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Perhe ja nuorten mielenterveyden häiriöt

Tärkein tieto

K Geenit ja ympäristö vaikuttavat toisiinsa ja molemmat
yhdessä ja erikseen muokkaavat nuoren mielenterveyttä.

K Perheen sisarukset voivat reagoida eri tavoin perheessä
vallitseviin potentiaalisiin mielenterveysongelmiin.

K Isällä ja äidillä saattaa olla erilainen vaikutus nuoren
mielenterveyteen.

K Itsenäistyminen vanhemmista ei merkitse sitä, että nuori
ei enää tarvitsisi vanhempiensa rakkautta ja tukea.

Universaalit teoriat nuoruusiän kehityksestä ovat jou-
tuneet kritiikin ja tulkinnan kohteiksi. Stanley Hal-
lin 1900-luvun alussa esittämä ajatus myrskyisästä

nuoruusiästä normaaliin kehitykseen kuuluvana on osittain
hylätty (1). Robert Havighurstin esittämää ajatusta vanhem-
mista irtautumisesta nuoruusiän yhtenä keskeisenä kehitys-
tehtävänä on käytännössä tulkittu niinkin, että ongelmia
kehityksessään kohdannut nuori on parasta erottaa vanhem-
mistaan (2). Uudempien teorioiden mukaan parasta olisi, jos
vanhemman ja lapsen suhde ei lainkaan katkeaisi, vaan nuo-
ruusiän kuluessa sopivasta yhteenkuuluvuuden ja erillisyy-
den määrästä neuvoteltaisiin jatkuvasti (3). Yhteiskunnalli-
nen kehitys on johtanut siihen, että siirtymäaika lapsuudesta
itsenäiseen aikuiselämään on pidentynyt. Silti länsimaissa
on haluttu nähdä nuori perheestään irrallisena, itsenäisenä
toimijana. Perhe vaikuttaa kuitenkin monella tasolla ja taval-
la nuoren mielenterveyteen.

Geneettinen perimä ja käyttäytymisen genetiikka

Käyttäytymisen genetiikkaan liittyvissä tutkimuksissa puhu-
taan jaetusta ja ei-jaetusta ympäristöstä. Jaettu ympäristö tar-

koittaa tekijöitä, jotka ovat yhteisiä saman perheen jäsenille
tai sisaruksille: esimerkiksi mielenterveysongelmalle altista-
va geneettinen perimä. Ei-jaettu tarkoittaa ympäristöä, jonka
perheen sisarukset ja jopa identtiset kaksoset kokevat eri
tavoin: sisarusten syntymäjärjestys, perheen sosioekonomi-
nen tilanne lapsen syntyessä, sukupuolten väliset erot.
Viimeaikaiset tutkimukset viittaavat siihen, että perhe on
suurelta osin ei-jaettu ympäristö (4). Saman perheen lapset
voivat siis esimerkiksi kokea vanhempien kasvatustyylin eri
tavoin. Toinen sisaruksista kokee vanhempien tarjoavan run-
saasti lämpöä, toinen taas enemmänkin valvontaa ja kurin-
pitoa. Toiselle lapselle perheen köyhyys merkitsee mielenter-
veysongelman riskiä, mutta toiselle ei.

1990-luvun lopun kaksos- ja adoptiotutkimukset osoittivat
geneettisen perimän olevan yhteydessä mielenterveyden häi-
riöihin. Havainto sai aluksi yleisön ja osan tutkijoistakin ali-
arvioimaan muiden perhetekijöiden, kuten kasvatuksen,
merkitystä lasten ja nuorten mielenterveysongelmien
synnyssä ja kehittymisessä (5,6). Kun tutkimusmenetelmät
kehittyivät edelleen, kyettiin arvioimaan yhtä aikaa sekä
geneettisen perimän että ympäristön merkitystä ja havaittiin
geenien ja ympäristön vaikutuksen kietoutuvan monin
tavoin toisiinsa. Geenit voivat vaikuttaa altistumiseen erilai-
sille mielenterveysongelmien riskitekijöille ja toisaalta sii-
hen, kuinka herkästi nuori reagoi riskitekijöihin. Ympäristö-
tekijät puolestaan välittävät geenien vaikutuksia (6). Esimer-
kiksi geenit, jotka lisäävät lapsuuden ahdistuneisuuden ris-
kiä, saattavat lisätä nuoren herkkyyttä epäsuotuisille elämän-
tapahtumille. Samat geenit voivat myös olla yhteydessä
masennukselle altistaville ympäristötekijöille (7).

Toiveet yksittäisten häiriögeenien löytämiseksi ovat
romahtaneet, mutta geenien ja ympäristön yhteispelin tutki-
minen antaa toiveita siitä, että myös geneettisiin riskeihin
voi vaikuttaa. Geneettisen perimän osuus sairastumisalttiu-
den selittäjänä vaihtelee mielenterveyden häiriöiden välillä,
mutta psyykkisesti sairaan vanhemman lapsi ei ole ennalta
tuomittu itsekin sairastumaan.
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Vanhempien psykopatologia ja nuoren sairastumisriski

Psyykkisesti sairaan vanhemman jälkeläisellä on suurempi
riski sairastua psyykkisesti itsekin. Alttiuden geneettinen
periytyminen selittää tästä osan, psyykkisesti sairaan van-
hemman heikentynyt kyky vanhemmuuteen ja kasvatukseen
osan (8). Vanhemman mielenterveysongelma vaikuttaa
perheen ilmapiiriin, joka puolestaan vaikuttaa nuoren mie-
lenterveyteen (9,10). Psyykkisesti sairaan äidin tai isän van-
hemmuus ei automaattisesti ole laadultaan huonompaa
kuin terveen. Lisäksi tutkimukset viittaavat siihen, että tuke-
malla psyykkisesti sairaan vanhemman kykyä toimia van-
hempana, voidaan pienentää nuoren riskiä sairastua psyyk-
kisesti (11).

Vanhemman mielenterveyden häiriö voi altistaa nuoren
erilaisille häiriöille. Vanhemman masennus ennustaa nuo-
ren masennusta, ahdistuneisuutta ja päihteiden käyttöä
(9,12). Vanhemman sosiaalinen fobia, ahdistuneisuushäiriö
ja alkoholiongelma ennustavat nuoren sosiaalista fobiaa
(13). Lisäksi näyttää siltä, että vanhempien mielenterveyden
monihäiriöisyys lisää nuoren häiriöriskiä enemmän kuin
yksinään esiintyvä häiriö (14,15).

Vanhempi-lapsisuhde ja kasvatustyylit

Monien perhetekijöiden yhteys nuorten mielenterveyteen
selittyy ainakin osittain niiden vaikutuksella vanhempien
kasvatustapoihin (16). Vanhempien kasvatustyylit on jaettu
esimerkiksi Maccobyn ja Martinin (17) mukaan neljään
luokkaan, joissa vanhempien tarjoaman lämmön ja tuen
sekä toisaalta kurin ja valvonnan määrät vaihtelevat. Opti-
maalisena kasvatustyylinä on pidetty sellaista, jossa vanhem-
mat osoittavat positiivisia tunteita lastaan kohtaan, tukevat ja
auttavat, mutta toisaalta myös valvovat lasten tekemisiä.
Rajojen rikkomisesta on johdonmukaiset seuraukset. Teo-
riaa kasvatustyyleistä on sittemmin käytetty myös ongelma-
käyttäytymistä selittävissä tutkimuksissa. Esimerkiksi nuor-
ten runsaan alkoholinkäytön on havaittu olevan yhteydessä
vanhempien kasvatustyyliin: eniten ja tiheimmin alkoholia
käyttivät nuoret, joiden vanhemmat eivät tarjonneet tukea
eivätkä valvontaa (18). Samoin masennus on yleisempää, jos
vanhemmat eivät valvo nuoren tekemisiä, perustele sääntöjä
tai kuuntele nuoren mielipidettä (19).

Kasvatusteorioita on kritisoitu voimakkaasti 1990-luvun
lopulta alkaen. Kritiikissä esitettiin, että vanhempien käytök-
sen ja lasten käytöksen tai muiden vastemuuttujien väliset
yhteydet ovat yleensä heikkoja. Löydökset koskevat yleensä
lapsen toimintaa ja käytöstä kotona tai ne ovat vain poikki-
leikkausasetelmassa todettuja yhteyksiä. Kritiikissä huomau-
tettiin myös, että lapsi ei ole vain vastaanottava osapuoli,
vaan kyseessä on vuorovaikutussuhde, jossa lapsen käytös ja
ominaispiirteet vaikuttavat vanhempien käytökseen. Lisäksi
kasvatustutkimuksia kritisoitiin geneettisten tekijöiden ja
nuoren kaveripiirin vaikutuksen aliarvioinnista (5). Uusin
tutkimus vastaa kritiikkiin ottamalla tutkimusasetelmissa
huomioon kasvatukseen vaikuttavat ympäristötekijät,
geneettisen perimän, lapsen tai nuoren yksilölliset ominai-
suudet ja perheen ulkopuoliset vaikuttajat sekä käyttämällä

analyysimenetelmiä, jotka antavat selittävien muuttujien vai-
kuttaa toisiinsa (8).

Kasvatus ei ole yksisuuntainen tapahtuma: jotakin, jota
tehdään lapselle. Stattin ja Kerr (20) ovat esittäneet, että van-
hempien valvonnan ja nuoren riskikäyttäytymisen suhde se-
littyy sillä, miten vanhemman ja nuoren suhde toimii. Van-
hempien kiinnostus nuoren tekemisiä kohtaan saa nuoren
kertomaan mielellään vanhemmilleen niistä. Toisaalta lasten
käyttäytyminen vaikuttaa vanhempien käyttäytymiseen. Lair-
din ym. (21) seurantatutkimuksessa todettiin, että mitä
enemmän nuorella oli rikekäyttäytymistä sitä vähemmän
vanhemmat tiesivät jälkeläisensä edesottamuksista. Ilmei-
sesti rikkeiden tielle lähteneellä nuorella on suurempi tarve
pitää tekemisensä salassa. Näyttää myös siltä, että nuoren
masennus vähentää isän aggressiivista käyttäytymistä ja li-
sää äidin myöntyväisyyttä, eli vanhemmat huomaamattaan
"palkitsevat" nuorta masennuksesta (16).

Sekä vanhempien kasvatustyyli että nuorten kiintymys-
suhteen laatu selittävät nuorten emotionaalisia ja käytös-
ongelmia, mutta kasvatus näyttää normaaliväestössä olevan
merkittävämpi käytösongelmien selittäjä (22). Kasvatusteki-
jöiden merkitys saattaa kuitenkin olla erilainen eri väestön
osissa. Esimerkiksi nuoret, jotka elävät monien riskitekijöi-
den keskellä saattavat tarvita voimakasta valvontaa (23). Salli-
va kasvatus hyvissä sosiaalisissa oloissa voi lisätä nuoren ke-
hitysmahdollisuuksia, mutta ongelmallisissa olosuhteissa
kasvavan nuoren samanlainen kasvatus voi johtaa vaikeuk-
siin (24).

Perheen tarjoama sosiaalinen tuki

Sosiaalisen tuen puute on yksi masennuksen riskitekijöistä.
Tärkeitä sosiaalisen tuen lähteitä nuorelle ovat perhe, koulu
ja ystäväpiiri. Masennuksen kannalta perhe kuitenkin lienee
näistä tärkein (25,26). Hollantilaistutkimuksen mukaan 15.
ja 17. ikävuoden välillä tytöt kokevat väliaikaisesti saavansa
kaveripiiriltä enemmän tukea kuin vanhemmilta, mutta
pojille vanhemmat säilyvät tärkeimpänä tuen lähteenä koko
nuoruusiän ajan (25). Tytöt kokevat kuitenkin perheen tuen
vakaampana kuin kaverituen, joka saattaa herkemmin hei-
kentyä jos nuorelle ilmaantuu masennusoireita (26). Lisäksi
on todettu, että ikätoverien tuki ei kompensoi vanhempien
tuen puutetta. Niistä hollantilaisnuorista, jotka saivat vain
vähän tukea vanhemmilta, eniten emotionaalisia ongelmia
oli niillä, jotka saivat paljon kaveritukea (26).

Perheen sosiaalisen tuen puuttuminen on yhteydessä sekä
senhetkiseen että seurannassa ilmenevään masennukseen
(25,27,28,29). Tuen, kiintymyksen ja hyväksynnän puute on
yhteydessä masennukseen niin normaaliväestöllä, riskiryh-
millä kuin hoidossa olevilla nuorilla eikä yhteyttä muuta per-
hetekijöiden mittaustapakaan: nuorten tai vanhempien
raportointi tai kliinikoiden havainnointi (16).

Perheen elämäntapahtumat ja muu perhetilanne

Perheeseen liittyvät hankalat elämäntapahtumat ovat voi-
makkaammin yhteydessä nuoren masennukseen kuin mui-
hin elämän alueisiin liittyvät ongelmat (30). Perheen hanka-
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lat elämäntapahtumat myös ennustavat vakavaa masennusta
seuranta-asetelmassa (31). Kaikissa perheissä tapahtuu epäi-
lemättä joskus asioita, jotka aiheuttavat stressiä eikä niistä
aina seuraa mielialan tai käyttäytymisen ongelmia perheen-
jäsenille. Eräässä perheen ilmapiiriin ja ihmissuhteisiin liit-
tyviä elämäntapahtumia käsitelleessä tutkimuksessa havait-
tiin, että vasta kun stressiä aiheuttaneiden tapahtumien
määrä kasvoi kolmesta neljään, tapahtui huomattava lisäys
sekä nuorten masennuksessa että käytöshäiriöissä (32). 

Vanhemmille stressiä aiheuttavat tapahtumat vaikuttavat
mielialaan ja sitä kautta kasvatustyyliin. Masennuksen
aikaansaama epäjohdonmukainen ja ankara kasvatustyyli
voi puolestaan saada nuoren tuntemaan itsensä arvottomak-
si ja kykenemättömäksi vaikuttamaan asioihin käytöksellään
ja siksi saada nuoren masentumaan (33). Suomalaistutki-
muksessa vanhempien työstressi näkyi kasvatustapojen
muutoksina, jotka puolestaan vaikuttivat nuorten mieli-
alaan. Töiden jälkeen väsyneiden ja ärtyneiden vanhempien
kasvatus oli vähemmän sallivaa ja heidän nuorensa masen-
tuneempia (34).

Runsaasti konflikteja sisältävä perhetilanne on yhteydessä
sekä nuorten masennukseen, runsaaseen päihteiden käyt-
töön että käytöshäiriöihin (9,35). Hoidossa olevien käytöshäi-
riöisten nuorten vanhemmilla on enemmän konflikteja ja
vähemmän koheesiota kuin muita häiriöitä potevien nuor-
ten tai normaaliverrokkien vanhemmilla (36). Ainakin
masennuksen osalta näyttöä on saatu myös seurantatutki-
muksista: riitaisa ilmapiiri ennustaa nuorten masennusta
(28,37), mutta nuoren depressiivinen oireilu ei vuoden seu-
rannassa ennustanut perheen ihmissuhteiden huononemis-
ta (37). Riitely on yhteydessä masennukseen muun muassa
vaikuttamalla siihen, miten hyvänä ja toimivana nuori pitää
perhettään (38).

Vanhempien sosioekonominen asema

Sosioekonomista asemaa  tai sosiaaliluokkaa mitataan tutki-
muksissa tavallisesti isän koulutustasolla, ammatilla tai työ-
markkina-asemalla (39). Tällaisia mittareita käyttävissä tutki-
muksissa ei yleensä ole löydetty yhteyksiä vanhempien
sosioekonomisen aseman ja nuorten mielenterveyttä kuvaa-
vien indikaattorien välillä tai ainakin löydetyt yhteydet ovat
olleet varsin heikkoja (40). Esimerkiksi tuoreissa suomalais-
tutkimuksissa vanhempien koulutuksella tai ammatilla ei
juuri ollut yhteyttä nuorten masennukseen tai alkoholinkäy-
tön tiheyteen (29,41,42,43). Vanhempien sosioekonomisella
asemalla saattaa olla yhteys vain joihinkin mielenterveyden
häiriöihin (44).

Sosioekonomisella asemalla voi olla erilaisia vaikutuksia
eri kulttuureissa. Sellaisissa kulttuureissa, joissa sosiaalinen
liikkuvuus on suurta, tuloerot pieniä ja yhteiskunta tasa-ar-
voinen, sosioekonominen asema ei välttämättä ole tärkeä
elämän muokkaaja. Sen sijaan joissakin kulttuureissa van-
hempien asema määrittelee varsin tarkasti myös lasten elin-
piirin ja sosiaaliset suhteet.

Perheen taloudellisen kuormituksen on havaittu olevan
suoraan yhteydessä lasten psyykkiseen hyvinvointiin (45)
sekä aiheuttavan negatiivisia muutoksia vanhempien mieli-

alassa ja kasvatusstrategioissa (46,47,48). Suomalaistutki-
muksessa talousvaikeudet, jotka johtivat perheen menojen
leikkauksiin, olivat yhteydessä lasten käyttäytymisen ongel-
miin (49). Ohimenevätkin vanhempien kokemat taloudelli-
set vaikeudet olivat yhteydessä amerikkalaisnuorten mieli-
alan ja käyttäytymisen ongelmiin viiden vuoden seurannassa
(50).

Nuoren näkökulmasta perheen talousvaikeudet ovat vas-
toinkäyminen, joka vaikuttaa elämään, mutta johon ei itse
voi vaikuttaa (51). Nuoren ja vanhemman käsitykset perheen
taloudellisesta tilanteesta voivat poiketa huomattavastikin. Ei
liene yllättävää, että nuoren oma käsitys vaikuttaa hänen
mielenterveyteensä enemmän kuin vanhempien käsitys
(52). Nuoren kokemat talousvaikeudet perheessä ovat yhtey-
dessä sekä tunne-elämän että käyttäytymisen ongelmiin
(45,52,53).

Perherakenne

Perherakenteella on selkeitä yhteyksiä erilaisiin vastemuut-
tujiin nuorilla. Kahden biologisen vanhemman perheessä
kasvavalla nuorella näyttäisi yleisesti ottaen olevan parem-
mat kasvuedellytykset ja vähemmän emotionaalisia tai käy-
tösongelmia kuin yksinhuoltajaperheessä tai uusperheessä
kasvavalla (54,55,56,57). Yksinhuoltajaperheiden ja uusper-
heiden lasten mielenterveysongelmien riski saattaa olla eri-
lainen, mutta aiheesta tehtyjen tutkimusten tulokset ovat
osin ristiriitaisia. Skotlantilaisnuoren alkoholinkulutus oli
vähäisintä kahden vanhemman perheessä, suurempaa
yksinhuoltajaperheessä ja suurinta uusperheessä (52). Hol-
lantilaispojat näyttivät voivan huonommin uusperheissä,
tytöt yksinhuoltajaperheissä (57).

Mikä selittää tilastolliset yhteydet perherakenteen ja lasten
mielenterveyden välillä? Vanhempien avio- tai asumusero
voi aiheuttaa negatiivisia muutoksia heidän mielialaansa ja
kasvatustyyleihinsä. Vanhemmat voivat olla riidoissa eron
jälkeenkin tai käyttää erilaisia kasvatusperiaatteita, mikä
aiheuttaa lisäkuormitusta nuorelle (58). Pojat saattavat rea-
goida herkemmin perherakenteen muutokseen kuin tytöt
(59). Perherakenteen vaikutusta rikekäyttäytymiseen on seli-
tetty muun muassa sillä, että yksinhuoltaja- ja uusperheiden
lasten kiintymyssuhde vanhempiin on heikompi (60). Muis-
tettakoon kuitenkin, että kaikki yksinhuoltajaperheet eivät
ole parisuhteen katkeamisen seurauksena syntyneitä.

Vaikuttaako äiti eri tavalla kuin isä?

Jollei sosioekonomista asemaa koskevia tutkimuksia oteta
lukuun, perheeseen liittyvien riskitekijöiden tutkimus on
pitkään ollut pääasiassa äitiin liittyvien tekijöiden tutkimusta
(61). Lisäksi perhetekijöitä tutkittaessa tietojen antajana, esi-
merkiksi kysymyslomakkeen täyttäjänä, on useimmiten äiti.
Tuoreessa meta-analyysissa todetaan, että käyttäytymisen
ongelmat ovat yhtä lailla yhteydessä äidin ja isän käyttäyty-
misen ongelmiin, kun taas tunne-elämän ongelmat ovat
vahvemmin yhteydessä äidin tunne-elämän ongelmiin.

Isän ongelmien merkitys näyttää kasvavan lapsen kasvaes-
sa. Erot isän ja äidin psykopatologian aiheuttaman riskin
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suuruudessa ovat kuitenkin varsin pieniä. Juuri mitään ei
tiedetä siitä, onko äidin ja isän aiheuttama riski samanlainen
myös yksinhuoltaja- tai uusperheissä (61). Isän ja äidin vai-
kutusten erot saattavat olla suurempia mielenterveyshoidos-
sa olevia lapsia tai vanhempia tutkittaessa (61). Normaali-
väestössä eroa ei aina löydy lainkaan (7). Silläkin saattaa olla
merkitystä, kumpaa sukupuolta jälkeläinen on. Marmorstei-
nin ja Iaconon (35) tutkimuksessa äidin masennus oli yhtey-
dessä sekä nuorten masennukseen että käytöshäiriöihin,
mutta isän masennus ei kumpaankaan. Toisaalta isän epä-
sosiaalinen käytös lisäsi sekä nuorten masennusta että käy-
töshäiriöitä, mutta äidin ei kumpaakaan. Isän alkoholiongel-
ma saattaa lisätä sekä tyttären että pojan riskiä alkoholisoitua
mutta vain tyttären riskiä masentua (62). Tutkimus suku-
puolen merkityksestä vanhempi-lapsiparien vuorovaikutuk-
sessa on kuitenkin vasta alkumetreillä, joten vahvistusta
tuloksille tarvitaan.

Tuorein tutkimuksen kohde: sisarukset

Sisarukset kokevat usein, että vanhemmat kohtelevat heitä
eri tavoin. Pitkittäisessä tutkimusasetelmassa havaittiin, että
vanhemmat itse asiassa kohtelevat lapsiaan suhteellisen
yhdenmukaisesti siten, että esimerkiksi perheen toista lasta
kohdellaan viisivuotiaana samoin kuin ensimmäistä kohdel-
tiin, kun tämä oli viisivuotias (5). Sisaruksen näkökulmasta
ajankohtainen erilainen kohtelu on kuitenkin epäreilu tosi-
asia. Siksi saadaan tutkimustuloksia, joissa perheen nuo-
remmalle sisarukselle lämmön ja hyväksynnän osoittami-
nen sai vanhemman sisaruksen aggressiivisen ja rikekäyt-
täytymisen lisääntymään (63).

Toisaalta vanhemman ja lapsen suhde on vuorovaikutuk-
sellinen jatkumo, jossa lapsen persoonallisuus ja käytös saa-
vat aikaan reaktioita vanhemmissa ja vanhemman persoo-
nallisuus ja käytös taas aiheuttaa reaktion lapsessa (5). Vilkas
ja rämäpäinen lapsi saa vanhemmiltaan erilaista kohtelua
kuin hiljainen ja arka. Vanhemman räiskähtelevä suuttu-
muksen ilmaisu taas ei ehkä aiheuta kummempia reaktioita
samanluonteisessa jälkeläisessä, mutta voi saada aremman
sisaruksen tuntemaan itsensä arvottomaksi.

Sisarukset eivät ole vain kilpakumppaneita vanhempien
huomiosta. Sisaruksen masennus tai itsemurhayritys saattaa
lisätä jopa merkittävämmin nuoren masennusriskiä kuin
vanhempien masennus tai itsemurhayritys (64). Sisarukset
saattavat myös liittoutua keskenään vastustamaan vanhem-
pien kasvatuspyrkimyksiä ja siten vahvistaa toistensa ongel-
makäyttäytymistä (65).

Yhteenveto ja päätelmät

Perheen ihmissuhteet ja olosuhteet sekä lasten ja vanhem-
pien ominaisuudet vaikuttavat siis nuoren mielenterveyteen.
Perhe ei kuitenkaan elä tyhjiössä, vaan yhteiskunnan ja kult-
tuurin sisällä. Perhemuodot moninaistuvat ja perhepolitiik-
ka johtaa eri maissa erilaisiin ratkaisuihin. Siksi tarvitaan
lisää tutkimusta erilaisista väestöistä ja perheistä. Adoptio- ja
keinoalkuisten lasten perheiden ja toisaalta samaa sukupuol-
ta olevien vanhempien perheiden tutkimus tuottaa tärkeää

tietoa sekä näiden eritysperheiden elämästä että niistä itses-
täänselvyyksinä pidetyistä asioista, jotka liittyvät perheiden
elämään yleensä. Nämä tutkimukset jouduttiin kuitenkin
rajaamaan tämän katsauksen ulkopuolelle. Suuri osa nuorten
mielenterveysongelmia koskevasta tutkimuksesta on tehty
haastattelemalla henkilöitä, joilla on suuri riski sairastua tai
jotka ovat hoidossa. Riittävän suurilla normaaliväestöotoksilla
tehtyä seurantatutkimusta ei vieläkään tehdä riittävästi.

Nuoruusikäinen hakee – suorastaan vaatii – itsenäisyyttä
vanhemmista. Tämä ei tarkoita, ettei vanhempien elämällä,
toiminnalla, tavalla olla suhteessa nuoreen ja kasvatuskäytän-
nöillä olisi valtava merkitys nuoren hyvinvointiin ja mielen-
terveyteen. Tutkimustuloksilla perheen vaikutuksesta nuo-
ruusikäiseen on merkitystä niin vanhemmille, lääkäreille
kuin lainlaatijoillekin. Vanha hokema rajoista ja rakkaudesta
koskee myös nuoruusikäisen kasvatusta. Lääkärin on toimin-
nassaan syytä muistaa, että vaikka nuorella on tarve luotta-
mukselliseen suhteeseen hoitavan henkilön kanssa ja hän
vaikuttaa pärjäävältä, on monia tilanteita, joissa hän yhä tar-
vitsee vanhempiensa tukea. Nuorisopsykiatrinkin tulisi roh-
kaista nuorta pitämään yllä ja kehittämään suhteita vanhem-
piinsa. Varhais- ja keskinuoruudessa, osin vielä myöhäisnuo-
ruuden aikanakin, itsenäistyminen vanhemmista on ennen
kaikkea psykologinen prosessi, jonka ei tule ilmetä irrallisuu-
tena, vanhemmista eristäytymisenä tai välien katkaisemisena.
Nuorta tutkittaessa on aina syytä kartoittaa perhetilanne.
Aikuista hoitavan lääkärin puolestaan on joissakin tilanteissa
tarpeen ottaa esille vanhemman sairauden mahdollinen vai-
kutus lapsiin, erityisesti nuoruusikäisiin.
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Adolescent mental health 

and the family

Family is the essential context of adolescent
development. Recent genetic research has indicated
that family is mostly a non-shared environment.
Therefore, family factors may affect siblings differently.
Mental health problems often run in the family, but
genetic heritability is not the only mechanism
transferring mental health problems from parents to
the offspring. For example, parental mental health
problems affect parenting strategies and the family
climate, which in turn affect adolescent mental health.
Associations between parenting and adolescent mood
and behaviour are complex. While parenting affects the
mood and behaviour of the offspring, the mood and
behaviour of the offspring also have an effect on
parental behaviour. Furthermore similar parenting
strategies may have different effects on boys and girls.
It seems that well functioning parenting may protect
even a child with a genetic risk. Mental health
problems in the mother and in the father may have
different effects: an internalising problem of the
mother may predispose the adolescent both to
internalising and externalising outcomes, while an
internalising problem of the father may predispose the
offspring to neither. Social support from the family is
essential to mental well-being. The significance of peer
support increases during the adolescent years but peer
support can never replace parental support. Medical
professionals treating adolescent mental or somatic
health problems should always consider facilitating the
adolescent’s possibilities of receiving parental support.
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