsofreniaan. Salokangas oli lähtökohtaisesti suhtautunut psykoosien sosiologi-

seen selittämiseen epäilevästi juuri syyn ja seurauksen erottamisen ongelmista johtuen, ja 

totesi vuonna 1973: 

 

Runsaasta tiedosta huolimatta selitysmallien erilaisuus, osalti vastakkaisuus, 

nostaa vakavasti harkittavaksi kysymyksen, onko sosiologisella tutkimuksella 

merkittävää annettavaa psyykkisten sairauksien etiologian selvittämisessä. Käy-

tännön toimenpiteitä suunniteltaessa sosiologinen tutkimus varmasti tarjoaa tar-

peellista tietoa.229 

 

Salokangas tarkoitti vastakkaisuudella juuri sosiaalisen valinnan ja aiheutumisen välistä 

kahtiajakoa. Psykoosien etiologian selvittämisessä sosiologisen tutkimuksen arvo oli ky-

seenalainen, lähinnä käytännön työhön soveltuva. Kausaliteetin ongelmaa oli Salokan-

kaan mielestä yritetty kiertää sillä, että tekijöiden merkityksestä puhuttiin vuorovaikutuk-

                                                           
226 Varsinaisesti skitsofreenikoita näistä oli 50, skitsofreniformisesta psykoosista kärsiviä 31 ja 19 rajatila-

tapausta. Salokangas 1976, 91–92. 
227 Salokangas 1976, 94–95. 
228 Salokangas 1978, 106–107, 110–111. 
229 Salokangas 1973, 20–21. 
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sellisena. Tällainen lähestymistapa oli kumminkin ”epätyydyttävä ja puolinainen”. Toi-

saalta oli totta, ettei lääketieteellinen tutkimuskaan ollut kyennyt valaisemaan skitsofre-

nian etiologiaa, jolloin ei ollut syytä pitäytyä analyyttis-induktiivisessa tutkimusotteessa. 

Salokangas piti yhteiskunnallisten olojen etiologisen merkityksen selvittämistä teoreetti-

sesti mielenkiintoisena, mutta se vaatisi tutkimukselta yksityiskohtaisempia muuttujia ja 

rajattujen ongelma-alueiden tarkastelua – silti kokonaiskuvan säilyttäen. Tämä tavoite ei 

täyttynyt tilastoihin perustuvassa tutkimuksessa.230 Salokankaan kritiikin perusteella vai-

kuttaa siltä, että osasyy sosiaalipsykiatrian vuorovaikutukselliseen ja systeemiseen sai-

rauskäsitykseen oli kausaliteetin määrittämisen vaikeus; systeemiteoria syntyi olosuhtei-

den pakosta. Lisäksi käytännön paine operationalisoida käsitteitä murensi sosiaalipsyki-

atrian systeemiteoreettista henkeä – miten mitata tilastollisten muuttujien avulla mielisai-

rautta, jonka ymmärtäminen vaati kokonaisuuden hahmottamista? 

 

Suurempia otoksia hyödyntävissä seurantatutkimuksissa saatiin lisää ongelmallisia tulok-

sia skitsofrenian ja sosiaaliluokan yhteydestä. Muun muassa Erkki Väisänen huomioi 

psyykkisesti vaikeasti häiriintyneiden aliedustavuuden toiseksi ylimmässä sosiaaliluo-

kassa. Toisin sanoen tämä luokka oli muita terveempi, mikä kyseenalaisti oletusta sosi-

aaliluokan ja mielenterveyden käänteisestä yhteydestä myös psykoosien kohdalla.231 Väi-

sänen ei uskonut eron selittyvän terveydenhuollon epätasaisella käytöllä, vaan korosti sen 

sijaan muilla sosiaalisilla tekijöillä olevan merkitystä.232 Sama tulos vahvistui vuoden 

1979 seurantatutkimuksessa – ilmeisesti sairailla tapahtui liukumaa alaspäin ja terveillä 

liikettä ylöspäin, koska luokkaosuudet olivat muuttuneet edelliseen tutkimukseen verrat-

tuna.233 Tulkinnat olivat vastakkaisia muun muassa Achtén ja Niskasen oletusten kanssa. 

Vaikka käänteinen lineaarinen yhteys havaittiin jälleen Mini-Suomi-tutkimuksen suu-

ressa väestöotannassa, olivat poikkeavat tulokset osoitus korrelaatioiden epävakaudesta. 

Erilaiset rajaukset, käsitteen määrittelyt ja ajanjaksot muuttivat yhteyksiä mielentervey-

den ja yhteiskunnallisen rakenteen välillä, jolloin toivo sosiologisten syytekijöiden löytä-

misestä viimeistään kyseenalaistui. Yhteiskunnallisen tason tutkimuksessa oli yksinker-

taisesti liikaa liikkuvia osia etiologian lukkoon lyömiseksi. Kontekstien vaikutuksen tun-

                                                           
230 Salokangas 1973, 95–96. 
231 Väisänen 1975, 61–62. 
232 Väisänen 1975, 95. 
233 Lehtinen & Väisänen 1979, 35, 40–41. 
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nustaminen ei riittänyt niiden ymmärtämiseksi. Kuten Myllykangaskin on todennut itse-

murhia käsittelevästä epidemiologisesta tutkimuksesta, oletukset muuttujien yhteyksistä 

mielenterveyshäiriöihin olivat liian suoraviivaisia. Tilastollisen tutkimuksen näennäinen 

luonnontieteellinen tarkkuus tuotti lopulta hyvin vähän todellista tietoa.234 

 

Syytekijöistä saatu ristiriitainen ja epämääräinen tutkimustieto ajoi skitsofrenian sosiaa-

lipsykiatrisen syytutkimuksen vakaviin ongelmiin. Nekään muuttujat, jotka systemaatti-

sesti korreloivat skitsofrenian yleisyyden kanssa, eivät olleet etiologisesti informatiivi-

sia.235 Mini-Suomi-hankkeessa etiologia kyllä mainittiin mielenterveystutkimuksen ta-

voitteissa, mutta syytekijöiden tutkiminen jäi pinnalliseksi.236 Mielenterveyttä edistäviä 

ja vaarantavia tekijöitä kyllä mitattiin, mutta: 

 

Näitä tekijöitä ei ole tulkittu kausaalisiksi, koska ne – tutkimusasetelman vuoksi 

– voivat olla yhtä hyvin mielenterveydenhäiriöiden tai positiivisen mielentervey-

den heijastumia kyseisillä tutkituilla alueilla.237 

 

Hyvällä syyllä voidaan kysyä, millä perusteella mittaukset käsittelivät mielenterveyttä 

suojaavia ja vaarantavia tekijöitä, jos muuttujilla ei ollut edes epäsuoraa kausaalista vai-

kutusta? Lisäksi tutkimuksessa hyödynnettiin yhdistelmämuuttujia, jotka olivat sopimuk-

senvaraisia ja joissa yksittäisten tekijöiden etiologista merkitystä ei voitu määrittää.238 

Sosiaalipsykiatrinen mielenkiinto psykoosien etiologiseen tarkasteluun hiipuikin 1970-

luvun kuluessa, ja tutkimuksen painopiste siirtyi psykiatriseen käytäntöön ja sen vaiku-

tusten mittaamiseen. Tutkimuksiin sisältyvien ongelmien pohjalta on helppo ymmärtää, 

miksi vuonna 1981 aloitetussa skitsofreniaprojektissa skitsofrenian ehkäisy (ja siten 

etiologia) haluttiin jättää vaille erillistä tarkastelua,239 ja miksi skitsofrenian ennaltaeh-

käisyn mahdollisuuksiin suhtauduttiin muutenkin pessimistisesti.240  Lopulta sosiologi-

nen lähestymistapa ei siis ollut lääketiedettä menestyksellisempi skitsofrenian etiologian 

                                                           
234 Myllykangas 2014, 215–216. 
235 Esim. naimattomuuden havaittiin toistuvasti liittyvän skitsofreniaan, erityisesti miehillä. Alanen et al. 

1978, 228; Lehtinen et al. 1991, 63. Naimisissa olon suhteen painittiin myös kausaliteetin ongelman kanssa, 

sillä miehien aktiivisempi rooli seurustelussa saattoi vähentää sairaiden miesten mahdollisuuksia avioitua, 

mutta toisaalta avioliitolla saattoi olla myös sairastumiselta suojaava vaikutus. Salokangas et al. 1987, 10. 
236 Lehtinen et al. 1991, 28. 
237 Lehtinen et al. 1991, 292. 
238 Lehtinen et al. 1991, 101, liite 1. 
239 Lääkintöhallitus, Mielisairaalain liitto ja Sairaalaliitto 1988, 37–38. 
240 Lehtinen et al. 1989, 258–259. 
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selvittämisessä, poikkitieteellisestä lähestymistavasta huolimatta. Sairastumisen ja olo-

suhteiden välisen kausaalisuuden osoittaminen koitui sosiaalipsykiatrisen skitsofrenian 

syytutkimuksen kompastuskiveksi.   

 

2.4. Psykodynamiikan joutsenlaulu paradigmojen rajapinnalla 

 

Skitsofrenian psykososiaalinen selittäminen oli 1980-luvulle tultaessa ajautunut umpiku-

jaan. Psykologiset selitysmallit olivat epämääräisiä ja mahdottomia osoittaa toteen, kun 

taas sosiaalipsykiatrinen tutkimus oli selitysyrityksissään kehämäistä. Skitsofrenian 

etiologiakäsityksen pysähtyneisyydestä kertoi sekin, ettei Achtén, Alasen ja Tienarin Psy-

kiatria-teoksen revisioissa ollut kymmeneen vuoteen tapahtunut merkittäviä skitsofrenian 

etiologiaa koskevia muutoksia – edes nykytilanteen kuvaus ei ollut muuttunut! Biologi-

sen psykiatrian saralta uutena lisäyksenä olivat tulleet välittäjäainetutkimukset ja erilaiset 

dopamiinihypoteesit. Eräs niistä oletti dopamiinin yliaktiivisuuden olevan skitsofrenian 

taustalla, mutta havaintojen etiologinen merkitys oli epäselvä.241 Suomalaisen psykiatrian 

perustiedon saldo kahden vuosikymmenen ajalta oli vain epävarmojen hypoteesien li-

sääntynyt määrä. 

 

Psykiatrinen diagnostiikka muuttui merkitsevästi vuonna 1980, jolloin APA lanseerasi 

mielisairauksien DSM-III-luokituksen. Se perustui mielisairauden kraepeliniläiselle tra-

ditiolle, jolle tyypillisesti diagnostiikan taustalla oli erilaisten oireiden listaaminen ja luo-

kittelu. Muutoksella tavoiteltiin diagnostiikan luotettavuuden parantamista ja skitsofre-

nian määritelmän kaventamista. Suomessa tämän diagnostisen manuaalin periaatteet tu-

livat virallisesti käyttöön vuonna 1986 ICD-9-tautiluokituksen myötä. DSM-III oli tosin 

ollut epävirallisessa käytössä jo suomenkielisen version julkaisusta lähtien eli vuodesta 

1982.242 Muutoksen merkitys syytutkimuksen kannalta oli siinä, että diagnostiikassa luo-

vuttiin yrityksestä luokitella ja tunnistaa mielisairauksia etiologisin perustein. Etiologiaan 

pohjautuvat jaottelut nähtiin hypoteettisina ja epätarkkoina, kun niiden taustalla olivat 

olleet psykodynaamiset oletukset.243 Raimo Salokangas totesi Duodecim-lehdessä 

                                                           
241 Achté & Alanen & Tienari 1981, 296. 
242 Furman, Ben et al. 1985: ”Psykiatrisen diagnostiikan kehittäminen” -yleiskatsaus. Duodecim 101, 1645–

1653. 
243 Shorter 2005a, 352–353. 
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vuonna 1990, että skitsofreniakäsitys pohjautui nyt totuuden korrespondenssiteoriaan si-

käli, että se vastasi tehtyä luokittelua, mutta ei skitsofrenian olemusta eli oletettua biolo-

gista etiologiaa.244 Etiologinen diagnostiikka hyllytettiin odottamaan parempia, biologis-

ten syiden paljastumisen myötä tulevia aikoja. 1980-luku tiesi etiologiakäsityksen hiljat-

taista muuttumista kohti biologista tarkastelumallia ja toisaalta selitystapojen integraa-

tioretoriikan vahvistumista. Nämä kehityskulut liittyivät pitkälti kansalliseen skitsofre-

niaprojektiin, jota tituleerattiin Suomen mittavimmaksi psykiatrisen erikoissairaanhoidon 

piirissä toteutetuksi projektiksi.245 

 

Ville Lehtinen kuvasi 1980-luvun alussa sosiaalipsykiatrian kahtalaista luonnetta. Toi-

saalta se pyrki luomaan teoriaa mielenterveyden ja sosiaalisten tekijöiden välisistä suh-

teista, toisaalta se oli käytännön toimintaa mielenterveyden häiriöiden ehkäisemiseksi ja 

hoitamiseksi. Tässä se pyrki saamaan yhteiskunnan resurssit mahdollisimman tehokkaasti 

mielenterveyttä palvelevaan käyttöön.246 1970-luvun kuluessa sosiaalipsykiatrian luonne 

oli muuttunut yhä enemmän mielenterveyspolitiikkaa palvelevaksi. Jälkimmäistä sosiaa-

lipsykiatrian määritelmää mukaileva Skitsofrenian tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen 

valtakunnallinen kehittämisohjelma eli niin kutsuttu skitsofreniaprojekti käynnistyi 

vuonna 1981. Hankkeen johtajana toimi Yrjö O. Alanen, jonka mukaan tärkein syy hank-

keen käynnistämiseen oli psykiatristen sairaansijojen suuri määrä, ja se tosiasia, että 

1970-luvulla hieman yli puolet niistä kului skitsofreenikoiden hoitoon.247 Tilanne vaati 

yhteiskunnallisia toimia. Vaikka skitsofreniaprojekti tarkasteli laajasti sairauden yhteis-

kunnallisia polttopisteitä, etiologiseen ongelmaan se ei juuri puuttunut. Esimerkiksi skit-

sofreniaprojektin osatutkimus Uudet skitsofreniapotilaat ja heidän perheensä (USP) kar-

toitti kyllä sairastumisen olosuhteita, mutta tutkimus perustui aiempiin etiologisiin ole-

tuksiin primääri- ja sekundääriperheen merkityksestä ja tavoitteli ensisijaisesti yhteyk-

sien, ei kausaalisuhteiden määrittämistä.248 Hankkeessa oli siis ensisijaisesti kysymys 

mielenterveyspolitiikan kehittämisestä, mutta siihen liittyi myös kiinnostavaa etiologista 

pohdintaa. Y.O. Alanen julkaisi näitä syytekijöitä koskevia teesejään paitsi hankkeen ra-

porteissa, myös Psychiatria Fennican sivuilla. 

                                                           
244 Salokangas, Raimo 1990: ”Väheneekö skitsofrenian ilmaantuvuus?”-katsaus. Duodecim 106, 1315–

1318. 
245 Lääkintöhallitus, Mielisaraalain liitto ja Sairaalaliitto 1988. Yrjö Alasen esipuhe. 
246 Lehtinen 1989, 272. 
247 Alanen 2003, 34. 
248 Salokangas et al. 1987. 
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Alanen erotti vuonna 1984 julkaistussa artikkelissaan ”On psychiatric Illness Models and 

the Research Methods Connected with Them” kolme pääasiallista sairausmallia, joihin 

sisältyi myös etiologisia oletuksia. Näiden mallien perusperiaatteet olivat tuttuja aiem-

masta psykiatrisesta keskustelusta. Ensimmäinen näistä oli luonnontieteellinen malli, 

jossa sairaus oli seurausta ruumiin vammasta tai aivoissa tapahtuvasta prosessista. Yksi-

löpsykologisessa mallissa sairaus perustui syvälliselle persoonallisuuden kehityksen häi-

riölle, kun taas vuorovaikutuksellinen malli korosti vuorovaikutussysteemin häiriinty-

nyttä tilaa. Alanen mainitsi antipsykiatrian sairauskäsityksen kuten myös sosiologisen 

mallin, jonka etiologisia oletuksia hän piti vähäisinä.249 Erityisen kiinnostava oli Alasen 

esittämä integratiivinen näkökulma, joka kytkeytyi tiiviisti skitsofreniaprojektiin ja tar-

peenmukaisen hoitomallin kehittämiseen. Kuten Alanenkin huomautti, etiologiakäsitys-

ten, hoitomenetelmien ja tutkimusotteiden väliset erot olivat suuria ja vaikeita sovittaa 

yhteen. Vaikeuksia tuottivat erityisesti erilaiset tiedon intressit.250 Integratiivinen malli ei 

syntyisi siten, että eri suuntauksissa saadut tutkimustulokset vain alettaisiin ilmaista toi-

sen suuntauksen termistöllä, kuten biomedikaalisen näkökulman kannattajat olivat psy-

koanalyytikoille ehdottaneet.251 Alanen piti skitsofreniaprojektin vahvuutena ja näkökul-

mia integroivana lähestymistapana sitä, että sosiaalipsykiatristen muuttujien (työkyky, 

sairaalaan otto) lisäksi tarkasteltiin myös potilaan psykologista kehitystä ja siihen poh-

jautuvaa hoidon tarvetta.252 Käytännössä integratiivinen malli pyrki siis yhdistämään so-

siaalipsykiatrisen ja psykodynaamisen näkökulman hoitomenetelmien parantamiseksi, ja 

syventämään sosiaalipsykiatriaa määrittänyttä käyttäytymisen ulkokohtaista tarkastelua 

psykologisiin prosesseihin.  

 

Skitsofreniaprojektin väliraportti vuosien 1981–1984 tuloksista julkaistiin vuonna 1985. 

Ehkäisevää mielenterveystyötä koskevassa osiossa kiinnitettiin odotetusti huomiota per-

heympäristön merkitykseen; äiti-lapsi-suhteeseen, eroelämyksiin lapsen lähtiessä päivä-

                                                           
249 Alanen 1984, 10. 
250 Alanen 1984, 14–15. Alanen viittasi filosofi Jürgen Habermasin luokitteluihin todetessaan, että luon-

nontieteitä ohjaa tekninen tiedonintressi (knowledge interest), joka tähtää kausaalisuhteiden selittämiseen 

ja ymmärryksen hyödyntämiseen. Sen sijaan psykoanalyysille oli tyypillistä emansipatorinen tiedonin-

tressi, joka pyrki vapauttamaan vääristyneistä kahleista. Alanen 1984, 14, 16. 
251 Alanen 1984, 16–17. 
252 Alanen 1984, 17. 
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hoitoon tai kouluun sekä perheen tukemiseen silloin, kun vanhempi kärsi vaikeista psyyk-

kisistä häiriöistä. Kyseisessä väliraportissa esitettiin myös tulkinta siitä, kuinka etiologian 

moninaiset osatekijät yhdistyivät skitsofrenian synnyssä ja kehityksessä: 

 

 

Kaavio 2. Skitsofrenian synty ja kehitys. Lääkintöhallitus 1985, 34. 
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Suurimman roolin sai edelleen psykodynaaminen tulkinta sairastumisprosessista; sairas-

tuvalla henkilöllä oli altistavana tekijänä sisäinen riippuvuus muihin ihmisiin, ja itsetun-

non heikkous vaikeutti normaaliin elämänkulkuun kuuluvista kehitystehtävistä suoriutu-

mista.253 Mallin skitsofreniakäsityksen keskeisenä referenssinä mainittiin sveitsiläisen 

Luciano Ciompin affektilogiikka (affect-logic), jonka hän muotoili vuonna 1982. Sana-

pari kuvasi tunteiden ja ajattelun mielellisen kokemuksen ykseyttä. Ciompin mukaan ih-

misaivot olivat erityisen muovautuvat (”plastic”) vaikuttuessaan ulkoisista, kuten psyko-

sosiaalisista tekijöistä. Ympäristö vaikutti psyyken rakentumiseen, joka koostui hierark-

kisesti useista alasysteemeistä. Skitsofrenia-alttiiden henkilöiden tunteita, käyttäytymistä 

ja ajattelua ohjaavat viitekehykset (systems of reference) olivat muotoutuneet epäva-

kaiksi. Kun systeemin tasapaino järkkyi stressin seurauksena, uusi tasapaino ilmeni häi-

riötilana (”dis-order”) eli ulkoisesti havaittavana psykoosina.254  

 

Ciompin malli jätti tilaa niille moninaisille tekijöille, joilla oli havaittu olevan merkitystä 

skitsofrenian etiologiassa, ja oli tässä mielessä selkeän systeemiteoreettinen tulkinta sai-

rausprosessista. Affektilogiikka pyrki kuitenkin suhteuttamaan psykodynaamisen ja sosi-

aalisen selittämisen lisääntyvään neurobiologiseen tietoon, mikä tulee ilmeiseksi Ciom-

pin esittämistä analogioista.255 Myöhempään alttius-stressi-malliin verrattuna biologia 

näyttäytyi tässä vaiheessa kanavana, jota psykososiaalinen psyyken rakentuminen hyö-

dynsi. Erityisesti affektien kuvaus oli psykoanalyyttisesti orientoitunutta ja perheolosuh-

teiden merkitys korostui.256 Niinpä skitsofreniaprojektin näkemys näyttäytyy yrityksenä 

legitimoida psykososiaalinen, erityisesti psykodynaaminen lähestymistapa skitsofrenian 

selittämisessä. Tarve legitimointiin nousi biologisen psykiatrian vahvistumisesta maail-

malla, jonka vaikutus alkoi pikkuhiljaa näkyä Suomessakin. Biologisen näkökulman voi-

mistuminen ilmeni mallissa siihen liittyvien syytekijöiden tarkentumisena, kuten mainin-

toina raskaus- ja synnytyskomplikaatioista ja stressin merkityksestä. 

 

Puheenvuorot psykodynaamisen lähestymistavan puolustukseksi eivät olleet 1980-luvun 

puolivälin tienoilla harvinaisia, sillä näkökulman vaikutusvalta oli nopeasti hiipumassa. 

                                                           
253 Lääkintöhallitus 1985, 33–35. 
254 Ciompi 1988, 243–244; Alanen 1993, 168–170. 
255 Ciompi 1988, passim. 
256 Ciompi 1988; Ciompi 1991. 
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Esimerkiksi Pekka Tienari totesi vuonna 1986, että biologisilla tekijöillä oli tärkeä mer-

kitys skitsofrenian monimuotoisessa etiologiassa, ja että psykoterapian tehokkuus ei ollut 

sidoksissa psykodynaamisten patogeneesiteorioiden oikeellisuuteen. Rivien välistä voi 

lukea, ettei aiemmin psykodynaamiikan puolesta puhunut Tienari enää uskonut teorian 

selitysvoimaisuuteen. Silti hän totesi, ettei selitystekijöitä pitäisi nähdä toisilleen vastak-

kaisina, vaan biopsykososiaalinen lääketiedemalli (biopsychosocial medical model) aut-

taisi yhdistämään näitä tekijöitä skitsofrenian määrittelyssä ja analysoinnissa.257 Samaten 

Alasen ja psykoanalyyttisesti suuntautunut psykiatri Johannes Lehtosen puheenvuorot 

edustivat selitystapojen integraation tavoitetta.  

 

Lehtonen vetosi biologisen ja psykologisen näkökulman yhdistämisessä Niels Bohrin 

komplementaarisuuskäsitteeseen, joka on tuttu kvanttimekaniikan saralta. Komplemen-

taarisuuden taustalla on ajatus siitä, että ilmiöt saattavat vaikuttaa kielen asettamien ra-

joitteiden vuoksi vastakkaisilta, vaikka todellisuudessa ne eivät sitä ole. Bohrin filosofi-

nen teoria mahdollisti siten ilmiöiden moninaisen luonteen hyväksymisen.258 Tällä tavalla 

tarkastelussa voitiin pitää mukana vastakkaisilta vaikuttavia näkemyksiä, mistä tunnetuin 

esimerkki lienee valon mieltäminen sekä aalto- että hiukkasluonteen omaavaksi (aalto-

hiukkasdualismi). On kuitenkin ilmeistä, että kyseessä ei ollut viitekehyksiä integroiva 

teoria, vaan komplementaarisuus edesauttoi kahden erillisen ilmiön käytännön vaatimaa 

rauhanomaista rinnakkaiseloa. Näkökulmat täydensivät toisiaan, mutta säilyivät erilli-

sinä. Tätä selitystapojen eroa ilmensi se, että vaikka poikkitieteellisyydestä ja näkökul-

mien yhdistämisestä oli puhuttu jo 1960-luvulta lähtien ja teoksissa skitsofrenian selittä-

misessä hyödynnetyt mallit olivat olleet jo yli 20 vuotta systeemiteoreettisia, integraa-

tiopuhe nähtiin edelleen tarpeellisena. Toisaalta integraatiopuheen nousu oli perhetera-

peuttisesti suuntautuneiden tutkijoiden vastareaktio biologisen näkökulman vahvistumi-

seen. Skitsofreniaprojektin Skitsofrenian synty ja kehitys –mallia voikin tässä mielessä 

pitää psykodynaamisen selittämisen joutsenlauluna, sillä selitystapa ajautui psykiatrisen 

keskustelun marginaaliin 1990-luvun kuluessa. 

 

1980-luvun puolivälissä ilmassa oli todellakin merkkejä uusvanhan etiologisen lähesty-

mistavan noususta, kun maailmalta kantautui uutisia biologisen psykiatrian nopeasta ke-

                                                           
257 Tienari 1986, 127–128. 
258 Petersen 1963.  
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hityksestä. Skitsofreniaprojektin loppuraportissa valiteltiin suomalaisen biolääketieteelli-

sen skitsofreniatutkimuksen vähäisyyttä. Tätä tutkimuslinjaa olivat käytännössä edusta-

neet vain Alasen ja Tienarin, myös psykologi Gunnel Wreden259 tutkimukset koskien ym-

päristön ja perintötekijöiden vuorovaikutusta. Näidenkin painopiste oli ollut, kuten todet-

tua, sosiaalisten ympäristötekijöiden merkityksessä. 1980-luvulla Ranan Rimónin ja 

Matti Huttusen260 työryhmät tutkivat skitsofrenian biologisia riskitekijöitä, mikä oli osoi-

tus tutkimussuunnan ja toisaalta biologisen etiologian kannatuksen vahvistumisesta. Lop-

puraportissa tunnistettiinkin, että kiinnostus biologiseen psykiatriaan oli voimistunut, mi-

hin vaikutti mainittu neurotieteellisen tutkimuksen kehitys.  Tutkimuslinjan vahvistu-

mista odotettiin erityisesti, kunhan Suomessakin saataisiin käyttöön uudet tutkimusme-

netelmät, kuten positroniemissiotomografia (PET).261 Vaikka skitsofrenian biologinen 

tutkimus nousi Suomessa hallitsevaksi vasta 1990-luvun puolivälin tienoilla, siihen koh-

distuvat odotukset heräsivät jo aiemmin. Markku Linnoila, tuleva kliinisen farmakologian 

professori, totesi aiheesta näin vuonna 1985: 

 

Uskon biologisen psykiatrian kehitysnäkymien olevan erittäin lupaavat. Lähim-

pien 20 vuoden kuluessa keskushermoston toimintaa kartoittavat reseptori- ja 

aineenvaihduntatutkimukset liittynevät psykiatrien diagnostiseen työskentelyyn 

ja oppinemme säätelemään keskushermoston geenien toimintaa.262 

 

Biologinen tutkimus tulisi siis paitsi ratkaisemaan diagnostiset ongelmat, sen avulla yl-

lettäisiin jopa geenitasolle ulottuvaan sairastumisen säätelyyn! Psykiatri Jouko Lönnqvis-

tin mukaan 1960-luvun lopun biologiset mallit olivat olleet karkean yksinkertaistavia ja 

jopa naiiveja263, mikä korosti neurotieteellisen lähestymistavan uutuudenviehätystä. Bio-

loginen aikakausi ei kuitenkaan ollut vielä käsillä, minkä Linnoila lähes alakuloisesti huo-

                                                           
259 Wreden väitöskirja Vulnerability to schizophrenia: a theoretical and empirical approach julkaistiin 

vuonna 1984, ja se hyödynsi korkean riskin menetelmää. Wrede yhdisti tuolloin lapsen ongelmat sosiaali-

sessa sopeutumisessa (social adjustment) skitsofrenia-alttiuteen silloin, kun äidin skitsofreniatyyppi oli ei-

krooninen ja ei-paranoidinen. Wrede 1984, tiivistelmä. 
260 Rimónin työryhmän tutkimukset käsittelivät tryptofaani- (Rimón et al. 1982) ja interferonitasojen 

(Rimón et al. 1985) mahdollista yhteyttä skitsofreniaan. Huttusen työryhmässä Mednick et al. (1988) tut-

kivat syntymää edeltävän influenssa-altistuksen etiologista merkitystä.  
261 Lääkintöhallitus, Mielisairaalain liitto ja Sairaalaliitto 1988, 242–245. PET on aivojen toiminnan kuvan-

tamismenetelmä, jossa hyödynnetään radioaktiivisia, lyhytikäisiä isotooppeja. Suomen radiologiyhdistys, 

elektr. dokumentti. 
262 Linnoila, Markku 1985: ”Biologisen psykiatrian kehitysnäkymiä” -yleiskatsaus. Duodecim 101, 1732–

1737. 
263 Lönnqvist, Jouko 1985:”Psykiatria lääketieteen osana” -pääkirjoitus. Duodecim 17, 1625–1627. 
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mioi. Lönnqvistkin totesi, että lääketieteellisen toiminnan tuli osaltaan pohjautua psyko-

dynaamiseen ja ymmärtävään näkemykseen, kuten myös vuorovaikutukseen sosiaalisen 

ympäristön kanssa. Hän korosti systeeminäkemystä, jossa ihmisen biopsykososiaalisen 

järjestelmän jonkin tason häiriö heijastui aina järjestelmän muille tasoille. Lönnqvist 

kiisti biologisen reduktionismin mahdollisuuden, joka ”ei voi milloinkaan riittää” sairaita 

ihmisiä hoidettaessa.264 Biologiseen psykiatriaan kohdistunut optimismi oli siis vielä sys-

teemiajattelulle alisteista. Johannes Lehtonen lausui samassa Duodecimin numerossa, että 

biologian ja mielenterveyden yhteys pystyttiin selittämään systeemiteoreettiselta poh-

jalta. Mielenterveys oli aina sidoksissa siihen biologiseenkin prosessiin, josta se oli ke-

hittynyt biologian ollessa osa systeemiteoreettista suhdeverkkoa.265  

 

1960-luvulta 1980-luvun lopulle psykiatriaa hallitsi näkemys, joka pyrki ymmärtämään 

skitsofreniaan sairastumista ja sairastunutta kokonaisuutena, psykofyysistä systeemiä 

systeemien suhdeverkossa. Skitsofrenian etiologiakäsityksen ytimessä oli psykodynaa-

misesti rakentunut psyyke ja sen tasapainon säilyttäminen. Lähestymistapa heijasteli psy-

kososiaalisen paradigman kokonaisvaltaista ihmiskäsitystä. Aivojen ja mielen dikotomi-

assa mieli oli ollut ensisijainen. Systeeminen skitsofrenia oli kuitenkin käsitteenä niin 

epämääräinen ja abstrakti, ettei syytekijöitä pystytty määrittämään. Vastauksena moni-

mutkaisuuteen nousi yksinkertaisuus, reduktionismi, joka palautti skitsofrenian syyn ai-

votoimintaan. Todellisuuden näennäisen ristiriitainen luonne mahdollisti psykiatrien toi-

veiden vastaisesti joko-tai-asetelman toisen puolen valta-aseman vuosikymmenen vaih-

tuessa.  

  

                                                           
264 Lönnqvist, Jouko 1985:”Psykiatria lääketieteen osana” -pääkirjoitus. Duodecim 17, 1625–1627. 
265 Lehtonen, Johannes 1985: ”Sielu, ruumis ja mielenterveys” -yleiskatsaus. Duodecim 101, 1637–1643. 
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3. Alttius-stressi-malli biologisen psykiatrian aallokossa 

 

1980-luvulla ennakoitu biologisen selittämisen vahvistuminen pääsi täyteen vauhtiin 

1990-luvulle tultaessa. Angloamerikkalaisessa maailmassa 1970-luvulla voimakkaana 

edennyt luopuminen psykodynaamisista teorioista psykiatrisen sairauden selittämisessä 

saavutti tuolloin lopulta Suomenkin. Psykiatri Daniel R. Weinberger julisti vuonna 1995, 

että vailla tieteellistä perustaa olleiden psykologisten ja sosiaalisten teorioiden vuosikym-

menet olivat antaneet tilaa yhä vakuuttavammalle tieteelliselle todistusaineistolle siitä, 

että skitsofrenia oli aivojen sairaus.266 Näin maailmalla palattiin periaatteellisesti toista 

maailmansotaa edeltäneeseen aikaan hienostuneempien menetelmien tukemana. Kuten 

Weinbergerkin totesi, näkemys skitsofrenian patogeneesistä oli muuttunut dramaattisesti. 

Tarkoittaisiko tämä Suomessakin psykososiaalisen selittämisen katoamista? 

 

3.1. Psykiatrian kentän murros – skitsofrenia aivosairautena 

 

1900-luku oli ollut nopean yhteiskunnallisen muutoksen aikaa Suomessa, eikä 1990-luku 

ollut poikkeus. Vuosikymmenelle ajoittuivat niin uusliberalistisen aatesuuntauksen alku-

mainingit, harppaus avoimeen finanssitalouteen ja jälkiteolliseen tietoyhteiskuntaan, 

lama ja suurtyöttömyys kuin liittyminen Euroopan unioniin ja yhteisvaluuttaankin.267 

Nämä kehityskulut jatkuivat 2000-luvun kuluessa voimistuvana kansainvälistymisenä ja 

lääketieteen teknologisoitumisena. Yhteiskunnan ja teknologian muutokset taustoittivat 

ja suuntasivat kehitystä psykiatrian sisällä vaikuttaen myös syytutkimuksen painopistei-

siin ja skitsofrenian selitystapoihin. Suomalainen psykiatria omaksui metodologisesti jäl-

leen muulle lääketieteelle tyypillisen luonnontieteellisen mallin, ja biologinen tutkimus-

suuntaus vahvistui voimakkaasti. Kehitystä kanavoivat aivokuvantamismenetelmiä ja 

molekyylibiologiaa268 hyödyntävät tutkimuslinjat.269 Lopulta suhteellisen nopea paradig-

mamuutos mahdollistui tutkijoiden ja professorikunnan sukupolvenvaihdoksen myötä.270 

                                                           
266 Weinberger 1995, 552. 
267 Julkunen 2001, 13. 
268 Molekyylibiologia on biologian osa-alue, joka käsittelee solun rakennetta, toimintaa ja säätelyä mole-

kyylitasolla. Molekyylibiologian pohjalta kehittyi geeniteknologia, jonka avulla pystytään määrittämään 

eliön koko perimä. Molekyylibiologian vallankumous tapahtui Suomessakin 1990-luvun aikana, jolloin sitä 

on alettu soveltaa myös lääketieteellisessä tutkimuksessa. Kääriäinen 2000, 610–611, 620. 
269 Lehtonen 2003, 29. 
270 Veijola & M. Isohanni 1998, 167. 
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Sitä seurasi myös fundamentaalinen ero skitsofrenian syiden käsitteellistämisessä, kun 

mielisairauden mielen tai merkityksen (reason) sijaan tutkimuksen taustaoletukseksi tuli 

kausaalisen syyn (cause) etsiminen.271 Vuorovaikutuksellisen mielenterveysresurssin tar-

kastelun sijaan suomalaiset psykiatrit etsivät geenialuetta, kromosomia tai riskitekijää, 

joka olisi skitsofrenialle tyypillinen.  

 

Psykiatrian voimakas lähentyminen neurotieteiden ja molekyyligenetiikan kanssa herätti 

kysymyksen tieteenalan identiteetistä; mitä tapahtuisi psykiatrian erityisluonteelle, ase-

malle humanistisen ja luonnontieteellisen lähestymistavan välissä? Monimuotoisen mie-

lenterveyskäsityksen säilyttämiseksi psykiatrien vanhan polven keskuudessa nähtiin tär-

keänä huomioida inhimillinen näkökulma, mikä näkyi hoitotyöhön suuntautuvina koros-

tuksina ja muistutuksina yksilön tärkeydestä.272 Vaikka skitsofrenian etiologia paljastuisi 

biologiseksi, oli sairas yksilö aina kokonaisuus, kuten Jouko Lönnqvistkin 1980-luvulla 

korosti. Toisaalta hoito vaikutti olevan ainoa osa-alue, jossa psykososiaalisia tekijöitä 

enää pidettiin todella relevantteina; kuten psykiatri ja tieteenhistorioitsija Edwin Wallace 

on todennut, psykiatrian epäonnisuus toimivien lääkkeiden löytämisessä oli pakottanut 

hiomaan tärkeintä terapeuttista työkalua, potilas-lääkäri-suhdetta.273 Kentällä uskottiin 

kuitenkin ensisijaisesti biologisen paradigman onnistumiseen etiologisen kysymyksen 

ratkaisussa, mitä Erkki Väisäsen pääkirjoitus Duodecim-lehdessä vuonna 1997 kuvaili 

seuraavasti: 

 

Nyt elämme jälleen biologisen psykiatrian – neuropsykiatrian – nousukautta. 

Uusi teknologia on mahdollistanut aikaisemmin tuntemattomia menetelmiä, ja 

biologisen matriksin erittäin tarkka kuvantaminen, geenien kartoittaminen ja vä-

littäjäaineiden määrittäminen kiinnostavat nykyistä nuorta tutkijapolvea. On 

syntynyt uudenlainen hämmentävä optimismi; näillä menetelmillä löydetään lo-

pullinen totuus!274 

 

                                                           
271 Biologisen ja psykologisen psykiatrian teoreettisista eroista ks. esim. Talvitie, Vesa & Skoglund, Risto 

2010: ”Selittääkö biologinen psykiatria oireet tieteellisemmin kuin psykologinen?”-katsaus. Duodecim 

126(1), 49–54. 
272 Ks. esim. Väisänen, Erkki 1997: ”Psykiatria muutosten alaisena”-pääkirjoitus. Duodecim 113, 2237–

2238.; Salokangas, Raimo 2000: “Psychiatry in Finland – Some Personal Notes”. Psychiatria Fennica 31, 

9–16; Isohanni, Matti 2000:” A Rebirth of Social Psychiatry?” Psychiatria Fennica 31, 26–38. 
273 Wallace 2008, 59. 
274 Väisänen, Erkki 1997: ”Psykiatria muutosten alaisena”-pääkirjoitus. Duodecim 113, 2237–2238.  



66 

 

Tällainen suhtautuminen ei ollut yllättävää, sillä uudet teoriat esiintyvät mielellään kaiken 

selittävinä ja aiemmat ongelmat ratkaisevina johtaen hybrikseen tieteenalan sisällä.275 

Toisaalta viittaus ”uudenlaiseen, hämmentävään optimismiin” kertoo tilanteen olleen 

psykiatrien osalta toivottu; voisiko tutkimuksen painopisteen vaihtaminen todellakin joh-

taa etiologisen kysymyksen ratkaisuun? Kuten 1960-luvullakin, uusi sukupolvi omaksui 

erilaiset selitystavat melko kivuttomasti ja ryhtyi edistämään uuden paradigman tavoit-

teisiin liittyvää tutkimusta. Kun aikaisempina vuosikymmeninä psykiatrian kenttää hal-

litsi muutama keskeinen hahmo, oli tilanne vuosituhannen vaihteeseen tultaessa muuttu-

nut merkitsevästi; siinä missä 1970-luvun lopulla psykiatreja oli ollut vain parisataa, oli 

heitä vuonna 2001 jo yli tuhat.276 Psykiatrien määrän kasvu mahdollisti 1960-luvun tilan-

teelle analogisesti tutkimussuuntauksien eriytymisen ja siten psykiatrian kehittymisen tie-

teenalana, mutta nyt suuremmassa mittakaavassa.277 Tämä näkyi etenkin yliopistojen 

omien tutkimuksellisten painopistealueiden vahvistumisena. Skitsofreenisiin psykoosei-

hin kohdistuvaa tutkimusta harjoitettiin väitöskirjojen määrässä mitattuna eniten Helsin-

gissä (32), Oulussa (16) ja Turussa (18). Helsingin yliopistossa 2000-luvun alussa tehty 

skitsofreniatutkimus keskittyi skitsofrenian neurobiologiaan,278 ja Turussakin oli paino-

tettu skitsofrenian varhaisoireiden ja skitsofreniapotilaan aivojen kuvantamistutkimusta 

sen jälkeen, kun Turkuun perustettiin PET-keskus 1980-luvun puolivälissä.279 Psykososi-

aalista tarkastelua skitsofrenian etiologiassa säilytti vahvimmin Oulun yliopisto pyrki-

myksessään kartoittaa skitsofrenian riskitekijöitä. 

 

Ulkomaalaisen arvioijapaneelin Suomen Akatemialle suorittamassa katsauksessa Suo-

messa vallitsi vuosina 1994–1995 siirtymävaiheen ilmapiiri, jossa eri koulukuntien edus-

tajien kesken käytiin ymmärtävää ja yhteistyökykyistä vuoropuhelua kansainvälisesti 

harvinaisella tavalla.280 Suomen kaltaisessa pienessä maassa tämä ei ollut uusi ilmiö, jos-

kin nyt oli selvästi havaittavissa psykologisen selittämisen irtautuminen biologisista seli-

tyksistä. Biologisen psykiatrian voittokulkua edesauttoi suomalaisen psykiatrian tavoite 

tehdä kansainvälisesti tunnustettua tutkimusta. Tähän liittyen Suomen psykiatriyhdistyk-

sen ja Suomen Akatemian Terveydentutkimuksen toimikunnan yhteistyönä perustettiin 

                                                           
275 Gach 2008, 691–692. 
276 Helén & Hämäläinen & Metteri 2011, 41. 
277 Pylkkänen 2001, 8–9. 
278 Tiihonen et al. 2001, 71. 
279 Salokangas et al. 2001, 81–83. 
280 Heikkinen 1996, 15. 
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vuonna 1998 psykiatrian tutkijakonsortio, jonka tutkijakoulutuskursseilla luennoi kan-

sainvälisesti nimekkäitä tutkijoita. Johannes Lehtonen katsoikin, että juuri biologisen 

psykiatrian voimistuminen (KTL:n itsemurhien ehkäisyprojektin tuottaman laadukkaan 

tutkimuksen ohella) oli johtanut kansainvälisen julkaisutoiminnan vahvistumiseen.281 

Suomalaisen tutkimustoiminnan näkyvyys maan rajojen ulkopuolella kasvoikin tasai-

sesti, mihin lienee vaikuttanut tutkimuksen mielenterveyspoliittisen painotuksen heiken-

tyminen ja jo mainittu kiinnostus teoreettisempiin tutkimusaiheisiin. Psykiatrian kentän 

muutos näkyi myös julkaisujen luonteessa; skitsofreniaa käsittelevistä väitöskirjoista ar-

tikkeliväitöskirjoja oli ennen vuotta 1994 20%, kun tämän jälkeen vastaava luku oli 76%. 

Muutos selittynee kansainvälisen yhteistyön kasvulla ja rahoituspolitiikan muutok-

sella.282 Tutkimuksen arvo mitattiin impaktilukemien kautta, jolloin ulkomaiset arvostuk-

set ohjasivat myös skitsofrenian syitä koskevaa tutkimusta. Uusliberalistisen ajattelun 

mielenterveyspolitiikkaan tuoma tulosten ja tehokkuuden ilmapiiri283 suosi biologista lä-

hestymistapaa psykodynamiikan ja sosiaalipsykiatrian kustannuksella; näiden tutkimus-

asetelmat olivat olleet aikaa vieviä ja saadut tulokset sekä niiden käytännön merkitys var-

sin epämääräisiä. Näissä olosuhteissa skitsofrenian syytutkimuksen biologinen painotus 

oli väistämätön, eikä sitä nähty tarpeelliseksi jarruttaa; olihan biologisen etiologian löy-

tyminen jo aivan kulman takana. 

 

Vaikka psykiatrinen tutkimus oli etääntynyt yhteiskunnallisista tarpeista, etiologisen tut-

kimuksen tuottamilla tehokkailla hoitokeinoilla olisi mahdollisesti yhteiskunnallista mer-

kitystä. Näin voitaisiin päästä eroon mielenterveyden häiriöihin liittyvästä toimintakyvyn 

menetyksestä, pitkän lääkehoidon seurauksena syntyvästä komorbidisesta somaattisesta 

sairastavuudesta sekä kasvaneesta kuolleisuudesta muun muassa kohonneen itsemurha-

riskin seurauksena. Lopputulos oli päinvastainen, sillä uusien menetelmien siivittämä 

etiologisen tutkimuksen runsauden sarvi oli kyllä ehtymätön, muttei tuloksia tuottava. 

Aina vain uusien riskitekijöiden tunnistaminen ei kääntynyt säästöiksi ja tehokkuudeksi 

kliinisessä hoitotyössä.  

 

                                                           
281 Lehtonen 2003, 25–26. 
282 Koskinen et al. 2004a, 46.  
283 Hämäläinen & Metteri 2011, 126. 
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Vuosituhannen lopulla (1999) ilmestyi uusimpaan tutkimustietoon pohjautuva psykiat-

rian oppi- ja käsikirja, jonka kirjoittajakuntaan kuului psykiatrien kärkikasti.284 Käsitys 

skitsofrenian syistä muuttui olennaisesti suhteessa Achtén, Alasen ja Tienarin oppikirjan 

painoksiin. Teoksen skitsofreniaa koskevan luvun vastuukirjoittaja oli Oulun yliopiston 

psykiatrian professori Matti Isohanni. Teoksen ilmestyminen ja siinä esitetty skitsofre-

niakäsitys alleviivasi etiologiakäsityksen muutosta ja suomalaisen psykiatrian uutta vai-

hetta. Psykososiaalinen näkökulma, erityisesti psykodynaaminen ja perheympäristöön 

keskittyvä tutkimus ohitettiin nyt historiallisen katsauksenomaisesti. Suurin osa refe-

roidusta etiologisesta tutkimuksesta käsitteli biologisia tekijöitä, vaikka ”jopa” joillakin 

psykososiaalisilla tekijöillä saattoi olla merkitystä. Niiden rooli oli kuitenkin ”kiistelty ja 

epäselvä”.285 Toisaalta samanlainen epävarmuus oli nähtävissä biologisten tekijöiden kä-

sittelyssä, vaikka tätä seikkaa jätettiinkin painottamatta. Biologisia syytekijöitä listattiin 

suuri määrä, mutta löydösten yhteys skitsofrenian syntyyn jäi epäselväksi. Erilaisia seli-

tystapoja integroivina lähestymistapoina esitettiin alttius-stressi-malli (diathesis-stress) 

sekä haavoittuvuusteoria (vulnerability), joissa skitsofreniapotilaiden ajateltiin olevan pe-

rinnöllisesti tai myös rakenteellisesti muita alttiimpia sairastumaan elämän stressi- tai 

kriisitilanteissa.286 Näin ymmärrys skitsofrenian syntyprosessista sisälsi edelleen samoja 

elementtejä kuin aiempien vuosikymmenien skitsofreniakäsitys; Viljo Räkköläistä modi-

fioiden jokin skitsofreenikossa teki hänet muita alttiimmaksi normaalin elämän tapahtu-

mille. Alttius-stressi-malli muistuttikin tässä mielessä skitsofreniaprojektin yhteydessä 

esitettyä mallia, jossa ulkoiset tapahtumat vaikuttivat kehityksen aikana skitsofrenia-alt-

tiin rakenteen syntyyn. Nyt rakenne ei vain enää ollut psyykkinen, vaan neuronaalinen. 

 

Käsitykset sairausprosessista sekä alttiuden synnyn ja sairauden puhkeamisen syistä oli-

vat oleellisesti muuttuneet, eikä niissä enää ollut sijaa psykologisille oletuksille. Näke-

myksen kutsuminen integratiiviseksi oli harhaanjohtavaa, sillä yhdistämisellä tarkoite-

taan yhdeksi, toimivaksi kokonaisuudeksi sekoittamista; ei ollut kuitenkaan selvää, mil-

laista alttius-stressi-mallissa esitettyjen selitystapojen keskinäinen suhde ja vuorovaiku-

tus olivat. Näin systeemiteoreettisen lähestymistavan ongelmat säilyivät, vaikka biologi-

nen tutkimus kiistatta johti etiologisen tiedon karttumiseen. Integroiva lähestymistapa 

                                                           
284 Lönnqvist et al. 1999. 
285 M. Isohanni et al. 1999, 71–79. 
286 M. Isohanni et al. 1999, 78–79. 
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siirtyi biologisen normaalitieteen287 työskentelyssä taka-alalle. Lienee tarpeellista huo-

mauttaa, että suomalaisen psykiatrian peruskäsitykseksi omaksuttu teoria oli edelleen var-

sin epätarkka. Alttiudella ja stressillä oli monenlaisia merkityksiä, mitä erilaisten tutki-

mustulosten kattava referointi alttius-stressi-mallin yhteydessä osoitti.  

 

Näkemys skitsofrenian etiologiasta oli tarkentunut vuoden 2001 toiseen painokseen, jossa 

sairauden syntytapaa eli patogeneesiä koskien esitettiin neljä teesiä. Ensimmäinen näistä 

oli etiologian monitekijäisyys. Skitsofrenian perussyyksi ehdotettiin geneettisiä DNA-

muutoksia, jotka aktivoituivat ympäristötekijöiden vaikutuksesta. Nämä ympäristötekijät 

saattoivat olla biologisia, kuten viruksia tai myrkkyjä, mutta myös psykososiaalisia. Ge-

neettisen alttiuden rinnalle tai tilalle nostettiin kehityksen ja ympäristön yhteisvaikutus. 

Joko geneettisellä alttiudella tai ilman, skitsofrenian myöhempi puhkeaminen edellyttäisi 

aivojen kehityksen poikkeavuutta lapsuudessa ja nuoruudessa. Kun aivojen kypsymiske-

hitys häiriintyi, aivojen perusrakenne muodostui skitsofrenia-alttiiksi. Kyseinen näkemys 

skitsofreniasta kehityksellisenä häiriönä oli suomalaista psykiatrista tutkimusta hallitseva 

teema. Koska neuropsykiatrisessa tutkimuksessa oli havaittu poikkeavuuksia lähes kai-

killa aivoalueilla, ajatus skitsofreniasta neuronaalisten yhteyksien sairautena (disease of 

”neuronal connectivity”) oli kasvattanut suosiotaan. Skitsofrenia ei toisin sanoen paikan-

tunut mihinkään aivojen osaan, vaan niihin mekanismeihin, jotka muodostivat yhteyksiä 

aivoalueiden välille. Tulkinnan oletettiin selittävän skitsofrenian moninaista oirekuvaa. 

2000-luvun alusta lähtien skitsofrenia on siten nähty yhdellä termillä ilmaisten aivojen 

tiedonkäsittelyn säätelyhäiriönä.288 Kontrasti oli melkoinen Psykiatria-teoksen vuoden 

1994 painokseen, jossa yhä puhuttiin ”malignista identiteettikriisistä”.289 Psykososiaali-

sen paradigman aika oli auttamatta ohi. 

 

3.2. Sosiaalipsykiatriasta psykiatriseen epidemiologiaan 

 

Psykososiaalisen paradigman poikkitieteellisyyttä korostanut ilmapiiri ilmeni edelleen si-

ten, että biologisen näkökulman vahvistuminen herätti psykiatrien vanhan polven kes-

kuudessa huolta tieteenalan tulevaisuudesta. Biologisen paradigman pelättiin johtavan 

                                                           
287 Normaalitieteellä tarkoitetaan tieteenfilosofiassa vaihetta, jossa tieteellisiä sääntöjä soveltamalla lisätään 

paradigmassa tärkeänä nähtyä tietoa, tieteellinen tieto siis kumuloituu. Tieteen termipankki: normaalitiede, 

elektr. dokumentti. 
288 M. Isohanni et al. 2001, 79–80. 
289 Alanen 1994, 356. 
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psykiatrian yksipuolisuuteen ja inhimillisyyden, vuorovaikutustekijöiden sekä sairauden 

elämänkaaren sivuuttamiseen poikittaisen ja lyhytkestoisen tutkimusotteen soveltamisen 

myötä.290 Tällöin normaalitieteen ihanteen mukainen tutkimus supistuisi syytekijöiden 

keräämiseksi. Jos psykodynaamisen etiologiakäsityksen kohtalona oli ajautua pois psyki-

atrian valtavirrasta, mitä tapahtui sosiaalipsykiatrisille vaikutteille? 1990-luvun jälkeen 

sosiaalipsykiatrinen tutkimus keskittyi esimerkiksi depression epidemiologian ja laitos-

tenpurkamisprosessin seurauksien tutkimukseen.291 Jälkimmäistä tutkimussuuntausta 

motivoi 1990-luvun terveydenhuoltouudistus, jonka seurauksena psykiatria joutui kamp-

pailemaan resursseista muiden lääketieteen erityisalojen kanssa.292 Skitsofrenian sosiaa-

lipsykiatrinen tutkimus oli näin ollen vähäistä. Matti Isohanni katsoi, että suuret sosiaali-

set haasteet ja biologisen psykiatrian nousu olivat yleisesti vähentäneet sosiaalipsykiat-

rian merkitystä.293 Yhteiskunnan heikentynyt taloustilanne näkyi pehmeiden arvojen tor-

jumisena heikentäen sosiaalipsykiatriaan liittynyttä yksilön ymmärtämistä ja sosiaalisen 

kokemuksen tarkastelua; yhteiskunnallisten arvojen muuttuessa sosiaalipsykiatrinen syy-

tutkimus typistyi mielenterveyden häiriöiden epidemiologiaksi.  

 

Spesifejä riskitekijöitä kartoittava epidemiologia oli 1990-luvun etiologisen skitsofre-

niatutkimuksen pääsuuntauksia. Sosiaalipsykiatriseksi luokiteltava näkökulma säilyi so-

siodemografisten muuttujien, kuten skitsofrenian maaseutu- ja kaupunkieroavaisuuksien 

tarkastelussa. Niin kutsutun etiologisen epidemiologian tavoitteena oli eristää yksilöity-

jen syytekijöiden vaikutukset, jolloin erityishuomion kohteena oli ilmiöiden kausaliteetin 

hahmottaminen; seikka, joka lienee skitsofrenian sosiaalipsykiatrisessa syytutkimuksessa 

aiheuttanut eniten harmaita hiuksia. Kausaliteetin tarkentamiseksi sovellettiin toisaalta 

erillisiä koejärjestelyitä ja seurantatutkimuksia, mutta ehkä ensisijaisesti tapaus-verrokki-

tutkimusta. Etiologisessa epidemiologiassa varsinaisia koeasetelmia ei tehty, mutta tie-

tylle riskitekijälle altistuneita verrattiin altistumattomaan kontrolliryhmään.294 Tällainen 

tutkimustapa oli mahdollinen suurissa prospektiivisesti seuratuissa väestöotoksissa, kuten 

kohorteissa295. 

                                                           
290 Veijola & M. Isohanni 1998, 167. 
291 Kaltiala-Heino et al. 2001, 123. 
292 Hämäläinen & Metteri 2011, 114–115. 
293 Isohanni, Matti 2000:” A Rebirth of Social Psychiatry?” Psychiatria Fennica 31, 26–38. 
294 Ahrens et al. 2014, 5. 
295 Alun perin kohortilla (cohort) on tarkoitettu syntymäajankohdan perusteella määriteltyä väestönosaa. 

Termi on sittemmin laajentunut tarkoittamaan myös mitä tahansa määrättyä henkilöiden joukkoa, jota seu-

rataan ajanjakson aikana (kohorttitutkimus). A Dictionary of Epidemiology 2014, 49. 
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Hyvinvointivaltion kehittämisen yhteydessä muodostetut kohortit alkoivat 1990-luvulle 

tultaessa ylittää skitsofrenian puhkeamisen ikähaarukan, mikä mahdollisti kattavat tutki-

mukset koskien skitsofrenian elämänkaarta. Näin toisen maailmansodan jälkeinen väes-

töpoliittinen huoli äitien ja lasten terveydestä296 koitui skitsofreniatutkimuksen eduksi. 

Aineistoa pidettiin erityisen hyödyllisenä sen jo pitkälti hyväksytyn näkemyksen vuoksi, 

että raskaus- ja synnytyskomplikaatiot lisäsivät skitsofreniariskiä. Kaikki aineistot eivät 

tietenkään olleet täysin optimaalisia, sillä niitä ei ollut koottu skitsofreniatutkimusta sil-

mällä pitäen, ja käytössä oleva data oli tässä mielessä puutteellista.297 Etiologisen epide-

miologian menetelmät yhdistettiin usein skitsofrenian biologisten riskitekijöiden tutki-

mukseen.298 Samalla sairastuminen vakaviin mielenterveyshäiriöihin alettiin mieltää en-

sisijaisesti riskin299 käsitteen kautta. Tutkittavat tekijät eivät siis olleet varsinaisesti skit-

sofrenian syitä, vaan riskiä kasvattavia tekijöitä. Esimerkiksi tupakointi saattoi lisätä skit-

sofreniariskiä, mutta tällöin ei ollut välttämättä kyse sen kausaalisesta vaikutuksesta, vaan 

esimerkiksi pyrkimyksestä helpottaa sairauden varhaisoireita tai siitä, että geneettinen alt-

tius lisäsi sekä skitsofrenia- että tupakointitaipumusta. Riskin ja sairauden välillä vallitsi 

korrelaatio, jonka kausaliteetti oli epävarma. Tästä syystä analyyttinen epidemiologia ei 

onnistunut pakenemaan sosiaalipsykiatrisen tutkimuksen perusongelmaa. Pitkittäisen tut-

kimusotteen yleistyminen teki kuitenkin mielenterveyshäiriöiden ilmaantuvuuden300 mit-

taamisesta, jonka kautta sairastumisriski usein määritettiin, aiempaa luotettavampaa. 

 

3.2.1. Skitsofrenian ilmaantuvuuden muutoksen ontologinen ongelma 

 

1980-luvun kuluessa monista maista oli raportoitu tutkimustuloksia, joiden perusteella 

sekä skitsofrenian vallitsevuus eli prevalenssi että insidenssi olivat vähenemässä.301 Jos 

nämä muuttujat pysyivät stabiileina, niillä ei ollut merkitystä skitsofrenian etiologian kan-

                                                           
296 Ks. esim. Harjula 2007, 59–68. 
297 Jääskeläinen et al. 2015, 8. 
298  Ks. esim. Koskinen et al. 2004b, 17–20. 
299 Riski on jonkin tapahtuman todennäköisyys määritellyssä populaatiossa tietyllä ajanjaksolla. A Dicti-

onary of Epidemiology 2014, 250. 
300 Ilmaantuvuus (incidence) tarkoittaa sairauden alkamiskertojen tai sairastuvien ihmisten määrää tietyllä 

ajanjaksolla määritellyssä populaatiossa. Sen sijaan esiintyvyys (prevalence) tarkoittaa sairauden esiinty-

mistä. Ilman tarkempaa määrettä viittaa yleensä pisteprevalenssiin eli ihmisten määrään, joilla on kyseinen 

terveydentila määriteltynä ajan hetkenä. A Dictionary of Epidemiology 2014, 144, 256. 
301 Cannon & Jones 1996, 605. 
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nalta, mutta erityisesti ilmaantuvuuden muutokset saattoivat johdattaa skitsofrenian syy-

tekijöiden jäljille. Ilmaantuvuuden muutos antoi olettaa skitsofrenian ja modernisaation 

yhteyttä, mitä oli spekuloitu jo sosiaalipsykiatrian piirissä. Kyseessä saattoi tosin olla 

epäonnistuneista tutkimusjärjestelyistä seurannut tilastollinen harha, esimerkiksi ensim-

mäisten ja sitä seuraavien hoitokontaktien sekoittuminen.302 Skitsofrenian etiologisen tut-

kimuksen kannalta oli mielenkiintoista selvittää, oliko ilmiö todellinen. Psykologi John 

Readin mukaan käsitystä skitsofrenian yhtäläisestä esiintyvyydestä kaikissa maissa kaik-

kina aikoina on perusteettomasti pidetty todisteena sairauden biologisesta alkuperästä ja 

ympäristötekijöiden merkityksettömyydestä.303 Jos skitsofrenian insidenssi ei ollutkaan 

vakaa, muutos kääntyi myös etiologisia oletuksia kyseenalaistavaksi. 

 

Ilmaantuvuuden muutos nosti jälleen psykiatriseen keskusteluun skitsofrenian diagnos-

tiikkaan liittyvät ongelmat, ja aiheesta käyty debatti sai jopa ontologisia äänenpainoja. 

Esimerkiksi Raimo Salokangas eritteli tutkimusta häiritseviä tekijöitä, kuten tehtyjen tut-

kimusten puutteet, skitsofrenian tiukentuneet diagnostiset kriteerit (1980) sekä hoitokäy-

tännön muutokset. Hän päätteli kuitenkin varovasti, että skitsofrenian todellinen ilmaan-

tuvuus saattoi olla vähenemässä yhteiskunnan sosiaalisten ja taloudellisten muutosten 

sekä terveydenhuollon kehityksen seurauksena. Näiden vaikutus saattoi tosin kohdistua 

skitsofreniaksi tunnistettuihin oirekuviin, eivätkä ne silloin vähentäisi psykopatologiaa 

sinänsä.304 Näin Salokangas ei olettanut yhteiskunnan muutoksella välttämättä olevan 

etiologista merkitystä; oliko Kalle Achtén oletus skitsofrenian universaalista luonteesta 

säilynyt 30 vuoden ajan? 

 

Varovaisuudestaan huolimatta Salokangas ei välttynyt psykiatri Jorma Laitisen305 esittä-

mältä kritiikiltä, joka kohdistui juuri tähän universaaliuden oletukseen.  Kritiikin ytimessä 

oli ajatus, että Salokangas hyväksyi yleisenä totuutena skitsofrenian ilmaantuvuuden 

maailmanlaajuisesti yhden prosentin suuruisena, ja että hoitoon tulleiden skitsofreniapo-

tilaiden määrä kertoisi luotettavasti ilmaantuvuuden muutoksista. Laitisen katsannossa 

                                                           
302 Cannon & Jones 1996, 605–606. 
303 Read 2013, 62–63. 
304 Salokangas, Raimo 1990: ”Väheneekö skitsofrenian ilmaantuvuus?”-katsaus. Duodecim 106, 1315–

1318. 
305 Laitinen oli vuonna 1994 julkaissut väitöskirjansa Lääketieteen mallit psykiatriassa: skitsofrenia tie-

teenfilosofisessa katsannossa, joka käsitteli nimensä mukaisesti skitsofrenian tieteenfilosofista luonnetta.  
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teesi ilmaantuvuuden universaaliudesta oli ristiriidassa sen kanssa, että Salokangas päät-

teli ilmaantuvuuden olevan mahdollisesti vähenemässä. Skitsofrenian suhteen ei ollut sa-

massa yhteydessä mieletöntä kyseenalaistaa, oliko kyseistä sairautta olemassakaan.306 

Laitisen kritiikki oli tietenkin siinä mielessä perusteetonta, että Salokankaan myönnytys 

koski ajallista muutosta; skitsofrenian ilmaantuvuus oli aiemmin pysynyt yhden prosentin 

tienoilla, mutta tilanne oli nyt mahdollisesti muuttunut. Skitsofrenian vähenemisen mah-

dollisuuden hyväksyminen kertoi universaaliusoletuksen kyseenalaistamisesta, mikä oli 

edistysaskel suhteessa 1960-luvun tutkimuksiin.  

 

Merkityksellisempää oli skitsofrenian käsitettä koskeva kritiikki, eikä Salokangaskaan 

vastineessaan kiistänyt etiologian ja diagnostiikan välistä ongelmaa.307 Diagnostiikan 

epämääräisyys asetti etiologian tutkimuksen todellisen ongelman eteen; insidenssin muu-

toksista oli vaikea päätellä mitään, kun erot voitiin lukea muuttuneen diagnostiikan ja 

skitsofrenian oirekuvan muutoksen piiriin. Erityisen raskauttavaa psykiatrian kannalta 

oli, että ongelma oli tismalleen sama kuin 30 vuotta aiemmin suoritetuissa tutkimuksissa. 

Ilman etiologian tuntemusta ei ollut voitu määrittää, oliko skitsofreniaa edes olemassa 

tiettynä sairausentiteettinä eikä myöskään selvittää ilmaantuvuusmuutoksen merkitystä. 

Näin etiologian selvittäminen kytkeytyi laajemmin koko skitsofreniatutkimusta vaivaa-

vaan fundamentaaliseen ongelmaan. Toisaalta alttius filosofiseen pohdintaan ja kyseen-

alaistamiseen kertoo kriisin tunnistamisesta, mutta kriisistä oli tullut jo osa skitsofre-

niatutkimuksen identiteettiä.  

 

Duodecim julkaisi vuonna 1997 skitsofrenian etiologiaa käsittelevä teemanumeron, joka 

pureutui vallitsevaan ymmärrykseen skitsofrenian syistä.308 Tuolloin Matti Huttunen lau-

sui, että oletus skitsofrenian olemassaolosta saattoi olla syy siihen, ettei sairauden etiolo-

giaa ollut vuosikymmenienkään tutkimuksella onnistuttu selvittämään. Skitsofrenian kä-

site saattoi olla liian epämääräinen ollakseen informatiivinen, päätyen olemaan etiologista 

tutkimusta kahlitseva.309 Oletukset skitsofrenian olemassaolosta tiettynä tautina nähtiin 

vaarallisina, ja kentällä odotettiin neurobiologian valaisevan skitsofrenian etiologiaa: täl-

                                                           
306 Laitinen, Jorma 1991: ”Skitsofrenia – katoavaa kansanperinnettä?” –mielipide. Duodecim 107(5), 366–

373. 
307 Salokangas, Raimo 1991: ”Skitsofrenia – tarua vai totta?” –mielipide. Duodecim 107(5), 374–377. 
308 Duodecim 1997:113(24). 
309 Huttunen, Matti 1997: ”Skitsofrenia – psykiatrista kielipeliä?” -katsaus. Duodecim 113, 2585–2586. 
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löin diagnostinen yleiskäsite ’skitsofrenia’ jäisi vähitellen vain osaksi psykiatrian histo-

riaa.310 Tässä tilanteessa ei ollut yllättävää, että biologiseen etiologiaan ladattiin suuria 

odotuksia. Vuodesta 1996 asti käytössä ollut diagnostinen järjestelmä ICD-10 ei ollut ol-

lut erityinen edistysaskel diagnostiikan saralla säilyttäessään pitkälti jo DSM-III-luoki-

tuksessa esiintyneet ongelmat. 

 

3.2.2. Sosiaalietiologiasta biologisiin tulkintoihin 

 

Suomessa ei kuitenkaan luovuttu insidenssin etiologisen merkityksen tarkastelusta, sillä 

psykiatri Jaana Suvisaaren johdolla tehtiin 2000-luvun tienoilla ilmaantuvuuden muu-

tosta koskevia ja sitä selittämään pyrkiviä tutkimuksia. Tutkimuksissa pyrittiin välttä-

mään ulkomaisten kartoitusten virhelähteitä valitsemalla aineistoksi kohortteja sairaalaan 

ottojen tarkastelun sijaan.311 Suvisaari ja muut havaitsivat skitsofrenian ilmaantuvuuden 

sekoittavien muuttujien huomioimisen jälkeen todella laskeneen Suomessakin vuosina 

1954–1965 syntyneiden kohorttien välillä. Tästä tutkijat päättelivät, että yhden tai use-

amman, todennäköisesti varhaisiin elämänvaiheisiin liittyvän riskitekijän frekvenssi tai 

intensiteetti oli laskenut, tai vaihtoehtoisesti suojaavien noussut. Ero sosiaalipsykiatriseen 

tutkimukseen tuli ilmeiseksi tulosten tulkinnassa, sillä tutkimusryhmän esiin nostamat se-

litykset olivat ensisijaisesti biologisia. Muuttuneita riskitekijöitä saattoivat olla influens-

saepidemiat, joita tiedettiin esiintyneen vuosina 1953–57, mutta ei vuosina 1958–1965. 

Parantuneella terveydenhuollolla oli todennäköisesti osuutensa synnytykseen liittyvien 

komplikaatioiden vähenemisen myötä.312 Raskaudenaikaiset ja synnytykseen liittyvät on-

gelmat siis nähtiin tärkeimpinä skitsofreniariskin kasvattajina yhteiskunnallisiin rakentei-

siin liittyvän sosiaalietiologian sijaan. Yhteiskunnallisen muutoksen vaikutuskin pohjau-

tui siihen, kuinka se vähensi tai lisäsi biologisten riskitekijöiden määrää.  

 

Suvisaari kommentoi vuonna 2000 skitsofrenian häviämisestä käytyä keskustelua tode-

ten, että skitsofrenia tuskin oli häviämässä, sillä altistavien geenien yhtäkkinen katoami-

nen oli mahdotonta.313 Taustalla olevalla genetiikalla oli siis selvästikin Suvisaaren kat-

sannossa kriittinen merkitys skitsofrenian etiologiassa.  Samanlaista biologiaa korostavaa 

                                                           
310 Ibid. 
311 Suvisaari et al. 1999, 737. 
312 Suvisaari et al. 1999, 737–738. 
313 Suvisaari, Jaana 2000: ”Onko skitsofrenia häviämässä?” –pääkirjoitus. Duodecim 116(9), 925–926. 
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linjaa edusti skitsofrenian vuodenaikavaihteluita tarkastellut tutkimus, jossa Suvisaari ja 

muut tulkitsivat vuodenaikavaihteluiden vähenemisen olevan seurausta polion häviämi-

sestä rokotusohjelmien implementoinnin seurauksena.314 Näin skitsofrenian etiologiset 

selitykset olivat kytköksissä muihin tutkimushankkeisiin ja psykiatrian mielenkiinnon 

kohteisiin. Huomion kiinnittyminen varhaiskehitykseen oli luontevaa tilanteessa, jossa 

skitsofrenia käsitteellistettiin aivojen kehityshäiriöksi. Verratessa sosiaalipsykiatrian ja 

tuoreemman epidemiologisen tutkimuksen selitystapoja on selvää, että käsitys sairauden 

etiologiasta muutti samaakin menetelmää hyödyntäneen tutkimuksen luonnetta ja tulos-

ten merkitystä.  

 

Skitsofrenian ilmaantuvuuden oli kartoitustutkimuksissa havaittu olevan korkeampi har-

vaanasutussa Itä- ja Pohjois-Suomessa, mitä molekyylibiologian vahvistumisen myötä 

alettiin selittää geneettisellä alttiudella.315 Sen sijaan Yhdysvalloissa ja Euroopassa kau-

punkiasumisen oli havaittu toimivan skitsofrenian riskitekijänä.316 Tämä skitsofrenian 

esiintyvyyttä koskeva perusasetelma vaikutti kuitenkin olevan muuttumassa. Jari Haukka 

ja muut panivat merkille vuosina 1950–1969 syntyneitä kohortteja tarkastellessaan, että 

ilmaantuvuutta tarkastellessa kaupunkisyntymä nousi skitsofrenian riskitekijäksi vuo-

desta 1955 eteenpäin.317 Aiemmassa tutkimuksessa oli myös havaittu, että skitsofrenian 

ilmaantuvuus väheni nopeammin maalla syntyneiden keskuudessa.318 Vaikutti siis siltä, 

että 1960-luvun sosiaalipsykiatriassa korostetulla nykyaikaistumisella todella oli ollut yh-

teys skitsofrenian puhkeamiseen, mutta sen osoittaminen onnistui vasta pitkässä seuran-

nassa.  

 

Skitsofreniariskiä lisäävät piirteet eivät välttämättä olleet olleet olemassa ennen 1960-

lukua, tai niiden intensiteetti saattoi olla kasvussa. Tämä kehitys liittyi Haukan ja muiden 

mielestä yhteiskunnalliseen muutokseen, mutta spesifien riskitekijöiden luonnetta ei yk-

silöity; sen sijaan skitsofrenian aiemmissa tutkimuksissa havaittu suurempi ilmaantuvuus 

                                                           
314 Suvisaari et al. 2000, 322. 
315 Hovatta et al. 1997, 357. 
316 Freeman 1994, 39. 
317 Haukka et al. 2001, 1045. 
318 Suvisaari et al. 2000. 
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maaseutumaisilla alueilla luettiin geneettisten tai varhaisympäristön biologisten tekijöi-

den piiriin.319 Skitsofreniatutkimuksessa oli tultu kauas 1960- ja 1970-lukujen innokkuu-

desta tehdä muuttoliikkeeseen liittyviä sosiologisia hypoteeseja, kun muuttoliikkeen vai-

kutusta selitettiin nyt riskigeenitihentymien purkautumisella. Samalla psykiatrisen tutki-

muksen ja skitsofrenian selittämisen monitieteellisyys oli tullut tarkoittamaan pelkästään 

tilastotieteellisten menetelmien hyödyntämistä. 

 

3.3. Syytutkimus uudelleen tunnustaa sosiaalipsykiatrian 

 

Matti Isohanni peräänkuulutti vuosituhannen vaihteessa tarvetta sosiaalisen psykiatrian 

uudelleen tunnustamiselle (recognition); ilman sosiaalisen näkökulman soveltamista neu-

rotieteet ja käytännön hoitotyö korvaisivat psykiatrian kokonaan. Sosiaalipsykiatrista lä-

hestymistapaa ei kuitenkaan voinut puolustaa ilman näkökulmaa tukevia tieteellisiä fak-

toja. Isohannin sanoin sosiaalipsykiatria oli herkkä psykiatrian ala, joka tarvitsi erityis-

apua selvitäkseen ”kylmässä ja myrskyisässä maailmassa”.320 Isohannin kommentti oli 

siinä mielessä yllättävä, että alttius-stressi-mallin mukainen skitsofreniakäsitys oletti 

myös psykososiaalisilla tekijöillä olevan vaikutusta sairauden puhkeamiseen. Tästä 

myönnytyksestä huolimatta sosiaalisiin syytekijöihin keskittyvää tutkimusta tehtiin var-

sin vähän, 1990-luvulla ainoastaan yksi väitöskirjatutkimus, joka tarkasteli aiemmin suo-

sittua sosiaaliluokkaa skitsofrenian riskitekijänä.321 Seuraava aihetta käsittelevä väitös-

kirja julkaistiin vasta vuonna 2015, lähes 20 vuotta myöhemmin. On pääteltävä, että psy-

kiatrit pitivät psykososiaalisen stressin vaikutusmahdollisuuksien tunnustamista riittä-

vänä kontribuutiona skitsofrenian sosiaalisten syiden tarkasteluun, oletettavasti siksi, että 

psykososiaaliset riskitekijät olivat usein sairastumisen kannalta epäspesifisiä322. Niinpä 

psykososiaalisten stressitekijöiden kartoittaminen ei olisi johtanut spesifin etiologian löy-

tämiseen, vaikka lähestymistavalla olisi voinut olla merkitystä sairauden ehkäisyssä. 

 

                                                           
319 Haukka et al. 2001, 1050–1051. 
320 Isohanni, Matti 2000:”A Rebirth of Social Psychiatry?” Psychiatria Fennica 31, 26–38. 
321 Koskinen et al. 2004a, 49–60. 
322 Salokangas 2000, 9. 
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Kyseisten väitöskirjojen tulokset olivat joka tapauksessa varsin mielenkiintoisia, sillä ne 

kyseenalaistivat vallitsevan näkemyksen skitsofrenian ja matalan sosiaaliluokan yhtey-

destä Pohjois-Suomen vuoden 1966 (NFBC1966)323 –syntymäkohortin pohjalta. Tutki-

mus aineisto oli siis peräisin samalta ajanjaksolta, jota sosiaalipsykiatrit olivat pitäneet 

yhteiskunnan sairastuttavan vaikutuksen kannalta erityisen mielenkiintoisena. Psykiatri 

Taru Mäkikyrö havaitsi, että skitsofrenian kumulatiivinen ilmaantuvuus324 23 ikävuoteen 

mennessä oli kaksinkertainen luokan I kuin luokkien II-IV nuorten keskuudessa, vaikka 

ero tasoittuikin muutaman vuoden seurannassa.325 Sosiaaliluokka arvioitiin edelleen isän 

ammatin ja sen saaman arvostuksen perusteella.326 Mäkikyrö tukeutui havainnon selittä-

misessä nopeaan yhteiskunnalliseen muutokseen ja siitä seuranneeseen sosiaaliseen liik-

kuvuuteen, tarkemmin tästä muutoksesta seuranneeseen stressiin aseman säilyttämisestä. 

Kohortin isät olivat nähneet erityisen paljon vaivaa korkeamman sosioekonomisen ase-

man saavuttamiseksi, sillä suurin osa sosiaaliluokan I skitsofreenikoiden isovanhemmista 

oli kuulunut luokkaan V eli maanviljelijöihin.327 Emmi Keskinen sai myöhemmin vastaa-

via tuloksia, joissa äidin korkea koulutusaste oli skitsofrenialle altistava tekijä. Keskinen 

hyödynsi samaa selitystapaa kuin Mäkikyrö vedoten sosiaaliseen liikkuvuuteen kytkey-

tyviin stressitekijöihin.328 Näin saadut tulokset vahvistivat sosiaalipsykiatrian oletuksia 

yhteiskunnallisen muutoksen vaikutuksesta vedoten vieläpä psykologisen stressin etiolo-

giseen merkitykseen.  

 

Tulokset mukailivat tunnetun brittiläisen terveyserotutkijan Michael Marmot’n teokses-

saan Status Syndrome esittämää hypoteesia siitä, että elämäntilanteen tekee stressaavaksi 

riski pudota alaspäin sosioekonomisilla tikkailla.329  Marmot’n mukaan psykologinen 

stressikokemus oli sosioekonomisten terveyserojen taustalla, ja hierarkian merkityksestä 

                                                           
323 NFBC1966 kattaa käytännössä kaikki Oulun ja Lapin läänien syntymät yhden vuoden ajalta. Sen tavoit-

teena oli alun perin saada tietoa välittömästi synnytystä edeltävän ja sitä seuraavan ajanjakson terveydestä. 

Kätilöt keräsivät tietoa äideistä ennen lapsen syntymää kyselyn avulla, samoin syntyneiden lasten perustie-

dot kuten syntymäpäivä ja syntymäpaino, otettiin ylös. Äideistä kerätyt tiedot koskivat muun muassa äidin 

ikää, siviilisäätyä, lasten määrää, abortteja ja asuinpaikkaa. Seurantatutkimuksessa saatiin tietoa lapsesta 

28 päivän ikään asti ja yhteensä 12 068 syntymästä.  Rantakallio 1969, 10–13. 
324Kumulatiivinen ilmaantuvuus (incidence proportion) tarkoittaa ilmaantuvuutta ilmaistuna osuutena ko-

hortista tai riskiryhmästä. A Dictionary of Epidemiology 2014, 145. 
325 Mäkikyrö 1998, 37. 
326 Tutkimuksessa hyödynnettiin vuoden 1966 arviota isän sosiaaliluokasta. Luokassa I isän ammatti nautti 

korkeinta arvostusta ja vaati yleensä akateemista koulutusta. Tästä työn vaatima koulutustaso aleni asteit-

tain luokkaan IV asti, jonka muodostivat ammattitaidottomat henkilöt, kuten yövartijat ja toimistopojat. 

Talonpojat muodostivat luokan V. Mäkikyrö 1997, 246–247. 
327 Mäkikyrö 1998, 51–52. 
328 Keskinen 2015, 104–105. 
329 Marmot 2015, 114. 
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terveydelle oli saatu tuloksia reesusmakakien yhteisöjen tutkimuksissa.330 Ikävä kyllä 

mahdollisuudet koe-eläinmalleihin, joissa yksilöitäisiin ja siten vahvistettaisiin hierarki-

aan liittyvän stressin vaikutus skitsofrenian kaltaisen monimutkaisen neuropsykiatrisen 

sairauden etiologiassa, olivat ilmeisen rajoittuneita.331  

 

Psykiatrinen epidemiologia oli osoittanut skitsofrenian vallitsevuuden ja ilmaantuvuuden 

vaihtelevan alueittain. Näiden alueellisten erojen selittämisessä alettiin 2000-luvun kulu-

essa jälleen hyödyntää laajempaa sosiaalista ympäristöä käsitteleviä hypoteeseja. Kehi-

tyksen taustalla olivat uudet tarkentuneet analyysimenetelmät, joiden uskottiin lopultakin 

informoivan vanhaa syistä ja seurauksista käytyä debattia.332 Seurauksena oli sosiologis-

ten selitystapojen, kuten sosiaalisen disorganisaation, uusi mielekkyys.333 2010-lukua lä-

hestyttäessä tutkimus alkoi tuottaa niitä tieteellisiä faktoja, joita Matti Isohanni oli kai-

paillut kituvan sosiaalipsykiatrian avuksi.  

 

Kaupungistumisen tarkastelu yksilön sosiaalisen kokemuksen näkökulmasta sai uutta 

pontta psykiatri Jonna Perälän kaupunki-maaseutu-dikotomiaan kohdistaman kritiikin 

myötä.334
  Perälä korosti, että kaupungin ja maaseudun välistä vertailua vaikeuttivat tut-

kimuksissa esiintyneet määritelmälliset erot. Eri maiden kaupungit erosivat toisistaan so-

siokulttuurisesti,335 jolloin saatujen tulosten vertailu oli haastavaa. Haukan ja muiden ha-

vaitseman ”kaupunkisyntymän” kutsuminen skitsofrenian riskitekijäksi ei juuri edesaut-

tanut etiologista tutkimusta kaupunkisyntymän käsitteen epämääräisyyden vuoksi. Tästä 

syystä Perälä tähdensi tuoreen tutkimuksen korostavan muiden alueellisen tason tekijöi-

den merkitystä skitsofrenian etiologiassa, joita olivat esimerkiksi sosiaalinen pääoma336 

                                                           
330 Marmot 2015, 120. 
331 Ks. esim. Suvisaari, Jaana 2010: ”Uutta skitsofrenian riskitekijöistä” –katsaus. Duodecim 126(8), 869–

876. 
332 Ks. esim. Allardyce & Boydell 2006. 
333 Allardyce & Boydell 2006, 592–594. 
334 Perälän väitöskirja liittyi Mini-Suomi-hankkeen jatkona toteutetun Terveys 2000 –tutkimuksen osakar-

toitukseen Psykoosit Suomessa (PIF). Tutkimuksessa mitattiin psykoosien esiintyvyyttä sekä niihin liitty-

viä fyysisen terveyden ja toimintakyvyn ongelmia. Terveyden ja hyvinvoinnin laitos – Psykoosit Suomessa 

(PIF), elektr. dokumentti. Perälä et al. 2008 oli tämän artikkeliväitöskirjan osajulkaisu. 
335 Perälä et al. 2008, 345. 
336 Sosiaalinen pääoma on syntyperäinen tai yksilön toimintansa kautta keräämä vuorovaikutuksellinen re-

surssi, joka liittyy muodollisiin tai epämuodollisiin sosiaalisiin suhteisiin ja auttaa henkilöä esim. muiden 

resurssien hankkimisessa ja mahdollistaa sosiaalisen toiminnan. Tieteen termipankki: sosiaalinen pääoma, 

elektr. dokumentti. 
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ja sosiaalinen puute, jotka liittyivät vahvasti psykoottisiin häiriöihin kaupungeissa.337 Yk-

silön kokemus yhteydestään yhteisöön nähtiin jälleen merkityksellisenä olosuhteena, kun 

biologisten syytekijöiden rinnalle nostettiin sosiologiset selitysmallit. Perälä ja muut eivät 

katsoneet kaupunki-maaseutu-dikotomiaa osuvaksi alueellisten erojen selittäjäksi, mutta 

erilaisia biologisia riskitekijöitä listattiin laajalti.338 Tältä pohjalta on selvää, ettei ky-

seessä ollut biologisten tekijöiden korvaaminen sosiaalisilla, vaan näkemyksen monipuo-

listuminen. Kiinnostava kysymys onkin, mitä psykiatrit olivat tarkoittaneet puhuessaan 

”urbanisaatiosta” sellaisenaan; mitä urbanisaatiosta jäi jäljelle, kun se purettiin osiinsa? 

Käytännössä ei mitään, ja käsitteet kuten ”urbanisaatio” ja ”sosiaaliluokka” alettiinkin 

käsittää yhä useammin korvikemuuttujina (proxy variable) tai vaihtoehtoisesti yhdistel-

mämuuttujina, jotka eivät suoraan vaikuttaneet skitsofrenia-alttiuteen tai sairauden puh-

keamiseen. Menetelmien kehittyminen johti etiologisen tutkimuksen tarkentumiseen, 

jossa lähennyttiin biologisten ja sosiaalisten tekijöiden suoria vaikutuksia. 

 

2010-luku tiesi altistavien olosuhteiden tutkimuksen vahvistumista tarkentuneella otteella 

myös skitsofrenialta suojaavien tekijöiden osalta. THL:n tutkimusprofessori Jaana Suvi-

saaren tutkimusryhmä julkaisi vuonna 2014 skitsofrenialta suojaavia tekijöitä käsittele-

vän tutkimuksen, jossa vertailtiin suomenruotsalaisen vähemmistön ja suomalaisen val-

taväestön eroja skitsofreniasairastavuudessa. Tutkimuksessa korostettiin sosiaaliluok-

kaan liittyviä sosiaalisia tekijöitä; Suvisaaren ja muiden referoiman kirjallisuuden perus-

teella suomenruotsalaisilla oli paitsi parempi terveys ja korkeampi sosioekonominen 

asema kuin muulla väestöllä, ryhmää määritti myös kumulatiivinen sosiaalinen etu. Suo-

menruotsalaisilla oli vähemmän negatiivisia lapsuuden kokemuksia, he saivat enemmän 

sosiaalista tukea ja osallistuivat aktiivisemmin yhteisön toimintaan. Myös avioerojen ja 

työttömyyden määrä oli yhteisössä pienempi. Tämän perusteella Suvisaari ja muut päät-

telivät, että suotuisa sosiaalinen ympäristö saattoi antaa kestävyyttä vakavia mielenter-

veydenhäiriöitä vastaan, erityisesti miehillä. Tuloksistaan tutkijat totesivat;”these results 

add to the growing literature on social factors in the etiology of schizophrenia”.339 To-

teamus viittasi siihen, ettei sosiaalisten tekijöiden käsittely syytutkimuksessa ollut aiem-

                                                           
337 Perälä et al. 2008, 345. Psykiatrian yleisemmästä kiinnostuksesta sosiaalisiin selitystekijöihin ks. esim. 

Perälä 2013, 39–40. 
338 Ibid. 
339 Suvisaari et al. 2014, 306–307. 
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min ollut kovin suosittua. Toisaalta samalla elettiin sosiaalisen selittämisen uutta nousu-

kautta. Tämä näkyi Suomessa paitsi Perälän julkaisuissa, myös Keskisen jo mainitussa 

väitöskirjassa, joka keskittyi ensimmäisenä NFBC1966-aineiston pohjalta tehtynä tutki-

muksena skitsofrenialta suojaavien tekijöiden tarkasteluun.  

 

Sosiaaliseen ympäristöön liittyvien riskitekijöiden, kuten huonon tai suhteellisesti huo-

non sosioekonomisen aseman, kaupungissa kasvamisen tai vähemmistöstatuksen skitso-

frenian riskiä lisäävät vaikutukset yhdistettiin ”sosiaalisen lannistumisen” (social defeat) 

hypoteesissa, jota referoitiin Duodecim-lehden juhlanumerossa vuonna 2015. Sosiaalisen 

lannistumisen teoria oletti, että toistuvat lapsuuden kokemukset omasta huonommuudesta 

ja siitä, ettei kuulu joukkoon kasvattivat skitsofrenian riskiä.340 Malli pyrki siten yhdistä-

mään erilaisten sosiaalisten tekijöiden yhteisvaikutuksen huonon minäkokemuksen muo-

dostumisessa, jolloin myös käsitys ”psykososiaalisten stressitekijöiden” luonteesta tar-

kentui. Tutkimussuuntaus peräänkuulutti poikkitieteellisen skitsofreniatutkimuksen li-

säämistä lääketieteiden ja sosiaalitieteiden yhteistyönä, mikä viitoitti tietä kohti sosiaali-

psykiatristen painostusten paluuta Isohannin kuvaaman uudelleen tunnustamisen toivo-

malla tavalla. Analyysimenetelmien kehitys vaikutti olevan välttämätön askel, jottei olo-

suhteiden määrittelyssä tarvitsisi enää sanoutua irti kausaalisista oletuksista. Tämä ei kui-

tenkaan tarkoita, että sosiaalipsykiatria olisi jälleen nousemassa skitsofrenian syytutki-

muksen keskeisimpien tutkimussuuntien joukkoon tavalla, joka lähenisi psykososiaalisen 

paradigman aikaa. Pikemminkin kyse lienee psykososiaalisten tekijöiden selkeämmästä 

tunnustamisesta biologisen psykiatrian rinnalla ja sairastumisen osatekijöinä.  

  

                                                           
340 Hietala, Jarmo et al. 2015: ”Tutkimus on muuttanut käsitystämme psykooseista” -katsaus. Duodecim 

131, 2117–2124. 
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4. Psykososiaalinen selittäminen biologisen ikeen alla 

 

4.1. Aivokehityksellinen skitsofrenia ja skitsofrenogeenisyyden muuttuva merkitys 

 

4.1.1. Kehitysteoria Lontoon metrossa 

 

Paradigman vaihtuminen näkyi selkeimmin varhaisen perheympäristön tutkimuksen sa-

ralla. Siinä missä psykososiaalisen paradigman aikana oli suosittu haastattelumenetelmiä 

ja vuorovaikutusilmapiirin analyysiä, lähestymistapa vaihtui analyyttiseen epidemiologi-

aan ja aivokuvantamiseen, joka kytkeytyi tiiviisti käsitykseen skitsofreniasta aivojen nuo-

ruusiän kehityksen häiriönä. Uudet menetelmät mahdollistivat entistä tarkemmat yleisku-

vat aivojen rakenteesta ja mittasivat esimerkiksi eri aivoalueiden aktiivisuutta. Kehityk-

sellisen näkökulman omaksumisella oli positiivisia kliinisiä implikaatioita; varhain al-

kava skitsofrenia voitaisiin riskiryhmien kartoittamisen myötä jopa ennustaa ja sitä kautta 

kenties ehkäistä sairauden puhkeaminen. Cambridgen yliopiston professori Peter Jones 

kuvasi kuitenkin osuvasti sairastuvuuden ennakoinnin vaikeutta verraten sitä Lontoon 

metrokarttaan: reittivaihtoehtoja oli paljon, ja päätepysäkin arvioiminen oli lähtöaseman 

perusteella mahdotonta.341 Tästä huolimatta muutos kehitykselliseen näkökulmaan tapah-

tui melko nopeasti 1990-luvun kuluessa. Vuonna 1993 kehitysteoriaan suhtauduttiin vielä 

melko varovaisesti, ja etiologian heterogeenisyyttä korostettiin. Tuolloin biologisesti 

suuntautunut psykiatri Matti Huttunen totesi kalifornialaisen tutkimusryhmän hermoso-

lujen kulkeutumisen häiriötä sikiönkehityksessä indikoivasta tutkimuksesta näin: 

 

Ehkä on hyvä kuitenkin muistaa, että tämä elegantti tutkimus jännittävine tulok-

sineen oli tehty ainoastaan viidellä kuolleella skitsofreniapotilaalla. Skitsofrenia 

on käytökseen perustuva diagnoosi, jonka oirekuvan voivat hyvin todennäköi-

sesti aiheuttaa toisistaan suurestikin poikkeavat geneettiset ja biologiset häiriöt 

psykososiaalisine seurauksineen.342 

 

                                                           
341 Gissler, Mika & Paananen, Reija 2010: ”Mihin psykiatrista epidemiologista tutkimusta tarvitaan?”- ko-

kousseloste. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 47, 66–69. 
342 Huttunen, Matti 1993: ”Skitsofrenia ja keskushermoston sikiökautinen kehitys” -lehdistöreferaatti. Duo-

decim 109(14), 1215. 
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Huttunen totesi samassa yhteydessä olevan epäselvää, missä määrin otsa- ja ohimolohko-

jen alueilla havaitut muutokset kertoivat skitsofrenian kehityksellisestä etiologiasta ja 

missä määrin ne olivat seurausta lääkityksen ja kroonistumisen aiheuttamista muutok-

sista. Toisin sanoen Huttusen mielestä ei ollut syytä uskoa pelkän kehityksellisen teorian 

selitysvoimaisuuteen. 2000-luvulle tultaessa kehityksen häiriötä skitsofreniassa pidettiin 

todennäköisenä osasyynä taudin puhkeamiseen sairautta edeltävien ja sen alkuvaiheeseen 

kuuluvien poikkeavuuksien vuoksi, vaikka monissa sairastapauksissa tällaista poik-

keavuutta ei esiintynyt. Skitsofrenian varhaisten merkkien havaitseminen oli tuolloin jo 

monien tutkijoiden päämielenkiinnon kohde, ja tutkimusten valossa rappeuttavaa skitso-

freniakäsitystä uskottavampi.343 Raskausaikana sairastetun influenssan ja polion tutki-

mukset344  kuten myös synnytyskomplikaatioiden ja skitsofrenian yhteys antoivat syytä 

uskoa kehityksellisten tekijöiden merkittävyyteen kahden iskun mallin (two-hit-model) 

mukaisesti.345 Tässä mallissa ensimmäinen skitsofrenialle altistava osuma olisi geneetti-

nen, toinen taas kohtuaikainen vaurio tai myöhempi biologinen tai psykososiaalinen ta-

pahtuma.346 Kyseessä oli joka tapauksessa kehityksellisen mallin modifikaatio.  

 

Vuonna 2001 kehityksellinen hypoteesi oli päätynyt psykiatrian oppikirjoihin saakka, 

vaikka muita aivojen rakenteen muutoksia selittäviä hypoteeseja (esim. neurodegenera-

tiivisuus) ei ollutkaan voitu osoittaa vääräksi. Valintaa erilaisten mallien välillä vaikeut-

tivat tutkimuksissa saadut ristiriitaiset tulokset, minkä seurauksena harvojen syytekijöi-

den merkitystä oli pystytty kiistattomasti varmistamaan. Kehityksellisen teorian suosion 

taustalla ei siten ollut aukoton ja yhtenäinen todistemassa, joka olisi kääntänyt rationaa-

lisen tiedemiehen pään. Esimerkiksi Turun yliopiston skitsofrenian ensioireita kartoitta-

vassa tutkimuksessa aivojen rakenteen poikkeavuudet ennustivat skitsofrenian puhkea-

mista, mikä puhui skitsofrenian neurodegeneratiivisen etiologian puolesta.347 Voidaan 

kysyä, miksi kehityksellinen teoria oli tästä epävarmuudesta huolimatta rappeutuvaa suo-

situmpi. Aiemmin mainittujen kliinisten implikaatioiden ja aineistotyyppien tarjoamien 

tutkimusmahdollisuuksien lisäksi vaikutusta saattoi olla kehityksellisen mallin omaksu-

misen prognostisella merkityksellä. Jos aivot kehittyivät ja muokkautuivat rappeutumisen 

sijaan, hoidon vaikuttavuus ja sairauden prognoosi olivat oleellisesti parempia. Tässä 

                                                           
343 Niemi 2001, 19. 
344 Esim. Mednick et al. 1988; Suvisaari et al. 1999 ; Suvisaari et al. 2000.  
345 Cannon et al. 2002, 1081. 
346 Shorter 2005a, 318. 
347 Leinonen, Pekka 2003: ”Psykoosi – mielen ja aivojen sairaus” -pääkirjoitus. Suomen lääkärilehti 58(5). 



83 

 

mielessä kehitysteoria oli sairastuneen ja hoidon kannalta optimistisempi vaihtoehto. Ke-

hityksellisen poikkeavuuden tarkastelu kytkeytyi sosiaalipsykiatrisiin näkemyksiin, sillä 

sairastumista edeltävät ja sitä seuraavat eroavuudet haittasivat kouluttautumista, työelä-

mää ja sosioekonomista kehitystä (social performance).348 Mielisairaudella oli aina yksi-

lön psykososiaaliseen todellisuuteen kytkeytyvä merkitys, joka ilmeisesti liitettiin hoidol-

lisiin näkemyksiin ja etiologiseen optimismiin. Antti Parpolan psykiatrian historiaa ku-

vaavaa toivo-häpeä-dikotomiaa349 lainaten suomalaisessa psykiatriassa näytti olevan 

käynnissä toiveikas vaihe, jota skitsofrenian syykäsitys mukaili. 

 

Kehityksellisen näkökulman tutkimusta harjoitettiin varsinkin kohorttiaineistojen poh-

jalta, sillä ne tarjosivat kattavan näkökulman yksilön koko elämänkaareen. Yhdistämällä 

kohorttien tietoja rekisteritietoihin pystyttiin arvioimaan, oliko myöhemmin skitsofreni-

aan sairastuvalla yksilöllä varhaisia kehityksellisiä poikkeavuuksia. Helsinkiläisen syn-

tymäkohortin350 pohjalta havaittiin, että huono suoriutuminen motorista koordinaatiota 

vaativissa aineissa ennakoi myöhempää skitsofreniaa.351 Erityisesti Oulun yliopisto eri-

koistui kohorttitutkimukseen, kun NFBC1966-aineistossa käynnistettiin skitsofrenian ke-

hitystä ja kulkua elämänkaaren ajalla tarkasteleva psykiatrinen alatutkimus vuonna 

1992.352 Tutkimusta tehtiin Oulun ja Cambridgen yliopistojen yhteistyönä, sillä Isossa-

Britanniassa oli pitkä kokemus laajojen kohorttiaineistojen käytöstä. Matti Isohanni ja 

muut julkaisivat alatutkimuksen yhteydessä tehtyjen väitöskirjojen tulosten pohjalta 

koosteen vuonna 2004, jonka perusteella skitsofreniaan näytti liittyvän jatkuva kehityk-

sellinen poikkeavuus suuremmassa määrin motorisiin, mutta myös teoreettisiin kykyihin 

liittyen.353 Uudet kohortin pohjalta saadut tutkimustulokset täydensivät kehityksellistä 

näkökulmaa.354 Silti myös kehityksellinen skitsofreniatutkimus kärsi kausaliteetin mää-

rittämisen ongelmasta; esimerkiksi Graham Murray totesi puutteiden luokilla etenemi-

sessä ja älykkyysosamäärässä liittyvän myöhempään psykoosiin joko riskitekijöinä tai 

                                                           
348 Isohanni, Matti 2000:” A Rebirth of Social Psychiatry?” Psychiatria Fennica 31, 26–38. 
349 Parpola 2013, 282. 
350 Helsinki-syntymäkohortti on tapaus-verrokkitutkimus, joka perustuu kymmenen vuoden aikana (1951–

1960) Helsingissä syntyneiden lasten tietoihin. Lisätietoa saatiin terveydenhuolto- ja koulurekistereistä. 

Cannon et al. 1999, tiivistelmä. 
351 Cannon et al. 1999. 
352 Moilanen 2011, 4.  
353 M. Isohanni et al. 2004, 221. 
354 M. Isohanni et al. 2005; M. Isohanni et al. 2006. 
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häiriintyneen aivojen kehityksen merkkinä.355 Poikkeavuuksien ja myöhemmän sairastu-

misen yhteydestä oli vaikea sanoa mitään varmaa. Havaitut muutokset olivat vain skitso-

frenian etiopatogeneesin jäävuoren huippu, samalla tavoin kuin oireet olivat psykodyna-

miikan käsityksissä olleet seurausta pinnan alla vaikuttavista dynaamisista prosesseista.  

 

4.1.2. Biologinen syykäsitys muuttaa merkityssuhteita  

 

Kehityksellisen teorian suosio herätti luonnollisesti myös kysymyksen niistä tekijöistä, 

jotka kehityksen häiriintymistä aiheuttivat. Koska aivojen kehitys oli nuoruusikään jat-

kuva prosessi, perheympäristön etiologinen merkitys nähtiin edelleen kiinnostavana. 

NFBC1966-aineiston pohjalta oli havaittu jo vuonna 1988, että toisen vanhemman puute 

altisti psykiatrisille häiriöille – pojilla sairastumisriski oli tällöin kolminkertainen ja ty-

töillä nelinkertainen356, vaikka  kyseessä vaikuttikin myöhemmän tutkimuksen perus-

teella olleen sattumalöydös.357 Kiinnostus vanhemman menetykseen kumpusi ainakin 

osittain psykologisista kiintymyssuhdeteorioista, sillä kiintymyssuhde lapsen ja vanhem-

man välillä vaikutti aivojen toiminnalliseen kehitykseen ja jopa lapsen pysyvien toimin-

tamallien muodostumiseen.358 Näin ollen psykodynamiikasta luopuminen ei merkinnyt 

kaiken psykologisen selittämisen katoamista. 

 

Biologisten ja sosiaalisten tekijöiden vaikutusten erottaminen toisistaan määritti biologi-

sen ja psykososiaalisen selittämisen välistä rajankäyntiä, jonka tavoitteena oli etiologisten 

tekijöiden yksilöinti. Esimerkiksi psykiatri Antero Myhrman huomasi positiivisen yhtey-

den ei-halutun raskauden ja skitsofreniariskin välillä, mutta ei-haluttu raskaus saattoi psy-

kososiaalisen stressin biologisen kanavan lisäksi vaikuttaa lapsen kehitykseen ei-suotui-

san perheilmapiirin myötä.359 Kristiina Moilanen täydensi myöhemmin Myhrmanin teke-

mää tutkimusta ja havaitsi ei-toivotun raskauden vanhemman psykoosin yhteydessä li-

säävän sairastumisriskin yli 8-kertaiseksi, kun pelkkä vanhemman psykoosihistoria ne-

linkertaisti sen.360 Rajanvetoa vaikeuttivat näin ollen psykososiaalisten tekijöiden biolo-

                                                           
355 Murray 2005, 70. 
356 Moilanen & Rantakallio 1988, 182. 
357 Mäkikyrö et al. 1998; Mäki 2003. 
358 Mäntymaa, Mirjami et al. 2003: ”Tunteet, varhainen vuorovaikutus ja aivojen toiminnallinen kehitys” -

katsaus. Duodecim 119(6), 459–465. 
359 Myhrman et al. 1996, 639–640. 
360 Moilanen 2011. 
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giset vaikutuskanavat, tekijöiden yhteisvaikutukset ja toisaalta se, että käyttäytymisellä-

kin oli biologinen pohja. Biologia ja psykologia näyttäytyivät monin tavoin yhteen kie-

toutuneina, jolloin oli luontevaa keskustella näkökulmien yhteen liittämisestä jo psyko-

dynaamikkojen ehdottamalla tavalla. Muun muassa Johannes Lehtonen puhui aktiivisesti 

kehityksellisen neurobiologian ja varhaisvuorovaikutuksen yhdistämisestä erityisesti 

emootioiden näkökulmasta.361  Biologian ja psykologian lähtökohtien samankaltaisuutta 

kuvasti myös se, että Pirjo Mäki viittasi väitöskirjansa johdannossa ensimmäisenä psyko-

analyytikko John Bowlbyn teorioihin362, joiden mukaan varhainen ero äidistä altisti psy-

kiatrisille häiriöille.363  Nämä havainnot kaivoivat maata biologisen psykiatrian keskeisen 

mission, yksittäisten sairaustekijöiden löytämisen, alta. 

 

Ensimmäisten elinvuosien merkittävyys skitsofrenia-alttiuden synnyssä korostui neuro-

biologisen tiedon lisääntymisen mukana sen sijaan, että näkökulma olisi kuihtunut pois 

merkityksettömänä. Psykososiaalisuutta legitimoivaa uutta tietoa oli aivojen plastisuus, 

joka tarkoittaa aivojen kykyä muovaantua toiminnallisesti ja rakenteellisesti vastaamaan 

ympäristön ja elimistön tarpeita.364 1980-luvun puolivälissä käyty keskustelu psykoana-

lyysin ja biologian yhdistämisestä oli edustanut samaa lähestymistapaa. Lehtonen ja Eero 

Castrén laajensivat innokkaasti biologian ja psykoanalyysin yhdistämisen vuosituhannen 

vaihteessa geenien ja geeniekspression käsittelyyn viitaten nobelisti Eric Kandelin alus-

taviin tuloksiin; kaikki hoiva ilmeni lopulta luontona, sillä sosiaalinen ympäristö vaikutti 

geenien ilmenemiseen.365 Varhaiseen perheympäristöön kohdistuvaa tutkimusta ei voi pi-

tää uutena suuntauksena skitsofrenian etiologiassa, vaan se edusti ennemmin pitkään hal-

linneen sosiaalipsykiatrisen ja psykodynaamisen vaiheen jäänteitä. 2000-luvun alun tut-

kimus muutti kuitenkin merkitsevästi käsitystä hoivan vaikutusmekanismeista tehden 

niistä salonkikelpoisia biologisen paradigman sisällä. Psykoanalyytikkojen pitkäaikainen 

                                                           
361 Esim. Lehtonen & Castrén 2000. 
362 John Bowlby esitti kolmiosaisessa teoksessaan Attachment and Loss, että äidin ja lapsen välinen suhde 

ei rakentunut pelkästään ravintoon ja seksuaalisuuteen liittyville tarpeille, vaan jälkikasvun suojelemisella 

oli myös evolutiivinen funktio. Bowlbyn teoriat vaikuttivat merkittävästi myöhempään äidin ja lapsen suh-

detta käsittelevään tutkimukseen. Shorter 2005b, 48. 
363 Mäki 2003, 21. Mäki tutki lapsen ja äidin varhaisen eron vaikutusta skitsofreniariskiin (kesto 7 kk) 

Joulumerkkikoti-lasten aineistossa havaitsematta kuitenkaan merkitsevää yhteyttä näiden välillä. Joulu-

merkkikoteihin otettiin vastasyntyneitä lapsia turvaan perheistä, joissa äiti tai joku muu sairasti avointa 

keuhkotuberkuloosia. Lapsi vietiin turvakotiin heti syntymän jälkeen ilman kontaktia äitiin tai muihin per-

heenjäseniin. Mäkin aineisto oli peräisin vuosilta 1945–1965 Kuopiosta, Oulusta ja Tampereelta. Mäki 

2003, 50–53. 
364 Mäntymaa, Mirjami et al. 2003: ”Tunteet, varhainen vuorovaikutus ja aivojen toiminnallinen kehitys”-

katsaus. Duodecim 119(6), 459–465. 
365 Lehtonen & Castrén 2000, 17–18; Lehtonen 2003, 29. 
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toive biologian ja psykologian yhdistämisestä oli ironisesti toteutunut tavalla, joka diskre-

ditoi psykoanalyyttiset teoriat sinänsä; kuten Pirjo Mäki kuvaavasti totesi, psykoanalyyt-

tinen näkemys traumaattis-kehityksellisestä skitsofreniasta oli ”generally discredited”366.  

Usein lääketieteen harharetkeksi mielletty psykodynamiikka oli silti vähintäänkin esittä-

nyt skitsofrenian ymmärtämisen kannalta oleellisia kysymyksiä tavoitellessaan biologian 

ja psykologian syvällisempää yhdistämistä. 

 

Miten ymmärrys vanhempi-lapsi-suhteen etiologisesta merkityksestä suhteutui keskuste-

luun perheiden syyttelystä, jota pidettiin loppuun käsiteltynä biologisen psykiatrian pa-

luun myötä? Vielä 1990-luvulla tehtiin useita tutkimuksia, jotka tulkinnoissaan edustivat 

psykodynaamisten teorioiden jäänteitä.367 Esimerkiksi Juha Veijola puhui Kansaneläke-

laitoksen Uusikaupunki-Kemijärvi (UKKI)368 –tutkimushankkeeseen liittyneessä julkai-

sussa yhä ”psykoottisen psyykkisen rakenteen muodostumisesta” ja vanhemman psyko-

patologian merkityksestä siinä.369 Vanhemman käyttäytymisen ja niin kutsutun psykopa-

tologian käsittely ei kadonnut vuosituhannen vaihteessakaan, mutta kannanotot olivat 

melko varovaisia.370 Perheympäristöä ja vanhempien toiminnan vaikutusta lapsiin käsit-

televässä tutkimuksessa erityisen kiinnostavaa oli se, että vanhempia syyllistävistä tul-

kinnoista sanouduttiin harvoin eksplisiittisesti irti; psykodynamiikan piirissä tilanne oli 

toinen, ja asiasta koettiin olevan tarpeellista huomauttaa.371 Syynä lienee ollut muuttunut 

tieteellinen ilmapiiri; tutkimuksen teon konteksti oli erilainen kuin psykodynaamikoilla, 

jotka kärkkäästi yhdistettiin esimerkiksi Frieda Fromm-Reichmannin (1889–1957) skit-

sofrenogeeniseen äitiin nojautuviin selityksiin.372 Paradigman muutokset ilmenivät fun-

damentaalisina merkityssuhteiden muutoksina373,  joka näkyi skitsofreniatutkimuksessa 

                                                           
366 Mäki 2003, 46. 
367 Ks. esim. Wahlberg 1994; Veijola 1996; Mäkikyrö 1998. 
368 Tutkimusaineisto käsitti 1000 Etelä- ja Pohjois-Suomesta valittua henkilöä, joiden mielenterveyttä oli 

seurattu 16 vuoden ajan, ja jotka oli valittu vuosien 1968 ja 1969 väestörekistereistä, tässä järjestyksessä. 

Tutkittavat oli jaettu kolmeen syntymäkohorttiluokkaan 1905(6) –1921(2), 1922(3) –1938(9) ja 1939(40) 

–1954(5). Veijola 1996, 165. 
369 Veijola 1996, 154. 
370 Ks. esim. Suvisaari 1999, 72. 
371 Esim. Larmo 1992; Alanen 1993; Wahlberg 1994. 
372 Tunnetun psykodynaamisen teorian kehittäjän Frieda Fromm-Reichmannin mukaan skitsofreenikko oli 

kivuliaan epäluottavainen ja katkera muita ihmisiä kohtaan niiden varhaisten vääristymien ja hylkäämisten 

vuoksi, joita hän on lapsuudessaan kohdannut tärkeiden ihmisten, varsinkin skitsofrenogeenisen äidin ta-

holta. Skitsofreenikon tunnetason regressio ja maailmasta vetäytyminen johtuivat siis toistuvien hylkäysten 

pelosta. Fromm-Reichmann 1968, 265. 
373 Kuhn 1962, 84–85.  
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siten, ettei aiempia näkemyksiä nähty tarpeellisena kommentoida. Myös tuttujen käsittei-

den merkitykset muuttuivat, kuten tapahtui massan käsitteelle siirryttäessä newtonilai-

sesta einsteinilaiseen fysiikkaan.374 Kuten psykiatri Trevor Turner on huomauttanut, bio-

logisen psykiatrian nousu on riisunut vanhemmilta syntipukin viitan siksi, että skitsofre-

nia nähtiin aivosairautena.375 Näkökulma oli muuttanut myös vanhempien kontribuution 

ymmärtämistä, sillä sairastumisen ydin oli biologiassa, ei perhesuhteissa. Psyykkinen sai-

raus tarkoitti nyt kirjaimellisesti psyykkistä sairautta, medikalisoitunutta tilaa, ei persoo-

naan sekoittuvaa tapaa olla maailmassa, mihin neuroosin käsittäminen psykopatologiaksi 

näytti usein sekoittuvan. Näin myös vanhempien psyykkiset häiriöt olivat ensisijaisesti 

sairauksia, eivät henkilökohtaisia, lapsia sairastuttavia puutteita. Biologisessa sairauskä-

sityksessä ”psykopatologia” oli erotettu minuudesta, ja ”sairaustekijän” redusoituminen 

biologiseksi merkitsi sen moraalisten ulottuvuuksien katoamista.  

 

Vuosituhannen vaihteessa tarkasteltiin niin ikään syntymäjärjestyksen yhteyttä skitsofre-

niariskiin. Tuolloin psykiatri Liisa Kemppainen havaitsi, että skitsofreniariski aikuisuu-

dessa oli puolitoistakertainen ensimmäisenä syntyneiden poikien kohdalla.376 Saman ha-

vainnon vahvistivat Jari Haukka ja muut vuonna 2004.377 Mielenkiintoa herättävät toisis-

taan poikkeavat tulkinnat, joita samasta tutkimustuloksesta tehtiin. Vaikka Kemppainen 

haki syitä ilmiölle muun muassa synnytystapahtumaan liittyvistä ongelmista, hän totesi, 

että oli houkuttelevaa spekuloida syntymäjärjestyksen liittyvän kohonneeseen psykologi-

seen stressiin. Ympäristön suhtautuminen sisarusparvessa eri asemassa oleviin lapsiin ja 

toisaalta tyttöjen ja poikien erilaiset sukupuoliroolit saattoivat vaikuttaa skitsofrenian 

etiologiassa. Ensimmäinen lapsi saattoi olla vanhempien kunnianhimoisten toiveiden 

kohde, mikä aiheutti mahdollisesti paineita herkille yksilöille, tai lapselle oli rankkaa me-

nettää oma erityisasemansa myöhemmin syntyneelle sisarukselle.378 Sen sijaan Haukka 

ja muut näkivät tärkeimpänä selitystekijänä äidin ensisynnyttäjyyden yhteyden lapsen 

matalaan syntymäpainoon ja myös synnytyskomplikaatioihin, jotka oli tunnistettu itse-

näisiksi skitsofrenian riskitekijöiksi.379  Tulkintojen väliset voimakkaat erot olivat osoitus 

niiden hypoteettisuudesta.  

                                                           
374 Kuhn 1962, 101–102. 
375 Turner 1995, 355.  
376 Kemppainen 2001. 
377 Haukka et al. 2004. 
378 Kemppainen 2001, 50–51. 
379 Haukka et al. 2004, pohdinta. Artikkelissa ei ole ilmoitettu tarkkoja sivunumeroita. 
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Ehdollistavia ilmauksia, kuten ”voi olla” (could be, may --), ”luultavasti” (probably) tai 

”mahdollisesti”(possibly) käytettiin psykiatrisessa tutkimuksessa toistuvasti tuloksista 

tehtyjen tulkintojen yhteydessä. Ymmärryksen puutteesta kielii se, että samaa riskitekijää 

käsittelevät ja yhteneviä tuloksia saaneet tutkimukset innoittivat tutkijat voimakkaasti toi-

sistaan poikkeaviin päätelmiin. Skitsofrenian riskitekijöitä oli suuri määrä, samoin kuin 

niihin liittyviä etiologisia teorioita. Tällöin myös valinta selitystekijöiden välillä riippui 

tutkijan omista mieltymyksistä, ei havainnoista, sillä lähes jokainen tulkinta pystyttiin 

perustelemaan havaintojen kautta. Esimerkiksi psykiatrit Belinda Lennox ja Peter Jones 

koostivat Psychiatria Fennicassa julkaistuun katsaukseen todistusaineistoa kehitysteo-

riaa tukevasti, vaikka lähestymistapa ei ollutkaan täysin kritiikitön. Skitsofreenikot, joi-

den sairaustyyppi poikkesi kehitysteorian osoittamasta (vakava, krooninen sairaus, var-

hainen puhkeamisikä) ohitettiin ”vielä suurempana haasteena etiologiselle tutkimuk-

selle”.380 Tieteenfilosofiassa teorian versioiden suurta määrää on pidetty tieteellisen krii-

sin merkkinä,381 ja tämä tulkintojen suuri määrä oli skitsofreniatutkimuksellekin tyypil-

listä.   Näin määriteltynä koko skitsofreniatutkimuksen historia olisi kriisin historiaa, josta 

skitsofrenian selittäminenkään ei ollut poikkeus.  

 

4.2. Geneettinen alttius – riittämätön, mutta välttävä selitys 

 

Biologisen skitsofreniakäsityksen uusi tuleminen johti suomalaisen geneettisen tutkimuk-

sen volyymin voimakkaaseen kasvuun. Skitsofrenian ja genetiikan yhteyden tutkiminen 

kytkeytyi luontevasti alttius-stressi-mallin mukaiseen etiologiakäsitykseen; olihan geno-

tyyppiä viimeistään 1970-luvulta lähtien yleisesti pidetty skitsofrenialle altistavana teki-

jänä. Skitsofrenian geneettisen perustan laaja tutkimus käynnistyi jo vuonna 1988 KTL:n 

skitsofrenian geneettistä epidemiologiaa ja molekyyligenetiikkaa tarkastelevassa hank-

keessa, jonka johtavia tutkijoita olivat Jouko Lönnqvist ja Leena Peltonen-Palotie. Lo-

pullisena tavoitteena oli löytää edes yksi skitsofrenialle altistava geeni.382 Molekyylige-

netiikan, geenien rakennetta ja toimintaa molekyylitasolla käsittelevän tutkimussuunnan, 

                                                           
380 Lennox & Jones 1997, 117. 
381 Kuhn 1962, 70–71. 
382 Suvisaari 1999, 76. 
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toivottiin siten paljastavan jotain selkeää skitsofrenian etiologiasta. Hanke jatkui sittem-

min THL:n alaisuudessa vakavien mielenterveyshäiriöiden genetiikan kartoittamisena.383 

Metodisesti molekyylibiologia yhdistettiin epidemiologiseen tutkimukseen, kun rekiste-

rien käyttö ja homogeeninen populaatio edesauttoivat pyrkimystä erottaa geenien ja ym-

päristön vaikutus toisistaan.384 Geenit toimivat silti edelleen ympäristössään, mikä osoit-

tautui tärkeäksi tekijäksi skitsofrenian synnyn selvittämisessä.  

 

4.2.1. Skitsofrenian perustavanlaatuisin sosiaalinen selitys ja hulluuden ambivalenssi 

 

Koska skitsofrenia oli toimintakykyä vakavasti haittaava psykoottinen häiriö, siihen liit-

tyviin geneettisiin selityksiin kuului sisäänrakennettuna perustavanlaatuinen evoluutio-

teoreettinen ongelma. Jos skitsofreniageenit haittasivat ympäristöön sopeutumista, miksi 

ne säilyivät populaatiossa? Vastausta tähän kysymykseen pohti muun muassa Matti Iso-

hannin puoliso, psykiatri Irene Isohanni, joka löysi väitöskirjansa osatutkimuksessa ano-

malian koulutuksen ja skitsofrenian yhteydessä. Pojan erinomainen koulumenestys näytti 

ennakoivan lähes nelinkertaista skitsofreniariskiä verrattuna muihin poikiin. Vaikka tulos 

vaati tutkijankin mielestä toistettavuutta, hän pohti löydöksen merkitystä evoluutioteorian 

kannalta, skitsofreniageenien säilyvyyttä selittävänä tekijänä. I. Isohanni arveli, että tulos 

saattoi epidemiologisesti linkittää nerouden ja hulluuden, jota oli aiemmin spekuloitu ta-

paustutkimusten ja ei-epidemiologisten otosten pohjalta.385 Tämä sama hypoteesi oli esi-

tetty jo uuden Psykiatrian ensimmäisessä painoksessa (1999), jossa skitsofrenia nähtiin 

mahdollisesti ”ihmisen ainutlaatuisen hermostollisen ja psyykkisen rakenteen hin-

tana”.386 Psykiatri Laura Niemikin puntaroi skitsofrenian positiivisia yhteyksiä luovuu-

teen viitaten Albert Einsteinin, James Joycen ja Bertrand Russellin skitsofreenisiin suku-

laisiin.387 Lopulta hulluuden ja nerouden yhteyden osoittamisessa ei kuitenkaan päästy 

puusta pitkään, sillä I. Isohannin otoskoko oli epidemiologisen tarkastelun kannalta aut-

tamattoman pieni ja muistutti hänen huomautuksena mukaista tapaustutkimusta; myö-

hemmin skitsofreniaan sairastuvista 6/54 (=11%) oli erinomaiset arvosanat, kun taas ver-

tailuryhmässä vastaava osuus oli 66/5245 (=3%)388. I. Isohanni huomauttikin, että löydös 

                                                           
383 Hankkeen aineisto kerättiin pääosin aikavälillä 1994–2008. THL – Tutkimukset ja hankkeet, elektr. do-

kumentti. 
384 Koskinen et al. 2004b, 21. 
385 I. Isohanni 2000, 64–65, 82. 
386 M. Isohanni et al. 1999, 50. 
387 Niemi 2001, 21. 
388 I. Isohanni 1999. 
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saattoi olla sattumanvarainen.389 Kyseinen ongelma vaivasi yleisemminkin kohorttien 

pohjalta tehtyä tutkimusta, joiden suuret otoskoot eivät taanneet sitä, että tutkittavia ta-

pauksia olisi riittävästi.390 Ongelma oli entistä polttavampi, jos skitsofreenikoiden jou-

kosta haluttiin erottaa alaryhmiä, kuten I. Isohannin tapauksessa koulussa hyvin pärjän-

neitä lapsia.  

 

Ajatus luovuuden ja nerouden yhteydestä vaikutti ainakin kiehtoneen vuosituhannen 

vaihteen psykiatreja, kun hypoteeseja innostuttiin tekemään varsin suppean todistusai-

neiston pohjalta. Näkemys palautui Cesare Lombroson vuonna 1872 julkaisemaan Genio 

e Follia –teokseen, jossa hulluus ja nerous nähtiin biopsykologisen todellisuuden Januk-

sen kasvoina. Samalla esitettiin Ikaros-tarun kaltainen vertauskuva neroudesta, joka ylitti 

inhimilliset rajat, ja jonka hybris kostautui hulluutena.391 On selvää, että 2000-luvun skit-

sofreniatutkimus ilmensi edelleen hulluuteen määritelmällisesti liitettyä poikkeavuuden 

ajatusta, jota sosiaalipsykiatrit olivat hyödyntäneet tapauksen määrittelyssä, ja joka ylei-

semminkin liittyy kaikkeen mielisairauksista käytyyn keskusteluun. Kuten M. Isohanni 

ja muut eräässä tutkimuskatsauksessaan totesivat, normista poikkeaminen kumpaan ta-

hansa suuntaan älykkyyden ja luovuuden suhteen peräänkuulutti tutkimusta skitsofrenian 

riskitekijänä.392 Evoluutiogeneettisessä näkökulmassa psykoosiin oli kuitenkin ensisijai-

sesti kyse teoreettisesta kuriositeetista, ei varsinaisesta tutkimussuuntauksesta. 

 

Turun yliopiston psykiatrian professorin Jyrki Korkeilan mukaan evoluutiogenetiikan 

katsantotavan kaltainen sairauden syvempi ja yksilön ylittävä merkitys oli tärkeä piirre 

psykoosien ymmärrystä parantavan viitekehyksen luomisessa.393 Psykiatrien arvelut skit-

sofrenian evolutiivisesta säilymisestä perustuivat Korkeilan kirjoittaman katsauksen pe-

rusteella teoriaan antagonistisesta pleiotropiasta eli evoluutiogeneettisestä psykoosimal-

lista, jonka Jonathan Burns esitti vuonna 2007 teoksessaan The descent of madness. Evo-

lutionary origins of psychosis and the social brain. Tunnevasteen ja korkeat aivotoimin-

not yhdistävien sosiaalisten aivojen kehittyminen oli voinut samalla lisätä psykoosin ris-

kiä. Psykoosille altistavat alleelit lisäsivät tiettyyn rajaan asti kykyä sopeutua ympäris-

töön ja tuottaa jälkeläisiä, mutta kynnysrajan ylittämisen jälkeen kasaantunut etu muuttui 

                                                           
389 I. Isohanni 2000, 64, 72, 82. 
390 Jääskeläinen et al. 2015, 8. 
391 Pietikäinen 2013, 264. 
392 M. Isohanni et al. 2000, 315; M. Isohanni et al. 2006, 169. 
393 Korkeila, Jyrki 2009: ”Psykoosin evoluutio”-teemakirjoitus. Duodecim 125, 2009–2015. 
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haitalliseksi. Näin teoria voisi selittää lahjakkuuden yhteyden psykoosiin.394 I. Isohanni 

ja Korkeila yhdistivät evoluutiogeneettisen psykoosimallin myös kielen kehitykseen, joka 

sekin nähtiin sosiaalisen toiminnan oleellisena osana. Psykiatri Timothy Crow’n teoriassa 

aivojen lateralisaatioon liittyvä kielen kehitys oli toiminut valintaetuna, mutta samalla 

lisännyt psykoosialttiutta. Taustalla oli oletus siitä, että ongelmat ajatusten sanoittami-

sessa ja merkitysten käsittämisessä olivat tietyin varauksin skitsofrenian ydinoireita ja 

niiden ongelmat ilmentävät samalla kielellisten ydintoimintojen hajoamista – runollisesti 

ilmaistuna ”schizophrenia is the price homo sapiens pays for language”.395 Suomalai-

sessa psykiatriassa esiin nostettu sosiaalisten aivojen ja kielen kehityksen yhteys sairas-

tumisalttiuteen voidaankin nähdä skitsofrenian fundamentaalisimpana psykososiaalisena 

selityksenä – jo pelkkä kyky sosiaaliseen toimintaan, ihmisyys, aiheutti skitsofreniaa! 

 

4.2.2. Psykologista lääketiedettä – hajanainen kommunikaatio ja ajatushäiriöt 

 

Pekka Tienarin kokoamassa SALP-aineistossa oli vuosikymmenien seurannassa osoitettu 

psykososiaalisen ympäristön ja geneettisen alttiuden välisen vuorovaikutuksen merkitys. 

Psykodynaamisia luokitteluja hyödyntäneen aineiston käyttö ei kuitenkaan lakannut bio-

logisen paradigman nousun myötä, vaan haastatteluaineiston analyysiä ja tutkimusta to-

teutettiin Oulun yliopiston psykiatrian klinikan ja psykologian laitoksen yhteistyössä, 

mitä voisi kutsua psykologiseksi lääketieteeksi.396 Yhteistyötä tehtiin Rochesterin yli-

opiston kanssa 1980-luvun puolivälistä alkaen397, josta hankkeen konsultoivaksi tutki-

jaksi liittyi Lyman C. Wynne. Psykiatrit ja psykologit kirjoittivat aineiston pohjalta run-

saasti yhteisjulkaisuja, samaan tapaan kuin oli tehty perhetutkimuksen perinteessä. Eri-

tyisesti psykologi Karl-Erik Wahlberg perehtyi kasvatusympäristön yksittäisiin psykolo-

gisiin piirteisiin, jotka saattoivat lisätä skitsofreniariskiä, siinä missä Tienarin tarkastelu 

oli painottanut laajemman perheilmapiirin analyysiä.  

 

                                                           
394 Ibid. 
395 Crow 2008. 
396 Esim. Kalle Achté puhui lääketieteellisen psykologian merkityksen puolesta puheenvuorossaan ”Psyki-

atrian tutkimuksen mahdollisuudet korkeakouluissa”. Hän viittasi termillä toisaalta lääkäri-potilas-suhtee-

seen liittyvään opetukseen, mutta piti osa-aluetta hyödyllisenä mm. lääketieteen erikoisalojen psykologis-

ten ja psykosomaattisten ongelmien selvittämisessä. Kaikella lääketieteellä oli tässä mielessä psykologinen 

puoli. Suomen Akatemia 1979, 31–32. Käytän siis tässä yhteydessä termiä psykologinen lääketiede ero-

tukseksi Achtén tarkoittamasta merkityksestä. 
397 Veijola et al. 2001, 91. 
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Wahlbergin keskeisin tutkimuskohde oli hajanaisen kommunikaation (communication 

deviance) suhde ajatushäiriöihin (thought disorders) ja skitsofreniaan. Tutkimuksessa 

käytetyt analyysimenetelmät olivat SALP-tutkimuksen historiaan sopivasti psykodynaa-

misesti värittyneitä. Wahlberg hyödynsi ajatushäiriöiden mittaamisessa psykoanalyy-

tikko Philip Holzmanin kollegoineen kehittämää Thought Disorder Index (TDI) –manu-

aalia. Holzmanin määritelmää seuraten ajatushäiriöt tai formaalit ajatushäiriöt olivat 

poikkeamia ajattelun tavoissa, siis ajatusten järjestelyssä, hallinnassa ja käsittelyssä.398 

Kuten muistetaan, jo Eugen Bleuler piti tällaista assosiaatioiden väljentymistä skitsofre-

nian perusoireena, johon muut oireet, kuten hallusinaatiot olivat reaktioita. Skitsofreniaa 

määritti minuuden koheesion hajoaminen399, mitä ajatushäiriötkin ilmensivät. Wahlberg 

jakoi väitöskirjassaan ajatushäiriöt positiivisiin ja negatiivisiin, millä jaolla oli selkeä yh-

teys skitsofrenian oireiden määrittelyyn; positiiviset ajatushäiriöt ilmensivät tavallisesta 

logiikasta poikkeavaa ajattelua, kuten harhaluuloja tai omintakeisten merkitysten luo-

mista asioiden selittämiseksi. Sen sijaan negatiiviset oireet tarkoittivat normaalin puhe-

toiminnan köyhtymistä.400 Wahlberg ajatteli ajatushäiriöiden synnyn liittyvän paitsi ge-

neettiseen alttiuteen, myös lapsuuden vuorovaikutusympäristöön. Tässä Wahlberg viittasi 

etenkin Lyman C. Wynnen ja Margaret Singerin teorioihin. Jos vanhempi itse oli kyke-

nemätön keskittymään asioihin, hän loi lapselleen sekavan ja hajanaisen kasvuympäris-

tön; mielenkiinnon kohteet vaihtuivat jatkuvasti eikä asioita käsitelty loppuun. Kommu-

nikaation epäselvyys johti oppimisen kautta lapsen egon heikkouteen ja ajatushäiriöi-

hin.401 On hyvä huomata, että siinä missä psykodynaaminen selittäminen oli psykososi-

aalisen paradigman aikana valtavirtaa, oli se 1990-luvulla enää suppea tutkimussuunta, 

joka keskittyi yksittäisen riskitekijän tarkasteluun. Niinpä ajatushäiriötutkimuksen vaiku-

tusvalta oli hyvinkin rajattua. 

 

Wahlbergin tutkimusryhmän tulosten perusteella hajanainen kommunikaatio saattoi vai-

kuttaa skitsofrenian puhkeamiseen riskiryhmässä, joka oli alttiimpi ympäristön vaikut-

teille, mitä Tienarinkin tulokset olivat indikoineet. Korkean riskin lapsilla havaittiin ter-

veessä ympäristössä matalampi ajatushäiriöiden taso kuin matalan riskin lapsilla.402 Toi-

                                                           
398 Holzman 1986, 342. 
399 Pietikäinen 2013, 253. 
400 Wahlberg 1994, 25. 
401 Wahlberg 1994, 36–40. 
402 Wahlberg et al. 1997, 360–361. 
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sin sanoen niillä, joilla oli geneettinen alttius, positiivinen sosiaalinen vuorovaikutus saat-

toi tuottaa sairastumisen riskiä vähentäviä toimintamalleja, mikä antoi olettaa heidän ole-

van alttiimpia ympäristön vaikutteille. Wahlberg totesi, että ”skitsofrenogeeninen perhe” 

ei voinut aiheuttaa skitsofreniaa lähes kenellä tahansa403, joskin geneettisen alttiuden 

omaavilla tilanne oli toinen.  

 

Ajatushäiriöiden tutkimukseen liittyi silti samankaltaisia ongelmia kuin varhaiseen psy-

kodynaamiseen tutkimukseen, joista tärkeimmät koskivat käsitteiden operationalisointia 

ja luokittelua.404 Onkin kiinnostavaa kysyä, miksi kommunikaatio- ja ajatushäiriöiden 

kaltaiset suhteellisen epämääräiset ja vaikeasti mitattavat psykologiset tekijät kiinnostivat 

tutkijoita biologisen psykiatrian kultakaudella. Vastauksen jäljille johdattaa Wahlbergin 

psykiatrisen tutkimuksen tilaa vuonna 2000 kuvannut kommentti: 

 

It should be recognized, of course, that adoptive parent CD [communication de-

viance] is only one aspect of the family rearing environment,– – we emphasize 

that we have been studying only a fraction of the total problem. However, under 

these circumstances, positive findings for any component deserve careful and 

sustained examination.405 

 

Lainauksen perusteella voi päätellä, että ainakaan vielä biologinen psykiatria ei ollut 

lunastanut siihen kohdistuvia suuria odotuksia. Lähes jokainen skitsofrenian etiologiaa 

käsittelevä tutkimus nosti esille etiologisen kysymyksen tieteelle asettaman haasteen, 

joka ei näyttänyt välittävän mittavista tutkimuksellisista ponnisteluista; skitsofrenian 

etiologia säilyi tuntemattomana. ”Vallitsevassa tilanteessa” kaikki johtolangat tuli kat-

soa loppuun asti. Erityisen huonosti meni skitsofrenian psykososiaalisella selittämisellä, 

sillä suurin osa tutkijoista jätti sen kokonaan huomiotta.406 Kommunikaatiohäiriö olikin 

ainoa yksittäinen psykososiaalinen piirre, joka sai osakseen laaja-alaista tutkimusta. 

Juuri tämän piirteen tutkimisen taustalla olivat historialliset syyt, jotka palautuivat 

SALP-tutkimuksen lähtöasetelmaan ja Tienarin tutkimuksen osakseen saamaan arvos-

tukseen. Vaikka Tienarin alkuperäisissä mittauksissa ei erikseen käsiteltykään ajatus-

häiriöitä, ne olivat hyödyntäneet Wynnen lanseeraamaa käsitteistöä. Jos hajanaisen 

                                                           
403 Wahlberg et al. 1997, 360. 
404 Wahlberg et al. 1997, 361. 
405 Wahlberg et al. 2000, 135. 
406 Tienari et al. 2004, 221. 
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kommunikaation vaikutus skitsofreniaan olisi esitelty uutena hypoteesina 1990- tai 

2000-luvulla, tutkimus olisi tuskin ottanut tuulta alleen – varsinkin kun kommunikaa-

tiohäiriöidenkään vaikutus ei ollut skitsofrenialle spesifiä.407  

 

4.2.3. Endofenotyypit ja epigenetiikka – anomalian eteenpäin vievä voima 

 

Skitsofrenian geneettinen tutkimus oli vuosien varrella kohdannut monia ongelmia. Psy-

kiatristen sairauksien geneettinen etiologia säilyi hämäränä, sillä niiden riskitekijät eivät 

olleet tyypillisiä yksittäisille sairauksille. Muun muassa Tienarin tutkimusryhmä oli osoit-

tanut skitsofrenian geneettisen epäspesifisyyden Rosenthalin ja Ketyn tutkimustuloksia 

tukevalla tavalla.408 Genetiikkaa ei voinut pitää skitsofrenian välttämättömänä eikä var-

sinkaan riittävänä ehtona, mikä vaati tarkastelutapojen muutosta. Varsinkin endofenotyy-

pit nousivat biologisen paradigman myötä tärkeiksi tutkimuskohteeksi monimutkaisia 

neuropsykiatrisia sairauksia tarkastellessa. Nämä ”välimuotoiset ilmiasut” olivat ominai-

suuden kaltaisia tiloja, jotka ilmensivät geenien vaikutusta. Geneettinen tutkimus yhdis-

tettiin myös aivokuvantamismenetelmiin, joiden avulla yritettiin hahmottaa periytymisen 

vaikutusta skitsofrenian puhkeamista ennakoiviin aivotoiminnan häiriöihin.409 Toisin sa-

noen geneettinen alttius sairastumiseen ilmeni endofenotyyppinä, esimerkiksi tarkkaavai-

suuden tai aivojen rakenteen poikkeavuutena. Koska nämä alttiustilat eivät noudattaneet 

diagnoosirajoja, ne olivat lähempänä sairauden geneettistä perustaa parantaen geenitutki-

muksen mahdollisuuksia skitsofrenian syiden selvittämisessä.410  

 

Ajatushäiriöitä tarkasteltiin jo 1990-luvun puolivälistä lähtien skitsofrenia-alttiutta osoit-

tavina tekijöinä411, ja niiden tutkimus kytkeytyi tätä kautta tiiviisti endofenotyyppien tar-

kasteluun. Välimuotoiset ilmiasut saattoivat olla myös ominaisuuksia, jotka hallitsevam-

pana johtaisivat psykiatriseen diagnoosiin, mitä ajatushäiriötkin edustivat.  Wahlberg va-

litsi erään tutkimuksensa alaotokseen korkean riskin adoptiolapsia, joilla kellään ei ollut 

skitsofreniaspektrin diagnoosia. Näillä lapsilla ”omaperäinen ilmaisu” (Idiosyncratic 

                                                           
407 Roisko, Riikka et al. 2003: ”Skitsofrenian syyt, ehkäisy ja hoito perhenäkökulmasta” –katsausartikkeli. 

Suomen lääkärilehti 58(33), 3197–3201. 
408 Tienari et al. 2003. 
409 Koskinen et al. 2004b, 21. 
410 Tuulio-Henriksson 2004, 31–39. 
411 Ks. esim. Koistinen 1995; Wahlberg et al. 1997. 
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[Peculiar] Verbalization)412  sai kontrolliryhmää enemmän pisteitä. Ajatushäiriöiden en-

nustearvoa lisäsivät tulokset niiden persoonallisuuden piirteen kaltaisesta ajallisesta py-

syvyydestä, joka koski etenkin idiosynkraattista verbalisaatiota.413 Kommunikaatiohäiri-

öiden etiologinen arvo kuitenkin kyseenalaistui, kun ajatushäiriöt alettiin nähdä yhä 

enemmän välimuotoisina ilmiasuina. Tähän liittyen psykiatri Riikka Roisko ehdotti 

vuonna 2014 hajanaisen kommunikaation olevan nimenomaan ajatushäiriöiden, ei skit-

sofreniaspektrin diagnoosin riskitekijä. Aiemmin löydetty yhteys skitsofreniaspektrin 

häiriön ja kommunikaatiohäiriön välillä saattoi siis todellisuudessa liittää hajanaiseen 

kommunikaation vain ajatushäiriöön, koska ajatushäiriöt sisältyivät skitsofrenian oireku-

vaan.414 Kommunikaatiohäiriö-skaala kehitettiinkin alun perin havaitsemaan sen yhteys 

”skitsofreeniseen ajatteluun”, jolloin se lienee ollut tarkempi havaitsemaan tätä endofeno-

tyyppiä.415 Näin määriteltynä hajanaisen kommunikaation ja ajatushäiriöiden tutkimuk-

sella oli kyllä asemansa skitsofreniatutkimuksessa, joskaan ei sairauden selittämisen kan-

nalta. Endofenotyyppien tutkimuksen vahvistuminen alleviivasi sitä tosiseikkaa, että dia-

gnostisen luokittelun näennäinen tarkkuus oli vain pintaa, ja oirekokonaisuuksien koos-

taminen oli osittain satunnaista. Endofenotyyppien tarkastelu palautui diagnostiikan ja 

määrittelyn etiologista tutkimusta hämäävään vaikutukseen, jota Ilkka Taipale (1979) ja 

Matti Huttunen (1997) olivat aiemmin kommentoineet.416  

 

Satunnaisen niputtamisen ongelma näkyi erityisen selvästi geneettisessä tutkimuksessa, 

jossa skitsofreniageenin etsimisen sijaan oli ajauduttu tarkastelemaan yksittäisten geenien 

aiheuttamia vähäisiä muutoksia sairastumisriskiin. Arviot genetiikan merkityksestä skit-

sofrenian synnyssä ovat vaihdelleet tutkimushistorian aikana suuresti. Lisäksi geenien ja 

ympäristön vuorovaikutus saattoi olla todella monimutkaista, kun oli huomioitava niiden 

yhdysvaikutukset. Esimerkiksi genotyyppi-ympäristö-synergismissä vaikutukset olivat 

toisistaan riippuvaisia siten, että yksin geneettinen alttius tai jokin ympäristötekijä ei ai-

heuttanut sairautta, vaan puhkeaminen vaatii altistuksen molemmille.417 Esimerkiksi psy-

                                                           
412 Lievä ajatushäiriön muoto, joka ilmenee erikoisina, omalaatuisina tai henkilökohtaisina termeinä tai 

ilmauksina, joiden merkitys voi olla selvä, mutta itse ilmaus epätavallinen. Wahlberg 2000, 133. 
413 Metsänen et al. 2005. 
414 Roisko 2014, 76. 
415 Roisko et al. 2015, 438. 
416 Ks. 2.2. ja 3.2. 
417 Van Os & Sham 2003, 236–237. 
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kiatrit Jim van Os ja Pak Sham kritisoivat 2000-luvun alussa periytymislukemien uskot-

tavuutta ja kattavuutta.418 Geneettisen syykäsityksen laajentuminen oli havaittavissa Suo-

messakin jo 2000-luvun alussa lisääntyneenä kiinnostuksena epigenetiikan tutkimukseen. 

Epigenetiikalla tarkoitettiin geeniekspression eli geenien toimintatilojen muutoksia il-

man, että itse geneettinen koodi muuttui. Nämä muutokset saattoivat myös periytyä, eivät 

kuitenkaan lamarckilaisessa mielessä.419  Tienarin tutkimusten valossa oli ollut luontevaa 

olettaa, että sairauden puhkeaminen vaatisi geneettisen alttiuden ja ympäristötekijöiden 

vuorovaikutusta420, ja Tienarin tutkimusryhmä havaitsikin näiden tekijöiden vuorovaiku-

tuksen merkityksen olevan jopa suurempi kuin kummankaan niistä yksinään. Wahlberg 

päätyi vastaaviin johtopäätöksiin analysoidessaan hajanaisen kommunikaation ja geneet-

tisen alttiuden yhteysvaikutusta.  Saadut tulokset sopivat epigeneettiseen malliin vihjaten, 

etteivät tällaiset mekanismit reagoisi vain biologisiin ärsykkeisiin.421  Geeniekspression 

säätelyn kautta kaikki kehon toiminnot, myös aivotoiminnot, olivat alttiita sosiaalisille 

vaikutteille, jotka positiivisina tai negatiivisina ympäristön ärsykkeinä muokkasivat gee-

nien ilmenemistä. Epigenetiikan myötä geneettisen selittämisen ja ympäristön välille oli 

esitelty uusi muovautuva taso, joka konkretisoi geneettisen koodin ja ympäristön vuoro-

vaikutusta.  

 

2010-luvulle tultaessa geneettinen selittäminen kytkeytyi tiiviisti ympäristötekijöihin, ja 

oletus skitsofreniageenistä oli jo aikaa sitten vaihtunut näkemykseksi tuhansista geneet-

tisistä polymorfioista.422 Jim van Osin mielestä juuri molekyyligenetiikan hidas edisty-

minen oli herättänyt mielenkiintoa monimutkaisempiin, geenien ja ympäristön vuorovai-

kutusta koskeviin malleihin.423 Interaktionäkökulmasta oli tullut genetiikan ymmärryksen 

kannalta keskeinen, mihin liittyen Riikka Roisko totesi vuonna 2015 seuraavaa: 

 

                                                           
418 Van Os ja Sham esittävät myös toisen perimän aiheuttaman riskin arviointia koskevan kritiikin. Paral-

lellismissä genotyyppi(G) ja ympäristö (E) ”kilpailevat” sairauden aiheuttamisessa. Tällöin mitä mittavam-

paa parallellismi on, sitä harvempi sairastuu geneettisen alttiuden ja ympäristötekijän yhteisvaikutuksen 

seurauksena. Voidaan myös ajatella, että riskitekijät toimivat riskitekijöinä vain yhteen sairauden vaihee-

seen, kun taas seuraavan vaiheen riskitekijät ovat näistä itsenäisiä. Tällaisessa tulkinnassa oletetaan, ettei 

parallellismiä ole, ja riski esitetään additiivisena. Monet tilastolliset menetelmät tekivät tällaisia oletuksia 

vuorovaikutusten laadusta. Van Os & Sham 2003, 239–240. 
419 Tieteen termipankki: epigenetiikka, elektr. dokumentti.  
420 Tienari 2004. 
421 Wahlberg et al. 2004, 1537–1538. 
422 Suvisaari, Jaana & Pietiläinen, Olli 2015: ”Skitsofrenian geneettinen koodi purkautuu”-pääkirjoitus. 

Duodecim 131(5), 407–409. 
423 Van Os et al. 2008, 1066. 
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[Results of the present study] highlight the importance of including several risk 

factors and their interactions in studies concerning such aetiologically hetero-

geneous syndromes as schizophrenia and other psychotic disorders. Integrating 

several risk factors into the same model may change views on the mutual 

significance of well-known risk indicators. This is not only of scientific but also 

of clinical interest.424 

 

Kun vuosikymmeniä oli toistuvasti puhuttu ”systeemeistä” ja ”vuorovaikutuksista”, ei 

koskaan ollut kiinnitetty huomiota näiden vuorovaikutusten laatuun. 2010-luvun puolivä-

lissä vaikutti siltä, että kiinnostus oli kohdistunut interaktiomekanismeihin, mikä lienee 

seurausta monitekijäisten analyysimenetelmien kehityksestä. Epigeneettisten mekanis-

mien havaitseminen oli osoittanut yhden mahdollisen vuorovaikutuskanavan geneettisen 

tutkimuksen piirissä. Vaikka Roiskon toiveet ovat varsin pitkälle meneviä (hän nosti 

esille mm. skitsofrenian ”riskilaskurin” kehittämisen), ne näyttivät edustavan uudenlaista 

etiologisen tutkimuksen lähestymistapaa.  

 

Vaikka perimä oli 2010-luvulla edelleen merkittävin yksittäinen, tunnettu skitsofrenian 

riskitekijä, sairauden aiheuttavaa geeniä ei löydetty kansainvälisistä genomin laajuisista 

assosiaatiotutkimuksista huolimatta.425 Skitsofrenian geneettinen etiologia vältti yhä sit-

keästi tutkijoiden katseita, mikä on mahdollistanut kärkkään kritiikin; muun muassa psy-

kologi Jay Joseph on todennut, että skitsofrenian geneettistä etiologiaa ei löydy, koska 

sitä ei ole.426 Geneettiseen selittämiseen liittyi samoja ongelmia, jotka olivat johtaneet 

psykososiaalisiin tekijöihin kohdistuvan tutkimuksen vähenemiseen. Miksi geneettinen 

selittäminen säilytti merkityksellisyytensä siitä huolimatta, että tutkimuksen tulokset oli-

vat suppeita ja epätarkkoja?  Josephin mielestä tähän oli syynä psykiatrien kritiikitön 

asenne tehtyjen tutkimusten tuloksia kohtaan ja toisaalta lääkeyritysten halu löytää sai-

rauksien syyt ihmisten kehoista ja aivoista.427 Varmastikin taustalla oli halu uskoa ge-

neettisen selityksen olemassaoloon, mutta muuten Josephin näkemys on ahdas ja yksin-

kertaistava. Yksi selitys geneettisen selittämisen suosioon lienee siinä, että vaikka tulos-

ten tulkinta oli epävarmaa, itse tutkimuskohteet olivat konkreettisia ja selkeästi rajattuja, 

                                                           
424 Roisko et al. 2015, 439. 
425 Suvisaari, Jaana 2010: ”Uutta skitsofrenian riskitekijöistä” –katsaus. Duodecim 126(8), 869–876. 
426 Joseph 2013, 84–85. 
427 Joseph 2013, 85. 
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toisin kuin psykososiaaliset selitystavat. Toisaalta niihin sisältyi edelleen toivo spe-

sifisyydestä, vaikka sitten monimutkaisten mallien kautta. Lisäksi geneettisestä selittämi-

sestä luopuminen olisi tarkoittanut pöydän tyhjentämistä tilanteessa, jossa parempaa se-

litysmallia ei ollut saatavilla. Vaatisihan selitystavan vaihtuminen ilmiselvästi sitä, että 

uuden näkemyksen uskottaisiin pystyvän ratkaisemaan nykyisen paradigman ongelmat, 

ja vielä enemmän. Geneettistä selittämistä kyseenalaistaneet anomaaliset löydökset olivat 

loppujen lopuksi vieneet tieteenalaa eteenpäin; ilman periytyvyyslukemien poikkeavuutta 

epigeneettisia mekanismeja ei olisi koskaan löydetty, eikä näin ollen myöskään biologi-

sen ja psykososiaalisen selittämisen ”välitasoa”. Anomaliat ovatkin välttämätön osa tie-

teen kehitysdynamiikkaa, joka kenties vei psykiatriaakin lähemmäksi skitsofrenian syi-

den ymmärtämystä.  

 

4.3. Päivitetty systeemiteoria ja monistinen ”totuus” skitsofreniasta 

 

4.3.1. Biopsykososiaalinen malli ja monimutkainen systeemiäly 

 

Geeni- ja aivokuvantamistutkimus oli toivonut löytävänsä skitsofrenian biologisen syyn. 

Mielisairauden luonteen vuoksi skitsofreniaa ei kuitenkaan ollut voitu tarkastella täysin 

irrallaan psykososiaalisesta ympäristöstä. Tämä mielisairauden ja ylipäänsäkin sairauden 

monitasoinen luonne tunnustettiin myös biologisen paradigman aikana. Ongelmaksi 

muodostui se, että vaikka psyykkisten tekijöiden tiedettiin olevan merkityksellisiä, niiden 

vaikutuksia ei pystytty mekanistisen syy-seuraus-ajattelun keinoin osoittamaan.428 Psyki-

atrian ongelmana oli psykiatri Thomas Szaszia mukaillen mielisairauden käsite, joka se-

litti terveyttä ja sairautta eri tavoin. Szasz piti mielisairauden olemassaolon oletusta psy-

kiatrian flogistonina; kuten kemian tieteellistyminen vaati flogistonteoriasta luopumista, 

samoin tulisi psykiatriassa tehdä mielisairauden käsitteelle. Vain näin psykiatriasta voisi 

tulla osa luonnontieteitä.429 Niin kauan kuin fysiologian ja mielen välillä ei vallinnut sel-

keää yhteyttä, psykiatria ei voisi kutsua itseään luonnontieteeksi. Tämä ongelma ilmeni 

myös paradigman muodostuksen omaleimaisina piirteinä, sillä Thomas Kuhnia seuraten 

vain luonnontieteissä oli vallitsevia paradigmoja.430 Skitsofrenian etiologian ymmärtämi-

sen vaikeus piili mieli-ruumis-dikotomiassa siksi, että sairauden syy oli mielen ja ruumiin 

                                                           
428 Telaranta, Timo 1993: ”Lääketieteen paradigman muutos” –näkökulma. Suomen lääkärilehti 48:24. 
429 Szasz 2001. 
430 Kuhn 1962, 15. 
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välisen ongelman ytimessä käsitelleessään niiden välistä vuorovaikutusta. Ongelma oli 

sama, jota Aarno Harenko oli valitellut mielisairauden biologisten ja psykologisten piir-

teiden luokittelun yhteydessä. Miten keho saattoi vaikuttaa mieleen tai toisinpäin skitso-

freenisiksi kutsuttuja tiloja tuottavalla tavalla, ja miten biologisten ja psykososiaalisten 

selitystekijöiden suhde tulisi ymmärtää? 

  

Psyykkisten tekijöiden merkitystä oli jo 1960-luvulta lähtien korostanut amerikkalainen 

psykiatri George L. Engel (1913–1999). Suomalaiset psykiatrit olivat viitanneet Engelin 

varhaisempiin kirjoituksiin sosiaalipsykiatrisen systeemiteorian yhteydessä, mutta varsi-

naisesti Engel tuli kuuluisaksi muotoiltuaan biopsykososiaalisen sairausmallin vuonna 

1977. Psykoanalyyttisen koulutuksen läpikäynyt Engel korosti Science-lehdessä julkais-

tussa kirjoituksessaan psykiatrian kriisiä, joka oli seurausta biomedikaalisen lääketieteen 

sairauden psykososiaaliset aspektit kieltävästä luonteesta.431 Monitekijäinen näkökulma 

oli keskeinen ei vain mielisairauden, kuten skitsofrenian, vaan myös somaattisen sairau-

den, kuten diabeteksen, ymmärtämisessä. Elämänmuutoksen aiheuttamat psykofysiologi-

set vasteet vuorovaikuttivat olemassa olevien somaattisten tekijöiden kanssa muuttaen 

sairausherkkyyttä ja vaikuttaen sairauden puhkeamisaikaan, vakavuusasteeseen ja kul-

kuun.432  Biopsykososiaalisen mallin perusperiaatteet eivät siis juuri poikenneet systee-

miteoreettisesta lähestymistavasta, mutta termin käyttö yleistyi 1980-luvun kuluessa. Alt-

tius-stressi-mallin ajateltiin ”integratiivisuudessaan” edustavan biopsykososiaalista lä-

hestymistapaa. Biologinen paradigma oli silti hallitseva, sillä sairastumisen mekanismit 

ja psykiatrisen tutkimuksen painopisteet ja tavoitteet pohjautuivat biologisen psykiatrian 

arvostuksiin kenties hoitomenetelmien tutkimusta lukuun ottamatta.  Tieto biologisista 

riskitekijöistä lisääntyi ja tieteellinen tieto kumuloitui, jolloin on perusteltua puhua bio-

logisesti orientoituneesta normaalitieteen vaiheesta. Hypoteesien taustalla säilyi kuiten-

kin ajatus eräänlaisesta kaiken sisältävästä ykseydestä, mikä johti auttamattoman epämää-

räiseen sairauskäsitykseen. Skitsofrenian patogeneesin ymmärryksen vakiintuminen ke-

hitysteorian mukaiseksi ei voinut lyödä lukkoon kehityksen häiriintymisen syitä. 

 

Tutkimuksen myötä löydetyt uudet syy- ja riskitekijät oli helppo yhdistää kaiken katta-

vaan sairauskäsitykseen, mutta epämääräisyyden kasvaessa teorian hyödyllisyys laski.  

Oulun yliopistossa tavoitellun skitsofrenian elämänkaarimallin teoreettisena taustana oli 

                                                           
431 Shorter 2005b, 96–97. 
432 Engel 1977.  
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edellä kuvattu biopsykososiaalinen lähestymistapa. Elämänkaarimallin kuvailevaan kar-

toitukseen skitsofrenian kehittymiseen vaikuttavista tekijöistä sisältyivät esimerkiksi ge-

neettiset tekijät, raskaus- ja synnytyskomplikaatiot, varhaiskehitys ja koulumenestys.433 

Myöhemmin malliin lisättiin sairauden kliinisestä ja sosiaalisesta lopputulemasta, neuro-

kognitiosta, aivojen rakenteesta ja somaattisesta sairastavuudesta saadut tulokset.434 Nor-

maalitieteen kumulatiivinen eteneminen tuotti siis suuren määrän skitsofrenian eri aspek-

teja käsitteleviä tutkimustuloksia, joiden välinen yhteys oli löydettävä tulosten merkityk-

sen ymmärtämiseksi ja skitsofrenian selittämiseksi. 

 

Skitsofrenian elämänkaaren hahmottamiseksi vuosina 2000, 2006 ja 2009 muodostettuja 

malleja tarkastellessa tulee ilmeiseksi tulosten määrästä seurannut skitsofrenian etiolo-

giakäsityksen fragmentaarisuus sekä mallien lisääntyvä monimutkaisuus.435 M. Isohanni 

ja muut totesivat vuoden 2000 mallin yhteydessä toivovansa, että nämä moninaiset tekijät 

voitaisiin tulevaisuudessa yhdistää hienostuneemmassa viitekehyksessä.436 Kymmenen 

vuotta myöhemmin toiveikkuus oli vaihtunut turhautumiseen ja pettymykseen. Tilanteen 

ongelmallisuudesta kertoivat Matti Isohannin vuoden 2009 version yhteydessä esittämät 

kommentit: 

 

We struggle to assemble the many pieces of this puzzle. The lack of theories about 

the developmental pathways across the life course has made it difficult to de-

velop a coherent perspective. – – The most important parts are still missing, and 

we lack a theoretical framework that translates clinical findings of mental dis-

orders to brain disturbances.437 

 

Kun aiemmin käytännön mielenterveystyön tavoitteet olivat ohjanneet tutkimussuuntauk-

sia, 2000-luvun lopulla tutkimus oli teoretisoitunut niin pitkälle, että pelätty etääntyminen 

käytännön hoitotyöstä oli toteutunut. Biologisen tutkimuksen tulokset oli vaikea yhdistää 

kliinisiin fenotyyppeihin eikä aivojen häiriöitä kyetty yhdistämään sairauden psykososi-

aaliseen todellisuuteen. Etiologisen ongelman puuttuvaa palasta ei löydetty, sillä mikään 

riskitekijä ei osoittautunut spesifiksi skitsofrenialle. Tätä seurasi palapelin mielekkyyden 

                                                           
433 M. Isohanni et al. 2000, 311. 
434 Jääskeläinen et al. 2015, 1–2. 
435 Ks. Isohanni et al. 2000, 316; Isohanni et al. 2006, 170; Isohanni et al. 2009, 24–25. 
436 M. Isohanni et al. 2000, 312–317. 
437 M. Isohanni et al. 2009, 14. 
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kyseenalaistaminen, sillä paradigman horjumiseen liittyy pelko, etteivät sen asettamat on-

gelmat olekaan ratkaistavissa.438 Etiologinen kysymys oli tästä näkökulmasta kuin pala-

peli, jonka palasten määrä lisääntyi jatkuvasti. 2000-luvun lopulla biologis-reduktionisti-

nen lähestymistapa oli tullut tiensä päähän; kuten M. Isohanni ja muut totesivat, ” we may 

have exhausted this reductionistic paradigm”439. Erityisen mielenkiintoista on, että psy-

kiatrit puhuivat reduktionistisen lähestymistavan toimimattomuudesta, vaikka aina 1960-

luvulta lähtien integraation merkitystä oli painotettu, ja alttius-stressi-malliakin titulee-

rattiin integratiiviseksi. Ilmeisesti tämä oli ollut psykiatrian ihanne alusta saakka, mutta 

käytännössä tavoitteeseen pääsemiseksi ei ollut osattu tai voitu tehdä mitään. Reduktio-

nismista luopumiseen viittaavat kommentit antavat ymmärtää, että systeeminen käsitys 

tai biopsykososiaalinen malli olivat olleet pelkkää sanahelinää, mistä todistivat vähäiset 

yritykset tehdä näkökulmien välistä, konkreettista tutkimusyhteistyötä.  

 

Biologisen tutkimuksen alueen laajeneminen oli noin vuosikymmeneksi syrjäyttänyt ko-

konaisuuden tarkastelun, mutta 2000-luvun lopulla uudet löydökset haluttiin entistä vah-

vemmin nähdä osana vuorovaikutusten verkkoa systeemiteorioiden teesejä mukaillen. 

Matti Isohannin mielestä aiemmat systeemiteorian sovellukset olivat olleet harvassa ja 

lisäksi ei-systemaattisia. Esimerkkinä hän mainitsi Adolf Meyerin ”systeemiteoreettisen” 

lähestymistavan440, jota historioitsija Edward Shorter on kutsunut lähinnä erilaisten nä-

kemysten sekamelskaksi.441 Tällainen näkemys on myös sopiva analogia M. Isohannin ja 

muiden elämänkaarimallin varhaisemmalle muotoilulle, siinä missä perhetutkimuksen ja 

sosiaalipsykiatrian systeemiteoriat olivat olleet varsin suppeita ja epäinformatiivisia. 

 

Vuoden 2009 mallin yhteydessä esitetyt aivojen toimintaa koskevat vertauskuvat olivat 

sangen teknisiä suhteutettuna siihen toteamukseen, että biologisesta reduktionismista ha-

luttiin päästä eroon. Skitsofrenian oireet olivat epävakaita ja vaihtelevia seuratessaan kor-

keampien aivotoimintojen ”tason hallitusta laskemisesta” (graceful degradation), mutta 

tarjosivat vähintäänkin mahdollisuuden takaisinmallintaa (reverse engineer) skitsofre-

nian monimutkaisuutta.442 Samasta kehityksestä kertoi systeemiälyn käsitteen implemen-

                                                           
438 Kuhn 1962, 36–37. 
439 M. Isohanni et al. 2009, 29. 
440 M. Isohanni et al. 2009, 16, 19, 23. 
441 Shorter 2005a, 130–131. 
442 M. Isohanni et al. 2009, 21–22. 
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tointi psykoosien ymmärtämiseen toimijan ja ympäristön vuorovaikutuksena, joka oli lä-

hellä älykkäiden systeemien määritelmää: ero näiden välillä on käytännössä vain se, oliko 

toimijana kone vai ihminen.443  Aivojen vertaaminen koneeseen muistutti 1600-luvulla 

syntyneistä ihmisen toiminnan mekanistisista tulkinnoista, joskin automaateista oli siir-

rytty tietokoneisiin: vertauskuva oli sama, ainoastaan tekniikka oli edistynyt siinä määrin, 

että se sopi nyt monimutkaisten aivotoimintojen kuvaajaksi. Systeemiteoria saatiin siis 

sovitettua mekanistis-biologiseen tarkastelutapaan. Yrjö Alanen kertoi kuvaavasti vir-

kaanastujaisesitelmässään Martti Kailan todenneen, että moni biologi uskoi lapsuuden 

merkitykseen ihmisen kehityksessä, kun ihmistä verrattiin tietokoneeseen, jonka lapsuus-

iän kokemukset olivat ohjelmoineet.444 Näiden skitsofrenian käsitteellistämisen tapojen 

samankaltaisuus on hämmästyttävä, mutta ilmeisesti M. Isohanni ja muut eivät nähneet 

konevertausta reduktionistisena. Todennäköistä on, että monimutkaisten tietojärjestel-

mien ja koneoppimisen ymmärtäminen oli tarjonnut yksinkertaistetun kuvan monimut-

kaisten systeemien toiminnasta ja eri osien keskinäisestä vuorovaikutuksesta, jota halut-

tiin soveltaa vaikeaselkoisimpaan biologiseen systeemiin.  

 

Joka tapauksessa Isohannin ja muiden malli osoitti tarkentunutta systeemikäsitystä, joka 

kiinnitti erityishuomiota vuorovaikutusmalleihin, ja jonka toivottiin pystyvän pakene-

maan yksityiskohtien viidakosta.445 Aivojen ja mielen vuorovaikutuksen tunnustamisesta 

2010-luvulla kertoivat myös aiemmissa luvuissa kuvatut sosiaalisen kokemuksen koros-

tus ja Riikka Roiskon kommentit geenien ja ympäristön vuorovaikutustutkimuksen mer-

kityksestä. 2010-luvulle tultaessa etiologisen lähestymistavan muutos ei siis ollut pelkäs-

tään psykososiaalisten tekijöiden merkityksen tunnustamisessa, vaan myös systeemien 

toimintamekanismien tarkentumisessa. Luonto oli osoittautunut odotettua monimutkai-

semmaksi tavalla, josta ihmisyyden psykososiaalista todellisuutta ei ollut mielekästä erot-

taa. 

 

                                                           
443 M. Isohanni et al. 2009, 21. Systeemiäly on ihmisen älykästä toimintaa komplekseissa systeemeissä: se 

perustuu systeemin tapahtumien ja systeemin rakenteelta saadun palautteen havainnoinnille, sekä vuoro-

vaikutukseen systeemin toimijoiden ja alasysteemien kanssa. Isohanni 2009, 23. Älykkäät systeemit ovat 

teknologisesti edistyneitä koneita, jotka keräävät tietoa ympäröivästä maailmasta, analysoivat sitä ja vas-

taavat älykkäällä tavalla. 
444 Alanen, Yrjö 1969: ”Psykoanalyyttinen, biologinen ja sosiaalinen psykiatria”-virkaanastujaisesitelmä. 

Duodecim 85, 302–309. 
445 M. Isohanni 2009, 29. 
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4.3.2. Syykäsityksen välitulos – kohti integratiivista monismia 

 

Hyvä esimerkki biologian, psykologian ja sosiaalisen ympäristön integraatioyrityksestä 

oli dopamiinihypoteesin ja psykologisten teorioiden yhdistäminen. Dopamiinihypoteesi 

perustui oletukselle, että välittäjäaineen liiallinen aktiivisuus aiheutti skitsofrenian posi-

tiivisia oireita. Psyykenlääkkeiden kyky estää dopamiinireseptorien toimintaa ja siten hil-

litä oireita siivitti biologisen psykiatrian toisen aallon alkutahteja 1950-luvulta eteenpäin. 

Psykiatrit Oliver Howes ja Robin Murray yhdistivät 2010-luvulla dopamiinihypoteesin 

aivokehityksellisiin ja kognitiivisiin teorioihin sekä sosiaaliseen kehitykseen, mitä refe-

roitiin Duodecim-lehdessä vuonna 2015. Aluksi geeneistä, fyysisistä traumoista ja sosi-

aalisista vastoinkäymisistä aiheutuva kehityksellinen poikkeavuus herkisti dopamiinijär-

jestelmää. Samalla sosiaaliset vastoinkäymiset muokkasivat psykologisia skeemoja niin, 

että ne tukivat tilanteiden psykoottisia tulkintoja. Myöhempi stressi aiheutti häiriintynyttä 

dopamiinin eritystä, joka lisäsi ympäristöstä tehtyjä huomiota. Tulkinnat, joita puolueel-

listen skeemojen pohjalta tehtiin, aiheuttivat edelleen stressiä. Toistuvat uhan kokemuk-

set ja niille annetut paranoidiset merkitykset johtivat ajan kuluessa psykoosin puhkeami-

seen.446 

 

 

Kaavio 3. Hietala et al. 2015. Mukaelma Howes & Murray (2014) esittämästä mallista. 

 

Kaavioon perustuvasta kuvauksesta huomataan, että biologian ja psykologian yhdistämi-

sessä ei ollut kyse pelkästään psykososiaalisten tekijöiden legitimoinnista. Yllä esitetyssä 

mallissa hyödynnettiin myös psykologian alaan kuuluvaa skeeman käsitettä, joka ohjasi 

                                                           
446 Howes & Murray 2014, 1682. 
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tulkintojen luonnetta. Psykologiassa skeemat ovat sisäisiä malleja, joiden avulla jäsen-

nellään muistitietoa ja ulkomaailmasta saatua informaatiota. Näin myös psyykkisten ra-

kenteiden merkitys huomioitiin psykiatrisen sairauden selittämisessä yhdistelle psyko-

sosiaalista lähestymistapaa välittäjäainetutkimukseen. Silti kyseessä lienee edelleen ollut 

Bohrin komplementaarisuuden kaltainen rinnakkaiselo, joka auttoi käsitteellistämään to-

dellisuuden ilmiöitä, vaikka kyseessä olikin askel eteenpäin kauan kaivatun skitsofrenian 

integratiivisen mallin luomisessa.  

 

Edwin Wallace totesi vuonna 2008, että neurotieteen ja farmakologian uusi nousu oli 

nostattanut ”orgaanisten” ja ”deskriptiivisten” psykiatrien piirissä halun ratkaista psyki-

atrian lääketieteellisen identiteetin ongelma luopumalla tieteenalan psykososiaalisista 

juurista.447 Myös psykologit John Read ja Richard Bentall sekä psykiatri Loren Mosher 

olivat vuonna 2013 esittäneet biopsykososiaalista lähestymistapaa ja alttius-stressi-mallia 

kritisoivan teesin; he totesivat, että biologia oli kolonisoinut psykologiset ja sosiaaliset 

selitykset, joiden merkitys oli supistunut biologisten ilmiöiden laukaisijoiksi.448 Vuonna 

2015 Duodecim-lehdessä esitettiin näistä kriittisistä huomautuksista poikkeava skitsofre-

nian etiologiakäsityksen tiivistelmä, joka kuvasi biologisen paradigman nousun yllättävää 

lopputulosta: 

 

Monet ovat pelänneet biologisen suuntauksen johtavan yksipuoliseen näkemyk-

seen psykiatristen häiriöiden synnystä. Toisin on kuitenkin käynyt. Tieto psyko-

sosiaalisten riskitekijöiden vaikutuksesta keskushermoston toimintaan on juur-

ruttanut laaja-alaisen näkemyksen psykoosien etiologisiin hypoteeseihin.449 

 

Biologisen tutkimuksen edistyminen ei lopulta siis osoittanutkaan psykososiaalisen selit-

tämisen merkityksettömyyttä tai laukaisevaa roolia, vaan valaisi sen sijaan mekanismeja, 

joilla psykososiaaliset tekijät ja biologiset ilmiöt olivat yhteydessä toisiinsa. Tällaista 

uutta legitimointia ilmensi esimerkiksi aivojen plastisiteetti ja sen yhteys varhaisvuoro-

vaikutukseen. 

                                                           
447 Wallace 2008, 62. 
448 Models of Madness –teos sisältää yleensäkin kärkevää ja osin perusteetonta biologiseen psykiatriaan 

kohdistuvaa kritiikkiä; kirjoittajat toteavatkin, että tavoitteena oli tuottaa tasoittava (balancing) kontribuu-

tio tasapainoisen (balanced) sijaan korvaamaan biologian vuosisataista yli valtaa. Read & Mosher & Ben-

tall 2013, 3–4. 
449 Hietala, Jarmo et al. 2015: ”Tutkimus on muuttanut käsitystämme psykooseista” -katsaus. Duodecim 

131, 2117–2124. 
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 Kun skitsofrenian etiologiakäsitys perustui 2010-luvulla edelleen ajatukselle systeemi-

syydestä ja biopsykososiaalisen lähestymistavan merkityksestä, oliko mikään lopulta 

muuttunut noin kuudessakymmenessä vuodessa? Tämän tutkielman aineiston perusteella 

etiologiakäsitys oli kyllä ytimeltään samanlainen kuin skitsofreniatutkimuksen käynnis-

tyessä, koska tieteellistä läpimurtoa, etiologisen kysymyksen ratkaisua, ei ollut vieläkään 

saavutettu. Etiologian ymmärryksen tavoitteena oli edelleen yhdistää monitekijäinen ja 

monitieteellinen lähestymistapa koherentiksi kokonaisuudeksi. Biologian, psykologian ja 

sosiaalisen ympäristön yhteys ymmärrettiin kuitenkin paremmin ja käsitys tekijöiden vä-

lisestä vuorovaikutuksesta ja yhteydestä oli syventynyt merkittävästi. Psykiatrian histori-

aan erikoistunut kustantaja John Gach on ilmaissut asian niin, että mielen ja ruumiin dua-

lismista on siirrytty monismiin, jossa kaikki oli pohjimmiltaan biologiaa.450 Tätä näkö-

kulmaa tukee myös suomalaisen psykiatrian kehitys, jossa psykososiaaliset tekijät oli le-

gitimoitu biologian kautta; vuorovaikutuksen luonteen ymmärtäminen tähtäsi mielen ja 

ruumiin välisen kuilun ylittämiseen. 1960-luvun psykogeenisyyttä korostavasta käsityk-

sestä oli siis luovuttu. Tätä voi pitää biologian lopullisena voittona tai integraatioajattelun 

edistysaskeleena, mutta skitsofrenian etiologista ongelmaa se ei ratkaissut. Etiologiakä-

sityksen suhteen ei voidakaan sanoa tapahtuneen vallankumousta kuhnilaisessa mielessä, 

vaan kyse oli ennemminkin ymmärryksen säilyttävästä ylittämisestä (Aufhebung), uuden-

laisen synteesin muodostamisesta. Mielisairauden käsittämisessä lieneekin keskeistä, että 

ero mielen ja ruumiin välillä on bohrilaisittain ilmaistuna näennäinen, eikä etiologisia 

tekijöitä olisi syytä jakaa tällä perusteella.  

 

Kuten psykiatrian historioitsija Kieran McNally on huomauttanut, skitsofreniatutkimuk-

sen ristiriitaiset tulokset koskien syytekijöitä herättävät usein kysymyksen skitsofrenian 

määritelmän oikeellisuudesta tai uusien alatyyppien mahdollisuudesta.451 Eräs skitsofre-

niatutkimuksen suurimmista ongelmista onkin se, että vaikka sairauden etiologia, pato-

geneesi ja kulku ovat osoittautuneet heterogeenisiksi, skitsofrenian ajatellaan yhä olevan 

olemassa tiettynä sairauskokonaisuutena. Skitsofreniakäsitteen säilyminen osoittaa pol-

kuriippuvuutta, jossa ainoa skitsofreniatutkimuksen hajanaista kenttää yhdistävä asia voi 

olla pyrkimys skitsofrenian syyn löytämiseen ja sitä kautta sairauden olemassaolon todis-

tamiseen. Integratiivisten teorioiden tarkentumisesta huolimatta käsitteellisten työkalujen 
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451 McNally 2016, 200–201. 
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pysähtyneisyys ja epäonnistumisen historiallinen painolasti saa suhtautumaan etiologisen 

kysymyksen ratkaisuun epäilevästi. Silti ei ole perusteltua väittää, kuten John Read on 

tehnyt artikkelissaan ”Biological psychiatry’s lost cause: The ’schizophrenic brain’”, että 

psykiatrit uskoisivat sokeasti biologian selitysvoimaisuuteen eivätkä huomioisi tutkimuk-

siin liittyviä, etiologian selvittämistä haittaavia ongelmia.452 Käsittelyn perusteella on sel-

vää, että ainakin suomalaisessa psykiatriassa ongelmista ollaan jopa kivuliaan tietoisia. 

Ongelmien tiedostaminen ei ole kuitenkaan johtanut niistä irrottautumiseen. 

 

Aika näyttää, paljastaako vuorovaikutusten biologinen tutkimus lopulta skitsofrenian 

syytekijät, siirrytäänkö jossain vaiheessa uuteen paradigmaan, vai hajautuuko skitsofre-

nian käsite useiksi eri sairauksiksi. Tutkimuksen jatkuminen on selkeä osoitus siitä, että 

etiologinen kysymys nähdään edelleen mielekkäänä. Väisäsen terminologiaa lainaten jos-

sain odottaa ”lopullinen totuus”. Totuudet kuitenkin vaihtuvat paradigmojen mukana; ku-

ten Kalle Achtékin on muistelmissaan todennut, totuus ei ole koskaan lopullinen.453 Tällä 

hetkellä ”totuus” on käsitys skitsofreniasta neuronaalisten yhteyksien sairautena, jonka 

kehitykselliseen patogeneesiin perimä ja ympäristö vaikuttavat ja joka pohjautuu biopsy-

kososiaaliseen malliin.  Voiko skitsofrenian etiologiaa, tai mielenterveyttä ylipäänsä, edes 

oppia koskaan ymmärtämään? Ainakin skitsofrenian syytutkimusta on 1960-luvulta tä-

hän päivään asti sävyttänyt kenties epäilevä, mutta aina uudelleen nouseva optimismi, 

jonka luonteen sosiaalipsykiatrian professori Sami Pirkola on osuvasti tiivistänyt: 

 

Olo on kuin kollega Sinuhella, joka oman aikansa ihmeitä arvioidessaan totesi 

palvelijalleen: »Elämme viimeisiä aikoja, Kaptah.» Onko mielenterveyden ym-

märtämisessä tapahtumassa nyt jotain ihan oikeasti, vai kaipaammeko vain tun-

netta, että juuri meidän aikanamme tapahtuu jotain erityisen tärkeää?454 

 

  

                                                           
452 Read 2013, passim. 
453 Achté 1999, 283. 
454 Pirkola, Sami 2007: ”Mielenterveys, aivot ja taide”-kolumni. Duodecim 123, 2415–2416. 



107 

 

Loppulause 

 

Suomalaisen psykiatrian skitsofreniakäsitystä on luonnehtinut kysymys, onko skitsofre-

nia aivojen vai mielen sairaus. Vaikka erilaisten näkökulmien yhdistämisen tarvetta on 

korostettu 1960-luvulta lähtien, selitystapojen painotuksissa on tapahtunut selkeitä muu-

toksia. 1960-luvulta 1980-luvun loppuun vallalla oli psykososiaalisen paradigman oh-

jaama käsitys skitsofrenian etiologiasta, joka nousi psykiatriseen keskusteluun yhdysval-

talaisesta psykodynamiikasta ja sosiaalipsykiatriasta saatujen vaikutteiden myötä. Aika 

oli kypsä biologisesta selittämisestä luopumiselle, joka teki tilaa psyyken dynamiikalle ja 

sen rakentumiselle vuorovaikutussuhteissa. Psykodynamiikan keskeinen viitekehys oli 

systeemisiä periaatteita noudattava perheyhteisö, jossa skitsofrenia-altis ego rakentui. So-

siaali- ja antipsykiatrian yhteiskunnallista vastuuta ja inhimillisyyttä korostanut lähesty-

mistapa omaksui psykodynaamisen psyyken rakentumisen periaatteet ja laajensi tarkas-

telun yhteiskunnalliselle tasolle. Sosiaalipsykiatria kytkeytyi tiiviisti mielenterveyspoli-

tiikkaan muodostaen terveyspoliitiikan toteuttamista ohjanneen systeemiteoreettisen mal-

lin. Mielenterveys, ja sitä kautta myös sairaus, nähtiin konteksteissa muodostuvana dy-

naamisena resurssina. Suomalaisen psykososiaalisen paradigman perustana oli käsitys 

skitsofrenian monitasoisesta etiologiasta, jossa syy- ja riskitekijät vaikuttivat eri elämän-

vaiheissa muodostaen sairastumisalttiutta tai edesauttaen sairauden puhkeamista. Kaiken 

keskiössä oli psyykkisen rakenteen tasapaino ja sen säilyttäminen, joka kytkeytyi tiiviisti 

sosiaaliseen ympäristöön. 

 

1980-luvulle tultaessa psykososiaalisen paradigman selitysvoimaisuus oli kyseenalaistu-

nut ja psykiatrian jatkuva kriisi osoitti kärjistymisen merkkejä. Psykososiaalisten tekijöi-

den tarkastelu ei ollut onnistunut yksilöimään skitsofrenian syitä, mikä haittasi ehkäise-

vän mielenterveystyön toteuttamista. Suurin yksittäinen ongelma oli syy-seuraus-suhteen 

hahmottaminen, jota ei onnistuttu lähentymään edes sosiaalipsykiatriaan yhdistyneiden 

epidemiologisten menetelmien avulla. Samalla biologiset selitysmallit olivat tarkentuneet 

maailmalla antaen toivoa aivokuvantamismenetelmien, välittäjäainetutkimuksen ja mo-

lekyyligenetiikan menestyksestä skitsofrenian selittämisessä. 1980-luvulla voimistuneet 

muutoshalut manifestoituivat 1990-luvulle tultaessa yhteiskunnallisen kriisin ja psykiat-

rien sukupolven vaihdoksen seurauksena. Psykososiaalinen selittäminen siirtyi psykiatri-

sen tutkimuksen marginaaliin, vaikka taustalla häilyivätkin systeemiteoreettisen ajattelun 
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periaatteet alttius-stressi-mallin muodossa. Normaalitieteen toiminta keskittyi tietomää-

rän kasvattamiseen siihen oletukseen perustuen, että skitsofrenia oli aivojen kehityshäiri-

östä johtuva neuronaalisten yhteyksien sairaus. Käsitys syiden luonteesta muuttui luon-

nontieteellisen syy-seuraus-ajattelun mukaiseksi, pois ymmärtävästä ja kokemuksen mer-

kitystä korostavasta lähestymistavasta. Paradigman vaihdos näkyi selkeimmin varhais-

ympäristön tutkimuksessa, jonka keskeisten viitekehysten vaihtuminen muutti fundamen-

taalisesti selittämisen luonnetta. Sen sijaan genetiikassa luonnon ja hoivan merkitykset 

olivat yhä limittyneitä, jossa endofenotyyppien tarkastelu läheni geenien suoria vaikutuk-

sia. 

 

Biologisen psykiatrian vahvin hegemonia jäi lyhytikäiseksi. Skitsofrenian spesifisen syyn 

löytämisessä epäonnistuttiin, mikä nosti 2010-luvulle tultaessa psykososiaalisten ja bio-

logisten tekijöiden vuorovaikutuksen jälleen aktiivisempaan psykiatriseen keskusteluun. 

Uusimmat mallit ovat pyrkineet ylittämään selitystapojen välistä kuilua perustellen psy-

kososiaalisten tekijöiden vaikutuksen biologisten mekanismien kautta. Kehitystä voi kut-

sua biologiseksi monismiksi tai selitystapojen integraatioksi. Psykososiaaliset tekijät ei-

vät ole pelkkiä biologisten reaktioiden laukaisijoita, vaan niillä on elimellinen osa ihmi-

sen kehityksessä ja siten nykykäsityksen mukaisessa skitsofrenian patogeneesissä. Viita-

takseni johdannossa esitettyihin käsityksiin esimerkiksi psykoanalyysin asemasta psyki-

atrian historian ”keskeytyksenä”, tutkielman tarkastelun perusteella skitsofrenian psyko-

sosiaalisia selityksiä ei tule nähdä biologisen psykiatrian kehityksen välivaiheena vaan 

oleellisena osana tieteen kehitysdynamiikkaa hegeliläisessä mielessä. Tutkielman otsikon 

kysymys ”aivot vai mieli” näyttää olevan muuttumassa käsitykseksi aivoista ja mielestä, 

kun ja-sanan sisältö, toisin sanoen biologisen ja psykososiaalisen selittämisen yhteys, on 

tutkimuksen myötä tarkentumassa. Skitsofrenian syyt nähdään edelleen heterogeenisinä 

ja monimutkaisina, eikä yksiselitteistä vastausta etiologiseen kysymykseen ole saatu. On 

syytä epäillä, ettei niin kutsuttua totuutta ole lopulta olemassakaan, pääosin skitsofrenia-

käsitteen ongelmallisuudesta johtuen. 

 

Tutkielman käsittely on osoittanut paradigmojen merkityksen skitsofrenian selittämi-

sessä. Tarkastelun painottuminen psykososiaaliseen selittämiseen on kuvastanut havain-

tojen teoriapitoisuutta, jossa samat tutkimustulokset ovat saaneet hyvin erilaisia merki-

tyksiä. Nämä erot ovat olleet erityisen selkeitä skitsofrenian syytutkimuksessa, jossa tut-
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kimustulokset ovat olleet varsin epäinformatiivisia. Vallankumouksellisuuden puute skit-

sofrenian selittämisessä on näkynyt konsensushakuisena painotusten vaihteluna. Tut-

kielma täydentää tieteenhistoriallista ymmärrystä paneutumalla luonnontieteiden ja ih-

mistieteiden rajapinnalla liikkuvan tieteenalan historiaan, joka osoittaa erityisen selvästi 

tieteenteon taustalla olevia perusoletuksia ja niiden yhteyttä historialliseen aikakauteen. 

Mielisairauden käsitteellistäminen on suhteessa ajankohtaan, teknologiseen kehitykseen   

ja tieteenalamatriisiin, millä on merkitystä psykiatrian itseymmärrykselle; myös nyky-

tieto on osa historiallista jatkumoa. Tästä syystä skitsofreniaa ei tulisi olettaa olioksi, 

jonka olemassaolon etiologian löytäminen lopulta paljastaa. Psykiatria pitäytyy edelleen 

tässä oletuksessa, vaikka syytekijöiden tutkimuksen historia kyseenalaistaa, jopa kumoaa 

sen. Etiologiakäsityksen muutos, tai oikeammin muuttumattomuus, alleviivaakin tarvetta 

skitsofreniaa koskevien oletusten uudelleen arviointiin. 

 

Tutkielma täydentää olemassa olevaa tutkimusta paitsi tarkastellessaan vähän tutkittua 

suomalaisen psykiatrian historiaa, myös valitun näkökulman kautta. Skitsofrenian histo-

rian tutkimus on pitkälti keskittynyt sairauskäsitteen, siis oirekuvien ja diagnostisten kri-

teerien käsittämisen muutoksiin. Sen sijaan juuri syykäsityksen tutkimus pureutuu tie-

teenalan taustaoletuksiin aihealueena, johon tutkimuksen resursseja kohdistetaan. Siksi 

onkin yllättävää, ettei syytutkimusta ole juuri nostettu skitsofrenian historiaa käsittelevän 

tutkimuksen keskiöön. Tutkielma siis tuottaa uutta tietoa suomalaisen psykiatrian skitso-

freniakäsityksestä hyödyntäen vähän tutkittua aate- ja oppihistoriallista rajausta.  

 

Tutkielma käsittelee kuitenkin vain yhtä skitsofreniatutkimuksen osa-aluetta. Jatkotutki-

muksen myötä olisi tarpeen täydentää skitsofreniatutkimuksen historiaa esimerkiksi hoi-

tomenetelmien tai prognoosin tarkastelun kautta, mikä kytkeytyisi luontevasti sosiaali-

historialliseen näkökulmaan. Samoin psykiatrian sisällä käydyn tieteenfilosofisen kes-

kustelun kehitys olisi kiinnostava tutkimuskohde, mitä tämäkin tutkielma ajoittain sivuaa. 

Lääketieteellisten aikakauslehtien vuosikertojen kattava analyysi olisi sopiva keino täl-

laisen filosofian historiaa lähenevän tutkimuksen suorittamiseen. Yleisesti ottaen suoma-

laisen psykiatrian historia on skitsofrenian syykäsityksen tavoin täynnä vastaamattomia 

kysymyksiä. Osakysymysten kautta voidaan kuitenkin lähentyä sitä ilmiöiden kokonais-

valtaista ymmärrystä, jota niin aatehistorian kuin psykiatriankin piirissä tavoitellaan. 

 

  



110 

 

Lähdeluettelo 

 

I Painetut lähteet 

 

1. Lähdejulkaisut 

 

Achté, K. A. 1967: Skitsofrenian prognoosi ja kuntouttaminen. Vertaileva tutkimus sadan 

ensi kertaa vuosina 1950 ja 1960 jakomielisyyden taikka paranoidisen psy-

koosin takia sairaalahoitoon tulleen helsinkiläisen potilaan sairaudesta, 

ennusteesta ja kuntouttamisesta. Kansaneläkelaitoksen julkaisuja sarja A 2, 

Helsinki. 

Achté, K. A. 1965: ”Skitsofrenian ja syklisten psykoosien välistä rajankäyntiä” -artikkeli. 

Duodecim 81, 342–349. 

Achté, K. A. 1962: ”Zum Einfluss der Kultur auf die Schizophrenen Wahnvorstellungen”. 

Annales Hygieniae et Medicinae Socialis Fenniae 2, 69–76.  

Achté, K. A. 1961: Der Verlauf der Schizophrenien und der Schizophreniformen Psycho-

sen: eine vergleichende Untersuchung der Veränderungen in den Krank-

heitsbildern, der Prognosen und des Verhältnisses zwischen dem Kranken 

und dem Artz in den Jahren 1933–1935 und 1953–1955. Väitöskirja. Lää-

ketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto. 

Achté, Kalle & Alanen, Yrjö & Tienari, Pekka 1981: Psykiatria. Neljäs painos. WSOY, 

Porvoo. 

Achté, Kalle & Alanen, Yrjö & Tienari, Pekka 1971: Psykiatria. WSOY, Porvoo. 

Achté, Kalle & Niskanen, Pekka 1972:”Social Class and Prognosis in Schizophrenia and 

Paranoia”. Psychiatria Fennica 3, 177–179. 

Achté, Kalle & Stenbäck, Asser 1964: “An Epidemiological Study of Psychiatric Mor-

bidity in Helsinki”. Acta Psychiatrica Scandinavica 38, suppl. 180, 287–

307. 

Alanen, Yrjö O. 1994:”Skitsofrenia”. Psykiatria, s. 329–399. Yhdeksäs painos. WSOY, 

Porvoo. 

Alanen, Yrjö O. 1984:”On Psychiatric Illness Models and the Research Methods Con-

nected with Them”. Psychiatria Fennica 15, 9–18.  

Alanen, Yrjö O. 1978: “The Lapinlahti Lecture: Schizophrenia and the Family” -selostus. 

Psychiatria Fennica 9, 15–28. 



111 

 

Alanen, Yrjö O. 1978: ”Skitsofrenia ja muut psykoosit”. Sosiaalipsykiatria, s. 225–238. 

Toimittanut Yrjö Alanen et al. Forum-kirjasto, Kansanterveys. Tammi, Hel-

sinki. 

Alanen, Yrjö O. 1970: “From the Mothers of Schizophrenic Patients to Interactional Fam-

ily Dynamics”. Psychiatria Fennica 1, 163–172.  

Alanen, Yrjö O. 1969: ”Psykoanalyyttinen, biologinen ja sosiaalinen psykiatria” -vir-

kaanastujaisesitelmä. Duodecim 85, 302–309. 

Alanen, Yrjö O. 1960: “Some Thoughts of Schizophrenia and Ego Development in the 

Light of Family Investigations”. Archives of General Psychiatry 3, 98–104. 

Alanen, Yrjö O. 1958: The Mothers of Schizophrenic Patients. A Study of the Personality 

and the Mother-Child Relationship of 100 Mothers and the Significance of 

These Factors in the Pathogenesis of Schizophrenia, in Comparison with 

Heredity. Väitöskirja. Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto. 

Alanen, Yrjö et al. 1966: “The Family in the Pathogenesis of Schizophrenic and Neurotic 

Disorders”. Acta Psychiatrica Scandinavica, suppl. 189, vol. 42. 

Munksgaard, Kööpenhamina.  

Alanen, Yrjö et al. 1965:”On Factors Influencing the Onset of Schizophrenia in the Light 

of a Family Study”. Confinia Psychiatrica 8, 1–8. 

Alanen, Yrjö & Kinnunen, Pekka 1974:”Marriage and the Development of Schizophre-

nia: A Study of 30 Married Couples after One Spouse Had Fallen Ill with 

Schizophrenia during the Marriage: The Consensus Rorschach Reflecting 

Dynamics”. Psychiatria Fennica 5, 121–143. 

Andersson, Claes 1978: “Kriittinen psykiatria”. Sosiaalipsykiatria, s. 43–49. Toimittanut 

Yrjö Alanen et al. Forum-kirjasto, Kansanterveys. Tammi, Helsinki. 

Cannon, Mary et al. 1999: “School performance in Finnish children and later develop-

ment of schizophrenia: a population-based longitudinal Study”. Archives of 

General Psychiatry 56(5), 457–463. 

Donner, Sven 1928:”Skitsofrenia ja konstituutio” -artikkeli. Duodecim 44(3), 231–237. 

Furman, Ben et al. 1985:”Psykiatrisen diagnostiikan kehittäminen” -yleiskatsaus. Duode-

cim 101, 1645–1653. 

Gissler, Mika & Paananen, Reija 2010: ”Mihin psykiatrista epidemiologista tutkimusta 

tarvitaan?” -kokousseloste. Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 47, 66–

69. 



112 

 

Hakola, Panu 1973: ”Klassinen sairauden käsite ja psykiatria” -pääkirjoitus. Duodecim 

17, 9–11. 

Harenko, Aarno 1965: ”Nosologiakysymys yhtenäispsykoosiopin valossa” -artikkeli. 

Duodecim 81, 335–341. 

Haukka, Jari et al. 2004: “Family structure and risk factors for schizophrenia: case-sibling 

study”. BMC Psychiatry 4(41).  

Haukka, Jari et al. 2001: “Regional variation in the incidence of schizophrenia in Finland: 

a study of birth cohorts born from 1950 to 1969”. Psychological Medicine 

31, 1045–1053. 

Hietala, Jarmo et al. 2015: ”Tutkimus on muuttanut käsitystämme psykooseista” -kat-

saus. Duodecim 131, 2117–2124. 

Hirvas, Juhani 1978: “Yhteiskunnan rakenne, sosiaalinen muutos ja mielenterveys”. So-

siaalipsykiatria, s. 116–124. Toimittaneet Yrjö Alanen et al. Forum-kir-

jasto, Kansanterveys. Tammi, Helsinki. 

Hovatta, Iiris et al. 1997:”Schizophrenia in the Genetic Isolate of Finland”. American 

Journal of Medical Genetics (Neuropsychiatric Genetics) 74, 353–360.  

Huttunen, Matti 1997:”Skitsofrenia – psykiatrista kielipeliä?” -katsaus. Duodecim 113, 

2585–2586. 

Huttunen, Matti & Niskanen, Pekka 1978: “Prenatal Loss of Father and Psychiatric Dis-

orders”. Archives of General Psychiatry 35, 429–431. 

Isohanni, Irene 2000: Education and Mental Disorders – A 31-year follow-up in the 

Northern Finland 1966 Birth Cohort. Väitöskirja. Lääketieteellinen 

tiedekunta, Oulun yliopisto. 

Isohanni, Irene et al. 1999:” Can excellent school performance be a precursor of schizo-

phrenia? A 28-year follow-up in the Northern Finland 1966 birth cohort”. 

Acta Psychiatrica Scandinavica 100, 17–26. 

Isohanni, Matti et al. 2009: Developmental pathways of schizophrenia: a system theoret-

ical view and proposal of a system model. Psychiatria Fennica 40, 14–32. 

Isohanni, Matti et al. 2006: “Risk factors for schizophrenia. Follow-up data from the 

Northern Finland 1966 Birth Cohort Study”. World Psychiatry 5(3) Octo-

ber, 168–171. 

Isohanni, Matti et al. 2005: “Predictors of schizophrenia. Evidence from the Northern 

Finland 1966 Birth Cohort and other sources”. British Journal of Psychiatry 

suppl. 48, 4–7. 



113 

 

Isohanni, Matti et al. 2004: “The persistence of developmental markers in childhood and 

adolescence and risk for schizophrenia psychoses in adult life. A 34-year 

follow-up of the Northern Finland 1966 birth cohort”. Schizophrenia Re-

search 71, 213–225. 

Isohanni, Matti et al. 2001: “Skitsofrenia”. Psykiatria, s. 57–117. 2–4. painos. Toimitta-

nut Jouko Lönnqvist. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki. 

Isohanni, Matti et al. 1999: “Skitsofrenia”. Psykiatria, s. 51–106. Toimittanut Jouko 

Lönnqvist. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki. 

Kemppainen, Liisa 2001: Family Predictors of Severe Mental Disorders and Criminality 

in the Northern Finland 1966 Birth Cohort. Väitöskirja. Lääketieteellinen 

tiedekunta, Oulun yliopisto. 

Keskinen, Emmi 2015: Parental Psychosis, Risk Factors and Protective Factors for 

Schizophrenia and Other Psychosis – The Northern Finland Birth Cohort 

1966. Väitöskirja. Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto.  

Koistinen, Pekka 1995: Thought Disorder and the Rorschach: A Study on Psychopathol-

ogy and Vulnerability of Subjects. Väitöskirja. Lääketieteellinen tiedekunta, 

Oulun yliopisto. 

Korkeila, Jyrki 2009: ”Psykoosin evoluutio” –teemakirjoitus. Duodecim 125, 2009–2015. 

Laitinen, Jorma 1991: ”Skitsofrenia – katoavaa kansanperinnettä?” –mielipide. Duodecim 

107(5), 366–373. 

Larmo, Anneli 1992: The Parent’s Psychosis, Impact on Family and Children. Väitös-

kirja. Lääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto. 

Lehtinen, Ville et al. 1991: Suomalaisten aikuisten mielenterveys ja mielenterveyden häi-

riöt. Kuntoutustutkimuskeskus ja Sosiaaliturvan tutkimuslaitos. Kansanelä-

kelaitoksen julkaisuja AL:33, Turku ja Helsinki. 

Lehtinen, Ville et al. 1989: Sosiaalipsykiatria. Toinen, uudistettu painos. Kustannusosa-

keyhtiö Tammi, Helsinki. 

Lehtinen, Ville & Väisänen, Erkki 1979: Psykiatrinen sairastavuus ja hoidon tarve Suo-

messa. Vertaileva sosiaalipsykiatrinen seurantatutkimus. Kansaneläkelai-

toksen julkaisuja AL:12. Kansaneläkelaitoksen kuntoutustutkimuskeskus, 

autoklinikka sekä Turun ja Oulun yliopistojen psykiatrian klinikat. Vam-

malan Kirjapaino Oy, Vammala. 

Lehtonen, Johannes 1985: ”Sielu, ruumis ja mielenterveys” -yleiskatsaus. Duodecim 101, 

1637–1643. 



114 

 

Leinonen, Pekka 2003: ”Psykoosi – mielen ja aivojen sairaus” -pääkirjoitus. Suomen lää-

kärilehti 58(5). 

Lennox, Belinda & Jones, Peter 1997:”The Causes of Schizophrenia – What’s New?” 

Psychiatria Fennica 28, 108–121. 

Linnoila, Markku 1985: ”Biologisen psykiatrian kehitysnäkymiä” -yleiskatsaus. Duode-

cim 101, 1732–1737. 

Lönnqvist, Jouko et al. (toim.) 1999: Psykiatria. Kustannus Oy Duodecim, Helsinki. 

Lönnqvist, Jouko 1985:”Psykiatria lääketieteen osana” -pääkirjoitus. Duodecim 17, 

1625–1627. 

Lääkintöhallitus, Mielisairaalainliitto ja Sairaalaliitto 1988: Skitsofreniaprojekti 1981 – 

1987. Skitsofrenian tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen valtakunnallisen 

kehittämisohjelman loppuraportti. Lääkintöhallituksen opassarja nro 4. 

Valtion painatuskeskus, Helsinki.  

Lääkintöhallitus 1985: Skitsofrenian hoidon valtakunnallinen kehittäminen: väliraportti. 

Toimittanut Yrjö O. Alanen. Lääkintöhallituksen julkaisuja 69, Valtion pai-

natuskeskus. 

Lönnqvist, Jouko 1978: ”Kriisit ja niiden hoito”. Sosiaalipsykiatria, s. 333–344. Toimit-

taneet Yrjö Alanen et al. Forum-kirjasto, Kansanterveys. Tammi, Helsinki. 

Mattila, Vilho 1984: Onset of functional psychoses in later middle age: A social-psychi-

atric, psychodynamic and family-dynamic study. Väitöskirja. Lääketieteel-

linen tiedekunta, Turun yliopisto. 

Mednick, Sarnoff A. et al. 1988: “Adult Schizophrenia Following Prenatal Exposure to 

an Influenza Epidemic”. Archives of General Psychiatry 45, 189–192. 

Metsänen, Miia et al. 2005: “Stability of Thought Disorder Index among high-risk and 

low-risk adoptees in the Finnish adoptive family study of schizophrenia”. 

European Psychiatry 20, 35–40. 

Moilanen, Irma & Rantakallio, Paula 1988: “The Single Parent Family and the Child’s 

Mental Health”. Social Science & Medicine 27(2), 181–186. 

Murray, Graham 2005: Early Development and Adult Cognitive Function in Schizophre-

nia and the General Population – A Longitudinal Perspective. Väitöskirja. 

Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto. 

Mäki, Pirjo et al. 2010: “Schizophrenia in the Offspring of Antenatally Depressed Moth-

ers in the Northern Finland 1966 Birth Cohort: Relation to Family History 

of Psychosis”. American Journal of Psychiatry 167, 70–77. 



115 

 

Mäki, Pirjo 2003: Parental Separation at Birth and Maternal Depressed Mood in Preg-

nancy: Associations with Schizophrenia and Criminality in the Offspring. 

Väitöskirja. Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto. 

Mäkikyrö, Taru 1998: Schizophrenia: Diagnosis, early social factors and comorbidity. 

Väitöskirja. Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun yliopisto.  

Mäkikyrö, Taru et al. 1998:”Hospital-Treated Psychiatric Disorders in Adults with a Sin-

gle-Parent and Two-Parent Family Background: A 28-Year Follow-up of 

the 1966 Northern Finland Birth Cohort”. Family Process 37, 335–344. 

Mäkikyrö, Taru et al. 1997: “Is a child’s risk of early onset schizophrenia increased in the 

highest social class?” Schizophrenia Research 23, 245–252. 

Mäntymaa, Mirjami et al. 2003: ”Tunteet, varhainen vuorovaikutus ja aivojen toiminnal-

linen kehitys” -katsaus. Duodecim 119(6), 459–465. 

Niemi, Laura 2001: “The effects of genes and environment on schizophrenia: The Hel-

sinki High-Risk Study”. Psychiatria Fennica 32, 17–27. 

Olkinuora, Martti 1967: “Psykiatriseen sairaalahoitoon tulleiden tamperelaisten yhteis-

kunnallinen asema”. Duodecim 83, 1002–1010. 

Palmén, A. J. 1929: ”Komiteanmietintö vajakelpoisten sterilisoimisesta”-selostus. Duo-

decim 45(11), 957–963. 

Perälä, Jonna 2013: Epidemiology of Psychotic disorders. Väitöskirja. Lääketieteellinen 

tiedekunta, Helsingin yliopisto. 

Perälä, Jonna et al. 2008: “Geographic variation and sociodemographic characteristics of 

psychotic disorders in Finland”. Schizophrenia Research 106, 337–347. 

Pirkola, Sami 2007: ”Mielenterveys, aivot ja taide” -kolumni. Duodecim 123, 2415–2416. 

Pulkkinen, Erkki 1982: Paranoidisen ja ei-paranoidisen skitsofrenian kehittyminen ja 

kulku. Vertaileva tutkimusparanoidisesta ja ei-paranoidisesta skitsofreni-

asta sekä näitä sairastavilla ilmenneestä sairaalahoidon tarpeesta 5 vuo-

den seuranta-aikana. Väitöskirja. Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin 

yliopisto. 

Rimón, Ranan et al. 1985: “Serum Interferon in Schizophrenia”. Annals of Clinical Re-

search 17, 139–140. 

Rimón, Ranan et al. 1982: “Cerebrospinal Fluid Tryptophan and Brain Atrophy in Pa-

tients with Chronic Schizophrenia”. Annals of Clinical Research 14, 133–

136. 



116 

 

Rimón, Ranan et al. 1964: “A Sociopsychiatric Study of Paranoid Psychoses”. Acta Psy-

chiatrica Scandinavica suppl. 180 vol. 40, 335–347.  

Roisko, Riikka et al. 2015: “Association of adoptive child’s thought disorders and schiz-

ophrenia spectrum disorders with their genetic liability for schizophrenia 

spectrum disorders, season of birth and parental Communication Devi-

ance”. Psychiatry Research 226, 434–440. 

Roisko, Riikka 2014: Parental Communication Deviance as a Risk Factor for Thought 

Disorders and Schizophrenia Spectrum Disorders in Offspring. The Finnish 

Adoptive Family Study. Väitöskirja. Lääketieteellinen tiedekunta, Oulun 

yliopisto. 

Roisko, Riikka et al. 2011: “Communication Deviance in parents of families with adopt-

ees at a high risk of schizophrenia-spectrum disorders and its associations 

with attributes of the adoptee and the adoptive parents”. Psychiatry Re-

search 185, 66–71.  

Roisko, Riikka et al. 2003: ”Skitsofrenian syyt, ehkäisy ja hoito perhenäkökulmasta” –

katsausartikkeli. Suomen lääkärilehti 58(33), 3197–3201. 

Räkköläinen, Viljo 1977: Onset of Psychosis. A Clinical Study of 68 Cases. Väitöskirja. 

Lääketieteellinen tiedekunta, Turun yliopisto. 

Salokangas, Raimo 1991: ”Skitsofrenia – tarua vai totta?” –mielipide. Duodecim 107(5), 

374–377. 

Salokangas, Raimo 1990: ”Väheneekö skitsofrenian ilmaantuvuus?”-katsaus. Duodecim 

106: 1315–1318. 

Salokangas, Raimo 1978: “Socioeconomic Development and Schizophrenia”. Psychi-

atria Fennica 9, 103–112. 

Salokangas, Raimo 1976:”Socialgruppstillhörighet hos föraldrar till schizophrena patien-

ter”. Nordisk psykiatrisk tidsskrift 31, 90–96.  

Salokangas, Raimo 1973: Mielisairaus yhteiskunnallisena ilmiönä. Sosiologinen tutkimus 

vuosina 1949–1950 ja 1959–1960 psykoosin vuoksi ensikertaa mielisairaa-

laan tulleista turkulaisista henkilöistä. Turun yliopisto, sosiologian laitos. 

Monisteita 57, Turku. 

Salokangas, Raimo et al. 1987: Uudet skitsofreniapotilaat ja heidän perheensä (USP-

projekti) III: Tutkimus kuudessa mielisairaanhuoltopiirissä hoitoon hakeu-

tuneista uusista skitsofreniapotilaista ja heidän perheistään. Skitsofrenian 

tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksen valtakunnallinen kehittämisohjelma, 



117 

 

julkaisu nro 5. Psychiatria Fennican julkaisusarja Reports of Psychiatria 

Fennica 48. Psykiatrian tutkimussäätiö, Helsinki. 

Suomen Akatemia 1979: Mielenterveystutkimuksen tutkimuspoliittinen seminaari: Espoo 

18.4.1977. Suomen akatemian julkaisuja. Valtionlääketieteellinen toimi-

kunta, Helsinki. 

Suomen Akatemia 1976: Mielenterveystutkimuksen tausta, nykytila ja tehtäväkenttä Suo-

messa. Helsinki.  

Suvisaari, Jaana & Pietiläinen, Olli 2015: ”Skitsofrenian geneettinen koodi purkautuu” -

pääkirjoitus. Duodecim 131(5), 407–409. 

Suvisaari, Jaana et al. 2014: “Risk of schizophrenia and minority status: A comparison of 

the Swedish-speaking minority and the Finnish-speaking majority in Fin-

land”. Schizophrenia Research 159, 303–308. 

Suvisaari, Jaana 2010:”Uutta skitsofrenian riskitekijöistä” –katsaus. Duodecim 126(8), 

869–876. 

Suvisaari, Jaana et al. 2000: “Decreasing seasonal variation of births in schizophrenia”. 

Psychological Medicine 30, 315–324. 

Suvisaari, Jaana 2000:”Onko skitsofrenia häviämässä?” –pääkirjoitus. Duodecim 116(9), 

925–926. 

Suvisaari, Jaana 1999: Incidence and Risk Factors of Schizophrenia in Finland. 

Väitöskirja. Lääketieteellinen tiedekunta, Helsingin yliopisto. 

Suvisaari, Jaana et al. 1999:”Decline in the Incidence of Schizophrenia in Finnish Cohorts 

Born From 1954 to 1965”. Archives of General Psychiatry 56, 733–740. 

Talvitie, Vesa & Skoglund, Risto 2010: ”Selittääkö biologinen psykiatria oireet tieteelli-

semmin kuin psykologinen?”-katsaus. Duodecim 126(1), 49–54. 

Telaranta, Timo 1993: ”Lääketieteen paradigman muutos” –näkökulma. Suomen lääkä-

rilehti 48:24. 

Tienari, Pekka et al. 2004: “Genotype-environment interaction in schizophrenia-spectrum 

disorder. Long-term follow-up study of Finnish adoptees”. British Journal 

of Psychiatry 184, 216–222. 

Tienari, Pekka et al. 2003: “Genetic Boundaries of the Schizophrenia Spectrum: Evidence 

from the Finnish Adoptive Family Study of Schizophrenia”. American 

Journal of Psychiatry 160, 1587–1594. 



118 

 

Tienari, Pekka et al. 1991: “Interaction between genetic vulnerability and family environ-

ment: the Finnish adoptive family study of schizophrenia”. Acta Psychiat-

rica Scandinavica 84, 460–465. 

Tienari, Pekka et al. 1987: “Genetic and Psychosocial Factors in Schizophrenia: The 

Finnish Adoptive Family Study”. Schizophrenia Bulletin 13(3), 477–484. 

Tienari, Pekka 1986: “Psychotherapy Research on Schizophrenia”. Psychiatria Fennica 

17, 127–144. 

Tienari, Pekka et al. 1985:”Interaction of Genetic and Psychosocial Factors in Schizo-

phrenia”. Acta Psychiatrica Scandinavica suppl. 319, vol. 71, 19–30. 

Tienari, Pekka 1966: On intrapair differences in male twins, with special reference to 

dominance-submissiveness. Acta Psychiatrica Scandinavica suppl.188, vol. 

42. Munksgaard, Kööpenhamina. 

Tienari, Pekka 1965: ”Kaksostutkimuksen mahdollisuudet ja rajoitukset psykiatriassa” -

artikkeli. Duodecim 81, 295–298. 

Tienari, Pekka 1965: ”Skitsofrenian perinnöllisyystutkimukset” -artikkeli. Duodecim 5, 

274–275. 

Tienari, Pekka 1963: Psychiatric Illnesses in Identical Twins. Väitöskirja. Lääketieteelli-

nen tiedekunta, Helsingin yliopisto. Acta Psychiatrica Scandinavica, suppl. 

171, vol. 39, 1963. Munksgaard, Kööpenhamina. 

Turunen, Sakari & Räkköläinen Viljo 1969: ”Alkavan skitsofrenian diagnosoinnin vai-

keudet” -artikkeli. Duodecim 85, 572–579. 

Tuulio-Henriksson, Anna-Mari 2004:”Neuropsychological endophenotypes in schizo-

phrenia – what can the cognitive deficits tell?” Psychiatria Fennica 35, 31–

45. 

Tähkä, Veikko & Alanen, Yrjö 1960: ”Skitsofrenian somaattisesta ja perinnöllisyystutki-

muksesta” -katsaus. Duodecim 76, 95–122. 

Tähkä, Veikko & Alanen, Yrjö 1960: ”Skitsofrenian psykodynaamisesta tutkimuksesta” 

-katsaus. Duodecim 76, 113–131. 

Veijola, Juha 1996: Aikuisiän mielenterveys ja lapsuuden kokemukset: Sosiaalipsykiatri-

nen tutkimus. Sosiaali- ja terveysturvan tutkimuksia 8, Kansaneläkelaitos. 

Kelan tutkimuskeskus, Turku. 

Väisänen, Erkki 1997: ”Psykiatria muutosten alaisena” -pääkirjoitus. Duodecim 113, 

2237–2238. 



119 

 

Väisänen, Erkki 1975: Mielenterveyden häiriöt Suomessa. Erityisesti maantieteellisiin ja 

sosiaalisiin tekijöihin kohdistuva vertaileva tutkimus. Väitöskirja. Lääketie-

teellinen tiedekunta, Oulun yliopisto. Kansaneläkelaitoksen julkaisuja AL: 

2, Helsinki. 

Wahlberg, Karl-Erik et al. 2004: “Interaction of genetic risk and adoptive parent commu-

nication deviance: longitudinal prediction of adoptee psychiatric disorders”. 

Psychological Medicine 34, 1531–1541. 

Wahlberg, Karl-Erik et al. 2000:”Thought Disorder Index of Finnish adoptees and com-

munication deviance of their adoptive parents”. Psychological Medicine 30, 

127–136. 

Wahlberg, Karl-Erik et al. 1997: “Gene-Environment Interaction in Vulnerability to 

Schizophrenia: Findings from the Finnish Adoptive Family Study of Schiz-

ophrenia”. American Journal of Psychiatry 154, 355–362.  

Wahlberg, Karl-Erik 1994: Vanhempien kommunikaation merkitys lapsen ajatushäiri-

öissä: adoptiolapsitutkimus. Väitöskirja.  Psykiatrian klinikka, Oulun ylio-

pisto. 

Wrede, Gunnel 1984: Vulnerability to Schizophrenia – A theoretical and empirical ap-

proach. Väitöskirja. Yleinen psykologia, Helsingin yliopisto.  

 

2. Lähdekirjallisuus 

 

Achté, K. A. 1999: Optimistisen psykiatrin muistelmat. Werner Söderström Osakeyhtiö, 

Porvoo. 

Achté, Kalle 1989: ”Psykiatrian tutkimussäätiö. Psychiatria Fennica”. Seitsemän vuosi-

kymmentä suomalaista psykiatriaa, s. 378–379. Toimittaneet Kalle Achté, 

Jaakko Suominen ja Tapani Tamminen. Suomen psykiatriyhdistys ry, Hel-

sinki. 

Achté, Kalle & Lönnqvist, Jouko 1981: Ilmoitus toimituskäytännön muutoksesta. 

Psychiatria Fennica 12. 

Alanen, Yrjö O. 2003: ”Valtakunnallinen skitsofreniaprojekti ja sen vaikutukset”. Suo-

men psykiatriyhdistys ry 90 vuotta 1913–2003, s. 33–42. Toimittaneet Matti 

Joukamaa et al. Painovalmiste Ky, Helsinki. 

Alanen, Yrjö O. 1993: Skitsofrenia: syyt ja tarpeenmukainen hoito. WSOY, Juva. 



120 

 

Alanen, Yrjö O. 1989: ”Perheterapia”. Seitsemän vuosikymmentä suomalaista psykiat-

riaa, s. 267–269. Toimittaneet Kalle Achté, Jaakko Suominen ja Tapani 

Tamminen. Suomen psykiatriyhdistys ry, Helsinki. 

Alanen, Yrjö et al. 1989: ”Psykiatrinen tutkimus”. Seitsemän vuosikymmentä suomalaista 

psykiatriaa, s. 49–55. Toimittaneet Kalle Achté, Jaakko Suominen ja Ta-

pani Tamminen. Suomen psykiatriyhdistys ry, Helsinki. 

Allardyce, Judith & Boydell, Jane 2006:”Review: The Wider Social Environment and 

Schizophrenia”. Schizophrenia Bulletin 32(4), 592–598. 

Anttinen, Erik 1989: “Avohoidon ideologian kehitys”. Seitsemän vuosikymmentä suoma-

laista psykiatriaa, s. 217–227. Toimittaneet Kalle Achté, Jaakko Suominen 

ja Tapani Tamminen. Suomen psykiatriyhdistys ry, Helsinki. 

Cannon, Mary et al. 2002:”Obstetric Complications and Schizophrenia: Historical and 

Meta-Analytic Review”. American Journal of Psychiatry 159, 1080–1092. 

Cannon, Mary & Jones, Peter 1996: “Schizophrenia”. Journal of Neurology, Neurosur-

gery, and Psychiatry 61, 604–613. 

Ciompi, Luc 1991: “Affects as Central Organising and Integrating Factors – A New Psy-

chosocial/Biological Model of the Psyche”. British Journal of Psychiatry 

159, 97–105. 

Ciompi, Luc 1988: The Psyche and Schizophrenia: The Bond between Affect and Logic. 

Kääntänyt saksasta Deborah Lucas Schneider. Harvard University Press, 

Cambridge. 

Crow, Timothy 2008: “The ‘big bang’ theory of the origin of psychosis and the faculty 

of language”. Schizophrenia Research 102, 31–52. 

Engel, George 1977: “The Need for a New Medical Model: A Challenge for Biomedi-

cine”. Science 196, 129–136. 

Engel, George 1962: Psychological Development in Health and Disease. W. B. Saunders 

Company, Philadelphia. 

Eskola, Jarkko & Leiman, Pentti 1989: “Ehkäisevä mielenterveystyö”. Seitsemän vuosi-

kymmentä suomalaista psykiatriaa, s. 285–289. Toimittaneet Kalle Achté, 

Jaakko Suominen ja Tapani Tamminen. Suomen psykiatriyhdistys ry, Hel-

sinki. 

Heikkinen, Martti 1996: “Psychiatric Research in Finland: Alive and Well, But in Need 

of Money and Independence. International evaluation of psychiatric re-

search in Finland 1994–95”. Psychiatria Fennica 27, 9–18. 



121 

 

Holzman, Philip 1986: “Thought Disorder in Schizophrenia: Editor’s Introduction”. 

Schizophrenia Bulletin 12(3), 342–347. 

Howes, Oliver & Murray, Robin 2014: “Schizophrenia: an integrated sociodevelopmen-

tal-cognitive model”. Lancet 383, 1677–1687. 

Huttunen, Matti 1993: ”Skitsofrenia ja keskushermoston sikiökautinen kehitys” -lehdis-

töreferaatti. Duodecim 109(14), 1215. 

Huttunen, Matti 1989: ”Biologinen psykiatria”. Seitsemän vuosikymmentä suomalaista 

psykiatriaa, s. 291–294. Toimittaneet Kalle Achté, Jaakko Suominen ja Ta-

pani Tamminen. Suomen psykiatriyhdistys ry, Helsinki. 

Isohanni, Matti 2000:” A Rebirth of Social Psychiatry?” Psychiatria Fennica 31, 26–38. 

Kaila, Martti 1956: Mielitaudit. Viides painos. WSOY, Porvoo. 

Kaltiala-Heino, Riittakerttu et al. 2001: “Unit of Social Psychiatry at Tampere School of 

Public Health , University of Tampere”. Psychiatria Fennica 32, 121–127. 

Kety, Seymour et al. 1968:”The types and prevalence of mental illness in the biological 

and adoptive families of adopted schizophrenics”. The Transmission of 

Schizophrenia – Proceedings of the Second Research Conference of the 

Foundations’ Fund for Research in Psychiatry, Dorado, Puerto Rico, 26 

June to July 1 1967, s. 345–362. Toimittaneet David Rosenthal & Seymour 

Kety. Pergamon Press, Oxford. 

Koskinen, Johanna et al. 2004a: “Finnish Doctoral Theses on Schizophrenic Psychoses – 

Descriptive and Bibliometric Analysis”. Psychiatria Fennica 35, 46–67. 

Koskinen, Johanna et al. 2004b:”Research on Schizophrenia in Finland – a review”. Psy-

chiatria Fennica 35, 9–30.   

Jääskeläinen, Erika et al. 2015: “Twenty Years of Schizophrenia Research in the Northern 

Finland Birth Cohort 1966: A Systematic Review”. Schizophrenia Research 

and Treatment, 1–12. 

Lehtinen, Ville 1989: ”Sosiaalipsykiatria”. Seitsemän vuosikymmentä suomalaista psyki-

atriaa, s. 271–280. Toimittaneet Kalle Achté, Jaakko Suominen ja Tapani 

Tamminen. Suomen psykiatriyhdistys ry, Helsinki. 

Lehtinen, Ville & Suominen, Jaakko 1989: ”Sosiaalipsykiatrinen toimikunta”. Seitsemän 

vuosikymmentä suomalaista psykiatriaa, s. 71–74. Toimittaneet Kalle 

Achté, Jaakko Suominen ja Tapani Tamminen. Suomen psykiatriyhdistys 

ry, Helsinki. 



122 

 

Lehtonen, Johannes 2003: ”Laajeneva psykiatrinen tutkimus”. Suomen psykiatriyhdistys 

90 vuotta 1913–2003. Toimittaneet Matti Joukamaa et al. Painovalmiste 

Ky, Helsinki. 

Lehtonen, Johannes & Castrén, Eero 2000: “The Changing Framework of Psychiatry in 

the Era of Neurobiology”. Psychiatria Fennica 31, 17–25. 

Lidz, Theodore et al. 1957: “The Intrafamilial Environment of Schizophrenic Patients: II. 

Marital Schism and Marital Skew”. American Journal of Psychiatry 114, 

241–248.  

Petersen, Aage 1963: “The Philosophy of Niels Bohr”. Bulletin of the Atomic Scientists 

September 1963, 8–14. 

Purola, Tapani et al. 1971: Sairausvakuutus, sairastavuus ja lääkintäpalvelusten käyttö. 

Sosiaaliturvan tutkimuslaitos. Kansaneläkelaitoksen julkaisuja Sarja A: 7. 

Helsinki. 

Pylkkänen, Kari 2001: “Psykiatrisen tutkimuksen asema”. Psykiatrian tutkimussäätiö 

kolmekymmentä vuotta. Toim. Aini Ostamo ja Kalle Achté. Vammalan Kir-

japaino Oy, Vammala. 

Rantakallio, Paula 1969: Groups at risk in low birth weight infants and perinatal morta-

lity. A prospective study of the biological characteristics and socioeconomic 

circumstances in 12 000 deliveries in North Finland. Pediatrian laitos, 

Oulun yliopisto. Kirjapaino-osakeyhtiö Kaleva, Oulu. 

Rosenthal, David et al. 1968:”Schizophrenics’ offspring reared in adoptive homes”. The 

Transmission of Schizophrenia – Proceedings of the Second Research Con-

ference of the Foundations’ Fund for Research in Psychiatry, Dorado, 

Puerto Rico, 26 June to July 1 1967, s. 377–391. Toimittaneet David Rosen-

thal & Seymour Kety. Pergamon Press, Oxford. 

Rosenthal, David & Kety, Seymour 1968: “Foreword”, s. ix-x. The Transmission of 

Schizophrenia – Proceedings of the Second Research Conference of the 

Foundations’ Fund for Research in Psychiatry, Dorado, Puerto Rico, 26 

June to July 1 1967, s. 377–391. Toimittaneet David Rosenthal & Seymour 

Kety. Pergamon Press, Oxford. 

Salokangas, Raimo 2000: “Psychiatry in Finland – Some Personal Notes”. Psychiatria 

Fennica 31, 9–16. 

Salokangas, Raimo et al. 2001: “Department of Psychiatry, University of Turku”. Psy-

chiatria Fennica 32, 75–87. 



123 

 

Shields, David 1968:”Summary of the genetic evidence”. The Transmission of Schizo-

phrenia – Proceedings of the Second Research Conference of the Founda-

tions’ Fund for Research in Psychiatry, Dorado, Puerto Rico, 26 June to 

July 1 1967, s. 95–126. Toimittaneet David Rosenthal & Seymour Kety. 

Pergamon Press, Oxford. 

Suomen psykiatriyhdistys ry 90 vuotta 1913–2003. Toimittaneet Matti Joukamaa et al. 

Painovalmiste Ky, Helsinki, 2003. 

Tienari, Pekka 1989: “Pohjoismainen yhteistyö”. Seitsemän vuosikymmentä suomalaista 

psykiatriaa, s. 85–87. Toimittaneet Kalle Achté, Jaakko Suominen ja Ta-

pani Tamminen. Suomen psykiatriyhdistys ry, Helsinki. 

Tiihonen, Jari et al. 2001:”Department of Psychiatry, University of Helsinki”. Psychiatria 

Fennica 32, 69–73. 

Tähkä, Veikko 1989: ”Yliopistopsykiatrian kehitys Kuopiossa”. Seitsemän vuosikym-

mentä suomalaista psykiatriaa, s. 191–196. Toimittaneet Kalle Achté, 

Jaakko Suominen ja Tapani Tamminen. Suomen psykiatriyhdistys ry, Hel-

sinki. 

Veijola, Juha et al. 2001: “Department of Psychiatry, University of Oulu”. Psychiatria 

Fennica 32, 89–95. 

Veijola, Juha & Isohanni, Matti 1998: “Katsaus suomalaiseen skitsofreniatutkimukseen”. 

Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 33, 166–170. 

Van Os, Jim et al. 2008: “Gene-Environment Interactions in Schizophrenia: Review of 

Epidemiological Findings and Future Directions”. Schizophrenia Bulletin 

34(6), 1066–1082.  

Von Bertalanffy, Ludwig 1950: “An Outline of General System Theory – I Parallel Evo-

lution in Science”. British Journal for the Philosophy of Science 1, 114–

129. 

Weinberger, Daniel 1995: “Schizophrenia: from neuropathology to neurodevelopment”. 

Lancet 346, 552–557. 

 

II Sanakirjat ja hakuteokset 

 

A Dictionary of Epidemiology. Toimittanut Miquel Porta. 6. painos. Oxford University 

Press, Oxford, 2014. 

Shorter, Edward 2005b: A Historical Dictionary of Psychiatry. Oxford University Press. 



124 

 

Suomen professorit – Finlands professorer 1640–2007.  Toimittanut Leena Ellonen. 

Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä, 2008. 

 

III Tutkimuskirjallisuus 

 

Ahrens, Wolfgang et al. 2014: “An Introduction to Epidemiology”. Handbook of Epide-

miology, s. 3–41. Toim. Wolfgang Ahrens & Iris Pigeot.  Toinen painos. 

Springer Science+Business Media, New York. 

Berrios, G. & Beer, D. 1995: “Unitary Psychosis Concept”, s. 313–335. A History of 

Clinical Psychiatry: The Origin and History of Psychiatric Disorders. 

Toimittaneet German Berrios & Roy Porter. The Athlone Press, London. 

Boydell, Jane & Murray, Robin 2003: “Urbanization, migration and risk of schizophre-

nia”. The Epidemiology of Schizophrenia, s. 49–73. Toimittaneet Robin 

Murray et al. Cambridge University Press, Cambridge. 

Eskola, Seikko 2002: “Tiedepolitiikka ja korkeakoulut”. Suomen tieteen historia 4: Tie-

teen ja tutkimuksen yleinen historia 1880-luvulta lähtien, s. 222–391. Pää-

toimittaja Päiviö Tommila. Werner Söderström Osakeyhtiö, Helsinki. 

Finlex: ”Laki Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksesta”. 31.10.2008/668, 10§. 

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2008/20080668. Luettu 29.4.2018. 

Fromm-Reichmann, Frieda 1948: Notes on the Development of Treatment of Schizo-

phrenics by Psychoanalytic Psychoterapy. http://www.psychodys-

sey.net/wp-content/uploads/2012/05/Fromm-Reichmann-Psychia-

try1948.pdf. Luettu 20.1.2018. 

Gach, John 2008: “Thoughts toward a Critique of Biological Psychiatry”. History of psy-

chiatry and medical psychology: with epilogue on psychiatry and the mind-

body relation, s. 685–693. Toimittaneet Edwin Wallace ja John Gach. 

Springer Science+Business Media LLC, New York. 

Gilman, Sander L. 2008:”Constructing Schizophrenia as a Category of Mental Illness”. 

History of psychiatry and medical psychology: with epilogue on psychiatry 

and the mind-body relation, s. 461–483. Toimittaneet Edwin Wallace and 

John Gach. Springer Science+Business Media LLC, New York. 

Harjula, Minna 2007: Terveyden jäljillä: suomalainen terveyspolitiikka 1900-luvulla.  

Tampereen yliopistopaino Juvenes Print, Tampere. 



125 

 

Helén, Ilpo & Hämäläinen, Pertti & Metteri, Anna 2011: ”Komplekseja ja katkoksia – 

psykiatrian hajaantuminen suomalaiseen sosiaalivaltioon”. Reformin pirs-

taleet – Mielenterveyspolitiikka hyvinvointivaltion jälkeen, s. 11–69. Vas-

tapaino, Tampere. 

Hyrkkänen, Markku 2002: Aatehistorian mieli. Vastapaino, Tampere. 

Hämäläinen, Pertti & Metteri, Anna 2011: ”Uusi hallinnointi ja mielenterveyspolitiikan 

tyhjeneminen – Pirkanmaan tapaus”. Reformin pirstaleet: Mielenterveyspo-

litiikka hyvinvointivaltion jälkeen, s. 111–152. Vastapaino, Tampere. 

Ignatius, Jaakko 2000: ”Lääketieteet”. Suomen tieteen historia 3: luonnontieteet, lääke-

tieteet ja tekniset tieteet, s. 504–607. Päätoimittaja Päiviö Tommila. Werner 

Söderström Osakeyhtiö, Helsinki. 

Joseph, Jay 2013: “’Schizophrenia’ and heredity: Why the emperor (still) has no genes”. 

Models of Madness: psychological, social, and biological approaches to 

psychosis, s. 72–89. Toinen painos. Toim. John Read & Jacqui Dillon.  

Routledge, London. 

Julkunen, Raija 2001: Suunnanmuutos – 1990-luvun sosiaalipoliittinen reformi Suo-

messa. Gummerus Kirjapaino Oy, Jyväskylä. 

Kiikeri, Mika & Ylikoski, Petri 2007: Tiede tutkimuskohteena. Filosofinen johdatus tie-

teentutkimukseen. Toinen painos. Gaudeamus, Helsinki. 

Kragh, Helge 1994: An Introduction to the Historiography of Science. Cambridge Uni-

versity Press, New York. 

Kuhn, Thomas 1962: The Structure of Scientific Revolutions. The University of Chicago 

Press, Chicago. 

Kääriäinen, Leevi 2000: “Molekyylibiologia”. Suomen tieteen historia 3: luonnontieteet, 

lääketieteet ja tekniset tieteet, s. 608–621. Päätoimittaja Päiviö Tommila. 

Werner Söderström Osakeyhtiö, Helsinki. 

Marmot, Michael 2015: Status Syndrome: How Your Place on the Social Gradient Di-

rectly Affects Your Health. Bloomsbury, London. 

Mattila, Markku 2003: ”Rotuhygienia ja kansalaisuus”. Kansalaisuus ja kansanterveys, 

s. 110–127. Toimittaneet Ilpo Helén ja Mikko Jauho. Gaudeamus, Helsinki. 

McNally, Kieran 2016: A Critical History of Schizophrenia. Palgrave Macmillan, Eng-

land. 

Mullahy, Patrick 1970: Psychoanalysis and Interpersonal Psychiatry. The Contributions 

of Harry Stack Sullivan. Science House, New York.   



126 

 

Myllykangas, Mikko 2014: Rappeutuminen, tiedostamaton vai yhteiskunta? Lääketieteel-

linen itsemurhatutkimus Suomessa vuoteen 1985 asti. Väitöskirja. Huma-

nistinen tiedekunta, Oulun yliopisto. 

Parpola, Antti 2013: Toivo|häpeä. Psykiatria modernissa Suomessa. Suomen psykiatriyh-

distys. Suomen psykiatriyhdistys, Helsinki. Otavan Kirjapaino Oy, Keuruu.  

Peltoniemi, Anu 1996: Kajastus hämäryydessä. Lisensiaatintyö. Aate- ja oppihistoria, 

Oulun yliopisto.  

Pietikäinen, Petteri 2013: Hulluuden historia. Gaudeamus, Helsinki. 

Read, John 2013:”Biological psychiatry’s lost cause: The ’schizophrenic’ brain”. Models 

of Madness: psychological, social, and biological approaches to psychosis, 

s. 62–71. Toinen painos. Toim. John Read & Jacqui Dillon.  Routledge, 

London. 

Read, John & Mosher, Loren & Bentall, Richard 2013: “’Schizophrenia’ is not an illness”. 

Models of Madness: psychological, social, and biological approaches to 

psychosis, s. 3–8. Toinen painos. Toim. John Read & Jacqui Dillon.  Rout-

ledge, London. 

Repo, Riina 2017: Yhteiskunta, trauma ja psykosomatiikka. Oulun psykiatrian tutkimus-

historia 1965–1979. Aate- ja oppihistorian pro gradu –tutkielma. Humanis-

tinen tiedekunta, Oulun yliopisto. 

Scull, Andrew 2015: Madness in Civilization: A Cultural History of Insanity from the 

Bible to Freud, from the Madhouse to Modern Medicine. Princeton Univer-

sity Press, Princeton. 

Shorter, Edward 2005a: Psykiatrian historia. Suomentanut Eila Salomaa. Hakapaino, 

Helsinki. 

Sluzki, Carlos 2007: “Lyman C. Wynne and Transformation of the Field of Family-and-

Schizophrenia”. Family Process 46, 143–149. 

Suomen radiologiyhdistys: “Mitä radiologin tulee tietää PET:sta”. https://www.sry.fi/in-

dex.php?65. Luettu 3.5.2018. 

Szasz, Thomas 2001:”Mental illness: psychiatry’s phlogiston”. Journal of Medical Ethics 

27, 297–301. 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: ”Psykoosit Suomessa (PIF)”. https://www.thl.fi/fi/tut-

kimus-ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/psykoosit-suomessa-pif-. 

Luettu 30.4.2018. 



127 

 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos: ”Tutkimukset ja hankkeet”. https://thl.fi/fi/tutkimus-

ja-asiantuntijatyo/hankkeet-ja-ohjelmat/vakavien-mielenterveyshairioiden-

geneettinen-epidemiologia-ja-molekyyligeneettinen-perusta. Luettu 

16.4.2018. 

Terveyskirjasto Duodecim: ”Skitsofrenia”. https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskir-

jasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00148. Kirjoittanut Matti Huttunen. Luettu 

29.4.2018. 

Tieteen termipankki: ”epigenetiikka”. http://tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:epigene-

tiikka. Luettu 7.5.2018. 

Tieteen termipankki: ”normaalitiede”.  http://tieteentermipankki.fi/wiki/Filosofia:nor-

maalitiede. Luettu 15.4.2018. 

Tieteen termipankki: ”patogeneesi”. http://tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:patoge-

neesi. Luettu 4.5.2018. 

Tieteen termipankki: ”sosiaalinen pääoma”. http://tieteentermipankki.fi/wiki/Nimitys:so-

siaalinen_p%C3%A4%C3%A4oma. Luettu 30.4.2018. 

Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli 2009: Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Viides 

uudistettu laitos. Kustannusosakeyhtiö Tammi, Helsinki. 

Turner, Trevor 1995:”Schizophrenia – Social Section”. A History of Clinical Psychiatry: 

The Origin and History of Psychiatric Disorders, s. 349–359. Toimittaneet 

German Berrios & Roy Porter. The Athlone Press, London. 

Van Os, Jim & Sham, Pak 2003: “Gene-environment correlation and interaction in schiz-

ophrenia”. The Epidemiology of Schizophrenia, s. 235–253. Toimittaneet 

Robin M. Murray et al. Cambridge University Press, Cambridge. 

Wallace, Edwin 2008:”Historiography. Philosophy and Methodology of History, with 

Special Emphasis on Medicine and Psychiatry; and an Appendix on ‘Histo-

riography’ as the History of History”. History of psychiatry and medical 

psychology: with epilogue on psychiatry and the mind-body relation, s. 3–

115. Toimittaneet Edwin Wallace ja John Gach. Springer Science+Business 

Media LLC, New York. 


