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1. JOHDANTO

Runsaalla alkoholinkäytöllä on kiistämättömiä terveysriskejä (ks. Therapondos, Delahooke &

Hayes, 1999). Siihen liittyvät tiiviisti myös onnettomuusriskialttiit käyttäytymisen muodot

(Dawson, 2001) sekä riski alkoholiriippuvuuden kehittymiselle (Grant, 1993). Alkoholisyistä

johtuva kuolleisuus on lisääntynyt Suomessa viimeisen 20 vuoden aikana (Tilastokeskus, 2005).

Vuonna 2006 ne olivat Suomessa työikäisten yleisin kuolinsyy (Tilastokeskus, 2007).

Suomessa nuorilla alkoholin kulutus ja humalajuominen ovat lisääntyneet 1970-luvulta lähtien

(Lintonen, Rimpelä, Ahlström, Rimpelä & Vikat, 2000), tosin 2000-luvulla kasvu on

tasaantunut (Pitkänen, 2007). Yksilötasolla runsaaseen alkoholinkäyttöön liittyvien alttiuksien

tunnistaminen ja niihin puuttuminen mahdollisimman nuorella iällä olisi hyödyllistä, sillä

varhain aloitettu alkoholinkäyttö moninkertaistaa riskin myöhempien alkoholiongelmien

kehittymiselle (Grant, Stinson & Harford, 2001). Sekä geneettisten että ympäristötekijöiden

yhteyttä alkoholiriippuvuuteen ja alkoholin ongelmakäyttöön on tutkittu runsaasti (Heath ym.,

1997; Prescott & Kendler, 1999). Tutkimuksissa on kartoitettu persoonallisuustekijöihin

liittyviä alttiuksia alkoholiriippuvuuden ja alkoholin ongelmakäytön kehittymiselle (Finn,

Sharkansky, Brandt & Turcotte, 2000; McGue, Slutske, Taylor & Iacono, 1997; ks. Tarter,

1988).

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin Cloningerin teorian temperamenttipiirteiden yhteyttä nuorten

aikuisten alkoholinkäyttötaipumuksiin. Temperamentilla tarkoitetaan persoonallisuuden

biologista perustaa (Goldsmith ym., 1987). Temperamentti ilmenee automaattisina

taipumuksina reagoida yksilöllisillä tavoilla erilaisiin tilanteisiin (Cloninger, Svrakic &

Przybeck, 1993; Strelau, 1998). Cloningerin (Cloninger, 1987a; Cloninger ym., 1993)

psykobiologinen persoonallisuusteoria luo oletuksia temperamentin merkityksestä

alkoholinkäyttötaipumusten ja alkoholiriippuvuuden kehittymisen kannalta. Teorian

temperamenttipiirteiden yhteyksiä alkoholiriippuvuuteen, alkoholin ongelmakäyttöön ja myös

muihin aineriippuvuuksiin onkin tukittu runsaasti (ks. Howard, Kivlahan & Walker, 1997),

mutta aiempia tutkimuksia temperamentin yhteydestä alkoholinkäyttötaipumuksiin on

vähemmän. Aiempi tutkimus on osoittanut erityisesti elämyshakuisuus-temperamenttipiirteen

olevan yhteydessä alkoholinkäyttöön (Earleywine, Finn, Peterson & Phil, 1992; Galen,

Henderson & Whitman, 1997; Sovio ym., 2007) sekä alkoholin ongelmakäyttöön ja

alkoholiriippuvuuteen (Cloninger, Sigvardsson, & Bohman, 1988; Le Bon ym., 2004). Aiemmin
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ei ole kuitenkaan tutkittu kaksostutkimuksilla onko yhteys itsenäinen vai riippuvainen

perheittäin vaihtelevista kolmansista tekijöistä, jotka ovat yhteydessä sekä temperamenttiin että

alkoholinkäyttöön. Tässä tutkimuksessa saatiin temperamentin ja alkoholinkäytön yhteydestä

uutta tietoa kaksostutkimuksen avulla.

Useissa tutkimuksissa on vertailtu alkoholisteja ja ei-alkoholisteja temperamentin suhteen (ks.

Howard ym., 1997), ja aiempi tutkimus on myös tunnistanut kaksi erilaista alkoholismin

alatyyppiä, joille on ominaista toisiinsa nähden päinvastaiset temperamenttipiirreyhdistelmät

(Cloninger, Bohman & Sigvardsson, 1981; Sigvardsson, Bohman & Cloninger, 1996). Tässä

tutkimuksessa yhteyksien luonnetta tutkittiin alkoholia eri tavoin käyttävillä suomalaisilla

nuorilla aikuisilla, ja temperamentin yhteyttä kartoitettiin ensisijaisesti suhteessa alkoholin

käytön määrään. Näin saatiin uutta tietoa ilmiöstä jatkuvana, kun tietoa oli myös sellaisista

henkilöistä, joilla alkoholinkäyttö ei ole vielä haitallista.

Humalajuomisen on havaittu olevan yleisempää matalasti kuin korkeasti koulutettujen

keskuudessa (Bloomfield, Grittner, Kramer & Gmel, 2006; Casswell, Pledger & Hoooper, 2003;

Van Oers, Bongers, Van De Goor & Garretsen, 1999). Matala koulutustaso näyttäisi myös

lisäävän alkoholiriippuvuus- ja väärinkäyttöriskejä (Crum, Ensminger, Ro & McCord, 1998).

Lisäksi koulutustason on aiemmin todettu myötävaikuttavan persoonallisuustekijän ja

terveysriskikäyttäytymisen väliseen yhteyteen (Pulkki, Kivimäki, Elovainio, Viikari &

Keltikangas-Järvinen, 2003a). Näin ollen koulutustasolla saattaisi olla merkityksensä

temperamentin ja alkoholinkäytön välisessä yhteydessä, joten tässä tutkimuksessa huomioitiin

myös koulutustaso yhtenä mahdollisena selittäjänä.

1.1 Alkoholinkäyttö ja sen riskitekijät

Erityisen haitallista terveyden kannalta on usein tapahtuva humalajuominen (Kauhanen, Kaplan,

Goldberg & Salonen, 1997; Rehm, Sempos & Trevisan, 2003). Runsas alkoholinkäyttö edistää

myös alkoholiriippuvuuden kehittymistä (Grant, 1993). Etenkin varhain aloitettu runsas

alkoholinkäyttö altistaa kognitiivisten ja motoristen toimintojen heikentymiselle vaikuttamalla

useisiin aivorakenteisiin ja toimintoihin (ks. Tapert, Caldwell & Burke, 2004/2005), ja sen on

todettu olevan yhteydessä myöhempiin alkoholiin liittyviin ongelmiin (Duncan, Alpert, Duncan

& Hops, 1997; Hawkins, ym., 1997; Pitkänen, Lyyra & Pulkkinen, 2005) ja
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alkoholiriippuvuuteen (Grant & Dawson, 1997; Grant ym., 2001). Arviot DSM-IV:n

diagnostisten kriteerien mukaisen alkoholiriippuvuuden elinaikaisesta esiintyvyydestä

vaihtelevat sukupuolesta ja kulttuurista riippuen 10%:n molemmilla puolilla (Grant, 1994;

Heath ym., 1997; Pirkola, Poikolainen & Lönnqvist, 2006; Prescott & Kendler, 1999) eli kyse

on hyvin laajasta yhteiskunnallisesta ongelmasta.

Sekä geneettiset että ympäristötekijät voivat altistaa runsaalle alkoholinkäytölle (Whitfield ym.,

2004) ja alkoholiriippuvuudelle (Heath ym., 1997; Prescott & Kendler, 1999).

Kaksostutkimuksissa on todettu, että ympäristötekijöillä on keskeinen osuus alkoholinkäytön

aloittamisessa sekä kokeiluissa. Geneettisten tekijöiden vaikutus korostuu vasta tämän jälkeen

juomistapojen vakiintumisessa sekä mahdollisen ongelmakäytön kehittymisessä (Rhee ym.,

2003; Viken, Kaprio, Koskenvuo & Rose, 1999). Geneettisten tekijöiden on myös todettu

vaikuttavan voimakkaammin kaupungissa asuvien nuorten alkoholinkäyttöön, kun taas

maaseudulla ympäristötekijöillä on painavampi rooli (Rose, Dick, Viken & Kaprio, 2001).

Geneettisten tekijöiden osuus näyttäisi alkoholiriippuvuuden kehittymisessä olevan miehillä

voimakkaampi kuin naisilla (McGue, Pickens & Svikins, 1992). Koska myös

persoonallisuustekijöistä temperamentti oletetaan perinnölliseksi, on mahdollista että se on

osittain samojen geenien säätelemää kuin alkoholinkäyttö ja alkoholismiriski.

Persoonallisuustekijöiden osittain yhteisestä geneettisestä taustasta sekä alkoholinkäytön

(Mustanski, Viken, Kaprio & Rose, 2003) että subjektiivisesti koetun humala-asteen (Viken,

Rose, Morzorati, Christian & Li, 2003) kanssa onkin saatu näyttöä.

Ongelmajuomisen on todettu liittyvän heikkoon koulumenestykseen (Pulkkinen & Pitkänen,

1994). Vähemmän koulutetut nauttivat keskimäärin suurempia alkoholimääriä kerralla

(Bloomfield, ym., 2006; Casswell ym., 2003), mutta myös absolutismi on yleisempää

vähemmän koulutetuilla (Van Oers ym., 1999). Alkoholin kulutus on keskimäärin

korkeimmillaan 20−25 vuoden iässä (Casswell ym., 2003). Miehillä alkoholin kulutus on

runsaampaa ja alkoholiongelmat yleisempiä kuin naisilla (Johnson & Glassman, 1998; Pitkänen,

ym., 2005).
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1.2  Temperamentti

Temperamentilla tarkoitetaan persoonallisuuden biologista perustaa, ja siten yksilöiden välisiä

eroja, jotka ovat havaittavissa jo varhain lapsuudessa (Goldsmith ym., 1987; Rothbart & Bates,

1998). Temperamenttia pidetään suurelta osin perinnöllisenä, ja se osoittaa jonkinasteista

pysyvyyttä samankaltaisena läpi elämän (Rothbart & Bates, 1998). Temperamentti ilmenee

ensisijaisesti yksilöiden välisinä eroina taipumuksissa reagoida tietynlaisiin ulkoisiin

ärsykkeisiin (Cloninger ym., 1993). Yksilöiden väliset temperamenttierot tulevatkin esiin

ensisijaisesti emootioiden kokemisessa ja ilmaisemisessa erilaisissa tilanteissa (Puttonen,

Ravaja & Keltikangas-Järvinen, 2005; Strelau, 1998; Zelenski & Larsen, 1999). Eri teoreetikot

jaottelevat temperamenttia eri tavoilla, mutta useimmissa teorioissa keskeisimmät

temperamenttipiirteet, joiden suhteen yksilöiden nähdään eroavan toisistaan liittyvät

käyttäytymisen yleismaailmallisiin, automaattisiin tyyliseikkoihin, kuten lähestymis- ja

välttämiskäyttäytymiseen, tarkkaavaisuuden suuntaamiseen sekä yleiseen aktiivisuustasoon

(Goldsmith ym, 1987; Rothbart & Bates, 1998; Strelau, 1998).

Temperamentin yhteys terveyteen ja hyvinvointiin ilmenee esimerkiksi temperamenttierojen

aikaansaamina eroina stressialttiudessa (Keltikangas-Järvinen, Kettunen, Ravaja & Näätänen,

1999), kivun kokemisessa (Pud, Eisenberg, Sprecher, Rogowski & Yarnitsky, 2004),

sepelvaltimotautiriskissä (Keltikangas-Järvinen, Ravaja & Viikari, 1999; Keltikangas-Järvinen,

Pulkki-Råback, Puttonen, Viikari & Raitakari, 2006) ja depressioriskissä (Hansenne ym., 1999).

Temperamentin vaikutus terveyteen ja kuolleisuuteen voi myös olla välillistä siten, että

temperamentti voi altistaa riskialttiille terveyskäyttäytymiselle (Caspi ym., 1997; Sovio ym.,

2007), kuten runsaalle alkoholinkäytölle (Wills, Vaccaro & McNamara, 1994) ja alkoholin

ongelmakäytölle (Wennberg & Bohman, 2002) sekä alkoholiriippuvuudelle (Cloninger, 1987b;

Cloninger ym., 1988).

1.3  Cloningerin psykobiologinen persoonallisuusmalli

Ihmisen persoonallisuus voidaan Cloningerin mukaan jakaa temperamenttiin ja luonteeseen

(Cloninger ym., 1993). Temperamentilla tarkoitetaan automaattisia taipumuksia reagoida

yksilöllisillä tavoilla ympäristön ärsykkeisiin. Erot temperamenttipiirteissä ilmenevät

yksinkertaisimmillaan eroina toiminnan aloittamisena, ylläpitämisenä ja lopettamisena
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(Cloninger ym., 1993). Temperamentti ilmenee perinnöllisinä herkkyystaipumuksina reagoida

yksilöllisellä tavalla uusiin, vastenmielisiksi koettuihin sekä palkitseviksi koettuihin

ärsykkeisiin (Cloninger, 1987a; Cloninger ym., 1993). Näitä herkkyystaipumuksia säätelevät

geneettisesti itsenäiset keskushermoston neurobiologiset järjestelmät, joita voidaan mitata

seuraavilla temperamenttiasteikoilla: elämyshakuisuus, vaikeuksien välttäminen, hyväksynnän

hakeminen ja sinnikkyys. Kunkin temperamenttipiirteen oletetaan olevan yhteydessä jonkin

tietyn aivojen välittäjäaineen, tietyn monoamiinin toimintaan (Cloninger, 1987a).

Teorian mukaan temperamenttiasteikot ovat normaalisti jakautuneita (Cloninger ym., 1993).

Temperamenttipiirteiden erilaiset yhdistelmät ovat mahdollisia oletuksen perusteella siitä, että

temperamenttipiirteet ovat itsenäisesti perinnöllisiä. Teoria olettaa, että henkilöt, jotka eroavat

huomattavasti keskiarvosta jonkin temperamenttipiirteen suhteen, ovat alttiimpia erilaisten

häiriöiden kehittymiselle. Vastaavasti henkilöt, jotka sijoittuvat lähelle keskiarvoa kaikilla

temperamenttiasteikoilla sopeutuvat todennäköisimmin monenlaisiin ympäristöihin (Cloninger,

1987a). Lisäksi temperamenttipiirteet oletetaan varhain ilmeneviksi sekä suhteellisen pysyviksi

(Cloninger ym., 1993). Cloningerin temperamenttipiirteiden perinnöllisyydestä (Gillespie,

Cloninger, Heath & Martin, 2003; Heath, Cloninger & Martin, 1994; Stallings, Hewitt,

Cloninger, Heath & Eaves, 1996) ja pysyvyydestä (Constantino, Cloninger, Clarke, Hashemi &

Przybeck, 2002; Sigvardsson, Bohman & Cloninger, 1987) on saatu voimakasta näyttöä.

Aivotutkimus on pystynyt jäljittämään eroja Cloningerin temperamenttipiirteiden ilmenemisessä

muun muassa eroina paralimbisten ja neokortikaalisten alueiden aktiivisuudessa (Sugiura ym.,

1999; Turner, Hudson, Butler & Joyce 2003).

1.3.1 Elämyshakuisuus

Elämyshakuisuus (engl. novelty seeking) voidaan nähdä perinnöllisenä taipumuksena suuntautua

kiinnostuneesti uusiin asioihin ja ihmisiin sekä mahdollisiin palkintoihin ja lisäksi aktiivisena

taipumuksena välttää monotonisuutta ja rangaistuksia (Cloninger, 1987a; Cloninger ym., 1993).

Henkilöt, jotka saavat korkeita pistemääriä elämyshakuisuus-asteikolla ovat yleensä

impulsiivisia, vaihtelunhaluisia, tuhlaavaisia, äkkipikaisia ja ärtyviä. He ovat useimmiten

kiinnostuneita uusista toiminnoista ja saattavat tylsistyä helposti. Elämyshakuisuudessa matalia

pistemääriä saavat ovat puolestaan rauhallisia ja innostumattomia (Cloninger ym., 1993).

Elämyshakuisuuden voidaan nähdä kuvastavan behavioraalisen aktivaatiojärjestelmän toimintaa
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(Cloninger, 1987a). Aivojen välittäjäaineista dopamiini näyttäisi olevan yhteydessä

elämyshakuisuuteen (Cloninger, 1987a; Ekelund, Lichtermann, Järvelin & Peltonen, 1999;

Gerra ym., 2000).

Yli 30 tutkimusta käsittävässä meta-analyysissa elämyshakuisuudessa ei todettu sukupuolieroa

(Miettunen, Veijola, Lauronen, Kantojärvi & Joukamaa, 2007). Cloninger, Przybeck ja Svrakic

(1991) havaitsivat kuitenkin tutkimuksessaan, että elämyshakuisuus on keskimäärin miehillä

korkeampi kuin naisilla Myös päinvastaisia tuloksia on saatu (Lindgren, 2002; Sovio ym., 2007).

Elämyshakuisuuden on havaittu olevan positiivisessa yhteydessä koulutukseen Suomessa (Sovio

ym., 2007) sekä Yhdysvalloissa valkoihoisella väestöllä (Cloninger ym., 1991).

Elämyshakuisuus näyttää vähenevän hieman iän myötä (Cloninger ym., 1991).

1.3.2 Vaikeuksien välttäminen

Vaikeuksien välttäminen (engl. harm avoidance) kuvastaa perinnöllistä taipumusta toiminnan

ehkäistymiseen ja välttämisreaktioihin vastenmielisiksi ja pelottaviksi koetuissa tilanteissa.

Henkilöitä, jotka saavat korkeita pistemääriä vaikeuksien välttämisen asteikolla voidaan

luonnehtia ujoiksi, varautuneiksi, pelokkaiksi, pessimistisiksi ja helposti väsyviksi. He karttavat

yleensä uusia ja tuntemattomia tilanteita ja ihmisiä (Cloninger ym., 1993). Vaikeuksien

välttämisen oletetaan heijastavan aivojen behavioraalista inhibitiojärjestelmää (Cloninger,

1987a). Välittäjäaineista sen oletetaan liittyvän serotoniiniin (Cloninger, 1987a; Cloninger ym.,

1993; Parsian & Cloninger, 2001; Peirson ym., 1999; Wiesbeck ym., 2004). Vaikeuksien

välttäminen on yksittäisistä temperamenttipiirteistä selkeimmin yhteydessä mielialaan (Brown,

Svrakic, Przybeck & Cloninger, 1992), ja korkeat arvot vaikeuksien välttämisessä lisäävätkin

depressioriskiä (Grucza, Przybeck, Spitznagel & Cloninger, 2003; Hansenne ym., 1999).

Naisten on todettu saavan keskimäärin miehiä korkeampia arvoja vaikeuksien välttämisessä

(Cloninger ym., 1991; Lindgren, 2002; Miettunen ym., 2007; Sovio ym., 2007). Vaikeuksien

välttämisellä on havaittu olevan negatiivinen yhteys koulutukseen (Cloninger ym., 1991; Sovio

ym., 2007). Tämä yhteys korostui naisilla Sovion ym (2007) tutkimuksessa, kun taas Cloninger

ym (1991) havaitsivat kyseisen yhteyden vain naisilla.
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1.3.3 Hyväksynnän hakeminen

Hyväksynnän hakeminen (engl. reward dependence) juontuu perinnöllisestä taipumuksesta

ylläpitää miellyttävää ja aiemmin palkittua toimintaa, eli piirre liittyy käyttäytymisen

ylläpitämiseen. Tällä asteikolla korkeita arvoja saavat ovat yleensä tunteellisia, sympaattisia,

avoimia ja taipuvaisia miellyttämään ja auttamaan toisia (Cloninger, 1987a; Cloninger ym.,

1993). Naisten on todettu saavan miehiä korkeampia arvoja hyväksynnän hakemisessa

(Cloninger ym., 1991; Mendlowicz ym., 2000; Miettunen ym., 2007; Sovio ym., 2007). Myös

koulutustaso näyttäisi olevan positiivisessa yhteydessä hyväksynnän hakemisen kanssa

(Mendlowicz ym., 2000; Sovio ym., 2007). Hyväksynnän hakemisen on todettu olevan

yhteydessä välittäjäainetasolla noradrenaliinin (Garvey, Noyes, Cook & Blum, 1996; Gerra ym.,

2000).

1.3.4 Sinnikkyys

Sinnikkyydestä (engl. persistence) korkeita arvoja saavia voidaan luonnehtia

periksiantamattomiksi, kunnianhimoisiksi, tuotteliaiksi ja täydellisyyttä tavoitteleviksi

(Cloninger, ym., 1993). Sinnikkyydessä ei ole useimmiten todettu sukupuolieroja, mutta

suomalaisten 31-vuotiaiden aineistossa havaittiin miesten olevan keskimäärin naisia

sinnikkäämpiä (Sovio ym., 2007). Sinnikkyys oli alkuperäisessä teoriassa hyväksynnän

hakemisen alaskaala, mutta se erotettiin omaksi ulottuvuudeksi, koska se ei juurikaan

korreloinut muiden hyväksynnän hakemisen alaskaalojen kanssa (Cloninger ym., 1991;

Cloninger ym., 1993; Heath ym.,1994). Sittemmin neljän ulottuvuuden malli onkin osoittanut

parempaa validiteettia kuin aiempi kolmen ulottuvuuden malli geneettisissä analyyseissa

(Stallings ym, 1996). Jonkin tietyn välittäjäaineen yhteydestä sinnikkyyteen ei ole saatu

tutkimustuloksia.

1.4  Cloningerin teorian temperamenttipiirteiden yhteys alkoholinkäyttöön ja

alkoholiriippuvuuteen

Koska temperamentti vaikuttaa siihen, miten ihminen reagoi uusiin, kiinnostaviin ja vaarallisiin

sekä palkitseviksi ja vastenmielisiksi koettuihin ärsykkeisiin (Cloninger, 1987a; Cloninger ym.,
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1993), olettaa Cloninger (1987b) sen olevan perustavanlaatuinen alkoholinkäyttötaipumuksiin ja

alkoholiriippuvuuden kehittymiseen vaikuttava tekijä. Yhteyksistä onkin saatu näyttöä

(Cloninger ym., 1981; Cloninger ym., 1988; Galen, Henderson & Whitman, 1997; ks. Howard

ym., 1997; Le Bon ym., 2004; Sigvardsson ym., 1996; Wills ym., 1994), mutta tutkimustulokset

eivät ole olleet täysin yhdenmukaisia.

Elämyshakuisuudessa korkeita arvoja saavat ovat kiinnostuneita uusista asioista ja mahdollisista

palkinnoista, joten heidän oletetaan olevan alttiita runsaille alkoholikokeiluille jo nuorella iällä

(Cloninger, 1987b). Elämyshakuisuuden onkin todettu olevan suoraan positiivisessa yhteydessä

alkoholin kulutukseen (Earleywine ym., 1992; Galen ym., 1997; Sovio ym., 2007),

alkoholiriippuvuusriskiin (Cloninger ym., 1988; Le Bon ym., 2004) ja erityisesti huumeiden

käyttöön (Le Bon ym., 2004; Krebs, Weyers & Janke, 1998) sekä käänteisesti alkoholinkäytön

alkamisikään (Masse & Tremblay, 1997) ja alkoholismin alkamisikään (Meszaros, Willinger,

Fischer, Schönbeck & Aschauer, 1996). Näin ollen tässäkin tutkimuksessa oletetaan

elämyshakuisuuden olevan suoraan positiivisessa yhteydessä alkoholinkäyttöön.

Vaikeuksien välttäminen puolestaan toimii ehkäisevänä tekijänä suuntautumisessa uutta ja

vaaralliseksi koettua toimintaa ja ärsykkeitä kohtaan, joten Cloninger (1987b) olettaa korkean

vaikeuksien välttämisen estävän alkoholihakuista käyttäytymistä, kun säännöllinen

alkoholinkäyttö ei ole vielä alkanut. Korkea vaikeuksien välttäminen edistäisi alkoholin

käyttöön liittyvän tottumuksen ja toleranssin kehittymistä, koska vaikeuksien välttämisessä

korkealla olevat henkilöt pyrkivät usein pitäytymään totutussa. Tällöin se edistäisi psykologisen

alkoholiriippuvuuden kehittymistä silloin, kun alkoholinkäyttö on jo alkanut (Cloninger, 1987b;

Cloninger, Sigvardsson, Przybeck & Svrakic, 1995). Näin ollen vaikeuksien välttämisellä olisi

kaksoisrooli suhteessa alkoholismiin. Matala vaikeuksien välttäminen voi olla riski

nuoremmalla iällä ja korkea vaikeuksien välttäminen myöhemmin. Tätä tukevat tulokset, joiden

mukaan poikkeaminen keskiarvosta vaikeuksien välttämisen suhteen lisäsi

alkoholisoitumisriskiä eksponentiaalisesti eli vaikeuksien välttäminen oli U-muotoisessa

yhteydessä alkoholismiriskiin (Cloninger ym., 1988). Yhdenpitävää edellisten kanssa on myös

seikka, että iäkkäitä henkilöitä tutkittaessa on alkoholistien todettu sijoittuvan keskimäärin

normaaliväestöä korkeammalle vaikeuksien välttämisessä (Le Bon ym., 2004; Meszaros ym.,

1996). Vaikeuksien välttäminen näyttäisi olevan yhteydessä myös positiivisesti alkoholinkäytön

alkamisikään (Masse & Tremblay, 1997), kuten teoria olettaa. Sen sijaan alkoholin kulutukseen

sinänsä ei vaikeuksien välttämisellä ole todettu olevan yhteyttä (Earleywine ym., 1992; Galen



11

ym., 1997). Tästä poikkeus ovat tutkimustulokset, joiden mukaan sekä miehissä että naisissa

alkoholin kulutuksen suhteen alimpaan kvartiiliin kuuluneet henkilöt olivat muita merkitsevästi

korkeammalla vaikeuksien välttämisessä (Sovion ym., 2007). Kaksoisroolinsa johdosta

vaikeuksien välttämisellä ei oleteta tässä tutkimuksessa olevan suoraa yhteyttä alkoholin

käyttöön.

Koska hyväksynnän hakeminen liittyy opittuihin reaktioihin palkinnoille ja rangaistuksista

vapautumisille, sen oletetaan olevan yhteydessä alkoholinkäyttöön liittyvien tottumusten

kehittymiselle ja siten myös toleranssin kehittymiselle alkoholin vaikutuksille. Näin ollen

korkea hyväksynnän hakeminen saattaisi altistaa alkoholiriippuvuuden kehittymiselle, jos

säännöllinen alkoholinkäyttö on alkanut (Cloninger, 1987b). Hyväksynnän hakeminen ei ole

kuitenkaan tutkimuksissa osoittautunut olevan itsenäisesti yhteydessä alkoholin kulutukseen

(Earleywine ym., 1992; Sovio ym., 2007), alkoholinkäytön aloitusikään (Masse & Tremblay,

1997) eikä alkoholismiriskiin (Cannon, Clarck, Leeka & Keefe, 1993; Cloninger ym., 1988).

Sinnikkyyden yhteyttä alkoholin käyttöön on tutkittu hyvin vähän, koska se lisättiin

myöhemmin omaksi pääskaalakseen teoriaan (Cloninger ym., 1993). Sovio ym (2007)

havaitsivat sinnikkyyden ja alkoholin kulutuksen välillä heikon negatiivisen yhteyden miehillä.

Alkoholiriippuvuuteen sinnikkyydellä ei ole havaittu yhteyttä (Le Bon ym., 2004; Lim ym.,

2008).

Cloningerin temperamenttipiirteistä elämyshakuisuuden itsenäinen yhteys kaikkiin

alkoholinkäytön mittareihin vaikuttaisi siis selkeimmältä (Cloninger ym., 1988; Earleywine ym.,

1992; Galen ym., 1997; Le Bon ym., 2004; Masse & Tremblay, 1997; Meszaros ym, 1996;

Sovio ym., 2007). Vaikeuksien välttämisellä näyttäisi olevan roolinsa alkoholismin

kehittymisessä (Cloninger ym., 1988; Le Bon ym., 2004; Meszaros ym., 1996), ja hyväksynnän

hakemisen sekä sinnikkyyden yhteys alkoholinkäyttöön ja alkoholismiin näyttäisi olemattomalta

aiempien tutkimustulosten valossa (Cannon ym., 1993; Earleywine ym., 1992; Le Bon ym.,

2004; Lim ym., 2008; Sovio ym., 2007).

Vaikka yksittäisistä temperamenttipiirteistä elämyshakuisuudella havaitaankin toistuvasti

itsenäinen yhteys alkoholin kulutukseen, niin alkoholiriippuvuuden kehittymisen kannalta

Cloninger (1987b) olettaa kuitenkin temperamenttipiirteiden yhdistelmien olevan

merkityksellisempiä kuin yksittäisten temperamenttipiirteiden. Kliinisten, geneettisten sekä

neuropsykofarmakologisten tutkimusten perusteella onkin ehdotettu, että alkoholistit voidaan
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jakaa kahteen tyyppiin, joilla on erilaiset temperamenttipiirreyhdistelmät ja siten erilaiset

kehityspolut (Cloninger, 1987b; Cloninger ym., 1988). Tyypille I (loss-of control) on

luonteenomaista passiivis-riippuvainen tai ”ahdistunut” persoonallisuus; korkea hyväksynnän

hakeminen, korkea vaikeuksien välttäminen ja matala elämyshakuisuus. Tyypin I alkoholismi

kehittyy yleensä vasta yli 25 vuoden iässä, ja siihen liittyy syyllisyyttä ja pelkoa

alkoholiriippuvuudesta. Tyypille II (spontaneous alcohol-seeking behavior / inability to abstain)

puolestaan on ominaista päinvastainen eli antisosiaaliselle persoonallisuudelle tyypillinen

piirreyhdistelmä; matala hyväksynnän hakeminen, matala vaikeuksien välttäminen ja korkea

elämyshakuisuus. Alkoholismi kehittyy yleensä ennen 25. ikävuotta, ja siihen liittyy

todennäköisemmin epäsosiaalista käyttäytymistä, kuten tappeluita, pidätyksiä ja rattijuoppoutta

(Cloninger ym., 1988; Sigvardsson ym., 1996). Adoptiotutkimusten perusteella tyyppi II

näyttäisi olevan voimakkaammin perintötekijöiden säätelemä, kun taas tyypin I kehittyminen

näyttäisi olevan yhtälailla sekä geneettisten että ympäristötekijöiden säätelemää (Cloninger ym.,

1981; Sigvardsson ym., 1996). Lisäksi tyyppiä II esiintyy lähes yksinomaan miehillä (Cloninger

ym., 1981). Poikkeaman keskiarvosta on oletettu etenkin elämyshakuisuuden ja vaikeuksien

välttämisen osalta kasvattavan alkoholismiriskiä eksponentiaalisesti (Cloninger ym., 1988).

Oletusten mukaisesti tyyppiä II vastaavan piirreyhdistelmän on havaittu tutkimuksessa olevan

yhteydessä runsaampaan alkoholinkäyttöön (Krebs ym., 1998; Wills ym., 1994) ja

alkoholiongelmiin (Cloninger ym., 1988). Galen ym (1997) eivät kuitenkaan havainneet

psykiatrisessa osastohoidossa olevilla 16 21 -vuotiailla kyseistä yhteyttä. Monissa

tutkimuksissa on jaoteltu alkoholisteja Cloningerin teorian mukaisiin tyyppeihin alkoholismin

alkamisiän perusteella ja tarkasteltu, miten temperamenttipiirteet tai niiden yhdistelmät

jakautuvat alkoholistiryhmien kesken (Basiaux ym., 2001; ks. Howard ym., 1997; Lim ym.,

2008; Nixon & Parsons, 1990; Yoshino, Motoichiro, Takeuchi, Ono & Kitamura, 1994). Tyypit

ovat erottuneet tutkimuksissa eri tavoin; Yoshinon ym (1994) tutkimuksessa tyypit erottuivat,

mutta vain elämyshakuisuuden ja hyväksynnän hakemisen suhteen. Basiaux ym (2001) ja Lim

ym (2008) puolestaan löysivät oletetun eron ainoastaan elämyshakuisuuden suhteen, kun taas

Nixon ja Parsons (1990) havaitsivat puolestaan täysin hypoteesin vastaisesti suurimman osan

alkoholisteista sijoittuvan joko keskimääräistä korkeammalle sekä elämyshakuisuudessa että

vaikeuksien välttämisessä tai sitten keskimääräistä matalammalle molemmissa. Cloninger

korostaakin, että alkoholistityypit edustavat puhtaimmillaan jatkumon ääripäitä (Cloninger,

1987b), eli vaikka kahteen tyyppiin luokittelu voi olla hyödyllistä tutkimusten kannalta, niin

yleensä alkoholinkäyttäjillä on piirteitä molemmista ryhmistä, ja esimerkiksi tyypille I
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ominainen ahdistuksen lievitys ja tyypille II ominainen euforinen aktivaatio ovat

neuroadaptiivisia mekanismeja, jotka eivät sulje toisiaan pois, ja molemmat edistävät

alkoholismia (Sigvardsson ym., 1996).

Useissa tutkimuksissa on vertailtu temperamentin suhteen joko alkoholistiryhmiä keskenään tai

alkoholisteja ja kontrollihenkilöitä keskenään (Basiaux ym., 2001; Le Bon ym., 2004; Lim ym.,

2008; Meszaros ym., 1996; Nixon & Parsons, 1990; Yoshino ym., 1994). On myös tutkittu

temperamenttipiirteiden ja temperamenttipiirreyhdistelmien yhteyttä nimenomaan alkoholismin

kehittymiseen (Cloninger ym., 1988). Tässä tutkimuksessa haluttiin kuitenkin tutkia eri tavoin

alkoholia käyttävien nuorten aikuisten otoksessa temperamentin yhteyttä alkoholinkäytön

asteisiin eikä pelkästään alkoholiriippuvuuteen, sillä ilmiöstä haluttiin saada jatkuvanluonteista

tietoa.

Aiemmista temperamentin ja alkoholikäytön välisiä yhteyksiä kartoittavista tutkimuksista Galen

ym (1997) käyttivät otoksena psykiatrisessa osastohoidossa olevia tutkiessaan temperamentin

yhteyttä alkoholinkäytön frekvenssiin, Earleywine ym (1992) sekä Wills ym (1994) käyttivät

vanhaa mittaria, TPQ:ta (Tridimensional Personality Questionnaire), ja Masse ja Tremblay

(1997) tutkivat vain poikia kartoittaessaan temperamentin yhteyttä alkoholinkäyttöön. Krebs ym

(1998) vertailivat temperamenttipiirreyhdistelmien perusteella muodostettuja ryhmiä

alkoholinkäytön suhteen, mutta eivät tutkineet piirteiden itsenäisiä vaikutuksia. Tässä

tutkimuksessa pyrittiin välttämään tämänkaltaiset virhelähteet. Lisäksi tässä tutkimuksessa

tutkittiin molempia sukupuolia erikseen, sillä sukupuolierot alkoholinkäytössä ja

alkoholiriippuvuudessa ovat huomattavat (Cloninger ym., 1981; Johnson & Glassman, 1998;

Pitkänen, ym., 2005). Myös koulutuksen yhteys alkoholinkäyttöön näyttää vaihtelevan

sukupuolittain (Bloomfield ym., 2006).

1.5  Temperamentin ja alkoholinkäytön yhteyden välittyminen – koulutuksen rooli

Sosioekonominen asema voi olla myötävaikuttamassa persoonallisuustekijöiden ja

riskikäyttäytymisen väliseen yhteyteen (Pulkki ym., 2003a, 2003b). Keskeinen

sosioekonomisen aseman mittari on koulutustaso. Koulutustason vaikutus temperamentin ja

alkoholinkäytön väliseen yhteyteen on kuitenkin jäänyt tutkimuksissa vaille huomiota.
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Keltikangas-Järvinen, Elovainio, Kivimäki, Ekelund ja Peltonen (2003b) havaitsivat DRD-4

geenin elämyshakuisuudelle altistavien muotojen ilmenemisen elämyshakuisuutena

nelinkertaistavan naisilla ilman korkeata koulutusta jäämisen. Näin ollen alkoholinkäyttöön

yhteydessä oleva temperamenttitekijä, elämyshakuisuus, saattaa osaltaan altistaa sekä alhaiselle

koulutukselle että runsaalle alkoholinkäytölle.

Vähemmän koulutettujen on yleisesti todettu käyttävän suurempia määriä alkoholia kerralla

(Casswell ym., 2003) ja myös alkoholiriippuvuus ja alkoholin väärinkäyttö on yleisempää

vähemmän koulutetuilla (Crum, Helzer & Anthony, 1993; Crum ym., 1998). Samoin heikon

koulumenestyksen on havaittu olevan yhteydessä alkoholin ongelmakäyttöön (Diego, Field &

Sanders, 2003; Pulkkinen & Pitkänen, 1994). Koska temperamentti voidaan havaita jo

vastasyntyneellä (Goldsmith ym., 1987; Rothbart & Bates, 1998) ja sen oletetaan pysyvän

melko samanlaisena läpi elämän (Constantino ym., 2002; Rothbart & Bates, 1998; Sigvardsson

ym., 1987), ja koska temperamentilla sinänsä on yhteyksiä koulutustasoon (Cloninger ym., 1991;

Mendlowicz ym., 2000; Sovio ym., 2007), tutkitaan tässä myös koulutuksen osuutta

alkoholinkäytössä sekä temperamentin ja alkoholinkäytön välisen yhteyden selittämisessä.

Lisäksi on olemassa sellaisia tekijöitä, jotka vaihtelevat perheittäin, ja jotka voivat mahdollisesti

olla yhteydessä sekä temperamenttiin että alkoholinkäyttöön. Tällaisia tekijöitä voivat

mahdollisesti olla geneettiset tekijät tai perheeseen liittyvät ympäristötekijät, kuten

uskonnollisuus, sosioekonominen asema tai kasvatustyyli. Geneettisistä tekijöistä vaihtelu

aivojen dopamiinin toimintaa säätelevän DRD4-geenin muodoissa saattaisi mahdollisesti olla

yksi tällainen tekijä. Vaihtelun DRD4:n muodossa on osoitettu olevan yhteydessä

elämyshakuisuuteen (Ekelund ym., 1999; Keltikangas-Järvinen ym., 2003a), ja vaihtelu

DRD4:n muodoissa näyttäisi olevan myös yhteydessä alkoholin himoon (Hutchison, McGeary,

Smolen, Bryan & Swift, 2002). Perheeseen liittyvistä ympäristötekijöistä puolestaan

vanhempien alkoholinkäytöllä saattaisi olla yhteys sekä elämyshakuisuuteen (Ravaja &

Keltikangas-Järvinen, 2001) että alkoholinkäyttöön (Kestilä ym., 2008). Elämyshakuisuuden

yhteys alkoholinkäyttöön on todettu useissa tutkimuksissa (Earleywine ym., 1992; Galen ym.,

1997; Sovio ym., 2007), mutta aiemmin ei ole kaksostutkimuksilla tutkittu onko yhteys

itsenäinen vai riippuvainen tällaisista perheittäin vaihtelevista kolmansista tekijöistä, jotka ovat

yhteydessä sekä temperamenttiin että alkoholinkäyttöön. Tosin Dick, Johnson, Viken ja Rose

(2000) osoittivat kaksosaineiston avulla, että elämyshakuisuutta lähellä olevan käsitteen,

aistimushakuisuuden yhteys alkoholinkäyttöön ei ole pelkästään seurausta joistain molempiin
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ilmiöihin yhteydessä olevista perhetekijöistä. Tämän tutkimusaineiston koostuminen pääasiassa

kaksospareista mahdollisti samanlaisen tarkastelun (ks. Dick ym., 2000).

1.6  Tutkimusongelmat ja hypoteesit

Tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, onko temperamentilla vaikutusta alkoholinkäyttöön, ja

onko yhteys riippumaton sellaisista perheittäin vaihtelevista geneettisistä tai ympäristötekijöistä,

jotka ovat yhteydessä sekä temperamenttiin että alkoholinkäyttöön. Tämän lisäksi tarkoituksena

oli tutkia, onko koulutuksella roolia alkoholinkäytön tai temperamentin ja alkoholinkäytön

välisen yhteyden selittäjänä.

Lukuisat tutkimukset ovat tutkineet alkoholistiryhmien ja kontrolliryhmien eroja

temperamenttipiirteissä (ks. Howard ym., 1997). Tässä tutkimuksessa haluttiin kuitenkin tutkia

eri tavoin alkoholia käyttävillä nuorilla aikuisilla temperamentin yhteyttä alkoholinkäyttöön

jatkuvana ilmiönä, sillä ongelmien kehittymisen kannalta raja on liukuva. Lisäksi itse aine,

alkoholi aiheuttaa terveyshaitat eikä riippuvuus, joten juomisen määrän voidaan nähdä

kuvastavan myös terveysriskikäyttäytymisen astetta. Tämän lisäksi juomisen runsauden yhteys

alkoholiriippuvuuden kehittymiseen on ilmeinen (Grant, 1993; Whitfield ym., 2004).

Cloninger oletti poikkeamisen temperamenttipiirteiden keskiarvoista kasvattavan riskiä

alkoholiriippuvuuteen ja alkoholin ongelmakäyttöön eksponentiaalisesti (Cloninger ym., 1988).

Tässä tutkittiin kuitenkin alkoholinkäyttöä jatkuvana muuttujana ja temperamenttipiirteitä

tarkastelltiin myös jatkuvina, jolloin saatiin tietoa ilmiöstä eri tavoin alkoholia käyttävien

nuorten aikuisten aineistolla.

Yhteyksiä tarkasteltiin molemmilla sukupuolilla erikseen, sillä sukupuolet eroavat selkeästi

alkoholinkäytössä (Johnson & Glassman, 1998; Pitkänen, ym., 2005), ja lisäksi tyypin II

alkoholismia esiintyy lähes yksinomaan miehillä (Cloninger ym., 1981). Myös ikä kontrolloitiin

tutkimuksissa, sillä tutkimushenkilöiden ikäjakauma on 25 vuoden molemmin puolin, eli

Cloningerin teorian mukaisen tyypin II lisäksi myös tyypin I alkoholismia kuuluisi alkaa ilmetä

(Cloninger ym., 1988; Sigvardsson ym., 1996).
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Koska tutkimushenkilöt olivat pääosin kaksospareja, selvitettiin tässä tutkimuksessa ovatko

mahdolliset temperamentin ja alkoholinkäytön väliset yhteydet perhetekijöistä riippumattomia

vai ovatko ne seurausta joistain sellaisista geneettisistä tai ympäristötekijöistä, jotka vaihtelevat

perheittäin ja jotka ovat yhteydessä sekä temperamenttiin että alkoholinkäyttöön (ks. Dick ym.,

2000).

Hypoteesit:

1. Cloningerin teorian temperamenttipiirteiden ja koulutuksen yhteydet alkoholinkäyttöön

1a. Elämyshakuisuudella on itsenäinen lineaarinen positiivinen yhteys

1b. Vaikeuksien välttämisellä, hyväksynnän hakemisella ja sinnikkyydellä ei ole suoraa yhteyttä

alkoholinkäyttöön.

1c. Koulutustaso toimii suojaavana tekijänä runsaalta alkoholinkäytöltä.

2. Temperamentin ja alkoholinkäytön välinen yhteys on ainakin osittain riippumaton

molemmille yhteisistä perhetekijöistä.

3. Cloningerin teorian temperamenttipiirteiden yhdistelmien (tyyppi I ja tyyppi II) yhteydet

alkoholinkäyttöön

3a. Cloningerin typologian mukaisesti temperamentiltaan tyyppiä II vastaavat henkilöt (korkea

elämyshakuisuus ja matala vaikeuksien välttäminen) käyttävät eniten alkoholia eli eroavat

kaikista muista temperamenttipiirreyhdistelmien luokista.

3b. Temperamentiltaan tyyppiä I vastaavat henkilöt (matala elämyshakuisuus ja korkea

vaikeuksien välttäminen) käyttävät alkoholia seuraavaksi eniten.

Hyväksynnän hakeminen jätetään pois temperamenttiluokkia muodostettaessa, sillä se on

osoittautunut heikoimmin validiksi teorian kannalta (Cannon ym., 1993).
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2. MENETELMÄT

Tämä tutkimus on osa meneillään olevaa Nuorten kaksosten terveystutkimusta (FinnTwin16),

johon on alunperin valittu mukaan seurattaviksi kaikki Suomessa vuosina 1974 1979 syntyneet

kaksosparit, joissa kumpikin kaksosista oli elossa 16-vuotiaana. Tiedot kaksospareista saatiin

Suomen väestörekisterikeskuksesta. Ensimmäisen, 16-vuotiaana täytetyn postikyselyn palautti

5563 kaksosta 6130:stä (90,8%). FinnTwin16 -tutkimusta rahoittaa National Institute of Health

Yhdysvalloista sekä Suomen Akatemia. Tutkimusta johtavat Professori Jaakko Kaprio

Helsingin Yliopistosta sekä Professori Richard Rose Indianan Yliopistosta. Ensisijaisena

tarkoituksena on kartoittaa geneettisten ja ympäristötekijöiden vaikutusta terveyteen liittyvään

riskikäyttäytymiseen (ks. Kaprio, Pulkkinen & Rose, 2002). FinnTwin16 -tutkimukseen

kuuluvassa "Nuorten aikuisten alkoholinkäyttö" -projektissa kerättiin tietoa erityisesti

alkoholinkäytön taustalla olevista geneettisistä tekijöistä ja ympäristötekijöistä sekä

alkoholinkäytön vaikutuksista terveyteen, hyvinvointiin ja kognitiiviseen suorituskykyyn.

Tutkimusaineiston keruu toteutettiin vuosina 2001 2005. Tutkimus on hyväksytty sekä HUS:n

että Indianan Yliopiston eettisissä toimikunnissa. Tutkimukseen osallistuneet saivat palkkioksi

40€ tai 50€ arvoisen lahjakortin riippuen koko tutkimusprotokollan laajuudesta.

2.1  Tutkimushenkilöt

"Nuorten aikuisten alkoholinkäyttö" -projektiin valikoitiin FinnTwin16 -otoksesta aiemmin

lähetettyjen postikyselyiden vastauksissa itseraportoidun alkoholinkäytön suhteen

mahdollisimman samankaltaisia sekä mahdollisimman paljon toisistaan eroavia kaksospareja

sekä satunnaisesti valittuja kontrollikaksospareja. Tutkimukseen kutsutut osallistuivat

tutkimuspäivän aikana puolistrukturoituun haastatteluun (Semi-Structured Assessment of

Genetics of Alcoholism = SSAGA) ja täyttivät Cloningerin TCI-R -lomakkeen (Temperament

and Character Inventory-Revised). Kaksosparien identtisyydet määritettiin DNA:sta.

Tähän tutkimukseen valittiin mukaan "Nuorten aikuisten alkoholinkäyttö" -projektin 510

ensimmäisestä osallistujasta ne 415 henkilöä, jotka täyttivät Cloningerin TCI-R -lomakkeen

haastattelun yhteydessä tai palauttivat sen täytettynä joulukuuhun 2004 mennessä. Puutteellisten

tietojen takia poistettiin analyyseista 14 henkilöä.
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Tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat iältään 23 29 -vuotiaita. Tässä tutkimuksessa

tutkimushenkilöitä käsiteltiin yksittäisinä henkilöinä, joten yhden henkilön poistaminen

analyyseista puutteellisten tietojen vuoksi ei johtanut kyseisen henkilön kaksosparin

poistamiseen analyyseista. 401 henkilön kokonaismäärästä 354 muodostui 177 kaksosparista,

joten 47 henkilön kaksospari puuttui lopullisesta tutkimusaineistosta. Miehiä oli 185 ja naisia

216. Identtisiä kaksosia oli 144, ei-identtisiä samaa sukupuolta olevia kaksosia 161 ja ei-

identtisiä eri sukupuolta olevia kaksosia 96 henkilöä.

2.2  Aineiston keruu ja mittarit

2.2.1 Temperamentti

Temperamenttipiirteitä mitattiin "Nuorten aikuisten alkoholinkäyttö" -projektin yhteydessä

täytetyllä Cloningerin kehittämällä persoonallisuusmittarilla “Temperament and Character

Inventory-Revised” (TCI-R) (Cloninger ym., 1993; Cloninger, Przybeck, Svrakic & Wetzel,

1994). Suomenkielinen TCI-R -itsearviointilomake koostuu 235 väittämästä, joiden paikkaansa

pitävyyttä omalla kohdalla arvioidaan 5-portaisella asteikolla (Raevuori, 2000).

TCI-R mittaa neljää temperamenttiasteikkoa: elämyshakuisuus, vaikeuksien välttäminen,

hyväksynnän hakeminen ja sinnikkyys sekä kolmea luonneasteikkoa: itseohjautuvuus,

yhteistyöhalukkuus ja henkisyys. Tässä tutkimuksessa käytettiin vain temperamenttiasteikkoja.

Elämyshakuisuutta mitattiin 35 kysymyksellä, vaikeuksien välttämistä 33 kysymyksellä,

hyväksynnän hakemista 30 kysymyksellä ja sinnikkyyttä 35 kysymyksellä.

Temperamenttiasteikkojen reliabiliteetit (Cronbachin ) tässä tutkimuksessa olivat:

elämyshakuisuus (.82), vaikeuksien välttäminen (.91), hyväksynnän hakeminen (.90) ja

sinnikkyys (.88). Lisäksi lomakkeessa on viisi tarkistuskohtaa, joilla kontrolloidaan

keskittymistä kyselyyn.

Tässä tutkimuksessa puuttuvat tiedot TCI-R:ssä korvattiin henkilön keskiarvolla kyseisellä

alaskaalalla. Analyyseissa käytettiin temperamenttipiirteiden standardoituja Z-arvoja. Hyvin

puutteellisesti täytetty TCI-R -lomake johti tutkittavan poistamiseen analyyseistä. 278 henkilöä

vastasi jokaiseen 240 kysymykseen.
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2.2.2 Alkoholinkäyttö

Alkoholin kulutuksen määrää kysyttiin "Nuorten aikuisten alkoholinkäyttö" -projektin

yhteydessä strukturoidussa haastattelussa (SSAGA), joka on todettu luotettavaksi alkoholin

kulutuksen mittariksi (ks. Bucholz ym., 1994). Haastattelun suorittivat koulutuksen saaneet

henkilöt. Tutkittavia kehotettiin muistelemaan viimeksi kulunutta 7 vuorokautta ja luettelemaan

päivä päivältä kaikki nauttimansa alkoholijuomat määrineen. Kaikki raportoidut edellisen 7

vuorokauden alkoholimäärät muunnettiin alkoholiannoksiksi (1 annos = n. 12 g alkoholia) ja

laskettiin yhteen. Näin saatiin alkoholin kulutusta kuvaava jatkuva muuttuja. Edellisen viikon

alkoholinkulutuksesta muodostettiin vielä neliluokkainen muuttuja NIAAA:n standardin

mukaan (U.S. Department of Health and Human Services and U.S. Department of Agriculture,

2005). Alkoholin kulutusluokat olivat: ei ollenkaan, vähäinen (1 3 annosta/vko), kohtuullinen

(naisilla 4 7, miehillä 4 14 annosta/vko) ja runsas (naisilla yli 7, miehillä yli 14 annosta/vko).

Koska nimenomaan usein tapahtuva runsas kertajuominen on erityisen haitallista terveyden

kannalta (Kauhanen ym., 1997; Rehm ym., 2003), käytettiin tässä alkoholinkäyttöä kuvaavana

muuttujana myös alkoholin runsaan käytön (yli 5 annosta kerralla) frekvenssiä, jota kysyttiin

tutkittavilta postitse "Nuoren aikuisen lomakkeella", heidän ollessaan 23 27 -vuotiaita.

Alkoholin runsaan käytön frekvenssimuuttujaa selkiytettiin muodostamalla luokat: 1.

Harvemmin kuin kerran kuukaudessa 2. Vähintään kerran kuukaudessa 3. Vähintään kerran

viikossa.

Koska suurimman henkilön koskaan vuorokauden aikana nauttiman alkoholimäärän on todettu

olevan voimakkaassa positiivisessa yhteydessä alkoholiriippuvuusdiagnoosiin (Saccone ym.,

2000), otettiin tässä tutkimuksessa suurin kertamäärä myös mukaan selitettäväksi muuttujaksi.

Suurin kertamäärä selvitettiin niinikään Nuoren aikuisen lomakkeella. Jatkuvasta

määrämuuttujasta muokattiin vielä luokkamuuttuja jakamalla henkilöt kolmeen yhtä suureen

luokkaan. Luokkamuuttuja tehtiin erikseen miehille ja naisille.

2.2.3 Koulutustaso

Tutkittavien koulutustaso selvitettiin niin ikään Nuoren aikuisen lomakkeella. Koulutustaso

määräytyi ensisijaisesti kyselyhetken opiskelun perusteella ja toissijaisesti korkeimman
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suoritetun tutkinnon perusteella. Myös opiskeluvuosien kokonaismäärä määriteltiin laskemalla

yhteen korkeimpaan suoritettuun tutkintoon kuluva aika sekä puolet parhaillaan suoritettavana

olevaan tutkintoon kuluvasta ajasta.

2.3  Tilastolliset menetelmät

Jatkuvien temperamenttiasteikkojen (elämyshakuisuus, vaikeuksien välttäminen, hyväksynnän

hakeminen ja sinnikkyys) päävaikutuksia alkoholinkäytön luokkamuuttujiin eli edellisen viikon

alkoholiannosmäärään, alkoholin runsaan käytön frekvenssiin ja suurimpaan vuorokauden

aikana nautittuun alkoholimäärä tutkittiin ordinaalisella regressioanalyysilla. Ikä ja

opiskeluvuosien määrä otettiin malliin mukaan selittäviksi muuttujiksi. Analyysit tehtiin

erikseen molemmille sukupuolille. Aineiston klusteroituminen kaksospareihin huomioitiin

analyyseissa perhenumeron avulla tehtävillä kaksoskorjauksilla. Varianssianalyysiin liittyvällä

Post Hoc -menetelmällä tarkasteltiin tarvittaessa mitkä alkoholimuuttujan luokat erosivat

toisistaan temperamentin suhteen. Jatkoanalyysit, joissa tarkasteltiin olivatko havaitut yhteydet

itsenäisiä vai seurausta joistain sellaisista perheittäin vaihtelevista muuttujista, jotka ovat

yhteydessä sekä temperamenttiin että alkoholinkäyttöön, suoritettiin laskemalla jokaisen

kaksosparin kaksosten välinen erotus sekä selittävän että selitettävän muuttujan suhteen. Näiden

erotusten välistä yhteyttä tarkasteltiin korrelaatioiden avulla ensin kaikilla, ja sen jälkeen

pelkästään ei-identtisillä ja pelkästään identtisillä kaksosilla ja näistä vielä sukupuolittain.

Cloningerin alkoholisti-typologiaa vastaavat piirreyhdistelmät muodostettiin jakamalla henkilöt

elämyshakuisuuden ja vaikeuksien välttämisen pistemäärien suhteen mediaaneista kahteen

ryhmään. Näissä ryhmäjaoissa käytettiin temperamenttiasteikkojen absoluuttisia

keskiarvomuuttujia, eikä sukupuolittain standardoituja temperamenttimuuttujia, joten miehet ja

naiset eivät jakautuneet tasaisesti eri luokissa. Näin saatiin yhteensä neljä ryhmää, joista kaksi

vastasi temperamentiltaan Cloningerin alkoholistityyppejä (Cloninger ym., 1988).

Kaksisuuntaisella varianssianalyysillä tutkittiin erosivatko ryhmät toisistaan alkoholinkäytön

viikoittaisen määrän suhteen. Analyysit tehtiin erikseen miehille ja naisille. Kaikki analyysit

suoritettiin SPSS 13.0 (SPSS Inc., 2004) ja STATA 9.1 (Stata Corporation, 2006) -ohjelmilla.
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3. TULOKSET

Aluksi selvitettiin erosivatko tämän tutkimuksen tutkimushenkilöt koko FinnTwin16 -aineiston

tutkimushenkilöistä tutkimuksen kannalta keskeisten muuttujien suhteen. Alkoholikäyttöä ja

koulutusta kysyttiin kaikilta FinnTwin-16 tutkimuksen henkilöiltä Nuoren aikuisen lomakkeella

heidän ollessaan 23 27 -vuotiaita. Tutkimuksen otos voidaan nähdä edustavana, vaikka

tutkittavat käyttivätkin hieman koko FinnTwin16 seurantatutkimuksen otosta runsaammin

alkoholia, kun alkoholinkäyttöä mitattiin itseraportoidulla runsaan alkoholinkäytön (>5

alkoholiannosta kerralla) frekvenssillä t(400) = 3.057, (p<.01). Tutkittavat eivät eronneet

merkitsevästi koko FinnTwin16 otoksesta sukupuolen t(400) = 0.054, (p=.957) eivätkä

koulutustason suhteen t(400) = 1.704, (p=.089).

3.1  Tutkimusaineiston tarkastelua keskeisten muuttujien suhteen

Tutkimukseen osallistuneiden ikä-, koulutus- ja alkoholinkäyttöjakaumat sekä TCI-R:n

temperamenttiasteikkojen keskiarvot ja -hajonnat on esitetty sukupuolittain taulukossa 1.

Alkoholin kulutus, runsaan juomisen frekvenssi sekä suurin kerralla nautittu määrä olivat

miehillä korkeampia kuin naisilla (p<.001). Temperamenttipiirteistä naiset saivat keskimäärin

miehiä korkeampia arvoja hyväksynnän hakemisessa (p<.001) ja vaikeuksien välttämisessä

(p<.001).

TCI-R:n temperamenttiasteikkojen väliset korrelaatiot on esitetty taulukossa 2.

Elämyshakuisuuden ja vaikeuksien välttämisen välillä oli erittäin merkitsevä negatiivinen

korrelaatio molemmilla sukupuolilla (r = -0.29, p<.001). Samoin vaikeuksien välttämisen ja

sinnikkyyden välinen negatiivinen korrelaatio oli erittäin merkitsevä sekä miehillä (r = -0.55,

p<.001) että naisilla (r = -0.36, p<.001). Vaikeuksien välttämisen ja hyväksynnän hakemisen

välinen negatiivinen korrelaatio oli myös tilastollisesti merkitsevä sekä miehillä (r = -0.23,

p<.001) että naisilla (r = -0.14, p<.05). Lisäksi miehillä elämyshakuisuuden ja sinnikkyyden

välillä  oli  positiivinen  tilastollisesti  merkitsevä  korrelaatio  (r  =  0.16,  p<.05)  ja  naisilla

elämyshakuisuuden ja opiskeluvuosien määrän välillä negatiivinen tilastollisesti merkitsevä

korrelaatio (r = -0.16, p<.05). Muut temperamenttiasteikkojen, iän ja opiskeluvuosien väliset

korrelaatiot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä kummallakaan sukupuolella.
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Taulukko 1.
Keskeisten muuttujien tunnusluvut sekä p-arvot miesten ja naisten eroavaisuuksien
merkitsevyystasoille.

# p-arvo kertoo miesten ja naisten eroavaisuuksien merkitsevyystason. p-arvo miesten ja
naisten eroavaisuuksille alkoholin kulutuksen suhteen on laskettu jatkuvan alkoholin
kulutusmuuttujan perusteella, sillä luokkamuuttujan luokkien normit riippuivat sukupuolesta.

Muuttuja
Miehet   n=185              _
n         %   keskiarvo kh

Naiset   n=216               _
n         %   keskiarvo kh p-arvo #

Ikä 25.51 1.27 25.37 1.14     0.254

Koulutus
opiskeluvuosien määrä 13.04 1.50 13.08 1.60     0.820

Koulutustaso (suoritettu)
Peruskoulu
Amm.koulu/lukio/opisto
Ammattikorkeakoulu
Yliopisto

    5
155
  16
    9

  2.7
83.8
  8.6
  4.9

    4
169
  31
  12

  1.9
78.2
14.4
  5.6

     0.313

Alkoholin kulutus
annoksia / vko
(edellinen viikko, luokka)
Ei ollenkaan
Vähäinen
Kohtuullinen
Runsas

  42
  31
  59
  53

22.7
16.8
31.9
28.6

  68
  42
  53
  53

31.5
19.4
24.5
24.5

  < 0.001***

Alkoholin runsas käyttö
( >5 annosta kerralla)
Harvoin tai ei koskaan
Vähintään kerran kuussa
Vähintään kerran viikossa

  46
  83
  56

24.9
44.9
30.3

100
  70
  46

46.3
32.4
21.3

  < 0.001***

Suurin kertamäärä
vuorokauden aikana
nautittu annosmäärä 22.30 9.08 13.78 7.01  < 0.001***
Temperamentti
Elämyshakuisuus
Vaikeuksien välttäminen
Hyväksynnän hakeminen
Sinnikkyys

  2.95
  2.62
  3.17
  3.31

0.37
0.50
0.45
0.45

  3.00
  2.82
  3.60
  3.29

0.39
0.52
0.48
0.46

     0.185
  < 0.001***
  < 0.001***
     0.691
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Taulukko 2.
Temperamenttiasteikkojen ja opiskeluvuosien määrän keskinäiset korrelaatiot sukupuolittain,
diagonaalin yläpuolella ovat miesten (n=185) ja alapuolella naisten (n=216) korrelaatiot.

    Muuttuja 1. 2. 3. 4. 5.
1. Elämyshakuisuus - 0.29***  0.03  0.16* - 0.07
2. Vaikeuksien välttäminen - 0.29*** - 0.23*** - 0.55*** - 0.10
3. Hyväksynnän hakeminen 0.09 - 0.14*  0.11  0.10
4. Sinnikkyys  0.01 - 0.36***  0.11  0.12
5. Opiskeluvuodet - 0.16* - 0.04  0.13  0.05
* p<0.05     *** p<0.001
p-arvo kertoo temperamenttiasteikkojen välisen korrelaation merkitsevyystason.

3.2  Yksittäisten temperamenttipiirteiden, iän ja koulutuksen yhteydet alkoholinkäyttöön

Taulukossa 3. on esitetty muiden keskeisimpien muuttujien korrelaatiot alkoholinkäyttöä

kuvaavien muuttujien kanssa sukupuolittain. Tässä korrelaatioiden tarkastelussa

elämyshakuisuus korreloi tilastollisesti merkitsevästi jokaisen alkoholinkäyttöä kuvaavan

muuttujan kanssa. Ainoa vaikeuksien välttämisen tilastollisesti merkitsevä korrelaatio oli

miehillä negatiivinen korrelaatio suurimpaan vuorokauden aikaan nautittuun alkoholimäärään.

Hyväksynnän hakemisella oli naisilla tilastollisesti merkitsevä negatiivinen korrelaatio runsaan

juomisen frekvenssiin sekä suurimpaan vuorokauden aikana nautittuun alkoholimäärään.

Sinnikkyydellä oli miehillä tilastollisesti merkitsevä positiivinen korrelaatio runsaan juomisen

frekvenssin sekä suurimman vuorokauden aikana nautitun alkoholimäärän kanssa.

Ordinaalisen regressioanalyysin tulokset temperamenttipiirteiden yhteyksistä alkoholin

kulutukseen annoksina edellisellä viikolla on esitetty taulukossa 4. Selittävinä muuttujina

mallissa olivat mukana temperamenttiasteikkojen lisäksi ikä ja opiskeluvuosien määrä.

Kaksoskorjaus otettiin mallissa huomioon. Elämyshakuisuuden positiivinen yhteys alkoholin

edellisen viikon kulutuksen luokkaan oli erittäin merkitsevä sekä miehillä ( =0.44, 95%

luottamusväli: 0.19 0.69, p<.001) että naisilla ( =0.67, 95% luottamusväli: 0.38 0.96, p<.001).

Minkään muun temperamenttipiirteen, iän tai opiskeluvuosien määrän yhteys alkoholin

kulutukseen ei ollut merkitsevä. Kuvassa 1. on esitetty graafisesti elämyshakuisuuden

keskiarvot ja keskivirheet alkoholin edellisen viikon kulutuksen mukaan luokittain erikseen

miehille ja naisille.
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Taulukko 3.
Korrelaatiomatriisi keskeisten muuttujien yhteyksistä jatkuviin alkoholimuuttujiin
sukupuolittain tarkasteltuna
1. = alkoholin kulutus annoksina (edellinen viikko)
2. = runsaan juomisen (>5 annosta kerralla) frekvenssi (juomispäiviä/vuosi)
3. = suurin henkilön koskaan vuorokauden aikana nauttima määrä (annoksina)

Miehet   (n=185) Naiset   (n=216)

Muuttuja   1.   2.   3.   1.   2.   3.

Temperamentti
Elämyshakuisuus
Vaikeuksien välttäminen
Hyväksynnän hakeminen
Sinnikkyys

-
 0.34***
 0.10
 0.06
 0.12

-
-

 0.32***
 0.08
 0.10
 0.16*

-
-

 0.16*
 0.16*
 0.14
 0.18*

-
-

 0.32***
 0.02
 0.03
 0.03

-
-

 0.31***
 0.02
 0.15*
 0.03

-
-
-

 0.24***
 0.02
 0.19**
 0.05

Ikä  0.09 - 0.07 - 0.02 - 0.11  0.00 - 0.06

Opiskeluvuodet - 0.03 - 0.12 - 0.12 - 0.02 - 0.15* - 0.08

* p<0.05     ** p<0.01     *** p<0.001

Taulukko 4.
Ordinaalisen regressioanalyysin tulokset sukupuolittain, riippuvana järjestysasteikollisena
luokkamuuttujana alkoholin kulutus annoksina (edellinen viikko), selittävinä muuttujina
temperamenttiasteikot, ikä ja opiskeluvuosien määrä

Miehet   (n=185) Naiset   (n=216)
95% luottamusväli 95% luottamusväli

Muuttuja kerroin  p  alaraja yläraja kerroin  p  alaraja yläraja
Elämyshakuisuus  0.44 <.001  0.19  0.69  0.67 <.001  0.38  0.96
Vaikeuksien välttäminen  0.15   .18 - 0.27  0.57  0.20   .24 - 0.13  0.52
Hyväksynnän hakeminen  0.24   .14 - 0.07  0.55 - 0.01   .94 - 0.27  0.25
Sinnikkyys  0.22   .27 - 0.17  0.62  0.19   .17 - 0.08  0.47
Ikä  0.24   .06 - 0.01  0.49 - 0.11   .40 - 0.35  0.14
Opiskeluvuodet - 0.01   .91 - 0.22  0.20  0.05   .52 - 0.10  0.20

Tilastollisesti merkitsevät p-arvot lihavoituna.

Varianssianalyysin (yksisuuntainen ANOVA) perusteella elämyshakuisuus oli ainoa

temperamenttipiirre, jonka suhteen alkoholin kulutuksen perusteella muodostetut ryhmät

erosivat toisistaan sekä miesten F(3,181) = 5,328 (p<.01) että naisten F(3,212) = 7,413 (p<.001)

ryhmissä. Varianssianalyysiin liittyvällä Post Hoc -menetelmällä, Tukeyn testillä saatiin selville,

että miehistä ainoastaan runsaasti alkoholia käyttävät erosivat merkitsevästi elämyshakuisuuden
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suhteen kaikista muista kulutusluokista. Naisissa runsaasti alkoholia käyttävät erosivat

merkitsevästi niistä, jotka eivät käyttäneet alkoholia ollenkaan (kuva 1.).

RUNSAS naisilla
yli 7 annosta,
miehillä yli 14

annosta

KOHTUULLINEN
naisilla 4-7

annosta, miehillä
4-14 annosta

VÄHÄINEN 1-3
annosta

EI OLLENKAAN 0
annosta

3,30

3,20

3,10

3,00

2,90

2,80

2,70

2,60

2,50
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äm
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ha

ku
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s
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mies
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Kuva 1.
Elämyshakuisuuden keskiarvot ja keskiarvojen keskivirheet (95% luottamustasolla) alkoholin
viikoittaisen kulutuksen (edellinen viikko) mukaan muodostetuissa luokissa sukupuolittain.

Elämyshakuisuuden positiivinen yhteys myös alkoholin runsaan käytön frekvenssiin oli

merkitsevä miehillä ( =0.54, 95% luottamusväli: 0.19 0.89, p=.002) ja erittäin merkitsevä

naisilla ( =0.79, 95% luottamusväli: 0.48 1.10, p<.001), kun kaksoskorjattu ordinaalinen

regressioanalyysi toistettiin siten, että selitettävänä muuttujana oli kolmiluokkainen alkoholin

runsaan käytön (>5 annosta kerralla) frekvenssi. Muilla temperamenttipiirteillä, iällä ja

opiskeluvuosien määrällä ei ollut merkitsevää yhteyttä alkoholin runsaan käytön frekvenssiin.

Elämyshakuisuuden positiivinen yhteys suurimpaan kertamäärään oli tilastollisesti merkitsevä

sekä miehillä ( =0.33, 95% luottamusväli: 0.05 0.62, p=.02) että naisilla ( =0.66, 95%
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luottamusväli: 0.38 0.95, p<.001), kun kaksoskorjattu ordinaalinen regressioanalyysi toistettiin

siten, että selitettävänä muuttujana oli kolmeen yhtä suureen luokkaan jaettu suurin koskaan

vuorokauden aikana nautittu kertamäärä alkoholiannoksina.

Hyväksynnän hakemisen negatiivinen yhteys suurimpaan kertamäärään oli myös tilastollisesti

merkitsevä sekä miehillä ( =-0.45, 95% luottamusväli: -0.77 -0.12, p=.007) että naisilla ( =-

0.52, 95% luottamusväli: -0.80 -0.23, p<.001). Lisäksi miehillä sinnikkyyden ja suurimman

kertamäärän välinen positiivinen yhteys oli tilastollisesti merkitsevä ( =0.35, 95% luottamusväli:

0.02 0.67, p=.04). Niin ikään miehillä opiskeluvuosien määrän negatiivinen yhteys suurimpaan

kertamäärään oli tilastollisesti merkitsevä ( =-0.34, 95% luottamusväli: -0.54 -0.14, p<.001).

Koska hyväksynnän hakemisen negatiivinen yhteys suurimpaan kertamäärään oli hypoteeseihin

nähden yllättävä sekä merkitsevä molemmilla sukupuolilla, tutkittiin sen luonnetta vielä

tarkemmin. Varianssianalyysin (yksisuuntainen ANOVA) tulosten mukaan suurimman

kertamäärän perusteella muodostetut kolme luokkaa eivät eronneet toisistaan merkitsevästi

hyväksynnän hakemisen suhteen miehillä F(2,178) = 2,925 (p=.06) mutta erosivat naisilla

F(2,211) = 5,317 (p<.01). Tukeyn testillä saatiin selville, että naisilla suurimman kertamäärän

suhteen ylin kolmannes erosi kahdesta muusta ryhmästä, jotka puolestaan eivät eronneet

toisistaan (Kuva 2.).

Ordinaalisten regressioanalyysien lisäksi tehtiin myös lineaariset regressioanalyysit

temperamenttiasteikkojen yhteydestä jatkuviin alkoholimuuttujiin. Koska edellisen viikon

alkoholinkulutus ei noudattanut normaalijakaumaa, käytettiin sen osalta negatiivisen

binoumijakauman menetelmää. Samat yhteydet kuin ordinaalisilla regressioanalyyseilla

todettiin myös lineaarisilla regressioanalyyseillä lukuun ottamatta miehillä elämyshakuisuuden

=1.00, 95% luottamusväli: -0.49 2.48, p=.19), sinnikkyyden ( =1.29, 95% luottamusväli:

-0.11 2.69, p=.07) ja opiskeluvuosien määrän ( =-0.78, 95% luottamusväli: -1.60 0.04, p=.06)

yhteyksiä suurimpaan vuorokauden aikana nautittuun alkoholimäärään. Nämä yhteydet siis

olivat merkitseviä käytettäessä ordinaalista regressioanalyysia, mutta yhteyksien merkitsevyydet

poistuivat lineaaristen regressioanalyysien myötä.
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Kuva 2.
Hyväksynnän hakemisen keskiarvot ja keskiarvojen keskivirheet (95% luottamustasolla)
suurimman vuorokauden aikana nautitun alkoholiannosmäärän mukaan muodostetuissa luokissa
sukupuolittain. Ainoastaan ylin kolmannes erosi kahdesta muusta ryhmästä, ja tämäkin ero oli
merkitsevä vain naisilla.

3.3  Kaksosparien sisäiset tarkastelut temperamentin ja alkoholinkäytön yhteyksistä

Koska tutkimushenkilöt olivat pääosin kaksospareja, haluttiin tässä varmistaa, etteivät todetut

yhteydet ole sellaisten tekijöiden aikaansaamia, jotka vaihtelevat perheittäin, ja jotka ovat

yhteydessä sekä elämyshakuisuuteen että alkoholikäyttöön. Jokaisen kaksosparin kaksosten

välinen elämyshakuisuuspistemäärien erotus sekä kaksosparin kaksosten välinen edellisen

viikon alkoholinkulutuksen annosmäärien erotus laskettiin. Korrelaatioita tarkastelemalla

todettiin, että elämyshakuisuuspistemäärien erotusten ja alkoholinkulutuksen annosmäärien

erotusten välinen yhteys oli tilastollisesti merkitsevä (r=0.23, p=.002). Yhteyden merkitsevyys

säilyi myös silloin, kun mukana analyysissa olivat ainoastaan ei-identtiset samaa sukupuolta

olevat kaksoset (r=0.26, p=.03) sekä silloin, kun mukana analyysissa olivat ainoastaan identtiset
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kaksoset (r=0.35, p=.006). Korrelaatiot olivat samansuuntaisia, kun analyysit tehtiin sekä

identtisten että ei-identtisten samaa sukupuolta olevien kaksosten ryhmistä vielä erikseen

miehille ja naisille.

Samanlaisella korrelaatiokertoimien tarkastelulla todettiin myös, että kaksosparin kaksosten

välinen elämyshakuisuuspistemäärien erotusten ja runsaan juomisen frekvenssin erotusten

välinen yhteys oli merkitsevä (r=0.23, p=.003). Merkitsevyys poistui ei-identtisillä samaa

sukupuolta olevilla kaksosilla (r=0.15, p=.20), mutta säilyi identtisillä kaksosilla (r=0.36,

p=.004), joilla korrelaatiot olivat samansuuntaisia myös sukupuolittain tarkasteltuna.

Korrelaatiokertoimia tarkastelemalla todettiin vielä että kaksosparin kaksosten välinen

elämyshakuisuuspistemäärien erotusten ja suurimpien vuorokauden aikana nautittujen

alkoholiannosmäärien erotusten välinen yhteys ei ollut merkitsevä koko aineistolla (r=0.09,

p=.23), eikä myöskään tarkasteltaessa pelkästään ei-identtisiä samaa sukupuolta olevia tai

identtisiä kaksosia. Kun näistä tarkasteltiin vielä erikseen miehiä ja naisia, havaittiin merkitsevä

korrelaatio identtisistä kaksosista naisilla (r=0.35, p=.03).

Kaksosparin sisäisten hyväksynnän hakemisen pistemäärien erotusten ja suurimpien

vuorokauden aikana nautittujen alkoholiannosmäärien erotusten välinen korrelaatio oli

merkitsevä (r=-0.24, p=.001). Korrelaation merkitsevyys kuitenkin poistui, kun sitä tarkasteltiin

pelkästään ei-identtisillä samaa sukupuolta olevilla kaksosilla (r=-0.16, p=0.20) ja pelkästään

identtisillä kaksosilla (r=-0.08, p=0.54). Näistä erikseen sukupuolittaiset tarkastelut eivät

myöskään tuottaneet merkitseviä korrelaatioita.

Muut todetut yhteydet olivat sukupuolispesifejä ja sen verran heikkoja, että niitä ei havaittu

lineaarisessa analyysissa, joten niiden suhteen ei tutkittu kaksosparin sisäisten muuttujien

arvojen erotusten välistä korrelaatiota.

3.4  Temperamenttipiirreyhdistelmäluokkien yhteys alkoholinkäyttöön

Taulukossa 5. on esitetty tutkimushenkilöiden jakautuminen elämyshakuisuuden ja vaikeuksien

välttämisen perusteella muodostettuihin temperamenttiluokkiin sukupuolittain. Neljä luokkaa

muodostuivat jonkin verran eri kokoisiksi, sillä elämyshakuisuuden ja vaikeuksien välttämisen
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välisestä negatiivisesta korrelaatiosta johtuen luokkiin, joissa toinen temperamenttipiirteistä on

korkea ja toinen matala, kuuluu enemmän henkilöitä kuin luokkiin, joissa molemmat piirteet

ovat  joko  korkeita  tai  matalia.  Lisäksi  miesten  ja  naisten  osuudet  eri  luokissa  eivät  ole  täysin

yhtenäiset, sillä luokat määritettiin käyttämällä absoluuttisia temperamenttipiirteiden

keskiarvoja eikä sukupuolittain standardoituja.

Taulukko 5.
Tutkimushenkilöiden jakautuminen elämyshakuisuuden ja vaikeuksien välttämisen perusteella
muodostettuihin temperamenttiluokkiin sukupuolittain
Temperamentti-
luokka

Miehet   (n=185)
n              %

Naiset   (n=216)
n              %

Yhteensä (n=401)
n              %

EH- VV- 49  26.5 32  14.8 81  20.2
EH- VV+ 51  27.6 68  31.5 119  29.7
EH+ VV- 55  29.7 65  30.1 120  29.9
EH+ VV- 30  16.2 51  23.6 81  20.2
kaikki 185 100.0 216 100.0 401 100.0

EH- VV- = matala elämyshakuisuus ja matala vaikeuksien välttäminen
EH- VV+ = matala elämyshakuisuus ja korkea vaikeuksien välttäminen (tyyppi 1.)
EH+ VV- = korkea elämyshakuisuus ja matala vaikeuksien välttäminen (tyyppi 2.)
EH+ VV+ = korkea elämyshakuisuus ja korkea vaikeuksien välttäminen

Varianssianalyysin tulokset elämyshakuisuuden ja vaikeuksien välttämisen suhteen

muodostettujen neljän temperamenttipiirreyhdistelmäluokan eroista alkoholinkäytön suhteen on

esitetty miesten osalta taulukossa 6. ja naisten osalta taulukossa 7.

Temperamenttipiirreyhdistelmäluokat eivät eronneet toisistaan edellisen viikon alkoholin

kulutuksen suhteen miehillä F(3,186)=1.856 (p=.14) mutta erosivat naisilla F(3,216)=3.831

(p<.05). Tukeyn Post Hoc testillä havaittiin, että naisilla yksittäisistä ryhmien eroista ainoastaan

Cloningerin alkoholistityyppiä II vastaavan ryhmän (korkea elämyshakuisuus ja matala

vaikeuksien välttäminen) henkilöt kuluttivat merkitsevästi enemmän alkoholia viikossa kuin

henkilöt, jotka olivat matalalla sekä elämyshakuisuudessa että vaikeuksien välttämisessä (p<.05).

Temperamenttipiirreyhdistelmäluokat erosivat toisistaan runsaan juomisen frekvenssin suhteen

sekä miehillä F(3,186)=2.967 (p<.05) että naisilla F(3,216)=5.519 (p<.01). Miehillä ei luokkien

välillä löytynyt yksittäisiä merkitseviä eroja. Naisilla runsas juominen oli Cloningerin

alkoholistityyppiä II vastaavalla ryhmällä (korkea elämyshakuisuus ja matala vaikeuksien

välttäminen) useammin tapahtuvaa kuin tyyppiä I vastaavalla ryhmällä (matala

elämyshakuisuus ja korkea vaikeuksien välttäminen) (p<.05) ja myös useammin tapahtuvaa
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kuin niillä, joilla sekä elämyshakuisuus että vaikeuksien välttäminen oli matala (p<.01). Lisäksi

niillä naisilla, joilla sekä elämyshakuisuus että vaikeuksien välttäminen oli korkea, oli runsas

juominen useammin tapahtuvaa kuin niillä, joilla sekä elämyshakuisuus että vaikeuksien

välttäminen oli matala (p<.05).

Taulukko 6.
Alkoholinkäyttöä kuvaavien jatkuvien muuttujien keskiarvot ja keskihajonnat eri
temperamenttiluokissa miehillä.
MIEHET

Muuttuja

EH- VV-

ka kh

EH- VV+

ka  kh

EH+ VV-

ka kh

EH+ VV+

ka kh F(3,185)
Alkoholin kulutus
edellisellä viikolla
(alkoholiannoksina) 8.3  (8.7)  8.0  (9.6)   12.9  (17.3)   11.5 (11.8) 1.856
runsaan juomisen
(>5annosta) frekvenssi
(juomispäiviä/vuosi)   24.8 (27.7) 26.2 (23.9) 44.6 (56.1) 38.0 (40.2) 2.967*
Suurin kerralla nautittu
määrä
(alkoholiannoksina)   22.5 (11.6) 20.7  (6.3) 24.0 (9.9) 21.4 (5.7) 1.254

* p<0.05   *** p<0.001
EH- VV- = matala elämyshakuisuus ja matala vaikeuksien välttäminen
EH- VV+ = matala elämyshakuisuus ja korkea vaikeuksien välttäminen (tyyppi I)
EH+ VV- = korkea elämyshakuisuus ja matala vaikeuksien välttäminen (tyyppi II)
EH+ VV+ = korkea elämyshakuisuus ja korkea vaikeuksien välttäminen

Taulukko 7.
Alkoholinkäyttöä kuvaavien jatkuvien muuttujien keskiarvot ja keskihajonnat eri
temperamenttiluokissa naisilla.
NAISET

Muuttuja

EH- VV-

ka kh

EH- VV+

ka  kh

EH+ VV-

ka kh

EH+ VV+

ka kh F(3,216)
Alkoholin kulutus
edellisellä viikolla
(alkoholiannoksina)  2.9  (4.4)  3.9  (4.8)    6.5   (6.5)    6.4  (8.5) 3.831*
runsaan juomisen
(>5annosta) frekvenssi
(juomispäiviä/vuosi)    9.2 (12.9) 16.7 (22.3) 29.2 (27.8) 24.8 (31.8) 5.519**
Suurin kerralla nautittu
määrä
(alkoholiannoksina)   12.2  (6.8) 12.8  (6.5) 14.9  (7.1) 14.7 (7.5) 1.863

* p<0.05   *** p<0.001
EH- VV- = matala elämyshakuisuus ja matala vaikeuksien välttäminen
EH- VV+ = matala elämyshakuisuus ja korkea vaikeuksien välttäminen (tyyppi I)
EH+ VV- = korkea elämyshakuisuus ja matala vaikeuksien välttäminen (tyyppi II)
EH+ VV+ = korkea elämyshakuisuus ja korkea vaikeuksien välttäminen
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Suurimman koskaan vuorokauden aikana nautitun alkoholimäärän suhteen temperamenttiluokat

eivät eronneet toisistaan tilastollisesti merkitsevästi miehillä F(3,186)=1.254 (p=.29) eivätkä

naisilla F(3,216)=1.863 (p=.14).
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(tyyppi II)

EH- VV+
(tyyppi I)

EH- VV-
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EH- VV- = matala elämyshakuisuus ja matala vaikeuksien välttäminen
EH- VV+ = matala elämyshakuisuus ja korkea vaikeuksien välttäminen (tyyppi I)
EH+ VV- = korkea elämyshakuisuus ja matala vaikeuksien välttäminen (tyyppi II)
EH+ VV+ = korkea elämyshakuisuus ja korkea vaikeuksien välttäminen

Kuva 3.
Alkoholin viikoittainen kulutus (edellinen viikko) alkoholiannoksina elämyshakuisuuden ja
vaikeuksien välttämisen suhteen muodostetuissa temperamenttipiirreyhdistelmäluokissa
sukupuolittain (keskiarvojen keskivirheet 95% luottamustasolla)
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4. POHDINTA

Tässä tutkimuksessa tarkasteltiin Cloningerin teorian temperamenttipiirteiden yhteyksiä

alkoholinkäyttöön nuorilla aikuisilla. Lisäksi tutkittiin kaksostutkimuksen avulla, ovatko

yhteydet itsenäisiä vai riippuvaisia joistain kolmansista perheittäin vaihtelevista tekijöistä, jotka

ovat yhteydessä sekä temperamenttiin että alkoholinkäyttöön. Myös Cloningerin

alkoholismitypologian mukaisten temperamenttipiirreyhdistelmien yhteyttä alkoholinkäyttöön

tarkasteltiin alkoholikäytön suhteen heterogeenisessa nuorten aikuisten otoksessa.

4.1 Sukupuolierot, ikä, koulutus ja temperamenttiasteikkojen luotettavuus

Tässä tutkimuksessa naiset olivat miehiä korkeammalla vaikeuksien välttämisessä ja

hyväksynnän hakemisessa, mikä on yhdenpitävää aiempien tutkimusten kanssa (Cloninger ym.,

1991; Miettunen ym., 2007; Sovio ym., 2007). Muissa temperamenttipiirteissä ei todettu

sukupuolieroja. Temperamenttipiirteiden keskiarvot olivat suunnilleen samansuuruisia kuin mitä

Lindgren (2000) raportoi pro gradu työssään suomalaisilla nuorilla. Temperamenttiasteikkojen

reliabiliteetit todettiin hyviksi (Cronbachin  = .82 .91). Aiemmin Lindgren (2002) on todennut

TCI-R:n suomenkielisen version olevan validiteetiltaan hyvä ja asteikkojen jakautuvan

normaalisti sekä reliabiliteetin olevan hyvä 15 18 -vuotiailla koululaisilla. Miehet nauttivat

naisia runsaammin alkoholia, mikä on yhdenpitävää aiempien tutkimusten ja käsitysten kanssa

(Johnson & Glassman, 1998; Pitkänen ym., 2005).

Cloningerin teoriassa oletetaan temperamenttipiirteet itsenäisesti perinnöllisiksi sekä pysyviksi

(Cloninger ym., 1993), ja siten toisistaan riippumattomiksi, joten niiden ei periaatteessa pitäisi

korreloida keskenään. Toistuvasti kuitenkin on havaittu negatiivinen korrelaatio

elämyshakuisuuden ja vaikeuksien välttämisen välillä (Cloninger ym., 1991), joka tuli esiin

myös tässä tutkimuksessa. Tämä voidaan ymmärtää sillä, että korostunut elämyshakuisuus ja

korostunut vaikeuksien välttäminen luovat ihmiselle useissa tilanteissa täysin vastakkaisia

pyrkimyksiä lähestymis- ja välttämiskäyttäytymisten suhteen. Aivojen välittäjäaineiden tasolla

elämyshakuisuuden ja vaikeuksien välttämisen välistä negatiivista korrelaatiota voidaan selittää

sillä, että vaikeuksien välttämiseen liittyvä serotonerginen aktiviteetti ehkäisee

elämyshakuisuuteen liittyvää dopaminergistä aktiviteettia ja päinvastoin (ks. Cloninger, 1987b).

Näin ollen vaikeuksien välttäminen estää elämyshakuista käyttäytymistä ja päinvastoin. Tämä
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saattaa osaltaan monimutkaistaa myös temperamentin ja alkoholinkäytön välisten yhteyksien

tutkimista.

Tässä tutkimuksessa havaittiin lisäksi molemmilla sukupuolilla tilastollisesti merkitsevä

negatiivinen korrelaatio vaikeuksien välttämisen ja sinnikkyyden välillä sekä vaikeuksien

välttämisen ja hyväksynnän hakemisen välillä. Miehillä elämyshakuisuuden ja sinnikkyyden

välillä oli tilastollisesti merkitsevä positiivinen korrelaatio. Näiden korrelaatioiden

ilmenemisessä ja jopa suunnassa on havaittu olevan aineistokohtaisia eroja (Cloninger, 1987a;

Cloninger ym., 1993; Lindgren, 2002; Puttonen, 1998). Tässä tutkimuksessa kuitenkin

huomionarvoinen oli vaikeuksien välttämisen ja sinnikkyyden välinen negatiivinen korrelaatio,

joka oli jopa elämyshakuisuuden ja vaikeuksien välttämisen välistä korrelaatiota voimakkaampi.

Nämä selittävien muuttujien voimakkaat keskinäiset korrelaatiot voivat vaikeuttaa

regressioanalyysien tulkintaa. Naisilla havaittu elämyshakuisuuden ja opiskeluvuosien määrän

välinen tilastollisesti merkitsevä negatiivinen korrelaatio sopii yhteen tutkimustuloksen kanssa

siitä, että DRD4-geenin elämyshakuisuuteen yhteydessä olevan muodon havaittiin nimenomaan

naisilla lisäävän todennäköisyyttä alhaisempaan koulutukseen (Keltikangas-Järvinen ym.,

2003b).

Iällä ei ollut merkitsevää yhteyttä mihinkään alkoholinkäyttöä kuvaavaan muuttujaan, eikä

myöskään mihinkään temperamenttipiirteeseen. Tämän tutkimuksen tutkimushenkilöt olivat

kaikki suunnilleen saman ikäisiä nuoria aikuisia, joten tässä tutkimuksessa ei iän vaikutuksia

laajemmassa mittakaavassa pystytty tavoittamaan. Aiemmin on elämyshakuisuuden todettu

vähenevän hieman iän myötä (Cloninger ym., 1991).

Koulutuksen ja alkoholinkäytön välillä ei havaittu selkeitä yhteyksiä. Ainoa koulutuksen

havaittu yhteys alkoholinkäyttöön oli miehillä, joilla koulutus oli negatiivisesti yhteydessä

suurimpaan kertamäärään. Koulutuksen ja suurimman kertamäärän välinen yhteys todettiin tässä

tutkimuksessa vain miehillä, ja lisäksi yhteyden merkitsevyys poistui, kun yhteyksiä tutkittiin

lineaarisella regressioanalyysilla ordinaalisen sijaan. Kun tarkasteltiin ainoastaan korrelaatioita,

huomattiin puolestaan naisilla merkitsevä negatiivinen korrelaatio koulutuksen ja runsaan

juomisen frekvenssin välillä. Nämä yhteydet olivat kuitenkin linjassa aiemman tutkimuksen

kanssa, jonka mukaan vähemmän koulutetuilla humalajuominen on yleisempää (Bloomfield ym.,

2006; Casswell ym., 2003; Van Oers ym., 1999). Koulutuksen yhteys nimenomaan suurimpaan

kertamäärään on linjassa sen kanssa, että suurin kerralla juotu alkoholimäärä on voimakkaassa
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yhteydessä alkoholiriippuvuusdiagnoosiin (Saccone ym., 2000), ja alkoholiongelmat ja -

riippuvuus ovat yleisempiä vähemmän koulutetuilla (Crum ym., 1993; 1998; Van Oers ym.,

1999). Myös se, että yhteys löytyi miehillä, on linjassa tutkimuksen kanssa, jonka mukaan

matalan koulutuksen on useimmissa Euroopan maissa todettu olevan yleensä suurempi riski

miehille kuin naisille runsaaseen alkoholinkäyttöön (Bloomfield ym., 2006). Koska koulutuksen

yhteys alkoholinkäyttöön oli heikko sekä riippuvainen sukupuolesta ja siitä miten yhteyksiä

tutkittiin, ei tässä tutkimuksessa tarkasteltu koulutuksen muuntelevaa eikä välittävää vaikutusta

temperamentin ja alkoholinkäytön väliseen yhteyteen.

4.2 Temperamenttipiirteiden yhteydet alkoholinkäyttöön

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää ovatko Cloningerin temperamenttipiirteet

yhteydessä alkoholinkäyttöön nuorilla aikuisilla. Hypoteesina oli, että elämyshakuisuus on

suoraan positiivisessa yhteydessä kaikkiin alkoholinkäytön mittareihin. Tulokset tukivat

hypoteesia. Elämyshakuisuuden positiivinen yhteys alkoholin kulutuksen määrään edellisellä

viikolla, alkoholin runsaan käytön frekvenssiin ja suurimpaan kerralla nautittuun

alkoholimäärään oli selkeä molemmilla sukupuolilla. Voimakkaasti elämyshakuiset henkilöt

ovat usein vaihtelunhaluisia, impulsiivisia ja kiinnostuneista uusista asioista (Cloninger ym.,

1993), joten alkoholin mahdollistamien uusien elämysten ja siten alkoholin itsensä voidaan

nähdä vetävän heitä puoleensa. Elämyshakuisuuden ja alkoholinkäytön välisen yhteyden osalta

tutkimustulokset olivat sopusoinnussa aiemman tutkimuksen kanssa (Earleywine ym., 1992;

Galen ym., 1997; Sovio ym., 2007).

Vaikeuksien välttämisellä ei tässä tutkimuksessa oletettu olevan suoraa yhteyttä

alkoholinkäyttöön. Vaikeuksien välttämisen yhteyttä ei löytynyt kummallakaan sukupuolella

alkoholin kulutuksen määrään, alkoholinkäytön frekvenssiin eikä suurimpaan kerralla nautittuun

alkoholimäärään annoksina. Tutkimustulos on yhdenpitävää aiemman tutkimuksen kanssa

(Earleywine ym., 1992; Galen ym., 1997). Tulos ei kuitenkaan tarkoita sitä, ettei vaikeuksien

välttämisellä voisi olla vaikutuksensa alkoholismin kehittymisen kannalta. Iäkkäiden

henkilöiden keskuudessa alkoholistien on todettu sijoittuvan keskimäärin normaaliväestöä

korkeammalle vaikeuksien välttämisessä (Le Bon ym., 2004; Meszaros ym., 1996). Henkilöt,

jotka ovat korkealla vaikeuksien välttämisessä, ovat usein ujoja, varautuneita, pelokkaita,

pessimistisiä ja helposti väsyviä, ja he karttavat yleensä uusia ja tuntemattomia asioita ja ihmisiä
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(Cloninger ym., 1993). Oletusten mukaan vaikeuksien välttäminen estääkin aluksi

alkoholihakuista käyttäytymistä estäessään suuntautumista kohti uusia ja vaarallisiksi koettuja

toimintoja ja ärsykkeitä, mutta saattaa edistää alkoholinkäyttötottumusten ja

alkoholiriippuvuuden kehittymistä, kun alkoholinkäyttö on alkanut (Cloninger 1987b; Cloninger

ym., 1995). Henkilöt, joilla on korkea vaikeuksien välttäminen voivat hakea alkoholista

rentoutusta ja rohkaisua.

Vaikka tässä tutkimuksessa ei varsinaisilla regressioanalyyseillä tavoitettu vaikeuksien

välttämisen yhteyttä mihinkään alkoholinkäytön mittariin, oli vaikeuksien välttämisellä

kuitenkin miehillä merkitsevä negatiivinen korrelaatio suurimpaan kerralla nautittuun

alkoholimäärään temperamenttiasteikkojen ja jatkuvien alkoholinkäyttömuuttujien lineaaristen

korrelaatioiden tarkastelussa. Vaikeuksien välttäminen saattaisi näin ollen osaltaan estää miehiä

nauttimasta hyvin runsaita määriä alkoholia kerralla. Sovio ym (2007) totesivat 31-vuotiaiden

suomalaisten otoksessa sekä miehillä että naisilla vaikeuksien välttämisen olevan merkitsevästi

muita korkeampi alkoholin kulutuksen suhteen alimman kvartiilin henkilöillä. Tähän

tutkimukseen osallistuneet henkilöt olivat nuoria aikuisia. Tutkimushenkilöiden iässä

vaikeuksien välttämisen kaksoisrooli alkoholinkäytön suhteen saattaa olla korostunut, jolloin

yhteyksiä on vaikea kartoittaa poikkileikkaustutkimuksilla. On mahdollista, että iältään

nuorempien aineistossa vaikeuksien välttämisen alkoholinkäytöltä suojaava rooli tulisi näkyviin

ja vanhempien aineistossa puolestaan siihen liittyvä alkoholiriippuvuusriski tulisi esiin.

Aiemman tutkimuksen perusteella ei hyväksynnän hakemisella oletettu olevan suoraa itsenäistä

yhteyttä alkoholinkäyttöön (Earleywine ym., 1992). Myöskään tässä tutkimuksessa ei

hyväksynnän hakemisella todettu olevan yhteyttä alkoholin kulutukseen edellisellä viikolla eikä

alkoholin runsaan käytön frekvenssiin. Kuitenkin suurimman vuorokauden aikana nautitun

alkoholimäärän ja hyväksynnän hakemisen välillä oli negatiivinen yhteys, joka oli merkitsevä

miehillä ja erittäin merkitsevä naisilla. Hyväksynnän hakemisessa korkeita arvoja saavat ovat

yleensä tunteellisia, sympaattisia, avoimia ja taipuvaisia miellyttämään ja auttamaan toisia

(Cloninger ym., 1993). Hyväksynnän hakeminen liittyy taipumukseen ylläpitää aiemmin

palkittua toimintaa (Cloninger 1987a), joten Cloninger (1987b) oletti, että korkea hyväksynnän

hakeminen saattaisi altistaa alkoholiriippuvuuden kehittymiselle, jos säännöllinen

alkoholinkäyttö on alkanut. Tässä tutkimuksessa hyväksynnän hakeminen oli kuitenkin

negatiivisesti yhteydessä suurimpaan kerralla nautittuun alkoholiannosmäärään, jonka on

puolestaan todettu olevan voimakkaasti yhteydessä alkoholiriippuvuusdiagnoosiin (Saccone ym.,



36

2000). Näin ollen hyväksynnän hakeminen saattaisi suojata nuoria aikuisia hyvin runsaalta,

riippuvuuden kehittymiselle altistavalta alkoholinkäytöltä. Alkoholistien ei ole todettu eroavan

muista hyväksynnän hakemisen suhteen (Basiaux ym., 2001; Cannon ym., 1993; Le Bon ym.,

2004).

Hypoteesin mukaisesti sinnikkyys ei ollut yhteydessä alkoholin kulutukseen edellisellä viikolla

eikä alkoholin runsaan käytön frekvenssiin. Kuitenkin miehillä sinnikkyydellä oli positiivinen

yhteys suurimpaan kerralla nautittuun alkoholimäärään. Aiemmin sinnikkyyden on havaittu

miehillä olevan heikossa negatiivisessa yhteydessä alkoholin kokonaiskulutukseen pitemmällä

aikavälillä (Sovio ym., 2007). Sinnikkyydestä korkeita arvoja saavia voidaan luonnehtia

periksiantamattomiksi, kunnianhimoisiksi, tuotteliaiksi ja täydellisyyttä tavoitteleviksi

(Cloninger ym., 1993). On mahdollista, että nimenomaan nuorilla miehillä hyvin runsas

humalajuominen voi olla jonkinlainen sukupuoleen sekä suomalaiseen kulttuuriin sidonnainen

ylpeilyn aihe, ja näin ollen sinnikkyys tai periksiantamattomuus vaikuttaisi nimenomaan

miehillä siihen kuinka suuren määrän alkoholia juo yhdellä kerralla. Tämän yhteyden

merkitsevyys kuitenkin poistui, kun yhteyksiä tutkittiin lineaarisella regressioanalyysilla. Suurin

kertamäärä on voimakkaasti yhteydessä alkoholiriippuvuusdiagnoosiin (Saccone ym., 2000),

joten tutkimus antaa aihetta selvittää voisiko korkea sinnikkyys mahdollisesti olla miehillä

yhteydessä alkoholismiriskiin. Alkoholistien ei ole kuitenkaan todettu eroavan sinnikkyyden

suhteen muista (Basiaux ym., 2001; Le Bon ym, 2005), eikä Cloningerin alkoholistityyppien ole

todettu eroavan sinnikkyyden suhteen toisistaan (Basiaux ym., 2001; Lim ym., 2008).

4.3  Kaksosparien sisäiset tarkastelut temperamentin ja alkoholinkäytön yhteyksistä

Tässä tutkimuksessa haluttiin myös selvittää ovatko havaitut temperamentin ja alkoholinkäytön

väliset yhteydet itsenäisiä vai pelkästään seurausta joistakin sellaisista kolmansista geneettisistä

tai ympäristötekijöistä, jotka vaihtelevat perheittäin, ja jotka ovat yhteydessä sekä

temperamenttiin että alkoholinkäyttöön. Tutkimusaineiston koostuminen pääasiassa

kaksospareista mahdollisti tämän. Koska kaksosparien kaksosten välisten

elämyshakuisuuspistemäärien erotusten ja alkoholinkulutuksen annosmäärien erotusten välinen

korrelaatio oli merkitsevä, ja merkitsevyys säilyi sekä identtisillä että ei-identtisillä samaa

sukupuolta olevilla kaksosilla, ei tämän tutkimuksen valossa elämyshakuisuuden yhteys

alkoholin kulutukseen selity pelkästään sellaisilla perheittäin vaihtelevilla geneettisillä tai
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ympäristötekijöillä, jotka ovat yhteydessä sekä elämyshakuisuuteen että alkoholinkäyttöön (ks.

Dick ym., 2000). Elämyshakuisuuden ja alkoholinkäytön välinen yhteys on todettu aiemmin

useissa tutkimuksissa (Earleywine ym., 1992; Galen ym., 1997; Sovio ym., 2007). Tämä

tutkimus kuitenkin osoittaa sen, ettei yhteys johdu pelkästään temperamenttipiirteille ja

alkoholinkäytölle yhteisistä altistavista geeneistä, kuten esimerkiksi aivojen dopamiinin

toimintaa säätelevistä geeneistä, eikä pelkästään temperamenttipiirteille ja alkoholinkäytölle

yhteisistä perhetekijöistä, kuten esimerkiksi vanhempien alkoholiongelmista. Kaksosparien

kaksosten välisten elämyshakuisuuspistemäärien erotusten ja alkoholinkulutuksen annosmäärien

erotusten välinen korrelaatio pysyi samansuuntaisena silloin, kun analyysit tehtiin kaksosparien

identtisyyksittäin erikseen miehille ja naisille.

Kaksosparien kaksosten välisten erotusten korrelaatioiden tarkastelu noudatti samaa linjaa

elämyshakuisuuden yhteyden osalta runsaan juomisen frekvenssiin kuin alkoholin

kulutukseenkin. Elämyshakuisuuspistemäärien erotusten ja runsaan juomisen frekvenssiin

erotusten välinen korrelaatio oli tilastollisesti merkitsevä, joten elämyshakuisuuden yhteys

alkoholin runsaan juomisen frekvenssiin ei myöskään näyttäisi selittyvän pelkästään sellaisilla

perheittäisillä tekijöillä, jotka ovat yhteydessä sekä elämyshakuisuuteen että alkoholinkäyttöön.

Merkitsevyys säilyi identtisillä kaksosilla, mutta poistui ei-identtisillä samaa sukupuolta olevilla

kaksosilla, mikä antaisi viitteitä elämyshakuisuudelle ja runsaan juomisen frekvenssille yhteisiä

perheeseen liittyvistä ympäristötekijöitä. Yksi tällainen tekijä saattaisi olla vanhempien

alkoholinkäyttö (Kestilä ym., 2008; Ravaja & Keltikangas-Järvinen, 2001).

Sen sijaan kaksosparien kaksosten välinen elämyshakuisuuspistemäärien erotusten ja

suurimpien vuorokauden aikana nautittujen alkoholiannosmäärien erotusten välinen yhteys ei

ollut merkitsevä koko aineistolla, eikä myöskään tarkasteltaessa pelkästään identtisiä kaksosia

tai pelkästään ei-identtisiä samaa sukupuolta olevia kaksosia. Ainoa merkitsevä korrelaatio

havaittiin identtisistä kaksosista pelkästään naisilla. Näin ollen on todennäköisesti joitain

sellaisia perheittäin vaihtelevia sekä geneettisiä että ympäristötekijöitä, jotka ovat yhteydessä

sekä elämyshakuisuuteen että suurimpaan vuorokauden aikana nautittuun alkoholimäärään.

Elämyshakuisuuden ja suurimman kerralla nautitun alkoholimäärän mahdollisten yhteisten

geneettisten tekijöiden olemassaolo on linjassa aiemman tutkimuksen kanssa, sillä suurin

kerralla nautittu alkoholimäärä on voimakkaasti yhteydessä alkoholiriippuvuusdiagnoosiin

(Saccone ym., 2000), ja geneettisten tekijöiden on todettu vaikuttavan huomattavasti sekä

temperamenttipiirteisiin (Gillespie ym., 2003; Heath ym., 1994; Stallings ym., 1996) että
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alkoholismin kehittymiseen (Cloninger ym., 1981; Sigvardsson ym., 1996). Aiemmin

Mustanski ym (2003) ovat todenneet persoonallisuustekijöillä ja alkoholin kulutuksella sekä

alkoholin ongelmakäytöllä olevan yhteisiä sääteleviä geneettisiä tekijöitä. On myös ehdotettu,

että geneettiset tekijät, jotka vaikuttavat alkoholin kulutukseen, vaikuttavat myös

alkoholiriippuvuuteen, mutta on myös näistä erillisiä geenejä, jotka vaikuttavat

alkoholiriippuvuuden kehittymiseen (Whitfield ym., 2004).

Geneettisten tekijöiden ja ympäristötekijöiden vaikutus elämyshakuisuuteen, alkoholinkäyttöön

ja näiden väliseen yhteyteen ei ole yksiselitteinen. Grucza ym (2006) osoittivat, että

elämyshakuisuuden yhteys alkoholiriippuvuuteen korostui silloin, kun omat vanhemmat olivat

alkoholiriippuvaisia. Lahti ym (2005) puolestaan havaitsivat isän alkoholinkäytön

moninkertaistavan riskin hyvin voimakkaalle elämyshakuisuudelle niillä henkilöillä, joilla oli

tietty DRD4-geenin muoto, kun taas toisenlainen DRD4-geenin muoto oli miehillä yhteydessä

elämyshakuisuuden välittämään runsaaseen alkoholinkäyttöön (Laucht ym., 2007) riippumatta

vanhempien juomisesta.

Kaksosparin sisäisten hyväksynnän hakemisen pistemäärien erotusten ja suurimpien

vuorokauden aikana nautittujen alkoholiannosmäärien erotusten välinen yhteys oli merkitsevä.

Tämän yhteyden merkitsevyys kuitenkin poistui, kun sitä tarkasteltiin pelkästään identtisillä

kaksosilla ja pelkästään ei-identtisillä samaa sukupuolta olevilla kaksosilla. Näyttäisi siltä, että

hyväksynnän hakemisella olisi jossain määrin itsenäinen negatiivinen yhteys suurimpaan

kerralla juotuun alkoholimäärään, mutta osittain yhteys saattaa riippua hyväksynnän

hakemiselle ja suurimmalle juomisen määrälle yhteisistä perheittäin vaihtelevista geneettisistä ja

ympäristötekijöistä.

4.4 Temperamenttipiirreyhdistelmäluokkien yhteys alkoholinkäyttöön

Tässä tutkimuksessa haluttiin myös selvittää eroavatko Cloningerin alkoholistitypologian

mukaiset temperamenttipiirreyhdistelmät muista temperamenttipiirreyhdistelmistä ja toisistaan

alkoholikäytön suhteen. Hypoteesina oli, että tyypin I (korkea vaikeuksien välttäminen ja matala

elämyshakuisuus) ja tyypin II (korkea elämyshakuisuus ja matala vaikeuksien välttäminen)

mukaiset henkilöt nauttivat alkoholia enemmän ja useammin kuin muut ryhmät ja lisäksi tyypin

II mukaiset henkilöt nauttivat alkoholia enemmän ja useammin kuin tyypin I mukaiset henkilöt.
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Tulokset eivät vastanneet täysin hypoteeseja. Miehillä ryhmien välillä oli merkitseviä eroja

ainoastaan runsaan juomisen frekvenssin suhteen, eikä silloinkaan mikään yksittäinen ryhmä

eronnut mistään toisesta ryhmästä merkitsevästi. Naisilla ryhmien välillä oli eroja edellisen

viikon kulutuksen ja runsaan juomisen frekvenssin suhteen. Suurimman kertamäärän suhteen

temperamenttipiirreyhdistelmäluokat eivät eronneet toisistaan kummallakaan sukupuolella.

Kaikissa yksittäisissä ryhmien välisissä merkitsevissä eroissa enemmän tai useammin juova

ryhmä määrittyi korkeamman elämyshakuisuuden ja vähemmän tai harvemmin juova ryhmä

matalamman elämyshakuisuuden perusteella. Kuten yksittäisten jatkuvien

temperamenttipiirteiden ja alkoholinkäytön välisissä yhteyksissäkin, vaikeuksien välttämisellä

ei näyttäisi olevan yhteyttä alkoholinkäyttöön edes silloin, kun sitä käytetään Cloningerin

typologian mukaisessa luokittelussa, vaan elämyshakuisuus vaikuttaisi olevan selkeästi

merkityksellisin temperamenttitekijä. Ne, joilla oli sekä elämyshakuisuus että vaikeuksien

välttäminen korkea tuntuivat käyttävän alkoholia keskimäärin samalla tavalla kuin tyypin II

mukaiset henkilöt Tyypin I mukaiset henkilöt eivät erottautuneet mistään ryhmästä

runsaammalla tai useammin tapahtuvalla alkoholinkäytöllä. On mahdollista että korkean

vaikeuksien välttämisen rooli alkoholin runsaan käytön ja alkoholismin kehittymisen kannalta

tulee keskeisemmäksi vasta myöhäisemmällä aikuisiällä (Cloninger, 1987b; Le Bon ym., 2004;

Meszaros ym., 1996). Alkoholismityyppi I:n alkamisikä on Cloningerin (1987b) mukaan

aikaisintaan 25-vuoden iässä, joten sitä ei tämän tutkimuksen aineistossa teorian mukaan

kuuluisi juurikaan esiintyä. Tämä voisi osaltaan selittää tyypin I mukaisten henkilöiden oletettua

vähäisempää alkoholinkäyttöä.

Aiempi tutkimus ei ole kunnolla onnistunut erottelemaan myöskään alkoholisteja Cloningerin

teorian mukaisen temperamentti-typologian perusteella (Basiaux ym., 2001; Lim ym., 2008;

Nixon & Parsons, 1990). Tässä tutkimuksessa temperamentiltaan alkoholistityyppejä vastaavat

ryhmät eivät erottuneet kunnolla muista ryhmistä myöskään alkoholin kulutuksen, alkoholin

runsaan käytön frekvenssin tai suurimman kerralla nautitun alkoholimäärän suhteen silloin, kun

tutkitaan eri tavoin alkoholia käyttävää nuorta aikuisväestöä, jossa suurella osalla

alkoholinkäyttö ei ole haitallista. Krebs ym (1998) saivat samansuuntaisia tuloksia terveiden

opiskelijoiden otoksessa; ainoastaan temperamentiltaan tyyppiä II vastaava ryhmä erottui muista

useammin tapahtuvan juomisen suhteen.

Cloningerin (1987b) mukaan alkoholismityyppiä II esiintyy lähes yksinomaan miehillä.

Tyyppiä II vastaavat henkilöt eivät kuitenkaan miesten ryhmässä eronneet merkitsevästi
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minkään alkoholinkäytön muuttujan suhteen muista ryhmistä. Eroja ryhmien välillä löytyi

ainoastaan naisilla. Ryhmien keskiarvojen erot olivat kuitenkin miehillä hyvin samansuuntaisia

kuin naisilla, mutta miehillä suuremmat hajonnat estivät erojen muodostumisen merkitseviksi.

Yllättävää oli kuitenkin se, ettei temperamenttipiirreyhdistelmien välillä ollut merkitseviä eroja

suurimman kertamäärän suhteen kummallakaan sukupuolella. Suurin kertamäärä on

voimakkaasti yhteydessä alkoholiriippuvuusdiagnoosiin (Saccone ym., 2000), joten

alkoholismityyppien olisi voinut olettaa erottautuvan nimenomaan kyseisen muuttujan suhteen.

Henkilöitä, joiden juomistapa on humalahakuinen, vaikutti olevan yhtälailla kaikkien

temperamenttiyhdistelmien ryhmissä. Cloninger (1987b) kuitenkin korostaa, että

alkoholistityypit edustavat puhtaimmillaan jatkumon ääripäitä, eli useimmiten

alkoholinkäyttäjillä on piirteitä molemmista ryhmistä. Tyypille I ominainen ahdistuksen lievitys

ja tyypille II ominainen euforian aktivaatio ovat neuroadaptiivisia mekanismeja, jotka eivät sulje

toisiaan pois (Sigvardsson ym., 1996). On myös ehdotettu, ettei tyypissä II olisi välttämättä kyse

alkoholiriippuvuudesta, vaan ensisijaisimmin antisosiaalisesta persoonallisuushäiriöstä (Irwin,

Schuckit & Smith, 1990).

4.5 Tutkimuksen rajoitukset ja haasteet tutkimukselle tulevaisuudessa

Tämän tutkimuksen perusteella ei voida tehdä varmoja syy-seuraus-suhteita temperamentin ja

alkoholinkäytön välisestä yhteydestä, sillä temperamenttia ei ollut mitattu varhaisemmalla iällä.

Temperamentti on kuitenkin persoonallisuuden biologispohjainen perusta (Cloninger, 1987a;

Cloninger ym., 1993; Goldsmith ym., 1987; Rothbart & Bates, 1998), joten se oletetaan hyvin

pysyväksi. Näin ollen on todennäköisempää, että temperamentilla on vaikutuksensa

alkoholinkäyttöön kuin että alkoholinkäyttö vaikuttaisi temperamenttiin. On tosin esitetty myös

mahdollisuutta, että pitkään jatkunut runsas alkoholikäyttö muokkaisi aivojen serotonergista

toimintaa siten, että vaikeuksien välttäminen korostuisi, ja Cloningerin alkoholismitypologian

tyypin I temperamenttipiirreyhdistelmä voisi osin olla seurausta runsaasta alkoholinkäytöstä

(Berglund ym., 2006). Iäkkäiden alkoholistien onkin havaittu olevan vaikeuksien välttämisessä

keskivertoa korkeammalla (Le Bon ym., 2004; Meszaros ym., 1996). Tämän tutkimuksen

henkilöt olivat kuitenkin nuoria aikuisia, eikä vaikeuksien välttämisen ja alkoholinkäytön välillä

myöskään todettu yhteyttä. Balldin, Berggren ja Lindstedt (1992) havaitsivat 30 60 -vuotiaiden

alkoholistien aivoissa madaltuneen dopamiinireseptorien tilan. Pitkään jatkunut runsas

alkoholikäyttö saattaa näin ollen myös vähentää elämyshakuisuutta vähentämällä
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dopamiinireseptorien herkkyyttä. Tämän tutkimuksen henkilöt olivat kuitenkin nuoria aikuisia,

joten heillä ei vielä ollut kovin pitkää alkoholinkäyttöhistoriaa. Näin ollen elämyshakuisuuden

ja alkoholinkäytön välinen positiivinen yhteys oli täysin odotettu. Yhteyden tutkiminen jatkossa

pitkien seurantatutkimuksien avulla toisi hyödyllistä uutta tietoa.

Vaikka elämyshakuisuuden ja alkoholinkäytön välinen yhteys ei tämän tukimuksen perusteella

johtunut pelkästään molemmille yhteisistä perhetekijöistä, ei tämän tutkimuksen perusteella

voida kuitenkaan sulkea pois tällaisten kolmansien tekijöiden mahdollista osuutta. Yksi

tällainen ympäristötekijä saattaisi olla vanhempien alkoholinkäyttö (Kestilä ym., 2008; Ravaja

& Keltikangas-Järvinen, 2001) ja yksi tällainen geneettinen tekijä saattaisi olla aivojen

dopamiinin toimintaa säätelevän DRD4-geenin muoto (Ekelund ym., 1999; Hutchison ym.,

2002; Keltikangas-Järvinen ym., 2003a). Tulevissa tutkimuksissa tulisi selvittää tarkemmin

geneettisten ja ympäristötekijöiden osuutta temperamentin ja alkoholinkäytön väliseen

yhteyteen. Erityisesti temperamentille ja alkoholinkäytölle yhteisten geneettisten ja

ympäristötekijöiden vaikutusta niiden väliseen yhteyteen olisi hyödyllistä selvittää myös

sukupuolittain. Esimerkiksi geneettisistä tekijöistä DRD4-geenin muoto näyttäisi olevan

nimenomaan miehillä yhteydessä alkoholinkäyttöön (Laucht, Becker, Blomeyer & Schmidt,

2007), ja alkoholismin perinnöllisyydestä ylipäätään on saatu vahvempaa näyttöä miesten kuin

naisten osalta (McGue ym., 1992), ja esimerkiksi Cloningerin alkoholistityyppi II vaikuttaisi

hyvin perinnölliseltä, ja sitä esiintyy lähes yksinomaan miehillä (Cloninger ym., 1981). Tämän

tutkimuksen otos oli liian pieni sukupuolierojen selvittämiseen temeperramentin ja

alkoholinkäytön yhteisten perhetekijöiden suhteen.

Tutkittaessa temperamenttipiirreyhdistelmäluokkien yhteyttä alkoholinkäyttöön, jätettiin tässä

tutkimuksessa hyväksynnän hakeminen pois analyyseista, kun haluttiin säilyttää luokkakoot

riittävän suurina. Hyväksynnän hakeminen on aiemmin osoittautunut heikoimmin validiksi

Cloningerin alkoholismitypologian kannalta (Cannon ym., 1993; Earleywine ym., 1992). Tässä

tutkimuksessa kuitenkin todettiin hyväksynnän hakemisella itsenäinen yhteys suurimpaan

kerralla nautittuun alkoholimäärään molemmilla sukupuolilla. Hyväksynnän hakemisen

käyttäminen alkoholistityyppien luokittelussa vaikeuksien välttämisen sijaan tai sen rinnalla

olisi siten saattanut muuttaa tuloksia. Yoshinon ym (1994) tutkimuksessa alkoholismityypit

erottuivat elämyshakuisuuden ja nimenomaan hyväksynnän hakemisen suhteen.
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Koska temperamenttipiirteet ovat normaalisti jakautuneita, sijoittuu suurin osa

tutkimushenkilöistä hyvin lähelle keskiarvoa sekä elämyshakuisuudessa että vaikeuksien

välttämisessä. Cloninger (1987a; 1987b) olettaa äärimmäisyydet temperamentin suhteen

epäadaptiivisimmiksi, ja siten myös alkoholiriippuvuudelle altistavimmiksi. Näin ollen mitä

kauempana keskiarvosta henkilö on temperamentin suhteen, sitä suurempi riski hänellä on

alkoholisoitua. Voisikin olla hyödyllistä tutkia äärimmäisten temperamenttien yhteyttä

alkoholinkäyttöön ja alkoholiriippuvuuteen, jolloin voitaisiin päästä käsiksi myös yhteyksiin,

jotka eivät ole lineaarisia. Temperamenttipiirreyhdistelmäluokkien muodostaminen

temperamenttiasteikkojen mediaanien avulla siten, että kaikki henkilöt kuuluivat väkisinkin

johonkin luokkaan, saattoi olla hieman keinotekoista. Tässä tutkimuksessa luokkakoot olisivat

kuitenkin tulleet liian pieniksi, mikäli temperamenttipiirreyhdistelmäluokat oltaisi muodostettu

vain ääriarvoja temperamenttipiirteistä saaneista henkilöistä. Lisäksi tässä tutkimuksessa ei

luokiteltu alkoholisteja, vaan haluttiin saada jatkuvanluontoisempaa tietoa alkoholikäytöstä.

Cloningerin alkoholistitypologian mukaisten tyyppien tunnistaminen temperamentin perusteella

saattaisi vaatia pidempiä seurantatutkimuksia.

Tämän tutkimuksen tulokset ovat sovellettavissa pääasiassa nuoreen aikuisväestöön Suomessa

ja Suomen kaltaisissa olosuhteissa. Tutkimusaineisto koostui kaksosista, eikä kaksosten ole

todettu eroavat muista tämän tutkimuksen kannalta keskeisten muuttujien suhteen (Pulkkinen,

Vaalamo, Hietala, Kaprio & Rose, 2003).

Tämän tutkimuksen aineisto oli jossain määrin valikoitunutta tutkitun ilmiön, alkoholinkäytön

suhteen. Tulosten yleistettävyyden kannalta merkittävää kuitenkin on, että tutkimukseen ei

kuitenkaan valittu pelkästään alkoholinkäytön runsauden tai hyvin vähäisen käytön perusteella,

vaan kaksosparien erojen ja yhtäläisyyksien perusteella, ja lisäksi mukana oli satunnaisesti

valittuja kaksospareja. Tutkimushenkilöt käyttivät keskimäärin hieman koko FinnTwin-16 -

aineiston henkilöitä enemmän alkoholia.

Tiedot sekä temperamentista että alkoholinkäytöstä perustuvat itsearviointiin. Alkoholinkäyttöä

kuvaavista muuttujista edellisen viikon määrä alkoholiannoksina kysyttiin haastattelussa.

Alkoholin runsaan käytön frekvenssiä ja suurinta henkilön koskaan vuorokauden aikana

nauttimaa määrä koskevia kysymyksiin sekä temperamenttikysymyksiin vastattiin täyttämällä

itsearviointilomake. Käytetyt itsearviointimenetelmät on todettu luotettaviksi mittareiksi

(Bucholz ym., 1994; Lidgren, 2002), vaikka ne yksilötasolla ovatkin riippuvaisia
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tutkimushenkilöiden itsearvioinnin totuudenmukaisuudesta. Sosiaalisesti suotavan vastaustyylin

ei ole todettu olevan yhteydessä TCI-R:ään (Kijima, Tanaka, Suzuki, Higuchi & Kitamura,

2000).

Cloningerin temperamenttipiirteiden alaskaalojen samoin kuin luonnepiirteiden yhteys

alkoholinkäyttöön on jäänyt tutkimuksissa vaille suurempaa huomiota, joten yhteyksiä olisi

syytä kartoittaa tulevaisuudessa. Cloningerin teorian luonneasteikoista itseohjautuvuuden on

havaittu olevan keskimääräistä matalampi alkoholiriippuvaisilla (Basiaux ym., 2001; Le Bon,

ym., 2004) ja tyypin II alkoholisteilla matalampi kuin tyypillä I (Basiaux ym., 2001).

4.6 Johtopäätökset

Tämä tutkimus antoi vahvistusta useasti aiemmin todetulle elämyshakuisuuden ja

alkoholinkäytön väliselle yhteydelle. Elämyshakuisuus oli molemmilla sukupuolilla

positiivisessa yhteydessä kaikkiin alkoholinkäyttöä kuvaaviin muuttujiin. Tässä tutkimuksessa

todettiin lisäksi kaksosparien avulla, että elämyshakuisuuden ja alkoholinkäytön välinen yhteys

ei ole pelkästään seurausta joistain kolmansista perheittäin vaihtelevista geneettisistä tai

ympäristötekijöistä, jotka ovat yhteydessä sekä elämyshakuisuuteen että alkoholinkäyttöön (ks.

Dick ym., 2000). Tällaisten kolmansien tekijöiden mahdollista osuutta elämyshakuisuuden ja

alkoholinkäytön yhteydessä ei kuitenkaan voi sulkea pois.

Tässä tutkimuksessa havaitut yllättävät yhteydet olivat Cloningerin temperamenttipiirteistä

molemmilla sukupuolilla todettu hyväksynnän hakemisen negatiivinen yhteys ja miehillä

sinnikkyyden positiivinen yhteys suurimpaan henkilön koskaan kerralla nauttimaan

alkoholimäärään. Opiskeluvuosien määrä oli odotettua heikompi alkoholinkäytön ennustaja.

Temperamenttipiirreyhdistelmäluokat eivät tässä tutkimuksessa eronneet toisistaan

alkoholinkäytön suhteen Cloningerin alkoholistitypologian mukaisesti. Tutkimushenkilöt olivat

nuoria aikuisia, joiden keskuudessa ei myöhemmin alkavaa alkoholismityyppiä I välttämättä

vielä esiinny. Kahden alkoholismityypin erotteleminen Cloningerin typologian mukaisesti

temperamentin suhteen ei ole yleensä onnistunut kunnolla alkoholistien otoksissakaan (Basiaux

ym., 2001; Lim ym., 2008; Nixon & Parsons, 1990). Alkoholismin alkamisikä on keskeinen

tyyppejä erottava tekijä, joten pitempien seurantatutkimuksien avulla voitaisiin saada tarkemmin
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selvyyttä temperamenttiin liittyvistä kehityspoluista alkoholinkäytön ja alkoholismiriskin

kannalta.

Aiemmissa tutkimuksissa on usein vertailtu alkoholistiryhmiä toisiinsa ja terveisiin

kontrolliryhmiin. Tässä tutkimuksessa pyrittiin löytämään jatkumoyhteyksiä alkoholinkäytön

suhteen. Nautittu alkoholimäärä aiheuttaa terveyshaitat eikä riippuvuus sinänsä, ja lisäksi

määrällisesti runsas alkoholinkäyttö johtaa helposti riippuvuuteen. Tässä tutkimuksessa otettiin

huomioon kaikki Cloningerin temperamenttipiirteet kartoitettaessa yhteyksiä alkoholinkäyttöön,

ja mahdollinen yhteyden selittyminen pelkästään perhetekijöillä selvitettiin.

Tutkimusten taustalla on ensisijaisesti pyrkimys alkoholiriippuvuuden ja ongelmakäytön

riskitekijöiden tunnistamisen ja ennaltaehkäisevien keinojen löytämiseen. On todettu, että DSM-

IV:n diagnostisten kriteerien mukaan alkoholiriippuvuudesta kärsii jossain elämän vaiheessa yli

20% miehistä ja yli 5% naisista (Heath ym., 1997; Prescott & Kendler, 1999), Suomessa hieman

harvempi (Pirkola, Lönnqvist, ym., 2002; Pirkola, Poikolainen & Lönnqvist, 2006).

Alkoholiriippuvuuden kehittyminen on mahdollista kaiken ikäisillä (Atkinson, Tolson & Turner,

1990). Toisaalta on myös henkilöitä, joilla on jossain elämänvaiheessa ollut alkoholiriippuvuus-

diagnoosi, mutta alkoholinkäyttö pysyy kuitenkin myöhemmin kohtuullisissa rajoissa (Whitfield

ym., 2004). Etenkin varhain nuoruusiässä aloitetun alkoholinkäytön on todettu olevan

yhteydessä myöhempiin alkoholiin liittyviin ongelmiin (Duncan ym., 1997; Grant & Dawson,

1997). Esimerkiksi Grant ym (2001) esittivät, että jokainen vuosi, jolla alkoholin käytön

aloittamista saadaan viivytettyä, laskisi nuorilla todennäköisyyttä alkoholiriippuvuuden

kehittymiselle 5 9 %:lla. Siksi alkoholinkäyttötaipumusten taustalla olevien tekijöiden

tunnistaminen jo mahdollisimman nuorilla voisi auttaa erilaisten interventioiden suunnittelussa.

Tämä poikkileikkaustutkimus antoi vahvistusta aiemmin todetulle elämyshakuisuuden ja

alkoholinkäytön väliselle yhteydelle. Tutkimus toi uutta tietoa siitä, että yhteys on itsenäinen

eikä pelkästään riippuvainen perhetekijöistä. Tulos voi olla hyödyllinen runsaan

alkoholinkäytön ja alkoholiriippuvuuden alttiuksien tunnistamisen kannalta. Jatkossa

geneettisten ja ympäristötekijöiden vaikutusta temperamentin ja alkoholinkäytön väliseen

yhteyteen tulisi kartoittaa tarkemmin. Myös pitempiä seurantatutksia tarvitaan, kun kartoitetaan

persoonallisuustekijöiden alkoholiriippuvuudelle altistavia kehityskulkuja.
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