Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 2006: 43 295–308

A r t i k k e l i

Tarkkaavuushäiriön monitieteiset selitysmallit –
ristiriidasta yhteiseen ymmärrykseen?
Tämän artikkelin tavoitteena on valottaa tarkkaavuushäiriön erilaisten selitysmallien ristiriitaisuutta
ja niiden välisiä suhteita kolmen erilaisen lähestymistavan kautta. Ensimmäinen lähestymistapa,
suurteoria edustaa modernin valistusajan projektia, jossa pyritään lopulliseen ja oikeaan totuuteen
ja jossa muut selitysmallit todistetaan vääriksi. Suurteoriaa edustaa nykyään tarkkaavuushäiriön
geneettinen selitysmalli. Aikaisemmin häiriön historiassa myös psykodynaaminen teoria on toiminut
suurteoriana. Toisen, konstruktionistisen lähestymistavan mukaan jokainen tiede tuottaa häiriöstä
oman ymmärryksensä. Yhden tieteen havaintojen vieminen toiseen ei ole mahdollista eikä yhden
tieteen totuusarvoa voida punnita toisesta tieteestä käsin. Jokaisen tieteen havainto voi kuitenkin
olla merkittävä osa tarkkaavuushäiriön kokonaisvaltaista ymmärtämistä. Kolmas lähestymistapa,
monikausaalisuus ja riskitekijät, tuo jälleen tieteet yhteisen pöydän äärelle. Yksi tieteenala on
tämän näkemyksen mukaan riittämätön yksin selittämään häiriön syntyä. Tarvitaan tieteidenvälistä
vuoropuhelua. Yhteistoiminnalle voidaan muodostaa toimiva pohja identifioimalla
tarkkaavuushäiriöiden erilaiset riskitekijät eri tieteiden tutkimuksesta käsin.
SAULI SUOMINEN

JOHDANTO
Tarkkaavuushäiriön ensimmäisenä kuvaajana ja
”löytäjänä” pidetään George F. Stilliä (1902).
Häiriön modernin ajan ja yhteneväisen historian
kirjoituksen voidaankin katsoa alkaneen silloin.
Poikkeavuuden ensimmäiseksi luotettavaksi ku
vaajaksi on kuitenkin esitetty vuosisataa aikai
semmin vaikuttanutta tohtori Alexander Crichto
nia. Crichtonin havainnot perustuvat hänen kir
joituksiinsa vuodelta 1798 (Palmer ja Finger
2001). Foucaultin mukaan monet poikkeavuudet
ovat tulleet näkyviksi tai konstruoituneet kehitty
vän modernin hyvinvointiammattilaisen kliinisen
katseen kautta. Crichtonin havainnot ovat kui
tenkin varhaisempaa perua, eikä häiriö ainakaan
kaikilta osin olisi pelkästään modernin hyvinvoin
tiammattilaisen konstruktio (Suominen 2003).
Tarkkaavuushäiriöllä (ADHD) tarkoitetaan
lapsuudenaikaista tai lapsuudessa alkanutta poik
keavuutta, jonka pääasiallisina oireina ovat vai
keus suunnata tarkkaavuutta, ylivilkkaus ja im

pulsiivisuus. Potilaan diagnosointi kuuluu lääkä
rille, ja se perustuu käyttäytymisen pohjalta syn
tyneeseen arvioon. Suomessa käytetään edelleen
myös termiä MBD (minimal brain dysfunction),
varsinkin kun on kysymys laajemmasta oirekoko
naisuudesta. Laajassa käytössä oleva yhdysvalta
lainen DSM-tautiluokitus (American Psychiatric
Association 1994) tuntee poikkeavuuden nimellä
ADHD, joka on lyhenne sanoista attention deficit
hyperactivity disorder. Kansainvälisessä tautiluo
kituksessa ICL (World Health Organization
1993) poikkeavuudesta käytetään termiä hyper
kineettinen häiriö. DSM-tautiluokituksen mu
kaan diagnoosi on huomattavasti yleisempi kuin
ICL-luokituksen mukaan. Häiriön esiintymislu
vut vaihtelevat paljon ja riippuvat siitä, millaisia
kriteerejä käytetään.
Tarkkaavuushäiriön todentaminen jonkin ob
jektiivisen testin kautta (esim. laboratoriokokein)
on mahdotonta. Eroa selvästi häiriöstä kärsivän
ja terveen yksilön välillä ei neurologisten tai ge

295

neettisten löydösten perusteella voida tehdä. Toi
saalta läheskään kaikki lääketieteellisiksi määri
tellyt poikkeavuudet eivät aina perustu orgaanis
ten syytekijöiden löytymiseen, puhumattakaan
yhteneväisistä löydöksistä. Jos niitä vaadittaisiin,
jäisi esimerkiksi suuri osa kehitysvammaisista il
man diagnoosia (Volkmar ja Dykens 2002, Wal
ters ja Kaufman Blane 2000), samoin autistit
(Koenig ym. 2000 ).
Tarkkaavuushäiriön hoitaminen stimulantti
lääkityksellä (amfetamiiniderivaatit) on kansain
välisesti muodostumassa poikkeavuuden ensi
sijaiseksi hoitomuodoksi (Schachar ja Tannock
2002). Lääkkeen käyttö onkin sekä meillä että
muualla voimakkaassa kasvussa. Sosiaalitieteilijät
ovat kantaneet huolta siitä, että häiriön näkemi
nen geneettisenä puoltaisi lääkkeen käyttöä sen
hoidossa (Conrad ja Potter 2000, Lippman 1991).
Lääkärit saattavatkin viitata tähän lääkehoitoa
suositellessaan (Faraone 1996). Monet geneetikot
ovat kuitenkin todenneet päinvastaisesti, ettei sel
keäkään yhteys jonkun sairauden ja geenien vä
lillä puolla lääkkeiden käyttöä sairauden oikeana
hoitomuotona (McGuffin ja Rutter 2002, Rutter
2002, Rutter ja Plomin 1997).
2000-luvulle siirryttäessä on tarkkaavuushäi
riötä koskevassa keskustelussa havaittavissa selvä
kärjistyminen. Barkleyn ja 83:n muun tarkkaa
vuushäiriön kansainvälisen tutkijan esittämän
konsensus-julkilausuman mukaan tarkkaavuus
häiriö tulisi nähdä selvänä geneettisenä häiriönä
(Barkley ym. 2002a, 2002b). Julkilausumassa toi
sinajattelijat tuomitaan. Tunteenomaisuudessaan
kirjoitus on tieteelliselle kirjoittamiselle hyvin
epätyypillinen. Kirjoitusta onkin seurannut Timi
min ja 33:n muun kriittisesti julkilausumaan suh
tautuvan tutkijan vastine, jossa tarkkaavuushäi
riö nähdään kulttuurisena konstruktiona, joka
liittyy nyky-yhteiskuntaan (Timimi ym. 2004).
Tilanne Ruotsissa on vieläkin kärjistyneempi.
Neurologian professori Christopher Gillbergin
tutkimusryhmä päätti hiljakkoin tuhota koko
laajaan tutkimustyöhön perustuvan potilasaineis
ton, kun oikeusistuin oli antanut sosiologian do
sentti Eva Kärfvelle oikeuden tutustua siihen.
Kärfe (2000) on omassa kirjassaan kärkevästi ar
vostellut Gillbergin tarkkaavuushäiriötä koskevaa
tutkimusta.

TARKKAAVUUSHÄIRIÖ TUTKITTAVANA ILMIÖNÄ
Tarkkaavuushäiriön tutkiminen laajasta yhteis
kuntatieteellisestä näkökulmasta on monessa suh
teessa ongelmallista. Mitään kiistatonta totuutta

296

häiriön synnystä ei ole löydettävissä. Häiriö on
ollut hyvin monen eri tieteenalan, niin lääketie
teen, genetiikan, psykologian kuin sosiologiankin
tutkimuskohteena. Häiriön ensisijaiseksi syyksi
on esitetty mm. lapsen geneettistä tai neurologis
ta häiriötä, häiriötä lapsen varhaisessa vuorovai
kutuksessa, vanhempien riittämättömyyttä, so
siaalista huono-osaisuutta tai lapsen ympäristös
sä ja myös laajemmin yhteiskunnassa tapahtunei
ta muutoksia. Tutkimustulokset ovat usein risti
riitaisia. Ne saattavat olla käytettyjen perusolet
tamusten tai käsitejärjestelmien takia niin erilai
sia, ettei niitä voida verrata.
Useimmat tarkkaavuushäiriötä koskevat tut
kimukset ovat oman tieteenalansa tai tutkimus
ajankohtaan nojaavien perusolettamusten suhteen
oikeita ja siten luotettavia. Selvä poikkeus lienee
ainoastaan Straussin ja Lehtisen tutkimus vuodel
ta 1947, jossa esitetään suora syy-yhteys tarkkaa
vuushäiriön ja aivovamman välillä (Strauss ja
Lehtinen 1947). Työ perustui kaikilta osin vääriin
yleistyksiin, mutta sen vaikutukset lapsen tukijär
jestelmien kehittämiseen olivat Yhdysvalloissa
kuitenkin merkittäviä (Schachar 1986, Suominen
2003). Jonkin tutkimusperinteen katkeamiseen ei
kuitenkaan useimmiten ole vaikuttanut se, että
tutkimustulokset olisi osoitettu virheellisiksi,
vaan se, että tutkimuksen suuntautumista ohjaa
vissa valtavirroissa on tapahtunut muutos.
1900-luvun alussa tutkittiin tarkkaavuushäi
riöön johtavia geneettisiä ja neurologisia tekijöitä
(Schachar 1986). Psykodynaamisesti suuntautu
nut, lapsen psykologista ympäristöä painottava
suuntaus vahvistui vähitellen ja jossain vaiheessa
jopa kokonaan sivuutti orgaanisesti suuntautu
neen tutkimusperinteen (Kessler 1980, Laufer
1975). 1950-luvun alusta alkaen lapsen laajempi
kasvuympäristö otettiin tarkastelun kohteeksi,
kun psykiatristen häiriöiden syitä tutkittiin (Rut
ter 2002). Tarkkaavuushäiriön selittäväksi teki
jäksi esitettiin sosiaalista heikko-osaisuutta
(Schachar 1986, Sandberg 1983). Vähitellen neu
rologisten tekijöiden painottaminen tarkkaavuus
häiriön synnyssä taas vahvistui, ja vuosisadan
loppua kohden perinnöllisten tekijöiden tutkimus
muodostui ensisijaiseksi tarkkaavuushäiriön syitä
tutkittaessa. Tilanne on tässä suhteessa sama kuin
sata vuotta aikaisemmin. Anthonya (1973) laina
ten voitaisiin osuvasti todeta, että tarkkaavuus
häiriö kuuluu normaalisti ja selvästi poikkeavalla
tavalla toimivan neurologisen järjestelmän har
maaseen välivyöhykkeeseen, joka on hyvin altis
tieteessä tapahtuville tulkinnan muutoksille.

Tarkkaavuushäiriön tutkimuksen arvioinnin
tekee hankalaksi myös se, että samat häiriön tut
kijat saattavat muuttaa suhtautumistaan häiriön
selitysmalleihin. Muutos suhtautumisessa on
usein liitettävissä muutoksiin tutkimuksen valta
virroissa, mutta se liittyy myös muutoksiin hen
kilökohtaisessa vakaumuksessa. Stimulanttilääk
keen löytäjä Bradley (1937) esitti ensimmäisenä
teorian lääkkeen neurologisen järjestelmän kor
jaavasta vaikutuksesta, mutta hän muutti teo
riaansa muutamaa vuotta myöhemmin. Uuden
teorian mukaan lapset olivatkin onnettomia ih
misiä, ja amfetamiini sai heidät voimaan parem
min, ja näin ollen he toimivat paremmin (Bradley
1941).
Monet tutkijat ovat myös aikaisemmin täh
dentäneet psykososiaalisten tekijöiden merkitystä
häiriön synnyssä, mutta myöhemmin siirtyneet
geenien merkitysten korostamiseen. Erityisen sel
västi tämä näkyy Schacharin kohdalla. Kirjoituk
sessaan vuodelta 1986 hän korostaa sitä, että
sosiaalinen huono-osaisuus on selvästi sivuutettu
häiriön selitysmalleja tutkittaessa, mutta hän täh
dentää häiriön geneettistä periytyvyyttä psykiat
rian oppikirjassa vuonna 2002 (Schachar ja
Tannnock 2002). Seija Sandberg on kirjoitukses
saan vuodelta 1983 korostanut psykososiaalisten
tekijöiden merkitystä häiriön synnyssä, mutta
vuonna 2002 toimittamassaan tarkkaavuushäiriö
tä käsittelevässä teoksessa hän korostaa selvem
min geneettistä periytyvyyttä. On kuitenkin huo
mioitava, että kirjassa on hänen kirjoittamansa
osuus psykososiaalisten tekijöiden merkityksestä
häiriön synnyssä (Sandberg 2002). Myös Barkley,
joka on tarkkaavuushäiriön geneettiseksi esittä
vän julkilausuman ensimmäinen allekirjoittaja
(Barkley ym. 2002a, 2002b) on ollut aikaisemmin
osallisena tutkimuksessa, jossa on havaittu selvä
yhteys tarkkaavuushäiriön ja psykososiaalisten
tekijöiden välillä (Barkley 1990). Uudet geneetti
set tutkimukset eivät kuitenkaan ole mitätöineet
aikaisempien psykososiaalisten tekijöiden osuutta
selvittävien tutkimuksien tuloksia. Nämä ovat
vain ikään kuin väistyneet sivulle, kun geneetti
nen tutkimus on vallannut alaa.

TUTKIMUKSEN TAVOITTEET JA MENETELMÄT
Danzigerin (1997) mukaan inhimillisestä käyttäy
tymisestä antamamme selitysmallit eivät suinkaan
perustu uusiin oivalluksiin psyyken normaalista
ja luonnollisesta toimintatavasta, vaan ne ovat
selvästi sidottuja ajan ja paikan mukaan muuttu
viin muotiteorioihin. Tämä ei kuitenkaan tee niis

tä vähemmän tieteellisiä. Raskin ja Lewandowski
(2000) toteavatkin poikkeavuuden konstruktiois
ta yleisesti, että ne liittyvät aina tiettyihin filoso
fisiin näkökulmiin, vaikka ne olisivatkin tieteelli
sesti kehiteltyjä.
Danzigerin sekä Raskinin ja Lewandowskin
havainnot ovat läheistä sukua sosiaaliselle kons
truktionismille, jossa ajatellaan, ettei todellisuut
ta sinänsä ole olemassa, vaan että se aina määrit
tyy sitä tulkitsevan merkitysjärjestelmän kautta.
Todellisuutta rakennetaan ja sitä ylläpidetään,
kun ihmiset ovat toinen toistensa kanssa vuoro
vaikutuksessa. Todellisuus on siis merkitysjärjes
telmille alisteinen suure. Merkitysjärjestelmiä ei
puolestaan voida erottaa niitä määrittävistä his
toriallisista, kulttuurisista ja paikallisista olosuh
teista (Burr 1996, Berger ja Luckman 2003). Täs
sä tutkimuksessa sosiaalinen konstruktionismi on
auttanut ymmärtämään, jäsentämään ja selit
tämään tarkkaavuushäiriön ristiriitoja ja vasta
kohtia.
Edellä mainitun Danzigerin (1997) havainnot
perustuvat inhimillisen käyttäytymisen psykolo
gisista selitysmalleista tehtyyn meta-analyysiin.
Myös tämä artikkeli perustuu tarkkaavuushäiriön
eri tieteisiin perustuvien teorioiden ja selitysmal
lien meta-analyysiin. Artikkeli on jatkoa edelli
seen tarkkaavuushäiriötä koskevaan tutkimusar
tikkeliini, jossa tutkin tarkkaavuushäiriön muo
dostumista lääketieteelliseksi diagnoosiksi (Suo
minen 2003). Tutkimuksen tavoite on kehittää
sellaisia ymmärtämisen malleja, joiden kautta
häiriön selitysmalleihin liittyvä ristiriitaisuus olisi
paremmin ymmärrettävissä. Kysymyksenasettelu
johtaa myös pohtimaan eri selitysmallien perus
olettamuksia ja niiden totuusarvoa. Artikkelin
kirjoittaminen on edellyttänyt perehtymistä tark
kaavuushäiriön tutkimuksen valtavirtaan, siis
lääketieteelliseen ja psykologiseen kirjallisuuteen
sekä myös sitä arvioivaan lääketieteen sosiolo
giaan.
Artikkeliin valitsemani kirjallisuus ei ole pe
rustunut järjestelmälliseen hakuun. Järjestelmäl
linen haku olisi johtanut lukemattomiin tutki
muksiin, jotka edustavat tutkimuksen valtavirtaa.
Päämääräni on ollut löytää sellaista kirjallisuutta,
joka ensisijaisesti on auttanut minua ymmärtä
mään tutkimusalueen ristiriitaisuutta, mutta
myös luokittelemaan ja punnitsemaan eri tutki
musten totuusarvoa.
Kirjallisuuden hakeminen on alkanut Barkleyn
(Barkley ym. 2002a, 2002b) julkilausumasta ja
Timimin (Timimi ym. 2004) vastineesta. Olen
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yrittänyt löytää kirjallisuutta, jonka kautta tämä
vastakkainasettelu olisi ymmärrettävissä. Erityi
sesti minua on inspiroinut yhteiskuntafilosofi
Foucault (1998, 71–72), jonka mukaan valtaa ei
tule erottaa siihen aina liittyvästä vastavallasta,
molemmat ovat saman ilmiön eri puolia. Kirjalli
suuden hakemista olen jatkanut, kunnes olen kat
sonut saaneeni häiriön vastakkainasettelusta sel
laisen ymmärryksen, joka on lukijalle selvästi
selitettävissä, eikä uusi kirjallisuus luultavasti
enää olisi muuttanut syntynyttä ymmärrystä.
Löytämäni erilaiset tarkkaavuushäiriön seli
tysmallit olen jäsentänyt neljään eri luokkaan.
Luokittelu ei kuitenkaan auta ymmärtämään
mallien erilaisuutta ja niiden välistä ristiriitaisuut
ta. Ymmärryksen saavuttamiseksi esittelen luokit
telun jälkeen kolme erilaista lähestymistapaa,
jotka auttavat meitä selitysmallien ymmärtämi
sessä. Lähestymistavat ovat tieteenfilosofisia ylä
käsitteitä selitysmalleille.

NELJÄ ERILAISTA SELITYSMALLIA
Ensimmäinen selitysmalli ADHD geneettisenä
häiriönä edustaa tutkimuksen valtavirtaa, siis
eräänlaista teesiä. Tässä yhteydessä käsittelen
myös geeniyhteyden kieltävien tutkijoiden vasta
väitettä, siis antiteesiä. Toinen selitysmalli on geenitiedon vastuullinen käyttö, ja sen selvittämises
sä paneudun pääasiassa Michael Rutterin ja hä
nen tutkijakollegojensa tekemään työhön, jossa
he korostavat geenien ja ympäristön yhteisvaiku
tusta. Kolmantena käsittelen käyttäytymishäiriöi
den ja erityisesti tarkkaavuushäiriön sosiologista
selitysmallia. Neljäntenä selitysmallina käsittelen
sellaisia tarkkaavuushäiriön tutkimuksia, joissa
korostetaan eri tieteenalojen oikeutusta tehdä
häiriöstä omat johtopäätöksensä. Mallien esitte
lyn jälkeen pohdin eri selitysmallien olemusta ja
suhdetta toinen toisiinsa.

Geneettinen selitysmalli
Tarkkaavuushäiriötä selittävät tutkimukset ovat
nykyään pääosin geenitutkimuksia, jotka siis
edustavat tutkimuksen valtavirtaa. Tätä suuntaus
ta edustavien tutkijoiden johtopäätökset ovat
tiivistetyssä muodossa luettavissa vuonna 2002
julkaistussa tarkkaavuushäiriötä koskevassa jul
kilausumassa (Barkley ym. 2002a, 2002b), joka
on yli 80 johtavan kansainvälisen tarkkaavuus
häiriön tutkijan allekirjoittama.
Julkilausuman tarkoituksena on osoittaa, että
ADHD on neurobiologinen häiriö, jonka syyt
löytyvät geenijärjestelmästä (Barkley ym. 2002a,
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2002b). Väestöpohjaiset arviot häiriön geneetti
sestä periytyvyydestä (nk. kvantitatiivinen gene
tiikka) ovat kirjoittajien mukaan osoittaneet sen
olevan jopa 70–95 %:n luokkaa. Varsinainen gee
nien tutkimus (nk. kvalitatiivinen genetiikka) on
heidän mukaansa selvästi tuonut ilmi käytöshäi
riön yhteyden yhteen geeniin, ja häiriötä pidetään
lähes yhtä paljon geneettisesti perinnöllisenä kuin
ihmisen pituuskasvua. Ympäristötekijöiden mer
kitys arvioidaan sekundaariseksi. Allekirjoittajien
mukaan häiriöön liittyy selvästi myös osoitetta
vissa olevia neurologisia muutoksia. Edellä mainit
tujen tarkkaavuushäiriön tutkijoiden mukaan poik
keavuuksien yhteys tiettyyn osaan geneettistä jär
jestelmää on niin ilmeinen, että geneettistä yhteyt
tä ei voida kieltää (Barkley ym. 2002a, 2002b).
Barkleyn (Barkley ym. 2002a, 2002b) julki
lausumaa on seurannut Timimin ja usean muun
kriittisen tutkijan allekirjoittama vastine (Timimi
ym. 2004). Vastineessa kiinnitetään huomiota
siihen, että tarkkoja arvioita häiriön esiintyvyy
destä ei voida antaa, vaan arviot vaihtelevat 0,5
prosentin ja 26 prosentin välillä. Diagnoosin te
kee problemaattiseksi myös se, että tarkkaavai
suushäiriö esiintyy yleensä yhdessä muiden häi
riöiden kanssa, joissakin tutkimuksissa jopa kol
me neljäsosaa ADHD-diagnosoiduista lapsista
täyttää myös jonkun muun psykiatriseksi luon
nehdittavan häiriön tunnusmerkit.
Timimin johdolla julkaistun vastineen allekir
joittajat pitävät myös häiriön geneettistä yhteyttä
toteen näyttämättömänä, samoin häiriöön liitty
viä neurologisia löydöksiä epätarkkoina (Timini
ym. 2004). Psykososiaalisten tekijöiden osuutta
häiriön synnyssä on heidän mukaansa Barkleyn
julkilausumassa vähätelty. He eivät myöskään
pidä lääkkeiden käyttöä turvallisena. Lisäksi he
kyseenalaistavat alkuperäisessä julkilausumassa
esitettyjen mielipiteiden puolueettomuuden ja
epäsuorasti myös eettisyyden, koska useimmilla
lääkehoitoa puoltaneista allekirjoittaneista on
pitkiä yhteistyösopimuksia lääketehtaiden kans
sa.
Diagnoosin ja lääkkeiden käytön yleistymisen
nähdään johtuvan siitä, että lapsuus eräänlaisena
viattomuuden aikana on moderneissa länsimaisis
sa yhteiskunnissa käynyt mahdottomaksi. Lapset
pääsevät nykyään käsiksi samaan tietoon kuin
aikuisetkin, samalla kun vanhemmuus on tutki
muksen ja tieteellistymisen kautta muodostunut
vaikeaksi ja ristiriitaisena koetuksi, ja tämä on
johtanut aikuisten auktoriteettiaseman romahta
miseen (Timini ym. 2004).

Vastuullinen geneettisen tiedon käyttö
Huolta geneettisten selitysmallien ylivallasta eivät
ole tuoneet esiin vain konsensus-julkilausuman
vastustajat tai sosiologit. Myös useat geneetikot,
joita voitaisiin mielestäni kutsua vastuullisiksi,
varoittavat, että tämä näkemys geenien determi
nistisyydestä on yksipuolinen, ja he nimittävät
sitä geneettiseksi evankeliumiksi tai imperialis
miksi (esim. Rutter ja Silberg 2002). Seuraavan
osan rakennan pääosin Michael Rutterin johta
man tutkimustyön varaan. Rutter on jo pitkään
ollut kansainvälisen lasten- ja nuorisopsykiatrian
tutkimustyön johtavia nimiä
Rutter (2002) toteaa, että käyttäytymisen ja
geenien välinen yhteys ei estä sitä, että ympäris
töllä olisi jopa geenejä suurempi merkitys. Jonkin
piirteen havaitseminen geneettisen vaikutuksen
alaiseksi ei siis sinänsä auta ymmärtämään sen
syntymekanismia (Rutter 2002, Rutter ja Silberg
2002). Tarkkaavuushäiriöstä ei esimerkiksi tiede
tä, vaikuttavatko altistavat geenit suoraan häiriön
syntyyn vai altistavatko geenit tietyntyyppiselle
ympäristölle, joka sitten johtaa tarkkaavuushäi
riöön (McGuffin ja Rutter 2002, Rutter ja Silberg
2002). Moniulotteisten psyykkisten häiriöiden
taustalla saattaa olla useiden geenien, neuro
logisen järjestelmän ja ympäristön välinen vuoro
vaikutus (McGuffin ja Rutter 2002). Ei-geneettis
ten tekijöiden huomattava merkitys on Rutterin
(2002) mukaan juuri korostunut geneettisen tut
kimuksen kautta. Suoraan jonkin sairauden puh
keamiseen vaikuttavat vain harvoin yksittäiset
geenit, ja ne koskettavat korkeintaan yhtä pro
senttia väestöstä (McGuffin ja Rutter 2002).
Monikausaliteetin rakentajat ovat todenneet,
että geneettisten tekijöiden on voitu osoittaa liit
tyvän hyvin erilaisiin asioihin, kuten esim. avio
eron kokemiseen, uskonnollisuuteen ja vanhem
muuteen. Tarkkaavuushäiriölle altistavat geneet
tiset tekijät altistavat myös muille psykiatrisen
tautiluokituksen tuntemille, mutta eri tavoin
määrittyville poikkeavuuksille. Samantyyppiset
geneettiset tekijät saattavat siis liittyä hyvin eri
laisiin psyykkisiin häiriöihin (Rutter 2002, Taylor
ja Rutter 2002).
Vastuulliset geneetikot muistuttavat myös sii
tä, että käytöshäiriön taustalla vaikuttavia geene
jä ei tulisi nähdä huonoina tai epänormaaleina
mutaatioina. Vaikka erilaiset geenit voivat liittyä
psykiatristen häiriöiden syntyyn, on useimmiten
kysymys geenien normaalista variaatiosta. Kysy
myksessä ei siis olisi viallinen tai huono geenipe
rimä, vaan se, että samoilla geeneillä voi olla sekä

haitallisia että suojaavia tai myönteisiä vaikutuk
sia (McGuffin ja Rutter 2002). Eräässä tutkimuk
sessa todettiin esimerkiksi, että tarkkaavuushäiriö
ja luovuus voivat olla etiologialtaan hyvin saman
tyyppisiä (Cramond 1994). Jotkut tarkkaavuus
häiriöstä kärsivät lapset saattavatkin elämässään
selviytyä erittäin hyvin (Cook 1999). Hartmann
(1993) on esittänyt ajatuksen siitä, että tarkkaa
vuushäiriössä saattaa olla kysymys piirteestä,
joka aikaisemmin ihmiskunnan historiassa on ol
lut hyvinkin tarpeellinen, mutta joka vasta tässä
kehityksen vaiheessa on osoittautunut ongelmak
si. Entisajan metsästäjäkansalta vaadittiin hänen
mukaansa aivan eri tarkkaavuuden säätelyä kuin
viljelijäkansalta, josta nykyihmiset polveutuvat.

Sosiologiset selitysmallit
Tarkkaavuushäiriön määrittämistä lääketieteelli
seksi diagnoosiksi ja geenien näkemistä sen pää
asialliseksi selittäjäksi on sosiologiassa ilmaistu
termeillä medikalisaatio (Zola 1992, Conrad
1976) ja genetisaatio (Lippman 1991). Medikali
saatiolla tarkoitetaan prosessia, jossa aikaisem
min lääketieteen ulkopuolella oleville ilmiöille,
kuten poikkeavalle käytökselle, esitetään lääke
tieteellinen selitys (Zola 1972). Tarkkaavuushäi
riötä medikalisaation näkökulmasta on ensim
mäisenä laajemmin tutkinut Conrad (1976) teok
sessaan ”Identifying Hyperactive Children”.
Genetisaatio kuvaa kehitystä, jossa geenien
yhä selvemmin ajatellaan selittävän sekä poikkea
vuutta että yksilöiden välisiä eroja yleensä (Lipp
man 1991, 1992a, 1992b). Genetisaatio ja medi
kalisaatio ovat samantyyppisiä käsitteitä. Geneti
saation mukaan geenit nähdään deterministisinä
(Lippman 1992a), ja hoito määrittyy tästä viite
kehyksestä käsin (Lippman 1991, 1992a), jolloin
lääkärin ja potilaan eriarvoinen asema vahvistuu
(Lippman 1991). Lippmanin (1992a) mukaan
myös maallikot ovat hyväksyneet näkemyksen
geenien deterministisestä vaikutuksesta.
Medikalisaatioon ja myöhemmin genetisaa
tioon perustuvan kritiikin tärkein näkökulma on
se, että medikalisaatio- tai genetisaatiokehityksen
kautta huomio kiinnittyy yksilöön ja hänen bio
logiseen rakenteeseensa, jolloin taustalla vaikut
tavat yhteiskunnalliset muutokset jäävät huomioi
matta. Lääketieteestä muodostuu näin myös so
siaalisen kontrollin väline (Zola 1972). Sosiolo
gisen varhaisen kriittisen näkökulman tavoitteena
oli siirtää tutkimuksen kiinnostus yksilötasolta
yhteiskunnan rakenteisiin. Monet sosiologit
(esim. Conrad ja Potter 2000, Lippman 1991,
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1992a) ovat myös esittäneet huolensa siitä, että
poikkeavuuden ymmärtäminen selvästi geneetti
seksi johtaa helposti siihen, että lääkehoito muo
dostuu sen tärkeimmäksi hoitomuodoksi.
Laajemmin sosiologisessa tutkimuksessa on
esitetty huoli siitä, että geneettiset selitysmallit
ovat saaneet yhä tärkeämmän sijan terveyttä, sai
rautta, normaaliutta ja poikkeavuutta selitettäes
sä (Kerr ja Cunningham-Burley 2000, Conrad ja
Gabe 1999, Lippman 1991, 1992a, 1992b, Se
gerstråle 2000). Inhimillisen geeniperimän kartoi
tuksen puolestapuhujat odottivat heidän mukaan
sa geenitutkimuksen merkittävästi vaikuttavan
sairauksien ymmärtämiseen, niiden hoitoon ja
ennustettavuuteen. Sitä verrattiin 1990-luvun
alussa jopa elämän ”pyhän pikarin” löytämiseen
(Kerr ja Cunningham-Burley 2000, Lippman
1992a, 1992b).

Kaikkien selitysmallien oikeutus
Kehityspsykologi Kalverboer (1999, 168) pohtii
omassa tarkkaavuushäiriötä koskevassa kirjoi
tuksessaan, miten eri tieteet tuottavat erilaista
ymmärrystä tarkkaavaisuushäiriöstä. Hän suh
tautuu tieteiden väliseen dialogiin pessimistisesti.
Eri tieteistä peräisin olevien teorioiden ominai
suuksissa ja kattavuudessa on Kalverboerin
(1999) mukaan huomattavia eroja, samoin eri
tieteistä peräisin olevien käsitteiden merkityksissä
ja historiallisissa taustoissa, niiden perusoletta
muksissa ja kehittyneisyydessä. Neljäkymmentä
vuotta jatkunut monitieteinen tutkimus on hänen
mukaansa vain vähäisessä määrin johtanut sel
laisten teorioiden syntyyn, jotka ylittäisivät tietyn
tieteenalan rajat. Myös Rutterin (2002) mukaan
geneettinen tutkimus moniulotteisten psyykkisten
häiriöiden selvittämisessä on vielä lapsenkengissä,
ja tutkimuksen edistyminen vaatisi hänen mu
kaansa toimivaa yhteistyötä biologian ja psyko
sosiaalisen ympäristön tutkijoiden kesken. Mutta
vaikeutena voi Kalverborgin mukaan olla se, että
eri tieteenaloista peräisin olevia tutkimustuloksia
on vaikea vertailla.
Kalverboer (1999) lainaa kirjoituksessaan
neurobiologi Steven Rosen vuodelta 1976 olevaa
ajatusta käyttäytymisen tai sen häiriöiden selityk
sien erilaisista hierarkkisista tasoista. Ajatusta
hän pitää nyt yhtä ajankohtaisena kuin sen esit
tämisen aikoihin. Rosen (1976) mukaan ylimpinä
abstraktiotasolla ovat sosiologiset ja sosiaalipsy
kologiset selitysmallit, alimpina fysiologiset ja
kemialliset selitysmallit. Eri hierarkkisista tasois
ta peräisin olevia selitysmalleja ei Rosen (1976)
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mukaan saisi sekoittaa toisiinsa. Riippuen tarkoi
tusperistä voidaan hänen mukaansa kuitenkin
käyttää eritasoisia selitysmalleja.
Rosen (1976) mukaan hänen kirjansa ilmes
tymisen aikoihin käyty keskustelu siitä, onko
skitsofrenia biokemiallinen vai sosiaalinen sai
raus, juontaa juurensa siitä, että on sekoitettu eri
selityksien tasoja toisiinsa yrityksenä todistaa
jonkin selitystason ensisijaisuus toiseen verrattu
na. Hän esittää, että on hankalaa tehdä kausaa
lista syy–seuraus-tulkintaa käyttäytymisen suh
teen esimerkiksi silloin, kun rakastumisen näh
dään olevan seurausta aivojen molekyyliraken
teessa tapahtuneista muutoksista. Eri selityksien
tasoilla olevilla tapahtumilla on tiettyä rinnakkai
suutta, mutta ne ovat vaikeasti selitettävissä. Ka
usaalisuhteen sijaan tulisi puhua eri selitystasojen
välisestä korrelatiivisesta yhteydestä (Rose
1976).
Varhaislapsuuden kehitystä ja siihen liittyviä
riskejä tutkivat Sameroff ja Fiese (2000) näyttä
vät olevan samoilla linjoilla kuin Rose. Eri tieteet
tai opinalat tutkivat tunnetason ongelmia eri ta
voin, myös tutkittavat ilmiöt avautuvat eri tieteis
sä eri tavoin. Sameroffin ja Fiesen (2000) mukaan
taloustieteilijät ovat keskittyneet köyhyyteen ja
deprivaatioon selittäen niillä sosiaalista sopeutu
mattomuutta, sosiologit puolestaan tutkivat yh
dyskuntia, yhteisöjä tai perherakennetta yrittäes
sään selittää poikkeavaa käyttäytymistä, psyko
logit sen sijaan selvittelevät perheensisäisiä tai
perheenjäsenten välisiä prosesseja, ja he ovat esit
täneet niitä tärkeimmiksi myönteistä/kielteistä
kehitystä ennakoiviksi ympäristötekijöiksi.

Eri selitysmallit ja niiden välinen suhde
Olen käsitellyt geneettistä selitysmallia (Barkley
ym. 2002a, 200b) yhdessä sitä kyseenalaistavan
vastineen (Timimi ym. 2004) kanssa. Yhteiskun
tafilosofi Foucaultin mukaan valtaa (tässä tapauk
sessa määrittämisen valtaa) ei pidäkään nähdä
erillisenä sitä kritisoivasta tai kyseenalaistavasta
perspektiivistä tai vastavallasta. Vastavalta on
ikään kuin kietoutunut valtaan, eikä ole siihen
nähden koskaan ulkopuolista (Foucault 1998,
71–72). Timimin ynnä muiden vastineen ongel
mana onkin, ettei se nojaa mihinkään yhtenäiseen
tutkimusperinteeseen. Se kyseenalaistaa geneetti
sen selitysmallin eläen tässä ja nyt, niin kauan
kuin geneettinen selitysmalli pysyy ensisijaisena.
Lausumassa ei myöskään huomioida, että häiriö
ei täysin selity yhteiskunnan rakennemuutosten
kautta, koska se on häiriönä kuvattu jo yli 200

vuotta sitten (Palmer ja Finger 2001), eikä sitä,
että kaikki käyttäytymisen perusteella tehdyt
diagnoosit eivät suinkaan perustu selviin neuro
logisiin löydöksiin.
Sosiologiset selitysmallit muodostavat toisen
antiteesin geneettiselle selitysmallille. Antiteesi se
siinä mielessä onkin, että se ammentaa voimansa
niistä tutkimuksista, joissa tarkkaavuushäiriö esi
tetään selväksi geneettiseksi häiriöksi, joissa sitä
pidetään alidiagnosoituna ja joissa ensisijaiseksi
hoitomuodoksi esitetään lääkehoitoa. Sosiologis
ten selitysmallien sisältämää kritiikkiä ei kuiten
kaan voida kohdistaa Rutterin johtamiin tutki
muksiin. Näissä tutkimuksissa itsessään muistu
tetaan, että jonkin piirteen havaitseminen geneet
tisen vaikutuksen alaiseksi ei saisi tarkoittaa sen
medikalisoitumista (McGuffin ja Rutter 2002,
Rutter ja Plomin 1997). Tällä he tarkoittavat (1)
sosiaalisten ongelmien näkemistä lääketieteellisi
nä, (2) niiden hoitamista pääasiassa lääkkeillä
psykososiaaliset interventiot sivuuttaen ja (3) ris
kigeenien näkemisenä patologisina. Saman suun
tauksen tutkijat toteavat myös, että geenit vaikut
tavat vain erittäin harvoin suoraan jonkin sairau
den puhkeamiseen, toisin sanoen ne eivät ole
deterministisiä eivätkä vapauta yksilöä vastuusta
tai vapaan tahdon harjoittamisesta (McGuffin ja
Rutter 2002, Rutter ja Plomin 1997). Rutter ot
taa siis vakavasti medikalisaatiokritiikin ja on
selvästi tietoinen geneettisten selitysmallien yksi
puolisuudesta. Hänen mukaansa tarkkaavuushäi
riöön ja muutamaan muuhun psyykkiseen häi
riöön liittyy selvä geneettinen piirre, mutta Rutter
kieltää siis jyrkästi deterministisyyden (Rutter
2002). Rutter ei myöskään ole allekirjoittanut
tarkkaavuushäiriön konsensusjulkilausumaa vuo
delta 2002.
Varsin erikoiselta tuntuu, että tarkkaavuus
häiriön geneettinen selitysmalli ja Rutterin vas
tuulliseen geneettisen tiedon käyttöön perustuvat
tutkimustulokset ovat ikään kuin ”voimassa sa
manaikaisesti” toinen toisistaan riippumatta. Ge
neettisen selitysmallin puoltajat eivät näytä viit
taavan Rutterin tutkimuksiin muuten kuin silloin,
kun se puolustaa heidän omia näkemyksiään.

KOLME LÄHESTYMISTAPAA
Seuraavaksi esittelemäni kolme lähestymistapaa
kuuluvat tieteenfilosofiaan ja auttavat meitä pa
remmin ymmärtämään selitysmalleja ja erityises
ti niiden välistä suhdetta. Ensimmäisen perustuu
ajatukselle siitä, että käytöshäiriölle on mahdol
lista löytää selitys, ”suuri teoria”. Kutsun tätä

suurteoriaksi. Tutkimuksen karttuminen johtaa
lopulta tämän oikean selitysmallin löytämiseen,
joka siis myös muodostuu lopulliseksi totuudeksi.
Suurteoria edustaa valistusajan tai modernin ajan
uskoa siihen, että oikea ja lopullinen vastaus jo
honkin ihmiskuntaa askarruttaneeseen ilmiöön
on löydettävissä. Tästä näkökulmasta käsin tark
kaavuushäiriön erilaiset selitysmallit ovat keske
nään ristiriitaisia, totuudesta kamppailevia mal
leja.
Konstruktionistisella lähestymistavalla viit
taan puolestani lähestymistapaan, joka ei usko
käytöshäiriöiden selittämisen olevan mahdollista
millään universaalilla, kontekstin ylittävällä ta
valla. Jokainen tieteenala tuottaa häiriöstä oman
ymmärryksensä tai selityksensä, jonka oikeelli
suus arvioidaan saman tieteenalan piirissä olevien
käsitteiden kautta. Tarkkaavuushäiriö voidaan
tämän näkemyksen mukaan ”vedenpitävästi” se
littää erilaisista tieteistä käsin. Koska ”oikeaa”
selitysmallia ei ole, eivät myöskään eri selitysmal
lit voi olla keskenään ristiriitaisia. Havaintojen
vieminen tieteestä toiseen on käsitteiden erilai
suudesta johtuen ongelmallista
Monikausaalisuus ja riskitekijät puolestaan
lähtee ajatuksesta, että mikään tieteenala ei yksi
nään ole riittävä selittämään kyseessä olevaa il
miötä. Tarvitaan siis tieteiden välistä vuoropuhe
lua, dialogisuutta. Eri tieteistä peräisin olevien
tulosten vertaaminen on kuitenkin hankalaa. Eri
laisten tutkimustulosten yhteinen käyttö voi kui
tenkin mahdollistua riskitekijä-käsitteen kautta.
Riskitekijät ovat erilaisia taloudellisia, sosiaalisia,
psykologisia ja biologisia tekijöitä, jotka lisäävät
häiriön esiintyvyyden todennäköisyyttä.

Suurteoria
Geneettinen selitysmalli on tällä hetkellä johtava
tarkkaavuushäiriön selitysmalli, aikamme suur
teoria. Tarkkaavuushäiriön etiologiaa selvittävät
tutkimukset ovat nykyään valtaosaltaan geenitut
kimuksia (Joseph 2003, Rubia ja Smith 2001).
Luottamus geenitiedon ensisijaisuuteen muiden
kin häiriöiden synnyssä on vahva, ja sitä on ver
rattu ”elämän jaksollisen järjestelmän” löytämi
seen (Mc Guffin ja Thapar 2004, Peltonen ja
McKusick 2001).
Hedgecoen (2001) mukaan me elämme ”nä
kymättömässä todellisuudessa”, oletetussa siirty
mävaiheessa geneettiseen maailmanjärjestykseen.
Samaa kieltä puhuu itse asiassa Barkleyn ynnä
muiden (2000a, b) julkilausuma, jonka mukaan
eri puolilla maailmaa suoritettavat geenitutki
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mukset tulevat todistamaan häiriön selvän geeni
yhteyden. Hedgecoe (2001) on analysoinut skit
sofrenian geneettistä periytymistä esittäviä lääke
tieteellisiä artikkeleita, joista hän löytää tarinan
tutkimuksen ”menneistä epäonnistumisista ja va
loisasta tulevaisuudesta, joka odottaa tutkijoita
teknisen kehityksen ansiosta”.
Hänen mukaansa teesi sairauden geneettisestä
alkuperästä vahvistaa jatkuvasti asemaansa, il
man että sitä koskaan todistetaan oikeaksi. Vah
vistuminen tapahtuu niin kutsutun valistuneen
genetisaation narratiivin (Narrative of Enlighte
ned Geneticization) kautta. Narratiivin käyttämi
nen antaa genetiikan tutkijoille mahdollisuuden
samanaikaisesti liikkua tässä ajassa, jolloin häi
riöiden nähdään syntyvän monimutkaisina gene
tiikan ja ympäristön vuorovaikutuksina, samalla
kun liikutaan loistavassa tulevaisuudessa, jolloin
häiriöt on teknologian kehittymisen kautta voitu
todistaa geneettisiksi (Hedgecoe 2001). Pitämällä
ovea auki teorioihin, jotka selittävät periytyvyyt
tä yhden geenin kautta, skitsofrenian genetiikan
tutkijat ylläpitävät geneettisen selitysmallin ensi
sijaisuutta, vaikka monimutkainen periytyvyys
usean geenien kautta edellyttäisi epämääräisiksi
määriteltyjen ympäristötekijöiden samanarvoista
huomioimista (Hedgecoe 2001).
Hedgecoen mukaan geneettiset selitysmallit
ovat skitsofrenian tutkijoille tällä hetkellä ensisi
jaisia. Ensisijaisia ne ovat myös tarkkaavuushäi
riön tutkijoille. Tarkkaavuushäiriön tutkimustie
toon on kuitenkin sisäänrakennettu optio käyttää
myös monikausaalista selittämistä. Tarkkaavuus
häiriön osalta samat tutkijat saattavat samaan
aikaan eri yhteyksissä esittää tarkkaavuushäiriö
tä sekä suoraan geneettisesti perittynä että häiriö
nä, johon myös ympäristötekijät vaikuttavat.
Tätä voisi kutsua myös kaksoisstrategiaksi.
Tarkkaavuushäiriön yhteys yhtäältä geneetti
siin tekijöihin ja toisaalta ympäristötekijöihin ei
alan johtaville tutkijoillekaan näytä olevan ongel
matonta. Psykiatrian oppikirjassa Schachar ja
Tannock (2002, 405) toteavat ADHD:n alttiuden
olevan ”perinnöllinen, mutta etiologialtaan hete
rogeeninen ilmiö”, jonka syyt löytyvät erilaisista
biologisista, psykososiaalista ja sosiaalisista teki
jöistä tai näiden yhteisvaikutuksista. Samassa
oppikirjassa Taylor esittää ADHD:n olevan ku
vaus tarkkaamattoman ja impulsiivisen lapsen
käyttäytymisestä, eikä kuvaus sairaudesta, joka
selittäisi, miksi lapsi käyttäytyy tietyllä tavalla
(Taylor ja Rutter 2002). Toisessa yhteydessä Tay
lor korostaa häiriön monisyisyyttä sekä geneettis
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ten ja ympäristötekijöiden yhteisvaikutusta (Cur
ran ja Taylor 2000). Kuitenkin sekä Schachar,
Tannock että Taylor ovat myös allekirjoittaneet
yllä mainitun lastenpsykiatrien julkilausuman
(Barkleyn ym. 2002a, 2002b), jossa ADHD esite
tään selväksi geneettiseksi häiriöksi ja ympäristö
tekijät sekundaarisiksi.
Joseph Biederman toteaa monen psykososiaa
lisen riskitekijän liittyvän tarkkaavuushäiriöön
(Faraone ja Biederman 2000), mutta liittää häi
riön myöhemmin selvästi määrättyyn osaan ge
neettistä järjestelmää (Wilens, Biederman ja Spen
cer 2002). Samojen tutkijoiden siirtyminen teo
riasta toiseen ei näytä tuottavan ongelmia. Kun
Joseph (2000) kritisoi teoriaa ADHD:n geneetti
sestä alkuperästä, edellä mainittu Biederman (Fa
raone ja Biederman 2000) toteaa myös ympäris
tötekijöiden vaikuttavan ADHD:n syntyyn. Täl
lainen moniäänisyys tukee Hedgecoen (2001)
tulkintaa siitä, että tutkimuksessa saa paljolti ti
laa hänen valistuneen genetisaation narratiiviksi
kutsumansa selitystapa, joka pitää geneettistä se
litysmallia ensisijaisena, mutta jättää tilaa myös
multikausaalisuuden mahdollisuudelle.
Tarkkaavuushäiriön osalta on havaittu yhteys
sekä perinnöllisyyteen että ympäristötekijöihin.
Ajankohtaisin kansainvälinen tutkimus, jossa yh
teys häiriön ja psykososiaalisten riskitekijöiden
välillä havaittiin, lienee Biedermanin ynnä mui
den tutkimus vuodelta 1995. Biedermanin mu
kaan yhteys on tilastollinen, (ei siis kausaalinen).
Häiriön geneettinen yhteys tulkitaan kuitenkin
Barkleyn ynnä muiden julkilausumassa selvästi
kausaaliseksi. Rutter (2002) puolestaan tulkitsee
käyttäytymishäiriöiden geneettisen yhteyden ti
lastolliseksi, ei kausaaliseksi syy-yhteydeksi (myös
Rutter ja Silberg 2002).
Näyttää kuitenkin siltä, että geneettinen seli
tysmalli ei ole ainoa suuresta totuuden esittämi
sestä kilpaillut selitysmalli. Psykodynaamisen
koulukunnan hallitsevuus näkyy selvästi Cle
mentsin ja Petersin (1962, 185) tarkkaavuushäi
riötä koskevassa artikkelissa, jossa kirjoittajat
kritisoivat psykodynaamisia teorioita siitä, että
niiden pyrkimyksenä on ”rakentaa täydellinen
kausaalinen tehdas sellaisista stereotypioiden
hauraista rihmoista kuin sisarkateus, torjuvat
vanhemmat, tukahdutettu viha, oidipaalinen kon
flikti ja tukahdutettu seksuaalisuus.”

Konstruktionistinen lähestymistapa
Rosen (1976) ja myöhemmin Kalverboerin (1999)
häneltä lainaamansa teoria siitä, että psyykkisten

häiriöiden selittämiseen voitaisiin käyttää eri ta
soilta peräisin olevia selitysmalleja, on hyvin mie
lenkiintoinen. Tästä näkökulmasta tarkkaavuus
häiriön geneettinen selitysmalli voisi olla oikea,
mutta yhtä oikea voisi olla sen liittäminen sosiaa
liseen huono-osaisuuteen, psykososiaalisiin riski
tekijöihin yleensä tai psykodynaamisen teorian
kautta lapsen välittömään psykologiseen kasvu
ympäristöön taikka sosiologisten teorioiden kaut
ta yhteiskunnan muutoksiin.
Rosen teorian mukaan ongelmallista on
ainoastaan se, että jokin selitysmalli julistautuu
muita oikeammaksi. Se ikään kuin sivuuttaa
muut tai tunkeutuu niiden edustaman pätevyyden
alueelle ja mitätöi ne. Näin ei Rosen teorian mu
kaan saisi tapahtua, selitysmalleja ei voi viedä
yhdestä tieteenhaarasta toiseen. Juuri näin on ge
neettisen selitysmallin kohdalla tapahtunut; se on
nostettu ensisijaiseksi ja muut yhteydet kielletty.
Jokin selitysmalli on kuitenkin väärä vain, jos sen
perusolettamukset, tutkimusmenetelmät ja -tu
lokset osoitetaan vääriksi ja, kuten aikaisemmin
pyrin osoittamaan, näin ei kansainvälisestä näkö
kulmasta katsoen ole tarkkaavuushäiriön histo
riassa yleisesti tapahtunut.
Voisi myös ajatella, että häiriö ilman näitä
monilta tasoilta peräisin olevia selitysmalleja ja
niiden tuomaa lisäarvoa jää torsoksi. Häiriön liit
täminen varhaiseen vuorovaikutukseen johtaa
meitä kehittämään ohjelmia, joissa lapsen ja van
hemman välistä suhdetta voidaan vahvistaa. Sen
liittäminen sosiaaliseen huono-osaisuuteen auttaa
meitä laajemmin ymmärtämään syrjäytymiskehi
tyksen riskejä. Julkisen sektorin säästötoimet ja
siitä seuraavat suuremmat koululuokat synnyttä
vät helposti tarpeen diagnosoida yhä suurempi
määrä lapsia, jotka sitten joutuvat erityistoimen
piteiden kohteeksi. Tähän tarvitaan sosiologian
kriittistä tutkimusta selvittämään, aiheuttaako
tämä leimautumista, mikä puolestaan vaikeuttaa
lapsen integroitumista yhteiskuntaan. Juuri näis
tä syistä johtuen tarvitaan tarkkaavuushäiriön
laaja-alaista pohtimista.
Teoriassaan Rose esittää myös, että eri seli
tyksien tasoilla olevilla tapahtumilla on tiettyä
rinnakkaisuutta, mutta ne ovat vaikeasti selitet
tävissä. Psykiatrian alalla on osoitettu, että neu
rologisessa järjestelmässä havaittu toimintahäiriö
voi korjaantua normaaliksi sekä lääkehoidolla
että psykoterapialla. Myös tarkkaavuushäiriön
osalta Rosen rinnakkaisuudesta löytyy näyttöä.
Pelhamin (1999) mukaan häiriöstä kärsivän lap
sen lääkitys tehoaa huomattavasti pienemmällä

annostuksella, kun se aloitetaan psykososiaalisel
la interventiolla. Merkittävän amerikkalaisen
MTA- tutkimuksen mukaan pelkkä lääkitys te
hoaa tarkkaavuushäiriön primaarioireisiin, kun
taas yhdistelmähoito (lääkitys ja psykososiaalinen
interventio) tehoaa paremmin myös muihin osaalueisiin, kuten käytöshäiriöihin, oireiden sisäis
tämiseen, suoritustasoon, vanhempi–lapsi-suhtei
siin ja sosiaalisiin taitoihin (The MTA Coopera
tive Group 1999). Nämä havainnot puhuvat sen
puolesta, että lasta voidaan auttaa erilaisilla ta
soilla olevien keinojen kautta.
Rosen havainto, jonka mukaan eri selityksien
tasoilla olevilla tapahtumilla on tiettyä rinnakkai
suutta, ei kuitenkaan ole konstruktionistisen lä
hestymistavan keskeinen sanoma. Tärkein ha
vainto on, että tarkkaavuushäiriötä voidaan selit
tää hyvin erilaisista selitystasoista tai tieteistä
käsin ja että eri tieteistä peräisin olevia tuloksia
on vaikea verrata, koska yhteistä, kaikkia tieteitä
ylittävää merkitysjärjestelmää ei ole. Tutkimustie
to on sidottu omaan kontekstiinsa. Tähän tulok
seen on tullut myös Watkins (1994), joka on sel
vittänyt tutkimustiedon käyttöä postmodernista
kriittisestä näkökulmasta käsin. Vain informaa
tiota, tiedon palasia, voidaan hänen mukaansa
siirtää kontekstista toiseen.

Monikausaalisuus ja riskitekijät
Monikausalisuus edustaa ajatusta vapautua sekä
suurteorian hegemoniasta, että myös konstrukti
onististen selitysmallien vaikeasta yhteensovitet
tavuudesta. Lääketieteen sosiologi David Arm
strongin (1983) mukaan sairauksille etsittiin
yleensä aiemmin yhtä selitystä, jonka usein arvel
tiin löytyvän mikrobien tai viruksien maailmasta.
Teoria sairauksien multikausaalisuudesta vahvis
ti asemaansa vasta 1950-luvun alusta alkaen.
Tämä kehitys perustui yleisesti hyväksyttyyn ha
vaintoon, jonka mukaan tuberkuloosiin sairastu
neilla aina oli tuberkuloosimikrobi, mutta tuber
kuloosimikrobin esiintyminen ruumiissa ei aina
johtanut taudin puhkeamiseen. Vaikka mikrobi
teoriaa tämän jälkeen edelleen pidettiinkin ensi
sijaisena selityksenä sairaudelle, mikrobia alettiin
kuitenkin pitää vain sairauden ituna, joka kehit
tyäkseen sairaudeksi vaatii otollisen maaperän.
Jo varhain on esitetty havaintoja siitä, että
biologiset riskitekijät heikentävät lapsen ennus
tetta silloin, kun ne yhdistyvät psykososiaalisiin
riskitekijöihin (esim. Werner ym. 1971). Moni
kausaliteettia tukevia havaintoja esitetään kuiten
kin jatkuvasti erityisesti vastuullista genetiikkaa
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edustavien tutkijoiden taholta. Rutterin (2002)
mukaan epäsuotuisa kasvuympäristö näyttäisi
olevan kaikista vahingollisin juuri geneettisesti
haavoittuvalle yksilölle. Tärkeä on myös Rutterin
ja Silbergin (2002) havainto, jonka mukaan yksi
lö altistuu samojen geenien vaikutuksille kahdel
la tavalla. Ensinnäkin biologisesti kantamiensa
geenien kautta ja toiseksi vuorovaikutuksessa
omien vanhempiensa kautta, jotka kantavat sa
moja geenejä. Tarkkaavuushäiriön erilaisten syyyhteyksien selvittäminen saattaakin edellä maini
tuista syistä olla vaikeaa. Geneettisesti perinnöl
lisiä eivät ole ainoastaan sairaudet ja poikkeavuu
det, vaan kaikki monimutkaiset inhimilliset piir
teet, ominaisuudet ja käyttäytyminen (Rutter ja
Plomin 1997). Näyttäisi esimerkiksi siltä, että
”geneettisesti perittyä” ei ole ainoastaan ADHDdiagnoosiin johtava käyttäytyminen, vaan yhtä
lailla lievemmät, samantyyppisen käyttäytymisen
piirteet (Rutter 2002, Taylor ja Rutter 2002).
Lastenpsykiatrit Sameroff ja Fiese (2000) pai
nottavat nimenomaan multikausaalisten, eri tie
teistä peräisin olevien havaintojen yhdistämistä,
kun tutkitaan lapsuuden kehitystä ja siihen liitty
viä riskejä. Mitkään yksittäiset tekijät eivät hei
dän mukaansa riitä selittämään lapsen kehityk
seen vaikuttavien moninaisten tekijöiden yhteis
vaikutusta. Esimerkiksi köyhyys on merkittävä
yksittäinen riskitekijä, mutta se ei yksinään vai
kuta merkittävästi, ellei siihen yhdisty muita köy
hyydelle tunnusomaisia piirteitä. Myöskään vas
tasyntyneen vahvuudet ja kyvykkyys eivät suojaa
häntä riskitekijöiden kasaantumisesta johtuvilta
tuhoisilta seurauksilta. Lapsen kehitykseen vai
kuttavat lapsen geneettiset, orgaaniset ja persoo
naan liittyvät tekijät monimutkaisessa vuorovai
kutuksessa lapsen kasvuympäristön ja koko yh
teiskunnan kanssa (Sameroff ja Fiese 2000).

LOPUKSI
Olen artikkelissani pyrkinyt osoittamaan, että
tarkkaavuushäiriön erilaiset selitysmallit ovat
parhaiten ymmärrettävissä kolmen erilaisen lä
hestymistavan kautta. Ensinnäkin ne voidaan
nähdä yrityksenä löytää lopullinen ja oikea, muut
teoriat kumoava selitysmalli. Olen kutsunut tätä
mallia suurteoriaksi, ja tällä hetkellä sitä edustaa
geneettinen selitysmalli. Toisen, konstruktionistisen lähestymistavan mukaan eri tieteet voivat
tuottaa erilaisia selitysmalleja, joita on vaikea
verrata toisiinsa. Tämän lähestymistavan mukaan
ei voida luoda yleistä kaikkia tieteenhaaroja yh
distävää oikeaa selitysmallia muttei myöskään
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julistaa toisen tieteenalan selitysmallia vääräksi.
Jokaisella mallilla voi olla oma tärkeä tehtävänsä
häiriön ymmärtämisessä. Kolmannen mallin,
multikausaalisuus ja riskitekijät, mukaan häiriön
syntyyn tarvitaan enemmän kuin yhden tekijän
vaikutus (esim. genetiikan ja ympäristön). Tarvi
taan siis eri tieteiden välistä yhteistyötä, joka kui
tenkin voi käytettyjen erilaisten perusolettamus
ten ja käytettyjen eri käsitteiden johdosta olla
vaikeaa. Eri tieteistä peräisin olevien riskitekijöi
den identifioiminen voi viedä keskustelua eteen
päin.
Viimeaikainen tutkimus ei ole vahvistanut
oletusta psyykkisten häiriöiden selvästä ja suoras
ta syy-yhteydestä geneettiseen järjestelmään, ja
alan johtavan tutkijan Kendlerin (2005) mukaan
on epätodennäköistä, että näitä geenejä koskaan
löydetäänkään. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, et
tei häiriöillä ole geneettistä yhteyttä. Monet häi
riöt saattavat periytyä hyvin epäspesifisesti moni
en geenien kautta (DeLisi 2000, Plomin 2001).
Myös ympäristön merkitys on korostunut nyky
tutkimuksessa. Tarkkaavuushäiriön on katsottu
liittyvän lapsen itsesäätelyyn, jonka oppiminen
tapahtuu varhaisessa vuorovaikutuksessa lapsen
ja hänen huoltajansa välillä (Olson 2002). Häiriö
voi myös liittyä äidin pitkäaikaiseen masennuk
seen (Sandberg 2002). Kaikki nämä havainnot
puhuvat selvästi sen puolesta, että tarkkaavuus
häiriön monialainen tutkimus on paikallaan.
Tarkkaavuushäiriön geneettisen selitysmallin
saama ylivalta on kuitenkin monessa suhteessa
problemaattinen. Lääkehoidon muodostumista
ensisijaiseksi hoitomuodoksi olen käsitellyt aikai
semmassa artikkelissani (Suominen 2003). Kun
lapsen biologinen rakenne nähdään häiriön syyk
si, saattavat häiriöön liittyvät ympäristötekijät,
kuten lapsen perheen syrjäytymiskehitys, liian
suuret koululuokat, TV:n katselu, tietokonepelien
pelaaminen ja muut ympäristötekijät jäädä tar
kastelun ulkopuolelle. Häiriön julistaminen ge
neettiseksi sairaudeksi saattaa myös aiheuttaa
lapsen voimakasta leimautumista, joka voi tar
koittaa itseään toteuttavaa heikkoa ennustetta
(Goffman 1961). Tästä syystä tarvitaan myös so
siologien valppautta.
Lopuksi haluaisin vielä palata kahteen artik
kelista esiin nousevaan teemaan. Ensinnäkin ky
symykseen, miten on mahdollista, että tarkkaa
vuushäiriön geneettinen malli on saavuttanut
hegemonisen aseman, vaikka tämän tyyppiset
häiriöt ovat Rutterin johtamissa tutkimuksissa
selvästi osoittautuneet genetiikan ja ympäristön

yhteisvaikutuksiksi. Toinen kysymys on se, voi
daanko tarkkaavuushäiriön kansainvälistä tutki
musta pitää puolueettomana, jos valtaosa tark
kaavuushäiriön etiologian tutkimusta on geeni
tutkimusta ja jos geeniteoria julistetaan ensisijai
seksi häiriötä selittäväksi malliksi. Kysymys on
selvästi myös valtapoliittinen.
Valaistusta ensimmäiseen kysymykseen saavat
antaa Williams ja Calnan (1996). He toteavat
Giddensiin (1994) viitaten, ettemme vielä elä
postmodernissa yhteiskunnassa vaan pikemmin
kin elämme myöhäismodernia tai posttraditionaa
lista vaihetta, jossa modernin seuraamukset radi
kalisoituvat, ja ne tehdään yleispäteviksi. Tämä
tarkoittaa tarkkaavaisuushäiriön osalta sitä, että
määrittelykamppailu sen eri selitysmallien edus
tajien välillä on kärjistynyt ja että eri osapuolet
pyrkivät vakuuttamaan nimenomaan suuren ylei
sön oman selitysmallinsa voimasta.
Barkleyn ynnä muiden (2002a, 2002b) julki
lausumassa allekirjoittajat leimaavat tarkkaa
vuushäiriötutkimuksen ”toisinajattelijat”, so.
geneettisiin selitysmalleihin kriittisesti suhtautu
vat tutkijat, poliittisesti epäilyttäviksi henkilöiksi.
Tutkijat vetoavat tiedotusvälineisiin, joita pyyde
tään käsittelemään ADHD:tä ja siihen liittyvää
tutkimustietoa mahdollisimman oikein ja vastuul
lisesti, siis lääketieteellisenä ja geneettisenä häi
riönä. Julkilausuman affektiivinen luonne kertoo
kuitenkin myös sen kirjoittajan tai kirjoittajien
uhatuksi tulemisen tunteesta.
Tarkkaavuushäiriön julistaminen geneettisek
si häiriöksi on myös vallan käyttöä. Foucault
(1998, 71) on todennut vallasta, että vaikka val
tasuhteet ovat sekä intentionaalisia että päämää
rätietoisia, niin valtaa ei voi palauttaa mihinkään
esikuntaan, joka komentaa sen rationaalisuutta.
Myöskään tarkkaavuushäiriön geneettisen mallin
ensisijaisuuden edistämistä ei kukaan ole masi
noinut. Geenitutkimuksen antamat mahdollisuu
det ovat vetäneet puoleensa tarkkaavuushäiriön
tutkijoita. Epämääräisiksi määritetylle häiriöille
on haettu selkeää tieteellistä perustaa. Barkleyn

ynnä muiden julkilausumaa voidaan kuitenkin
pitää selkeästi intentionaalisena ja päämäärätie
toisena. Tässä suhteessa sitä ei voida pitää arvo
vapaana tiedettä edustavana kannanottona.
Tarkkaavuushäiriön historiaa valaisevassa
artikkelissaan Schachar (1986) osoittaa, miten
1900-luvun alussa kurjuudessa elävien lasten on
gelmien selitettiin johtuvan huonosta perimästä,
ei sosiaalisesta epätasa-arvosta. Hänen mukaansa
tämä oli mahdollista, koska tiede ei ollut arvova
paata, vaan täysin sosiaalidarvinismin värjäämää.
Mutta onko tilanne tällä hetkellä toinen? Eräät
amerikkalaiset psykologian tutkijat, jotka vastus
tavat ADHD:n näkemistä ainoastaan biologisesta
näkökulmasta, toteavat diagnoosin yhä selvem
min olevan leviämässä värillisten lasten pariin,
joiden kasvuympäristöä leimaa köyhyys ja sorto.
Näin ollen epätasa-arvo, epäoikeudenmukaisuus,
huono vanhemmuus ja Yhdysvaltojen julkinen
koulutusjärjestelmä jäävät pohdinnan ulkopuo
lelle ongelmien syitä selvitettäessä (Galves ym.
2002). Tästä näkökulmasta katsoen tiede ei näyt
täydy sen arvovapaampana nyt, kuin mitä se oli
1900-luvun alkuvaiheessa.
Venäläinen kielitieteilijä Mikhail Bakhtin on
omassa dialogisuuden teoriassaan korostanut ih
misten keskustelun kautta heidän väliinsä muo
dostuvaa, alati muuttuvaa yhteistä moniäänistä
merkitysjärjestelmää. Jokainen keskustelun ääni
liittyy aina edelliseen tai toisiin ääniin. Totuuden
puhuminen on Bakhtinille problemaattinen, kos
ka se on monologiin siirtymistä, ja monologi tar
koittaa muiden äänien vaientamista. Totuutta ei
Bakhtinin mukaan keskustelussa ole, vaan se on
jatkuvasti muuttuva, yhdessä moniäänisesti tuo
tettu merkitysjärjestelmä (esim. Emerson 1997).
Juuri näin on asia myös tarkkaavuushäiriön
osalta. Eri selitysmallit ovat sitä koskevan kes
kustelun eri ääniä, jotka siis eivät ole vastakohtia
vaan täydentävät toinen toisiaan. Suurteoria on
monologi, konstruktionistinen lähestymistapa
keskustelun eri äänet ja multikausaalisuus ja ris
kitekijät yhteisesti luotu merkitysjärjestelmä.
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Suominen S. Attention Deficit Hyperactivity Disorder (ADHD) – Towards a Multidisciplinary Understanding
Sosiaalilääketieteellinen Aikakauslehti – Journal of Social Medicine 2006:43:295–308
Based on literature studies this article focuses on
the mutual relationships and conflicts among
three different approaches to ADHD. The first
approach can be called the search for a grand
theory or grand narrative. It is a modernist project
of the enlightenment, according to which there is
a definitive and final truth about ADHD, and thus
all other theories about ADHD are considered
false. The current grand theory is the model of the
genetic cause of ADHD. In the history of the dis
order, the psychodynamic model has also served
as a grand theory. The second is a constructionist
approach. According to this view, each science
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