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Varhaislapsuuden erokokemukset altistavat mielenterveyden häiriöille läpi elämän

Sotalasten psyykkinen hyvinvointi aikuisiällä
Toisen maailmansodan aikana noin 80 000

1794

suomalaislasta lähetettiin ilman vanhem
piaan evakkoon ulkomaille, pääosin Ruotsiin
ja Tanskaan. Olot evakossa vaihtelivat, mutta
kaikki evakuoidut sotalapset kokivat varhais
lapsuudessaan eron molemmista vanhemmis
taan. Koska suurin osa lapsista palasi sodan lo
puttua Suomeen, he joutuivat kokemaan kaksi
merkittävää erokokemusta: eron sekä biologi
sista että kasvattivanhemmistaan.
Kehityspsykologian tutkimusryhmämme
Helsingin yliopiston käyttäytymistieteiden
laitoksessa on tutkinut yhteistyössä THL:n
kanssa sotalapsuuden aiheuttamien varhais
ten erokokemusten vaikutuksia aikuisiän ter
veyteen Helsingin syntymäkohortin jäsenillä.
Syntymäkohortti muodostuu 13 345:stä vuo
sina 1934–1944 HYKS:n naistenklinikassa
ja Kätilöopiston sairaalassa syntyneestä lap
sesta (1, 2). Heitä on seurattu rekisteritietoja
hyödyntäen myöhäisaikuisuuteen asti. Tä
män lisäksi noin 2 000 jäsenen osajoukko on
osallistunut eri seurantatutkimuksiin, joissa
on tutkittu terveyttä ja kognitiivisia päättely
suoriutumistaitoja yksilötutkimus- ja ryhmä
testausmenetelmin. Kohortin jäsenistä 1 781
oli evakuoitu keskimäärin 4,7 vuoden iässä,
keskimäärin 1,8 vuoden ajaksi. Tiedot eva
kuoinneista sekä lasten lähtö- ja paluupäivä
määristä saatiin Kansallisarkiston rekistereistä,
mikä mahdollisti pitkittäisen tutkimusotteen.
12 747 kohortin jäsenen joukossa toteute
tussa tutkimuksessamme osoitimme, että van
hemmistaan eroon joutuneilla sotalapsilla on
aikuisiällä suurentunut riski sairaalahoitoon
johtaneisiin tai kuolinsyynä rekisteröityihin
mielenterveyden häiriöihin (2). Erityisesti
aikuisiän päihdehäiriöiden ja persoonallisuus
häiriöiden riskit olivat suurentuneet (1, 2).
Persoonallisuushäiriöiden riski oli erityisen
suurentunut, jos ero vanhemmista tapahtui
ensimmäisen viiden elinvuoden aikana (1).
Yleisesti ero vanhemmista vaikutti mielenter
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veyden häiriöiden riskiin erityisesti niillä lap
silla, joiden lähtöperheen sosioekonominen
asema oli korkea (2). Niillä sotalapsilla, joiden
lähtöperheen sosioekonominen asema oli kor
kea, sekä persoonallisuus-, päihde-, mielialaettä psykoosihäiriöiden riski oli merkitsevästi
suurentunut verrattuna saman sosioekonomi
sen ryhmän ei-evakuoituihin verrokkeihin.
Toisessa osatutkimuksessa tutkimme var
haisten erokokemusten vaikutuksia masen
nusoireisiin 61 vuoden iässä 1 658 tutkimus
kohortin jäsenen joukolla (3). Sotalapsilla oli
ei-evakuoituja verrokkeja enemmän masen
nusoireita myöhäisaikuisuudessa. Pidemmät
erokokemukset vanhemmista olivat yhteydes
sä suurempaan masennusoireiden määrään.
Tutkimuksemme osoittavat varhaisen ero
kokemuksen vaikutuksien ulottuvan laajem
minkin psykologiseen hyvinvointiin. Miehillä
yli kahden vuoden mittaiset erokokemukset
ennustivat heikompaa psykososiaalista toi
mintakykyä 64 vuoden iässä (4). Miespuoliset
sotalapset suoriutuivat myös ei-evakuoituja
verrokkeja heikommin kognitiivisista päätte
lysuoriutumistehtävistä 20 ja 69 vuoden iässä
(5, 6). Sodasta johtuneet varhaiset erokoke
mukset olivat myös yhteydessä heikompaan
sosioekonomiseen menestymiseen aikuisiällä
ja pitkäkestoisiin muutoksiin aivojen stressi
säätelyjärjestelmän, hypotalamus–aivolisäke–
lisämunuainen-akselin toiminnassa (7).
Myös Isosta-Britanniasta evakuoitiin toisen
maailmansodan aikaan lapsia ilman vanhem
piaan. Näiden evakuointien vaikutuksia jälki
kasvun psyykkiseen hyvinvointiin on tutkittu
retrospektiivisin tutkimusmenetelmin (8,
9). Tutkimukset ovat osoittaneet erityisesti
4–6 vuoden iässä tapahtuneiden evakuoin
tien altistaneen masennukselle ja ahdistushäi
riöille aikuisiällä (8). Myös aikuisiän läheisten
vuorovaikutussuhteiden laatu oli heikentynyt
näillä varhaiskehityksessään vanhemmistaan
eroon joutuneilla evakuoiduilla (9).

= Artikkeli on avoin kaikille

Varhaisia erokokemuksia vanhemmista ta
pahtuu huomattavissa määrin myös nykyaika
na muun muassa vanhempien kuoleman, avio
eron, vankilaan tai sairaalaan joutumisen sekä
adoptioiden seurauksena. Yksi laajalti tutkittu
ihmisryhmä ovat romanialaiset orpokoteihin
syntymähetkellään joutuneet lapset. Näillä
syntymästä lähtien vanhemmistaan eroon jou
tuneilla lapsilla on havaittavissa huomattavaa
vuorovaikutuskehityksen vaikeutumista sekä
merkitsevästi suurentunut lapsuusiän interna
lisoivien ja eksternalisoivien mielenterveyden
häiriöiden riski (10).
Sotalasten evakuointien tavoitteena oli suo
jella lapsia sodan vaaroilta. Myöhäisempinä
vuosikymmeninä kasaantunut tutkimustieto
eri tutkimuskohorteista on kuitenkin osoit
tanut varhaisten stressikokemusten, jollaisia
muun muassa varhaiset erokokemukset van
hemmista ovat, vaikuttavan pitkäkestoisesti
mielenterveyden kehitykseen (10, 11, 12, 13).
Tutkimustuloksemme osoittavat sotalapsuu
den varhaisilla erokokemuksilla olevan laajem
minkin läpi aikuisiän negatiivisia vaikutuksia
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