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Tarjoaako terveydenhuoltojärjestelmämme
avaimet lastenpsykiatrian huippututkimukseen?

S

Turun yliopistossa toteutettu Finnish Pre
uomi on lastenpsykiatrisen tutkimuksen
Eldorado. Sen takaavat suomalaiset ai natal Study (FIPS) on esimerkki suomalais
nutlaatuiset väestöpohjaiset rekisteritie tutkimuksesta, jossa selvitetään monipuolisesti
dot, biopankit ja suomalaisten lasten toistuvat sikiöajan ja varhaislapsuuden riskitekijöiden
neuvolatarkastukset ennen koulun aloittamista yhteyttä myöhempiin psykiatrisiin häiriöihin,
yhdistettynä korkeatasoiseen epidemiologiseen kuten skitsofreniaan, kaksisuuntaiseen mieli
osaamiseen sekä neurotieteellisiin ja geneetti alahäiriöön, autismiin, aktiivisuuden ja tarkkaa
vuuden häiriöön (ADHD), Touretten oireyh
siin tutkimusmenetelmiin.
Ulottuvillamme on valtava määrä vielä hyö tymään, masennukseen ja oppimishäiriöihin
dyntämätöntä tietoa lasten mielenterveyden sekä niiden syntymekanismeja. Kunkin häiriön
kehityksestä. Lastenpsykiatristen häiriöiden tutkimusaineistot ovat huomattavan suuria,
ne käsittävät jopa kymmeniä
syntymekanismit ovat edel
tuhansia henkilöitä. Tutkimus
leen epäselviä. Tiedämme, että
Riittävä suojaavien
tulokset osoittavat, että psykiat
riittävä suojaavien tekijöiden
tekijöiden määrä
risten häiriöiden kasautuminen
määrä auttaa vaikeimmissakin
auttaa vaikeimmisperheisiin on keskeisen tärkeää
olosuhteissa lasta kasvamaan
sakin olosuhteissa
myöhempiin psykiatrisiin häi
terveeksi aikuiseksi. Kaksos
lasta kasvamaan
riöihin sairastumiselle. Lisäksi
tutkimukset puolestaan osoit
terveeksi aikuiseksi.
sairastumisriskiin vaikuttavat
tavat, että perinnöllisten teki
sikiöajan kehitys, raskausajan
jöiden merkitys on huomatta
va. On kuitenkin todennäköistä, että erillisten tulehdukselliset tekijät ja varhaislapsuuden ke
riskitekijöiden kartoittaminen, olivat ne sitten hitys (1,2,3,4,5,6).
Syntymäkohorttitutkimukset puolestaan
biologisia tai psykososiaalisia, ei merkittävästi
edistä lastenpsykiatristen häiriöiden syntyme osoittavat, että lastenpsykiatriset ongelmat
kanismien selvittämistä vaan muistuttaa lop ovat voimakkaasti yhteydessä aikuisiän psy
pumattomuudessaan pikemminkin valtameren kiatrisiin ongelmiin: noin puolella aikuisiässä
sairastuneista on ollut jokin psykiatrinen häiriö
pohjan kartoittamista.
Nykytutkimuksen haaste on geneettisten jo lapsuusiässä. Suomessa on toteutettu useita
ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutusten sel kansainvälisesti merkittäviä ja poikkeuksellisen
vittäminen. Tarvitaan tutkimusta, jossa kerä suuria syntymäkohorttitutkimuksia lapsuudes
tään tietoa perintötekijöistä, raskauden ajan ta aikuisuuteen, esimerkiksi Pohjois-Suomen
kehityksestä ja biologisista altistuksista sekä syntymäkohorttitutkimukset ja valtakunnalli
varhaisesta kehityksestä ja lapsen varhaisista nen Lapset-tutkimuksen seuranta (7,8,9).
Lasten mielenterveysongelmien varhaisel
ihmissuhteista. Tutkimusaineistojen tulee olla
suuria, koska yksittäiset lastenpsykiatriset häi la tunnistamisella on huomattava kansanter
veydellinen merkitys. Lapsuusiän psyykkiset
riöt ovat verrattain harvinaisia.
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ongelmat ovat yhteydessä nuoruusiän terveys
käyttäytymiseen, kuten varhaiseen tupakoinnin
ja päihteiden käytön aloittamiseen, huonoon
elämänhallintaan, huonoon fyysiseen kuntoon,
lihavuuteen ja seksuaaliterveyden ongelmiin eli
keskeisiin kansansairauksiemme riskitekijöihin.
Lisäksi ne ennustavat aikuisiän psykiatrisia häi
riöitä, päihdehäiriöitä, rikollisuutta ja kuolemaa
(9,10,11,12).
Lastenpsykiatrisiin ongelmiin tulisi puuttua
aikaisin. Kun varhain alkaneen ja suuren osan
lapsen elämästä jatkuneen oireilun korjaava
hoito viivästyy vuosia, se on kallista eikä ennus
teeltaan aina kovin hyvää. Esimerkiksi ennen
kouluikää alkavat käytöshäiriöt ovat voimak
kaassa yhteydessä myöhemmän syrjäytymisen
indikaattoreihin kuten psykiatrisiin häiriöihin,
rikollisuuteen ja riskikäyttäytymiseen. Tehok
kain menetelmä käytöshäiriöiden varhaisessa
hoidossa on vanhemmuuden hoito. Suomessa
on toteutettu maailman suurin käytöshäiriöi
den väestöseulontaan perustuva, satunnais
tettu kontrolloitu vanhemmuuden hoito-oh
jelmatutkimus (13). Voimaperheet-tutkimus
osoittaa, että hoito-ohjelman saaneiden neljä
vuotiaiden lasten käytösongelmat ja vanhem
pien vanhemmuuden taidot paranivat vuoden
seurannassa merkittävästi verrokkiryhmään
nähden. Tämänkaltaisten väestötutkimusten
toteuttaminen on mahdollista maassa, jossa on
julkinen terveydenhuolto sekä mahdollisuus
seuloa riskiryhmiä ja toteuttaa tutkimusaineis
ton pitkäaikaisseuranta.
Ovatko lasten mielenterveysongelmat sitten
lisääntyneet? Puhutaan jopa lasten mielenter
veysongelmien epidemiasta. Lastensuojelu
toimenpiteiden ja huostaanottojen määrä on
lisääntynyt. Lasten hoitoon hakeutuminen ja
psyykenlääkkeiden käyttö on moninkertais
tunut. Toisaalta epidemiasta ei anna viitteitä
suomalainen väestötutkimus, jossa on toistu
villa poikittaistutkimuksilla selvitetty lasten
mielenterveyden muutoksia 24 vuoden aikana.
Sen mukaan suomalaislasten sosiaaliset kyvyt
ovat parantuneet ja käytös- sekä päihdeongel
mat jopa vähentyneet väestötasolla. Toisaalta
stressioireet, univaikeudet ja kipuoireet ovat
lisääntyneet (14). On viitteitä siitä, että suuri
osa lapsista voi aiempaa paremmin, kun taas
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pienemmällä osalla ongelmat kasautuvat. Sama
polarisoituminen näkyy perheiden hyvin
voinnissa. Pienellä osalla perheistä kasautuvat
huomattavat ongelmat toimeentulossa, mielen
terveydessä sekä päihde- ja sosiaalisissa ongel
missa. Suomalainen yhteiskunta jakautuu yhä
selkeämmin ”meihin” ja ”heihin”.
Suuri haaste on tutkimukseen perustuvien
hoitomuotojen siirtyminen kliinisiin käytän
töihin. Viidentoista viime vuoden aikana Suo
messa on rahoitettu lukuisia terveys- ja sosiaali
sektorin lapsiperheisiin suunnattuja mielenter
veysprojekteja, mutta tutkimustietoa projektien
vaikuttavuudesta ei ole. Kansainvälisessä vertai
lussa suomalainen lastenpsykiatrinen tutkimus
on kuitenkin arvioitu korkeatasoiseksi julkaisu
tuotoksen perusteella. Tutkimuksen tulisi olla
avainasemassa kehitettäessä varhaista tunnis
tamista ja hoitoa sekä pyrittäessä ehkäisemään
myöhempää psykiatrista sairastuvuutta ja syr
jäytymiskehitystä.
Suomalaisella lastenpsykiatrisen tutkimuk
sen osaamisella voisi olla suuri tilaus myös glo
baalista näkökulmasta, ja se voisi kehittyä suo
malaiseksi vientituotteeksikin. Erityisesti kehit
tyvät maat kohtaavat valtavia yhteiskunnallisia
muutoksia, jotka vaikuttavat lasten ja perheiden
hyvinvointiin. Lähes kaikki lastenpsykiatrinen
tutkimustieto on kuitenkin länsimaista. Nyt
Turun yliopistossa kerätään tietoa lasten mie
lenterveydestä kymmenestä eri maasta, esimer
kiksi Kiinasta, Intiasta ja Indonesiasta. Toinen
erityisen ajankohtainen tutkimusalue on maa
hanmuuttajataustaan liittyvä lastenpsykiatris
ten sairauksien ilmaantuvuus (15). Globaali
näkökulma lastenpsykiatriaan on ajankohtai
nen ja tärkeä.
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