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Tiivistelmä 

Tavoitteet. Nuoruus on haavoittuvaista aikaa vuorokausirytmin säätelyvaikeuksien ja 
psykiatristen häiriöiden kehittymisen kannalta. Niiden välisiä yhteyksiä on kuitenkin tutkittu 
niukasti nuoruudessa. Tässä tutkimuksessa tarkastellaan vuorokausirytmin säätelyvaikeuksien 
yhteyttä psykiatrisiin häiriöihin sekä välittääkö kronotyyppi tätä yhteyttä. Vuorokausirytmin 
säätelyvaikeuksina tarkastellaan viikon ja viikonlopun myöhäisiä nukkumaanmenoaikoja, 
unen kestoa sekä keskihajontojen vaihtelua nukkumaanmenoajoissa ja unen kestossa. Lisäksi 
tarkastellaan sukupuolten välisiä eroja. 

Menetelmät. Tähän poikkileikkaustutkimukseen osallistui 317 helsinkiläisnuorta (69.7 % 
tyttöjä), jotka olivat 16−18-vuotiaita. Tutkimuksen aineisto on osa Helsingin 
yliopiston SleepHelsinki! -kohorttitutkimuksen toista vaihetta. Vuorokausirytmin 
säätelyvaikeuksien ja kronotyypin arvioimiseen käytettiin aktigrafia, ja psykiatristen 
häiriöiden arvioimiseen käytettiin MINI-haastattelua. Yhteyksiä tutkittiin logistisen 
regressioanalyysin ja mediaatioanalyysin avulla. 

Tulokset ja johtopäätökset. Arjen nukkumaanmenoaikojen keskiarvo ja keskihajontojen 
vaihtelu sekä viikonlopun nukkumaanmenoaikojen keskihajontojen vaihtelu olivat 
yhteydessä masennusriskiin. Sen sijaan arjen ja viikonlopun nukkumaanmenoaikojen 
keskiarvojen ja arjen nukkumaanmenoaikojen ja unen keston keskihajontojen vaihtelu olivat 
yhteydessä itsetuhoisuuden riskiin. Arjen nukkumaanmenoaikojen ja unen keston 
keskihajontojen vaihtelu sekä viikonlopun nukkumaanmenoaikojen keskiarvo olivat 
yhteydessä epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön riskiin. Vuorokausirytmin säätelyvaikeudet 
eivät olleet yhteydessä ahdistuneisuushäiriöihin. Kronotyyppi välitti viikonlopun 
nukkumaanmenoaikojen keskiarvon yhteyttä epäsosiaaliseen persoonallisuushäiriöön. 
Sallimalla joustavammat aikataulut koulumaailmassa ja työelämässä voitaisiin tukea nuorten 
kehitystä, helpottaa koulunkäyntiä ja auttaa ehkäisemään vuorokausirytmin säätelyvaikeuksia 
ja psykiatrisia häiriöitä nuoruudessa.  

Avainsanat 
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Abstract 

Aims. Adolescence is a vulnerable developmental stage to develop psychiatric disorders and 
circadian rhythm regulation difficulties (CRRDs). Studies investigating the associations of 
them are scarce. The aim of this study is to examine the association of CRRDs and 
psychiatric disorders, and whether the association is mediated by chronotype. CRRDs include 
late bedtimes, alteration in sleep duration and variation in standard deviations (SD) of 
bedtimes and sleep duration on weekdays and weekends. Gender differences are also 
examined. 

Methods. The data was from a Finnish cohort study SleepHelsinki! Study participants were 
16‒18-year-old adolescents (n=317, 69.7% girls). CRRDs and chronotype were assessed with 
actigraph. Psychiatric disorders were assessed with The Mini-International Neuropsychiatric 
Interview. Statistical analyses used were logistic regression and mediation analysis. 

Results and Conclusions. Variations in means and SDs of bedtimes on weekdays, and 
alterations in SDs of bedtimes on weekends were associated with increased risk of 
depression. Alterations in mean bedtimes on weekdays and on weekends were associated 
with increased risk of suicidality, and alterations in SDs of bedtimes and sleep duration on 
weekdays were associated with increased risk of suicidality and antisocial personality 
disorder. CRRDs were not associated with anxiety disorders. Chronotype mediated the 
association between mean bedtimes on weekends and antisocial personality disorder. 
Allowing flexible schedules at school and work could support adolescents’ development, help 
studying and prevent CRRDs and psychiatric disorders in adolescence. 
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1. JOHDANTO 
 

Nuoruus alkaa puberteetistä ja kattaa ikävuodet 12–22, joiden aikana tapahtuu suuria 

biologisia, psyykkisiä ja sosiaalisia muutoksia (Marttunen & Kaltiala-Heino, 2013). Nämä 

muutokset heijastuvat myös nuoren vuorokausirytmin säätelyyn sekä vuorokausirytmin 

säätelyvaikeuksiin, kuten nukkumaanmenoaikojen viivästymiseen ja unen vähenemiseen 

kouluviikolla (katsaus: Hagenauer, Perryman, Lee & Carskadon, 2009; katsaus: Carskadon, 

Acebo & Jenni, 2004; Giannotti, Cortesi, Sebastiani & Ottaviano, 2002). Vuorokausirytmin 

säätelyvaikeuksista voi seurata unenpuutetta, joka voi ajan kuluessa muuttua krooniseksi 

(Hagenauer ym., 2009; Carskadon ym., 2004; Giannotti ym., 2002). Onkin todettu, ettei suuri 

osa nuorista saa riittävästi unta (katsaus: Colrain & Baker, 2011; meta-analyysi: Gardner & 

Dohnt, 2011; Wolfson & Carskadon, 1998). 

Uni on tärkeää nuoren kognitiivisen, psyykkisen ja fyysisen kehityksen kannalta, ja 

unenpuutteella ja uniongelmilla voi olla kauaskantoisia seurauksia nuorten terveydelle ja 

koulunkäynnille (katsaus: Brand & Kirov, 2011). Unenpuute on yhteydessä masentuneeseen 

mielialaan (katsaus: Short & Chee, 2019; Carskadon ym., 2004; Wolfson & Carskadon, 

1998), vuorokausirytmin häiriöihin, suurempaan onnettomuusriskiin, poissaoloihin koulusta 

(Giannotti ym., 2002) lisääntyneeseen päihteiden käyttöön (katsaus: Crowley, Wolfson, 

Tarokh & Carskadon, 2018; Colrain & Baker, 2011; Carskadon & Acebo, 2002) sekä unen 

rakennemuutoksiin nuoruudessa (Carskadon & Dement, 1981). Lisäksi unenpuute vaikuttaa 

koulumotivaatioon (katsaus: Gradisar, Gardner & Dohnt, 2011) ja heikentää kognitiivisia 

toimintoja, kuten tarkkaavaisuutta, oppimista ja muistia (Crowley ym., 2018). Unenpuutteen 

negatiiviset vaikutukset kasautuvat ajan myötä (Short & Chee, 2019): on esimerkiksi 

havaittu, että alle kuuden tunnin yöuni on yhteydessä psykiatristen häiriöiden kroonisuuteen 

nuoruudessa (Glozier ym., 2014). Unella on siis vaikutusta useisiin elämän osa-alueisiin, 

kuten psyykkiseen hyvinvointiin, sosiaalisiin suhteisiin sekä koulunkäyntiin (Gradisar ym., 

2011). Riittävän pitkä ja virkistävä yöuni on keskeinen hyvinvoinnin, toimintakyvyn (Short 

& Chee, 2019; Gradisar ym., 2011) sekä elämänlaadun osatekijä (Carskadon, 1990).  

Unen ja valveen optimaalisen ajoittumisen määrittää suprakiasmaattinen tumake (katsaus: 

Zee & Manthena, 2007), jonka toimintaa ohjaavat kellogeenit. Niistä osan on ehdotettu 

liittyvän myös joidenkin psykiatristen häiriöiden, kuten masennuksen, kaksisuuntaisen 

mielialahäiriön ja skitsofrenian, ilmenemiseen (katsaus: Rosenwasser, 2010). 

Vuorokausirytmin viivästyminen voi olla osatekijänä psykiatristen häiriöiden synnyssä, ja 
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iltakronotyypin eli uni-valverytmin myöhemmän ajoittumisen onkin havaittu olevan 

yhteydessä tunne-elämän ongelmiin (Fares ym., 2015). Lisäksi iltakronotyypin on havaittu 

esiintyvän usein psykiatristen häiriöiden yhteydessä (Fares ym., 2015) ja olevan niiden 

riskitekijä (Li ym., 2018). Unen sekä behavioraalisten ja tunne-elämän ongelmien välinen 

yhteys on kuitenkin kaksisuuntainen: esimerkiksi myöhään valvomisesta ja aikaisin kouluun 

heräämisestä syntyvä unenpuute voi vaikuttaa kielteisesti mielialaan ja käyttäytymiseen, 

mistä voi seurata tunne-elämän ongelmia, jotka puolestaan häiritsevät unta (Brand & Kirov, 

2011; katsaus: Harvey, Mullin & Hinshaw, 2006; katsaus: Abad & Guilleminault, 2005; 

Carskadon, 1990). 

Nuoruus on haavoittuva ajanjakso niin psykiatristen häiriöiden puhkeamisen kuin 

vuorokausirytmin säätelyn häiriintymisen kannalta (Fares ym., 2015). Tästä huolimatta 

vuorokausirytmin säätelyvaikeuksien ja psykiatristen häiriöiden välisiä yhteyksiä 

nuoruudessa on tutkittu vähän. Suurimmassa osassa vuorokausirytmin säätelyvaikeuksien ja 

psykiatristen häiriöiden välisiä yhteyksiä kartoittaneissa tutkimuksissa nuorten 

vuorokausirytmin säätelyä on arvioitu kyselylomakkein (esim. Gelbmann ym., 2012; 

Giannotti ym., 2002). Täten tarvitaan objektiivisten menetelmien avulla arvioitua tietoa 

nuorten vuorokausirytmin säätelystä ja sen yhteyksistä psykiatrisiin häiriöihin. Tässä 

tutkielmassa selvitetään aktigrafilla mitattujen vuorokausirymin säätelyvaikeuksien yhteyttä 

psykiatrisiin häiriöihin nuoruudessa. 

 

1.1 Vuorokausirytmin säätely 
 

Vuorokausirytmi koostuu useimmilla ihmisillä hieman yli 24 tunnin pituisista uni-

valvejaksoista, joita ohjaa hypotalamuksessa sijaitseva keskuskello, suprakiasmaattinen 

tumake (katsaus: Crowley, Acebo & Carskadon, 2007). Uni-valvejaksojen pituudessa on 

yksilöllisiä eroja, mutta terveellä nuorella ne ovat keskimäärin 24.27 tunnin pituisia (katsaus: 

Carskadon ym., 2004).  

Keskuskellon tahdistuminen 24 tunnin pituiseen vuorokauteen tapahtuu ulkoisten 

aikamerkkien, kuten valon määrän vaihtelun, avulla (Duffy & Wright, 2005; Moore, 1997). 

Vuorokausirytmin tahdistajina toimivat myös esimerkiksi käpyrauhasen erittämä melatoniini 

(Dijk and Czeisler, 1995), kehon lämpötila sekä ympäristön ärsykkeet (katsaus: Kolla, Auger 

& Morgenthaler, 2012; Borbély & Wirz‐Justice, 1982). Sisäsyntyisen vuorokausirytmin 
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säätelyjärjestelmän tehtävänä on sovittaa yhteen kehon toimintoja keskenään ja ympäristön 

kanssa (katsaus: Waddington Lamont, Legault-Coutu, Cermakian & Boivin, 2007). 

Suprakiasmaattisen tumakkeen toimintaa ohjaavat kellogeenit, joiden toiminta ulottuu 

useisiin solutyyppeihin, kudoksiin ja elimiin (Rosenwasser, 2010). Verkkokalvon 

fotoreseptorit aistivat valoisuuden muutoksia, ja tämä tieto kulkee retinohypotalaamista rataa 

pitkin suprakiasmaattiselle tumakkeelle (Lewy & Sack, 1989). Illalla melatoniinin eritys 

lisääntyy tavanomaisen nukkumaanmenoajan lähestyessä ja vähenee aamulla tavanomaisen 

heräämisajankohdan lähestyessä (Crowley ym., 2007). Altistuminen valolle illalla tai 

alkuyöstä ennen alinta kehon lämpötilaa siirtää sirkadiaanista rytmiä myöhemmäksi, jolloin 

syntyy vaiheviivästymä (Zee & Manthena, 2007). Sen sijaan kirkas valo varhain aamulla 

(alimman kehon lämpötilan jälkeen) siirtää sirkadiaanista rytmiä aikaisemmaksi. Unen 

säätelyn kannalta keskeistä on siis unen ja kehon lämpötilän suhde: unialttius on suurin kehon 

lämpötilan ollessa alimmillaan ja pienin kehon lämpötilan ollessa korkeimmillaan (Borbély & 

Wirz‐Justice, 1982). Lisäksi unideprivaation jälkeen unialttius on suurempi kuin 

tavanomaisen hereilläoloajan jälkeen (Borbély & Wirz‐Justice, 1982).  

 

1.1.1 Unen kaksiprosessimalli 
 

Unen ja valvetilan säätelyjärjestelmien vuorovaikutusta kuvataan unen kaksiprosessimallilla 

(Borbély, Daan, Wirz‐Justice, & Deboer, 2016; Borbély & Wirz‐Justice, 1982). Mallin 

mukaan käyttäytymisen tasolla näkyvää uni-valverytmiä säätelevät sirkadiaaninen ajastava 

komponentti eli sisäsyntyinen vuorokausirytmi (Prosessi C) ja valveen aikana kumuloituva 

homeostaattinen unen tarve (Prosessi S) (Borbély ym., 2016; Borbély & Wirz‐Justice, 1982). 

Näistä toisistaan riippumattomista prosesseista syntyy uni-valverytmi. Prosessi S lisää 

valveilla oltaessa homeostaattista unen tarvetta eli unipainetta, joka poistuu unen aikana, kun 

taas Prosessi C kuvaa sisäsyntyistä vuorokausirytmiä, joka tahdistaa uni-valverytmiä siten, 

että nukkuminen ajoittuu optimaalisimpaan vuorokaudenaikaan (Borbély ym., 2016; Borbély 

& Wirz‐Justice, 1982). Unen kaksiprosessimallilla on ollut suuri vaikutus unen tutkimiseen, 

ja sitä onkin käytetty viitekehyksenä useissa nuoruuden vuorokausirytmin säätelyn muutoksia 

kartoittavissa tutkimuksissa (esim. Jenni, Achermann & Carskadon, 2005; Carskadon ym., 

2004; Carskadon & Acebo, 2002). 
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1.1.2 Vuorokausirytmin säätely nuoruudessa 
 

Univaiheen viivästyminen on normatiivinen kehitysprosessi nuoruudessa (Taylor, Jenni, 

Acebo & Carskadon, 2005), mikä on todettu useissa poikittais- ja pitkittäistutkimuksissa 

(esim. katsaus: Darchia & Cervena, 2014; Crowley ym., 2007) sekä maailmanlaajuisesti 

kulttuurista ja sosioekonomisesta asemasta riippumatta (Darchia & Cervena, 2014; 

Carskadon ym., 2004). Nuorten unelle tyypillisiä piirteitä ovatkin nukkumaamenoaikojen 

viivästyminen arkena ja viikonloppuna sekä myöhempään nukkuminen ja pidempi unen kesto 

viikonloppuna kuin arkena (Gradisar ym., 2011).  

Vuorokausirytmin kehityksellisen viivästymän on esitetty liittyvän keskuskellon 

sirkadiaanisen jakson pidentymiseen, jolloin myös melatoniinin eritys siirtyy myöhemmäksi 

(Crowley ym., 2007; Carskadon ym., 2004). Tämän sisäisen jakson onkin havaittu olevan 

nuorilla pidempi kuin aikuisilla (Carskadon ym., 2004). Lisäksi on arveltu, että sisäsyntyisen 

vuorokausirytmin vaiheviivästymä nuoruudessa voisi selittyä valolle herkistymisen 

muutoksilla, mutta tästä saatu näyttö on ristiriitaista (Crowley ym., 2018; Colrain & Baker, 

2011; Hagenauer ym., 2009; Crowley ym., 2007; Carskadon ym., 2004).  

 

1.1.2.1 Iän ja puberteetin vaikutus vuorokausirytmiin 
 

Homeostaattinen unipaine kasautuu hitaammin puberteetin kuin esipuberteetin aikana (Taylor 

ym., 2005), mikä edesauttaa varttuneempien nuorten uni-valverytmin viivästymistä ja 

valvomista aiempaa myöhempään (Jenni ym., 2005; Carskadon ym., 2004). Puberteetin 

vaiheen onkin havaittu olevan positiivisessa yhteydessä myöhempään vuorokausirytmin 

ajastumiseen (Carskadon, Vieira & Acebo, 1993) sekä melatoniinin myöhempään 

erittymiseen (Carskadon ym., 2004; Carskadon, Acebo, Richardson, Tate & Seifer, 1997). 

Nukkumaanmenoaikojen viivästymisen lisäksi myös unen keston on havaittu lyhenevän 

nuoruudessa iän myötä (Gradisar ym., 2011; Sadeh, Dahl, Shahar & Rosenblat-Stein, 2009), 

ja nukahtamisvaikeuksien on havaittu lisääntyvän etenkin tytöillä (Leger, Beck, Richard & 

Godeau, 2012).  

Suurempien itsearvioitujen puberteetin fyysisten muutosten ja niiden lisääntyminen ajan 

myötä on todettu olevan yhteydessä objektiivisesti mitattuun viivästyneeseen 

nukahtamisaikaan, vähentyneeseen yöuneen, vähäisempään unitehokkuuteen ja yönaikaisten 
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heräilyjen lisääntymiseen, kun iän vaikutus on vakioitu (Sadeh ym., 2009). Samassa 

pitkittäistutkimuksessa uni-valverytmin muutosten on havaittu ennustavan puberteettiin 

liittyviä kehon muutoksia, kun iän ja sukupuolen vaikutus on vakioitu, mutta puberteetin 

fyysiset muutokset eivät ennusta uni-valverytmin muutoksia (Sadeh ym., 2009). Nuoruudessa 

tapahtuvat uni-valverytmin muutokset voivat täten olla havaittavissa ennen kehon muutoksia. 

 

1.1.2.2 Ympäristön vaikutus vuorokausirytmiin 
 

Nukkumaanmenoajan viivästymiseen vaikuttavia ympäristötekijöitä nuoruudessa ovat muun 

muassa vanhempien vähentynyt vaikutus nukkumaanmenoaikoihin, nuoren lisääntynyt 

autonomia (katsaus: Kivelä, Papadopoulos & Antypa, 2018), lisääntynyt kotitehtävien määrä 

sekä teknologian käytön kyllästämä vapaa-aika (Short & Chee, 2019; Sadeh ym., 2009; 

Carskadon ym., 2004; Crowley ym., 2007) ja digitaalisen median käyttö ennen 

nukkumaanmenoa (Crowley ym., 2018).  

Myös koulunkäynti vaikuttaa nuorten uneen. Nuoret nukkuvat kouluviikolla vähemmän kuin 

viikonloppuisin (Gradisar ym., 2011; Crowley ym., 2007; Carskadon & Acebo, 2002) 

tyttöjen herätessä kouluaamuisin keskimäärin poikia aikaisemmin (Crowley ym., 2007; 

Wolfson & Carskadon, 1998). Lisäksi nuoret menevät viikonloppuisin keskimäärin 1-2 tuntia 

myöhemmin nukkumaan kuin arkena eron ollessa usein suurempi varttuneemmilla nuorilla 

(Crowley ym., 2007). Etenkin varttuneemmat nuoret nukkuvat usein viikonloppuisin 

merkittävästi myöhempään kuin kouluaamuisin (Gradisar ym., 2011; Crowley ym., 2007). 

Lisäksi he menevät usein nuorempia myöhemmin nukkumaan (Gradisar ym., 2011; Crowley 

ym., 2007; Giannotti ym., 2002).  

Nukkumaanmenoaikojen viivästymisestä ja vähentyneestä yöunesta voi seurata krooninen 

unenpuute (Hagenauer ym., 2009; Carskadon ym., 2004; Giannotti ym., 2002), josta nuori ei 

välttämättä toivu täysin vaikka saisikin nukkua viikonloppuna pidempään (Short & Chee, 

2019). Erään suomalaisen tutkimuksen mukaan 15–20-vuotiaista opiskelijoista noin 20 % 

kokee, että heidän subjektiivinen unen tarpeensa ei täyty arkena eikä viikonloppuna (Lehto 

ym., 2016). Myös kansainvälisissä tutkimuksissa on todettu, että suuri osa nuorista ei saa 

riittävästi unta (Colrain & Baker, 2011; Gradisar ym., 2011; Wolfson & Carskadon, 1998). 

Nuoret nukkuvat keskimäärin 5−8 tuntia yössä (Gradisar ym., 2011), vaikka optimaalisen 
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toimintakyvyn kannalta nuorten tulisi tutkimusten mukaan saada 9 tuntia unta yössä (Short & 

Chee, 2019; Crowley ym., 2018).  

 

1.1.2.3 Kronotyypin vaikutus vuorokausirytmiin 
 

Uni-valverytmin perusteella henkilöt voidaan jakaa kronotyyppiluokkiin, joita ovat ilta-, väli- 

ja aamukronotyyppi (katsaus: Tankova, Adan & Buela-Casal, 1994). Kronotyypillä viitataan 

yksilöllisiin eroihin uni-valverytmissä, vireystilassa ja päivittäisten aktiviteettien 

ajoittumisessa (Gariépy, Riehm, Whitehead, Doré & Elgar, 2018; Carskadon ym., 1993), ja 

se voidaan määrittää esimerkiksi melatoniinin yönaikaisen erityksen alkuhetken tai unen 

keskikohdan avulla (Santisteban, Brown & Gruber, 2018; De Souza & Hidalgo, 2014). 

Iltakronotyypit valvovat myöhempään ja heräävät myöhemmin, kun taas aamukronotyypit 

menevät aikaisemmin nukkumaan ja myös heräävät aikaisemmin aamulla (Haraden, Mullin 

& Hankin, 2017; Roenneberg, Wirz-Justice & Merrow, 2003). Unen ajoittumisen 

viivästyminen nuoruudessa on yhdistetty kronotyypin kääntymiseen iltakronotyyppiä kohti 

(Hagenauer ym., 2009) noin 13 vuoden iässä (Kivelä ym., 2018; Carskadon ym., 1993).  

Kronotyyppiin vaikuttavat niin geneettiset tekijät, ikä kuin ympäristötekijätkin (Darchia & 

Cervena, 2014; Roenneberg ym., 2003). Sen sijaan tutkimuksissa on saatu ristiriitaisia 

tuloksia sukupuolten välisistä eroista kronotyyppiluokkiin sijoittumisessa: Osassa 

tutkimuksista sukupuolten välillä ei ole havaittu eroja kronotyypissä (Haraden, Mullin & 

Hankin, 2019; De Souza & Hidalgo, 2014; Giannotti ym., 2002), kun taas joidenkin 

tutkimusten mukaan iltakronotyyppi on yleisempi tytöillä (Li ym., 2018; Fares ym., 2015). 

Sen sijaan joidenkin tutkimusten mukaan iltakronotyyppi on yleisempi pojilla (Fares ym., 

2015; Randler, 2011). 

Iltakronotyyppien on todettu menevän keskimäärin kaksi tuntia aamukronotyyppejä 

myöhemmin nukkumaan, heräävän myöhemmin erityisesti viikonloppuisin sekä nukkuvan 

enemmän viikonloppuisin kuin arkena (Giannotti ym., 2002; Carskadon ym., 1993). 

Iltakronotyypeillä onkin suurempi unen tarve ja epäsäännöllisempi uniaikataulu verrattuna 

aamukronotyyppeihin (Giannotti ym., 2002; Carskadon ym., 1993).  Myös unettomuus on 

yleisempää iltakronotyypeillä kuin väli- tai aamukronotyypeillä (Li ym., 2018), ja 

iltakronotyypit nukkuvat arkena vähemmän verrattuna muihin kronotyyppeihin (Gau ym., 
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2007). Lisäksi iltakronotyypit kerryttävät univelkaa enemmän ja kärsivät päivänaikaisesta 

väsymyksestä aamukronotyyppejä enemmän (Giannotti ym., 2002).  

Erään tutkimuksen mukaan aamukronotyyppi saattaa etenkin tytöillä toimia suojaavana 

tekijänä uneen liittyvien ongelmien, kuten päiväaikaisen väsymyksen ja yöllisen heräilyn, 

sekä psyykkisten ongelmien, kuten masennuksen ja ahdistuksen, kehittymiselle väli- ja 

iltakronotyyppeihin verrattuna (Gelbmann ym., 2012). Iltakronotyyppien vuorokausirytmin 

säätelyvaikeudet heijastuvat myös tarkkaavuuden ongelmiin, heikompaan 

koulumenestykseen, lisääntyneisiin koulupoissaoloihin (Carskadon ym., 2004; Giannotti ym., 

2002), huonompaan koulumotivaatioon (katsaus: Fabbian ym., 2016) sekä tunne-elämän 

ongelmiin (Gariépy ym., 2018). Iltakronotyypin onkin todettu olevan yhteydessä useisiin 

psykiatrisiin häiriöihin (esim. Fares ym., 2015), itsetuhoisuuteen, päihteiden käyttöön (Gau 

ym., 2007) sekä vuorokausirytmin häiriöihin nuoruudessa (Kolla ym., 2012). 

 

1.1.3 Vuorokausirytmin häiriöt  
 

Sisäsyntyisen vuorokausirytmin ja valon vaihtelun välinen epätahtisuus voi johtaa 

vuorokausirytmin häiriöihin (Kolla ym., 2012), joista monet ovat yhteydessä myös 

psykiatrisiin häiriöihin (esim. APA, 2015; katsaus: Gulyani, Salas, Gamaldo, 2012). 

Vuorokausirytmin häiriöille eli uni-valverytmin häiriöille (engl. circadian rhythm sleep 

disorders, CRSD, tai circadian rhythm sleep-wake disorders, CRSWD) on tyypillistä 

epäsuhta henkilön ja ympäristön noudattaman vuorokausirytmin välillä unen laadun ollessa 

yleensä normaali (APA, 2015). Tässä käsitellään vuorokausirytmin häiriöistä viivästynyttä ja 

aikaistunutta unijaksoa, epäsäännöllistä uni-valverytmiä sekä tahdistumatonta uni-

valverytmiä (muu kuin 24-tuntinen uni-valverytmi).  

Yleisin vuorokausirytmin häiriöistä on viivästynyt unijakso (katsaus: Barion, 2011; katsaus: 

Okawa & Uchiyama, 2007), ja sille tyypillisiä piirteitä ovat nukahtamisvaikeudet, vaikeus 

herätä varhain aamulla, äärimmäinen väsymys aamupäivällä sekä vähintään kahden tunnin 

viivästymä uni-valverytmissä (APA, 2015). Viivästynyt unijakso onkin yhteydessä 

iltakronotyyppiin nuoruudessa (Kivelä ym., 2018). Viivästyneestä unijaksosta kärsivät 

nukkuvat usein myöhään aamulla tai alkuiltapäivään asti (Okawa & Uchiyama, 2007). Ilman 

ulkoisia velvoitteita viivästyneestä unijaksosta kärsivän uni on laadultaan ja kestoltaan 

ikäluokkaan verrattuna kuitenkin normaalia (APA, 2015; Kolla ym., 2012). Viivästynyt 
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unijakso puhkeaa yleensä nuoruudessa tai varhaisaikuisuudessa (APA, 2015), ja sitä esiintyy 

noin 1.7 %:lla väestöstä (Gulyani ym., 2012) ja noin 7–16 %:lla nuorista (Barion, 2011).  

Lisäksi tutkittaessa 16–26-vuotiaita on havaittu 4.6 %:n kärsivän subkliinisestä viivästyneestä 

unijaksosta, mutta 8.6 % tutkimukseen osallistuneista nukahti vähintään kolmena päivänä 

viikossa kello 1.00 jälkeen yöllä ja toivoi heräävänsä kello 9.45 jälkeen (Danielsson, 

Markström, Broman, von Knorring & Jansson-Fröjmark, 2016). Subkliinisen viivästyneen 

unijakson on havaittu olevan yleisempi pojilla, kun taas viivästynyt unijakso on yhtä yleinen 

molemmilla sukupuolilla (Danielsson ym., 2016).  

Epäonnistuminen sopeutua ympäristön noudattamaan uni-valverytmiin johtaa noin 10 %:lla 

viivästyneesta unijaksosta kärsivistä krooniseen unettomuuteen (Gulyani ym., 2012). Lisäksi 

se voi johtaa unenpuutteeseen, päiväaikaiseen väsymykseen (Gradisar, Crowley & Stephanie, 

2013) sekä heikentyneeseen toimintakykyyn (Crowley ym., 2007). Viivästynyt unijakso on 

myös yhteydessä psykiatrisiin häiriöihin (Danielsson ym., 2016), kuten 

persoonallisuushäiriöihin ja masennukseen (APA, 2015). Lisäksi se on yhteydessä itsemurha-

ajatuksiin ja -yrityksiin (Danielsson ym., 2016), heikkoon koulumenestykseen, 

koulupoissaoloihin, koulusta myöhästymiseen sekä pahimmillaan koulupolun katkeamiseen 

(Gradisar ym., 2013). Sen sijaan subkliininen viivästynyt unijakso on yhteydessä lyhyempään 

unen kestoon, ahdistukseen ja masennukseen, alkoholin käyttöön, koulupoissaoloihin ja 

heikkoon koulumenestykseen (Danielsson ym., 2016).  

Aikaistuneessa unijaksossa henkilön uniaikataulu on useita tunteja, yleensä yli kaksi tuntia, 

aikaisempi verrattuna toivottuun tai ympäristön noudattamaan aikatauluun (APA, 2015). Sille 

tyypillisiä piirteitä ovat uneliaisuus illalla ja kyvyttömyys vastustaa unipainetta toivottuun 

nukkumaanmenoaikaan asti, mikä johtaa toivottua aikaisempaan unen ajoittumiseen (APA, 

2015). Kun henkilö saa itse määrätä uniaikataulunsa, hänen unen laatunsa ja kestonsa on 

ikätovereihin verrattuna normaali (APA, 2015; Kolla ym., 2012). Aikaistunut unijakso on 

harvinainen nuoruudessa, mutta voi ilmetä sekundaarisena ahdistuneisuushäiriöiden tai 

masennuksen kanssa (katsaus: Bartlett, Biggs & Armstrong, 2013). Sen on lisäksi todettu 

olevan yhteydessä psykiatrisiin häiriöihin, joiden oirekuvaan liittyy unettomuus (APA, 2015).  

Epäsäännöllisestä uni-valverytmistä kärsivillä vuorokauden aikainen unen määrä ei poikkea 

normaalista, mutta kerrallaan nukuttu aika on lyhyempi (APA, 2015) ja uni- ja valvejaksot 

vaihtelevat vuorokaudesta toiseen (Kolla ym., 2012). Lisäksi he kärsivät yöllä 

unettomuudesta ja äärimmäisestä uneliaisuudesta päivän aikana (APA, 2015). 
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Epäsäännöllinen uni-valverytmi on yhteydessä psykiatrisiin häiriöihin, kuten krooniseen 

masennukseen ja päihderiippuvuuteen (Gulyani ym., 2012). Häiriö on harvinainen 

yleispopulaatiossa (APA, 2015), mutta se on yleisempää kehitysvammaisilla lapsilla ja 

aikuisilla, joilla on jokin neurodegeneratiivinen sairaus (Abbott, Reid & Zee, 2013).  

Tahdistumaton eli muu kuin 24-tuntinen uni-valverytmi on suhteellisen harvinainen häiriö 

henkilöillä, joilla on normaali näkökyky (APA, 2015). Se on yleisempää sokeilla, joilla 

keskuskello ei saa sirkadiaanista rytmiä ajastavaa tietoa valoisuuden vaihtelusta (APA, 2015; 

Bartlett ym., 2013). Näkökykyisillä yksilöillä häiriö saattaa alkaa nuoruudessa tai 

varhaisaikuisuudessa, ja sitä edeltää usein viivästynyt unijakso (APA, 2015). Häiriön 

edetessä uni-valverytmin asteittainen viivästyminen johtaa unijakson ajoittumiseen keskelle 

päivää (APA, 2015). Psykiatrisista häiriöistä masennus ja kaksisuuntainen mielialahäiriö ovat 

yhteydessä tahdistumattomaan uni-valverytmiin (APA, 2015). 

 

1.2 Vuorokausirytmin säätelyvaikeudet psykiatrisissa häiriöissä 
 

Monien psykiatristen häiriöiden yhteydessä esiintyy vuorokausirytmin säätelyvaikeuksia 

(esim. Fares, ym., 2015).  Tällaisten psykiatristen häiriöiden on ehdotettu olevan 

sekundaarisia seurauksia normaalin sirkadiaanisen ajastumisen menetyksestä (Rosenwasser, 

2010). Lisäksi iltakronotyypin on havaittu olevan useiden psykiatristen häiriöiden riskitekijä 

(esim. Kivelä ym., 2018; Li ym., 2018), mutta näyttö tästä ei ole yhtenäistä (Gelbmann ym., 

2012). Lisäksi on havaittu, että alle kuuden tunnin yöuni on yhteydessä psykiatristen 

häiriöiden kroonisuuteen nuoruudessa (Glozier ym., 2014).  

Tässä tutkielmassa käsitellään masennukseen, itsetuhoisuuteen, alkoholiriippuvuuteen ja 

alkoholin väärinkäyttöön, epäsosiaaliseen persoonallisuushäiriöön, julkisten paikkojen 

pelkoon, paniikkihäiriöön, yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön, sosiaalisten tilanteiden 

pelkoon ja pakko-oireiseen häiriöön liittyviä vuorokausirytmin säätelyvaikeuksia. Näiden 

psykiatristen häiriöiden keskeiset oireet ja prevalenssit nuoruudessa on koottu taulukkoon 1. 

DSM-IV-luokituksen alkoholiriippuvuuden ja alkoholin väärinkäytön diagnoosit on 

yhdistetty vuonna 2013 ilmestyneessä DSM-5-luokituksessa alkoholin käyttöön liittyväksi 

häiriöksi (Mewton, Slade, McBride, Grove & Teesson, 2011). Tämän häiriön keskeisiä 

piirteitä ei kuvailla tässä erikseen. 
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Taulukko 1. Psykiatristen häiriöiden keskeiset piirteet ja prevalenssit nuoruudessa. 

Psykiatrinen häiriö                                   Keskeiset piirteet                                          Prevalenssi nuoruudessa 
 
Masennus                             Masentunut mieliala ja mielenkiinnon                            5–10 %:lla masennusjakso,                                                                                                                   
                                              väheneminen, arvottomuuden tai syyllisyyden              1–2 %:lla pitkäaikainen   
                                              tunteet, voimattomuus (APA, 2013) sekä                      masennus (Martunen & 
                                              lisääntynyt unen tarve tai unettomuus (WHO,               Karlsson, 2013) 
                                              1993).                                          
 
Itsetuhoisuus                         Itsensä vahingoittaminen, siihen liittyvät ajatukset         Vakavia, toistuvia itsemur-                                             
                                              tai henkeä uhkaavan riskin ottaminen                              ha-ajatuksia 10−15 %:lla,                                                                    
                                              (katsaus: Judge & Billick, 2004).                                     viiltelyä ilman itsemurha-                                                 
                                                                                                                                        -aikeita 20 %:lla (Pelkonen   
                                                                                                                                        & Strandholm, 2013) 
 
Alkoholiriippuvuus*            Voimakas, pakonomainen tarve käyttää alkoholia,          Epäselvä, mutta päihde- 
                                              mikä johtaa toleranssin kehittymiseen, ja heikentynyt    häiriöitä esiintyy  
                                              kyky hallita käytön määrää, sen aloittamista sekä           5−10 %:lla (Marttunen &                                                                       
                                              lopettamista riippumatta käytön aiheuttamista                von der Pahlen, 2013)                                                            
                                              haitoista (WHO, 1993; APA, 1994).                                                                                                                           
                                              
Alkoholin väärinkäyttö*       Alkoholin käyttäminen sen aiheuttamista haitoista  
                                              huolimatta, mutta ei riippuvuutta eikä toleranssin  
                                              kehittymistä (APA, 1994).  
                                           
Epäsosiaalinen                      Piittaamattomuus sosiaalisista normeista ja muiden         Epäselvä, mutta persoo- 
persoonallisuushäiriö            tunteista, katumuksen puute, alhainen turhautumisen       nallisuushäiriöitä esiintyy 
                                              sieto, aggressiivisuus (WHO, 1993) sekä impulsiivi-       5−10 %:lla (Strandholm & 
                                              suus (APA, 2013).                                                             Marttunen, 2016) 
        
Julkisten paikkojen pelko     Erilaisten paikkojen ja väkijoukkojen pelko erityisesti     1−3 % (Strandholm 
                                              tilanteissa, joista voi olla vaikea paeta tai joissa on           & Ranta, 2013) 
                                              vaikea saada apua, sekä tällaisten paikkojen välttely 
                                              (APA, 2013; WHO, 1993). 
 
Paniikkihäiriö                        Äkilliset fyysisiä oireita, kuten sydämen tykytystä,          1−2 % (Strandholm 
                                               vapinaa ja hengenahdistusta, sisältävät paniikki-              & Ranta, 2013) 
                                               kohtaukset, ja niihin liittyvä kuoleman tai hallinnan  
                                               menettämisen pelko, sekä huoli kohtausten uusiu- 
                                               tumisesta (APA, 2013; WHO, 1993). 
 
Yleistynyt ahdistuneisuus-    Jatkuva ja kohtuuton ahdistus ja huoli arkipäiväisistä       3−4 % (Strandholm & 
häiriö                                     asioista sekä niihin liittyvät erilaiset autonomisen             Ranta, 2013) 
                                              hermoston reaktiot ja kehon tuntemukset (APA, 2013; 
                                              WHO, 1993).                                                  
 
Sosiaalisten tilanteiden          Kohtuuton huomion kohteena olemisen pelko                  3−4 % (Standholm &  
pelko                                      sekä pyrkimys välttää tällaisia pelkoa ja ahdistusta          Ranta, 2013) 
                                               aiheuttavia tilanteita (APA, 2013; WHO, 1993)                                                       
                                      
Pakko-oireinen häiriö            Aikaavievät ja ahdistusta aiheuttavat pakkotoiminnot       1−3 % (Standholm & 
                                              (toistuvia käytöskuvioita, joiden tarkoituksena on             Ranta, 2013) 
                                               lievittää ahdistusta tai estää pelätty tapahtuma)                                
                                               ja pakkoajatukset (epämiellyttäviä, toistuvia ajatuk- 
                                               sia tai mielikuvia, joita yritetään tukahduttaa) (APA, 
                                               2013; WHO, 1993).   
 
*DSM-5-luokituksessa alkoholiriippuvuuden ja alkoholin väärinkäytön diagnoosit on yhdistetty alkoholin 
käyttöön liittyväksi häiriöksi. 
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1.2.1 Masennus 
 

Mielialahäiriöistä erityisesti masennus on liitetty vuorokausirytmin säätelyvaikeuksiin.  

Tutkittaessa 12–18-vuotiaita nuoria masennuksen on havaittu ennustavan itsearvioitua 

unettomuutta ja päinvastoin, kun ahdistuneisuus ja kronotyyppi on vakioitu (Alvaro, Roberts 

& Harris, 2014). Lisäksi tutkimuksessa havaittiin myös, että iltakronotyyppi ennustaa 

itsenäisesti masennusta sekä unettomuutta. Iltakronotyypin onkin havaittu olevan sekä 

subkliinisen masennuksen että masennuksen puhkeamisen riskitekijä nuoruudessa (Kivelä 

ym., 2018). Lisäksi tutkittaessa 12–30-vuotiaita masennuksen on havaittu olevan yhteydessä 

iltakronotyyppiin (Fares ym., 2015). 

Eräässä pitkittäistutkimuksessa tutkittiin 11–19-vuotiaita nuoria ja havaittiin aiemman 

masennuksen ennustavan suurempaa iltakronotyypin todennäköisyyttä, kun puberteetin 

vaihe, ikä ja sukupuoli on vakioitu (Haraden ym., 2017). Tutkimuksessa havaittiin myös, että 

iltakronotyyppi ennustaa masennusoireiden lisääntymistä ja masennusepisodin puhkeamista 

vuotta myöhemmin. Lisäksi toisessa myöhäislapsuuteen ja nuoruuteen sijoittuvassa 

pitkittäistutkimuksessa havaittiin, että iltakronotyyppi on yhteydessä lisääntyneisiin 

masennusoireisiin, jotka taas ennustavat prospektiivisesti iltakronotyyppiä, kun 

ahdistuneisuusoireet, sukupuoli ja puberteetin vaihe on vakioitu (Haraden ym., 2019). 

 

1.2.2 Itsetuhoisuus  
 

Itsetuhoisuus on useissa tutkimuksissa yhdistetty iltakronotyyppiin, mutta nuoruudessa 

itsetuhoisuuden ja vuorokausirytmin säätelyn välisiä yhteyksiä on tutkittu niukasti (katsaus: 

Rumble ym., 2018). Tutkittaessa 12–13-vuotiaita nuoria (n= 1388) itsetuhoisuuden on 

kuitenkin havaittu olevan yleisempää iltakronotyyppien ryhmässä kuin muissa 

kronotyyppiluokissa (Gau ym., 2007). Tutkimuksessa havaittiin myös, että yhteys 

iltakronotyypin ja itsetuhoisuuden välillä säilyy merkitsevänä mutta heikkenee 

internalisoivien ja eksternalisoivien ongelmien vakioimisen jälkeen. 

Laajimmassa itsetuhoisuutta ja vuorokausirytmin säätelyä nuoruudessa kartoittaneessa The 

National Longitudinal Study of Adolescent Health -pitkittäistutkimuksessa (n= 6504) 

havaittiin uniongelmien ennustavan itsetuhoisia ajatuksia sekä itsemurhayrityksiä 

nuoruudessa (Wong & Brower, 2012). Tutkimukseen osallistujat olivat ensimmäisellä 
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tutkimuskerralla keskimäärin 15.99-vuotiaita, toisella 16.02-vuotiaita ja kolmannella 

tutkimuskerralla 21.82-vuotiaita (Wong & Brower, 2012). Ensimmäisellä tutkimuskerralla 

arvioitujen nukahtamisvaikeuksien ja yönaikaisen heräilyn havaittiin olevan yhteydessä 

itsetuhoisiin ajatuksiin jokaisella kolmella tutkimuskerralla.  

Samassa pitkittäistutkimuksessa havaittiin, että toisella tutkimuskerralla arvioitu masennus 

välittää ensimmäisen tutkimuskerran uniongelmien yhteyttä kolmannella tutkimuskerralla 

havaittuihin itsetuhoisiin ajatuksiin (Wong & Brower, 2012). Lisäksi havaittiin, että toisen 

tutkimuskerran itsetuhoiset ajatukset välittävät ensimmäisellä tutkimuskerralla havaittujen 

uniongelmien yhteyttä kolmannella tutkimuskerralla havaittuihin itsemurhayrityksiin (Wong 

& Brower, 2012). Nukahtamisvaikeuksilla ja yönaikaisella heräilyllä oli siis tässä 

tutkimuksessa sekä suora että epäsuora vaikutus masennuksen ja itsetuhoisten ajatusten 

kautta itsetuhoiseen käytökseen.  

 

1.2.3 Ahdistuneisuushäiriöt  
 

Erilaiset unen häiriöt ovat yleisiä ahdistuneisuushäiriöissä (Brand & Kirov, 2011), mutta 

niihin liittyviä vuorokausirytmin säätelyvaikeuksia on tutkittu erittäin niukasti nuoruudessa ja 

saadut tutkimustulokset ovat keskenään osittain ristiriitaisia. Ahdistuneisuushäiriöihin 

liittyviä vuorokausirytmin säätelyvaikeuksia käsitellään tässä tutkielmassa yleisen 

ahdistuneisuushäiriön, paniikkihäiriön, sosiaalisten tilanteiden pelon ja pakko-oireisen 

häiriön osalta. Julkisten paikkojen pelkoon liittyviä vuorokausirytmin säätelyvaikeuksia ei 

tiettävästi ole tutkittu nuoruudessa. 

Yleistyneestä ahdistuneisuushäiriöstä kärsivillä voi ilmetä nukahtamisvaikeuksia (WHO, 

1993), ja eräässä tutkimuksessa onkin havaittu, että yleistynyt ahdistuneisuushäiriö ennustaa 

itsearvioitua unettomuutta 12–18-vuotiailla nuorilla, kun masennus ja kronotyyppi on 

vakioitu (Alvaro ym., 2014). Lisäksi samassa tutkimuksessa havaittiin unettomuuden 

ennustavan paniikkihäiriöitä ja että paniikkihäiriö ei ole yhteydessä iltakronotyyppiin 

unettomuuden vakioimisen jälkeen. 

Viivästyneen unijakson on havaittu olevan yhteydessä pakko-oireiseen häiriöön 18–34-

vuotiailla (Schubert & Coles, 2013). Sen sijaan tutkittaessa 12–18-vuotiaita nuoria havaittiin, 

että pakko-oireinen häiriö ei ole yhteydessä iltakronotyyppiin unettomuuden vakioimisen 

jälkeen (Alvaro ym., 2014).  
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Sosiaalisten tilanteiden pelon, yleisen ahdistuneisuushäiriön, ja pakko-oireisen häiriön on 

havaittu olevan yhteydessä iltakronotyyppiin 12–30-vuotiailla (Fares ym., 2015). Sen sijaan 

tutkittaessa 12–18-vuotiaita nuoria on huomattu, että sosiaalisten tilanteiden pelko ei ole 

yhteydessä iltakronotyyppiin unettomuuden vakioimisen jälkeen (Alvaro ym., 2014). Lisäksi 

eräässä myöhäislapsuuteen ja nuoruuteen sijoittuvassa pitkittäistutkimuksessa on saatu 

viitteitä siitä, että iltakronotyyppi ei ennusta sosiaalisten tilanteiden pelkoon liittyviä oireita 

tai ahdistuneisuuteen liittyviä fyysisiä oireita, eivätkä nämä ahdistuneisuusoireet ennusta 

eroja kronotyyppiluokkaan sijoittumisessa (Haraden ym., 2019). Tutkimuksen toisessa 

vaiheessa havaittiin kuitenkin suurempien ahdistuneisuuteen liittyvien fyysisten oireiden ja 

sosiaalisen ahdistuneisuuden olevan yhteydessä iltakronotyyppiin (Haraden ym., 2019). 

Myös subkliinisen ahdistuneisuusoireilun on havaittu olevan yhteydessä iltakronotyyppiin 

12–16-vuotiailla nuorilla (Díaz-Morales, 2016). Lisäksi havaittiin, että aamukronotyyppi on 

tässä ikäryhmässä yleisempi niillä nuorilla, joilla on vähän ahdistuneisuusoireita (Diaz-

Morales, 2016). 

 

1.2.4 Päihdehäiriöt 
 

Unen ja vuorokausirytmin häiriöiden on todettu lisäävän päihdehäiriöiden riskiä nuoruudessa 

(katsaus: Hasler, Soehner & Clark, 2014). Lisäksi on todettu, että päihteiden, kuten alkoholin, 

käyttö on yleistä vähän nukkuvilla nuorilla (katsaus: Logan ym., 2018; Carskadon ym., 

2004). Esimerkiksi tutkittaessa 14–19-vuotiaita nuoria on havaittu, että suurempi 

vuorokausirytmin epätahdistuminen on yhteydessä suurempaan päihdehäriöoireiluun 

kuluneen kuukauden aikana (Hasler, Sohner & Clark, 2014). Lisäksi pitkittäistutkimuksessa, 

jossa tutkittiin 12−19-vuotiaita nuoria, havaittiin alkoholin väärinkäytöstä ja 

alkoholiriippuvuudesta kärsivien nuorten raportoivan enemmän unettomuutta yhden, kolmen 

sekä viiden vuoden seurannassa verrattuna nuoriin, joilla ei ole kyseisiä häiriöitä (Hasler, 

Martin, Wood, Rosario & Clark, 2014). Sen sijaan suuremman unettomuusoireilun havaittiin 

olevan yhteydessä alkoholin väärinkäytön ja alkoholiriippuvuuden oireiden lisääntymiseen 

vuoden seurannassa niillä nuorilla, joilla ei ole alkoholin väärinkäytön tai 

alkoholiriippuvuuden diagnoosia (Hasler, Martin, ym., 2014). 

Iltakronotyypin on havaittu olevan päihteiden käytön riskitekijä nuoruudessa (Kivelä ym., 

2018; Hasler, Sohner & Clark, 2014). Lisäksi iltakronotyypin on havaittu olevan yhteydessä 
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säännöllisempään päihteiden käyttöön sekä päihdeongelmiiin nuoruudessa (Logan ym., 

2018). On myös viitteitä siitä, että iltakronotyyppi ennustaa lisääntynyttä päihteiden käyttöä 

(Logan ym., 2018). Lisäksi eräässä pitkittäistutkimuksessa havaittiin, että 20-vuotiailla 

miehillä iltakronotyyppi on epäsuorassa yhteydessä alkoholiriippuvuuteen 22 vuoden iässä 

(Hasler, Casement, Sitnick, Shaw & Forbes, 2017).  

 

1.2.5 Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö 
 

Epäsosiaaliseen persoonallisuushäiriöön liittyviä vuorokausirytmin säätelyvaikeuksia 

nuoruudessa on tutkittu niukasti, mitä voi osaltaan selittää se, että DSM-IV- ja DSM-5-

luokituksen mukaan häiriön diagnosointi edellyttää potilaalta 18 vuoden ikää (APA, 2013; 

APA, 1994). Sen sijaan ICD-10-luokituksen mukaan persoonallisuushäiriön diagnoosin 

saamisen ei katsota olevan asianmukaista ennen 16–17 vuoden ikää (WHO, 1993).  

Alustavien tutkimustulosten mukaan iltakronotyyppi myöhäislapsuudessa ja 

varhaisnuoruudessa on epäsosiaalisen käytöksen riskitekijä (Susman ym., 2007). Lisäksi 

tutkittaessa 12–13-vuotiaita nuoria (n= 1388) on havaittu, että iltakronotyypeillä on 

todennäköisemmin käytösongelmia, aggressiivisuutta sekä sosiaalisten suhteiden ongelmia 

verrattuna muihin kronotyyppiluokkiin (Gau ym., 2007). Lisäksi iltakronotyypit osallistuvat 

rikolliseen toimintaan muita kronotyyppejä todennäköisemmin (Gau ym., 2007).  

Sen sijaan 18–30-vuotialla epäsosiaalista persoonallisuushäiriötä sairastavilla miehillä 

itsearvioidun unen keston on havaittu olevan lyhyempi ja nukahtamiseen kuluneen ajan eli 

unilatenssin olevan pidempi verrattuna terveisiin verrokkeihin (Semiz ym., 2008). Lisäksi 

toistuvasti väkivaltarikoksista tuomittujen epäsosiaalista persoonallisuushäiriötä sairastavien 

18–49-vuotiaiden miesten on havaittu kärsivän itsearvioiduista nukahtamisvaikeuksista sekä 

yöllisistä heräilyistä verrokkeja enemmän (Lindberg ym., 2003). Tässä tutkimuksessa 

suurella osalla epäsosiaalista persoonallisuushäiriötä sairastavista potilaista oli lisäksi 

komorbideja häiriöitä, kuten alkoholiriippuvuutta, joten tuloksia saattaa osittain selittää myös 

näihin häiriöihin liittyvät unen poikkeavuudet. 

Vaikka nuoruus on haavoittuva ajanjakso sekä psykiatristen häiriöiden että vuorokausirytmin 

säätelyn häiriintymisen kannalta (Fares ym., 2015), vuorokausirytmin säätelyvaikeuksien ja 

psykiatristen häiriöiden välisiä yhteyksiä nuoruudessa on tutkittu niukasti. Tietoa on erityisen 

niukasti objektiivisten menetelmien avulla arvioitujen vuorokausirytmin säätelyvaikeuksien 
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yhteydestä psykiatrisiin häiriöihin nuoruudessa. Tässä tutkimuksessa selvitetäänkin 

aktigrafilla eli liikeaktiviteettirekisteröintilaitteella mitattujen arjen ja viikonlopun 

nukkumaanmenoaikojen ja unen keston keskiarvojen sekä nukkumaanmenoaikojen ja unen 

keston keskihajontojen vaihtelun yhteyttä psykiatrisiin häiriöihin, kun sukupuoli on vakioitu. 

Lisäksi tarkastellaan, välittääkö kronotyyppi yhteyttä näiden vuorokausirytmin 

säätelyvaikeuksien ja psykiatristen häiriöiden välillä, ja onko sukupuolten välillä eroja näissä 

yhteyksissä. 

 

1.3 Tutkimuskysymykset ja hypoteesit 
 

Tutkimuskysymys 1. Ovatko arjen ja viikonlopun myöhäiset nukkumaanmenoajat, unen 

kesto sekä keskihajontojen vaihtelu nukkumaanmenoajoissa ja unen kestossa yhteydessä 

psykiatrisiin häiriöihin?  

Hypoteesi 1: Vuorokausirytmin säätelyvaikeuksista ainakin nukkumaanmenoaikojen ja unen 

keston keskiarvot ja keskihajonnat ovat yhteydessä masennukseen, itsetuhoisuuteen ja 

epäsosiaaliseen persoonallisuushäiriöön. Muiden tarkasteltavien vuorokausirytmin 

säätelyvaikeuksien ja psykiatristen häiriöiden välisten yhteyksien osalta ei voida asettaa 

selkeitä hypoteeseja aiemman tutkimuskirjallisuuden perusteella.  

Tutkimuskysymys 2. Välittääkö kronotyyppi yhteyttä arjen ja viikonlopun myöhäisten 

nukkumaanmenoaikojen, unen keston ja nukkumaanmenoaikojen ja unen keston 

keskihajontojen vaihtelun sekä psykiatristen häiriöiden välillä? 

Hypoteesi 2: Aiemman tutkimuskirjallisuuden perusteella ei voida muodostaa selkeitä 

hypoteeseja kronotyypin välittävästä vaikutuksesta. 

Tutkimuskysymys 3. Ovatko yhteydet samanlaisia tytöillä ja pojilla? 

Hypoteesi 3: Aiemman tutkimuskirjallisuuden perusteella ei voida muodastaa hypoteeseja 

tyttöjen ja poikien välisistä eroista. 
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2. MENETELMÄT 
 

2.1 Koehenkilöt ja tutkimuksen kulku 
 

Tutkimukseen osallistui 342 (tyttöjä 69.6 % ja poikia 30.4 %), jotka olivat tutkimuksen 

ensimmäisessä vaiheessa 16−18-vuotiaita (ka=16.87, kh=0.58, vaihteluväli 15.76−17.84). 

Tutkimuksen aineisto on osa Helsingin yliopiston SleepHelsinki! -tutkimushankkeen toista 

vaihetta. SleepHelsinki! on väestöpohjainen kohorttitutkimus, jonka tavoitteena on tuottaa 

uutta tietoa nuorten nukkumisesta ja univaikeuksista sekä kehittää nuorten vuorokausirytmin 

säätelyvaikeuksiin uudenlaisia näyttöön perustuvia hoito- ja ennaltaehkäisykeinoja. 

Tutkimusta rahoittaa Suomen Akatemia.  

Tutkimukseen kutsuttiin syyskuussa 2016 Väestörekisterikeskuksesta saatujen tietojen 

perusteella kaikista Helsingissä asuvista vuosina 1999 ja 2000 syntyneistä nuorista (n=10476) 

äidinkielenään suomea puhuvat (72 % alkuperäisestä kohortista). Kutsukirjeet lähetettiin 

yhteensä 7539 nuorelle (joista 3789 on syntynyt vuonna 1999 ja 3750 on syntynyt vuonna 

2000; 50 % tyttöjä), ja heitä pyydettiin osallistumaan tutkimuksen ensimmäiseen vaiheeseen. 

Ensimmäisessä vaiheessa kartoitettiin Internet-kyselyllä pääosin nukkumiseen, terveyteen ja 

käyttäytymiseen liittyviä asioita. Kyselyyn vastasi kaiken kaikkiaan 1411 nuorta (19 % 

alkuperäisestä kohortista). Internet-kyselylomake ei toiminut virheettömästi kaikilla 

selaimilla, minkä vuoksi osa vastauksista tallentui puutteellisina tai kahteen kertaan. Nämä 

puutteelliset tai virheelliset vastaukset poistettiin aineistosta. Tämän jälkeen 1374 nuorta (18 

% alkuperäisestä kohortista) hyväksyttiin mukaan tutkimukseen (66 % tyttöjä, p<.001). 

Nuoret jaettiin nukahtamisajan perusteella hyvin nukkuviin sekä vuorokausirytmiltään 

haasteellisiin (nukkumaanmenoaika vähintään kolmena iltana viikossa kello 1 tai sen 

jälkeen). Tämän jälkeen yhteensä 552 nuorta kutsuttiin osallistumaan tutkimuksen toiseen 

vaiheeseen, jossa heille lähetettiin aktigrafi eli liikeaktiviteettirekisteröintilaite ja sen 

käyttöohjeet. Lisäksi nuorille tehtiin puhelimitse MINI-haastattelu (ks. luku 2.2.2) heille 

sopivana ajankohtana. Lopulliseksi aineiston kooksi tuli 317 (Kuva1). 
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Kuva1. Aineiston keruu. 

 

2.2 Arviointimenetelmät 
 

2.2.1 Vuorokausirytmin säätely ja kronotyyppi  
 

Vuorokausirytmin säätelyä mitattiin tässä tutkimuksessa aktigrafialla eli 

liikeaktiviteettirekisteröinnillä, joka on todettu validiksi menetelmäksi vuorokausirytmin 

säätelyn tutkimisessa (Martin & Hakim, 2011). Aktigrafi on ranteeseen kiinnitettävä 

mittauslaite, joka mittaa liikettä kiihtyvyysanturin avulla (Martin & Hakim, 

2011). Aktigrafia pidetään koko mittausjakson ajan, paitsi suihkun tai saunan aikana. 

Mittausjakson ohjeistettiin tässä tutkimuksessa kestävän 7–10 päivää. Aktigrafin päällä 

olevaa nappia painetaan nukkumaan mennessä ja herätessä. Lisäksi laitteen muistiin tallentuu 
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liikkeen määrä minuutin välein, minkä avulla saadaan tietoa tutkittavan unen ajoittumisesta 

sekä vuorokausirytmistä. Lisäksi tutkittavat täyttivät unipäiväkirjaa, johon he kirjasivat 

nukkumaanmeno- ja heräämisajat sekä ajat, jolloin laite ei ollut käytössä.   

Aktigrafilla mitattujen nukahtamis- ja heräämisaikojen avulla laskettiin tutkittavan arjen sekä 

viikonlopun unen keskikohdat, joita käytettiin tässä tutkimuksessa jatkuvina muuttujina 

kuvaamassa kronotyyppiä. Vuorokausirytmin säätelyvaikeuksina tarkasteltiin erikseen arjen 

ja viikonlopun osalta myöhäisten nukkumaanmenoaikojen ja unen keston keskiarvoja sekä 

keskihajontojen vaihtelua nukkumaanmenoajoissa ja unen kestossa. Myös näitä käsiteltiin 

tutkimuksessa jatkuvina muuttujina. 

 

2.2.2 Psykiatriset häiriöt 
 

Tutkittavien psykiatrisia häiriöitä arvioitiin puhelimitse nuorelle sopivana ajankohtana 

tehdyllä The Mini-International Neuropsychiatric Interview (MINI) -haastattelulla, joka on 

lyhyt, strukturoitu haastattelumenetelmä 17 akselin I häiriön sekä itsetuhoisuuden ja 

epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön arvioimiseksi (Sheehan ym., 1998). Tässä 

tutkimuksessa käytettiin MINI:n versioita 6.0.0 ja 7.0.1. MINI:n versiolla 6 arvioidaan DSM-

IV- ja ICD-10-luokitusten häiriöitä, kun taas versiolla 7 arvioidaan DSM-5- ja ICD-10-

luokitusten häiriöitä. 

MINI on todettu validiteetiltaan ja reliabiliteetiltaan SCID-P-haastattelua (Structured Clinical 

Interview for DSM-III:n potilasversio) ja CIDI-haastattelua (Composite International 

Diagnostic Interview) vastaavaksi, mutta sen etuna on huomattavasti lyhyempi kesto 

(keskimäärin 18.7 ± 11.6 minuuttia, mediaani 15 minuuttia) (Sheehan ym., 1998). MINI on 

jaettu moduuleihin, joista jokainen vastaa yhtä diagnoosiluokkaa. Jokaisen moduulin alussa 

esitetään häiriön diagnostisiin pääkriteereihin liittyviä seulontakysymyksiä (esim. ”Oletko 

viimeisten kahden viikon ajan ollut masentunut tai allapäin tai tuntenut surua, tyhjyyden 

tunnetta tai toivottomuutta suurimman osan päivästä ja lähes joka päivä?”), joiden vastausten 

perusteella siirrytään joko tarkempiin häiriökohtaisiin kysymyksiin (esim. ”Oletko tuntenut 

itsesi lähes joka päivä väsyneeksi tai voimattomaksi?”) tai seuraavaan moduuliin. 

Vastausvaihtoehdot kaikkiin MINI:n kysymyksiin ovat ”Kyllä” ja ”Ei”. 
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Tutkimuksen alkuvaiheessa käytettiin aluksi MINI:n versiota 6.0.0 (n = 62), mutta uuden 

version 7.0.1 ilmestyessä siirryttiin sen käyttöön (n = 280). Versioiden välillä on pieniä eroja 

joissakin diagnostisissa luokissa. MINI:n eri versioilla kerättyjä tietoja yhdistettiin 

sisällöllisen samankaltaisuuden perusteella seuraavasti: Version 6 alkoholiriippuvuus ja 

alkoholin väärinkäyttö sekä version 7 alkoholin käyttöön liittyvä häiriö (viim. 12 kk) 

yhdistettiin (yhdistetystä muuttujasta käytetään jatkossa nimeä alkoholin käyttöön liittyvä 

häiriö). Vastaavasti version 6 päihde- ja lääkeriippuvuus ja päihteiden / lääkkeiden 

väärinkäyttö sekä version 7 päihteen / lääkkeen käyttöön liittyvä häiriö (viim. 12 kk) 

yhdistettiin (yhdistetystä muuttujasta käytetään nimeä päihteen ja lääkkeen käyttöön liittyvä 

häiriö). Myös ajankohtaisen paniikkihäiriön, julkisten paikkojen pelon ja sosiaalisten 

tilanteiden pelon moduulit erosivat hieman toisistaan eri versioiden välillä, mutta tiedot 

yhdistettiin kunkin häiriön osalta. 

MINI-haastattelulla arvioiduista psykiatrisista häiriöistä tarkasteltiin tässä tutkimuksessa 

ajankohtaisia häiriöitä. Ajankohtaisista mielenterveyden häiriöistä (n ≥ 10) tarkasteluun 

otettiin masennus, paniikkihäiriö, julkisten paikkojen pelko, sosiaalisten tilanteiden pelko, 

pakko-oireinen häiriö, alkoholin käyttöön liittyvä häiriö, yleistynyt ahdistuneisuushäiriö, 

epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö sekä itsetuhoisuus, jonka osalta yhdistettiin kaikki 

vakavuusasteet (vähäinen, kohonnut ja korkea). Suurimmalla osalla nuorista (77 %) 

itsetuhoisuus arvioitiin vähäiseksi. Analyyseista rajattiin pois häiriöt, joita esiintyi alle 

kymmennellä tutkimukseen osallistuneista. Poisrajattuja häiriöitä olivat maaninen jakso, 

hypomaaninen jakso, traumaperäinen stressihäiriö, mielialahäiriö psykoottisin piirtein, 

psykoottinen häiriö, syömishäiriöt sekä päihteen ja lääkkeen käyttöön liittyvä häiriö.  

 

2.2.3 Taustamuuttujat 
 

Taustamuuttujista huomioitiin henkilön ikä, sukupuoli ja vanhempien korkein koulutusaste. 

Vanhempien korkein koulutusaste raportoitiin sen vanhemman mukaan, jonka koulutusaste 

on korkeampi. Koulutusaste jaettiin kolmeen luokkaan (peruskoulu; ammattikoulu, opisto tai 

lukio; ammattikorkeakoulu tai yliopisto). 
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2.3 Tilastolliset menetelmät 
 

Kaikki analyysit suoritettiin IBM SPSS versiolla 25. Taustamuuttujia ja tässä tutkimuksessa 

tarkasteltavia muuttujia vertailtiin ensin sukupuolten välillä käyttäen jatkuvien muuttujien 

kohdalla riippumattomien otosten t-testiä ja kategoristen muuttujien kohdalla χ²-testiä. 

Tämän jälkeen vuorokausirytmin säätelyvaikeuksia kuvaavat muuttujat standardoitiin. 

Psykiatristen häiriöiden yhteyttä vuorokausirytmin säätelyvaikeuksiin tutkittiin logistisen 

regressioanalyysin avulla sukupuoli vakioiden. Analyysistä saatava vedonlyöntisuhde (engl. 

odds ratio) kuvaa riskisuhdetta riittävällä tarkkuudella, kun tapahtuma (tässä psykiatriset 

häiriöt) on tutkittavassa populaatiossa melko harvinainen ja kattaa noin 10 % tutkittavasta 

joukosta (Viera, 2008). Sukupuolten välisiä eroja vuorokausirytmin säätelyvaikeuksien ja 

psykiatristen häiriöiden välisissä yhteyksissä tarkasteltiin lisäämällä logistiseen 

regressiomalliin sukupuolen ja vuorokausirytmin säätelyä kuvaavan muttujan välinen 

interaktio. 

Mediaatioanalyysit suoritettiin Hayesin (2013) PROCESS v3.3 -makron mallilla 4. 

Mediaatioanalyyseissa tutkittiin vuorokausirytmin säätelyvaikeuksien epäsuoraa yhteyttä 

kronotyypin kautta psykiatrisiin häiriöihin (luottamusväli 95 %), kun sukupuoli vakioitiin. 

Sukupuolten välisiä eroja vuorokausirytmin säätelyvaikeuksien epäsuorissa yhteyksissä 

kronotyypin kautta psykiatrisiin häiriöihin tarkasteltiin moderoidulla mediaatioanalyysillä 

PROCESS-makron mallilla 7 (Hayes, 2013). 

 

3. TULOKSET 
 

3.1 Aineiston kuvailu 
 

Tämän tutkimuksen aineistosta karsiutui 25 nuorta, joilta puuttui tiedot aktigrafilla mitatuista 

muuttujista kokonaan. Lopullisen aineiston kooksi tuli 317 (tyttöjä 69.7 % ja poikia 30.3 %). 

Tutkimuksesta karsiutuneet eivät eronneet tilastollisesti merkitsevästi psykiatristen 

häiriöiden, iän, vanhempien korkeimman koulutuksen tai sukupuolen suhteen tutkimuksessa 

mukana olleista nuorista. 

Tytöt ja pojat erosivat toisistaan useiden vuorokausirytmin säätelyvaikeuksia kuvaavien 

muuttujien suhteen sekä masennuksen ja yleistyneen ahdistuneisuushäiriön suhteen 
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(Taulukko 2). Esimerkiksi pojat menivät tyttöjä myöhemmin nukkumaan niin arkisin kuin 

viikonloppuisinkin, mutta tytöt nukkuivat poikia pidempään sekä arkena että viikonloppuna. 

Pojilla oli myös myöhäisempi unen keskikohta kuin tytöillä. Sen sijaan tytöillä oli poikia 

enemmän masennusta ja yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä. 

Taulukko 2. Aineiston muuttujien vertailut tyttöjen ja poikien välillä (n=317). 

                                                 ka ± kh / n (%)                                                    

                                                                    Tytöt (n=221)                Pojat (n=96)                   p             

Ikä                                                                                16.84±0.60                    16.91±0.55                      .279 

Koulutus                                                                                                                                                    .193 

Peruskoulu                                                                    2 (0.6 %)                       2 (0.6 %)                                     

Ammattikoulu, opisto tai lukio                                    48 (15.1 %)                  12 (3.8 %) 

Ammattikorkeakoulu tai yliopisto                               149 (47 %)                    64 (20.2 %) 

Tieto puuttuu                                                                22 (6.9 %)                    18 (5.7 %)               

Vuorokausirytmi 

Nukkumaanmenoaika arkena, ka (h:min)                    0:11±1:23                     0:38±1:25                        .008                                

Nukkumaanmenoaika viikonloppuna, ka (h:min)       1:11±1:41                      2:01±1:34                       <.001 

Nukkumaanmenoaika arkena, kh (h:min)                    0:54±0:35                      1:02±0:39                        .048          

Nukkumaanmenoaika viikonloppuna, kh (h:min)        0:59±0:58                     1:06±1:53                        .344 

Unen kesto arkena, ka (h:min)                                     6:39±0:58                      6:21±1:02                        .016 

Unen kesto viikonloppuna, ka (h:min)                        7:36±1:09                       6:58±1:13                       <.001 

Unen kesto arkena, kh (h:min)                                     1:07±0:34                     1:07±0:39                        .980 

Unen kesto viikonloppuna, kh (h:min)                        1:08±0:58                      1:09±0:54                        .949 

Unen keskikohta arkena (h:min)                                  4:14±1:15                      4:41±1:19                        .005 

Unen keskikohta viikonloppuna (h:min)                     5:49±1:32                      6:20±1:35                        .008 

Psykiatrinen häiriö 

Masennus                                                                     30 (9.5 %)                      4 (1.3 %)                         .013 

Itsetuhoisuus                                                                45 (14.2 %)                   12 (3.8 %)                        .094 

Alkoholin käyttöön liittyvä häiriö                               38 (12 %)                      16 (5.0 %)                        .909 

Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö                          6 (1.9 %)                       7 (2.2 %)                          .059 

Julkisten paikkojen pelko                                            13 (4.1 %)                     1 (0.3 %)                          .054 

Paniikkihäiriö                                                              16 (5.0 %)                      7 (2.2 %)                          .987 

Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö                                  30 (9.5 %)                      4 (1.3 %)                          .013 

Sosiaalisten tilanteiden pelko                                      20 (6.3 %)                      3 (0.9 %)                         .062 

Pakko-oireinen häiriö                                                  17 (5.4 %)                      4 (1.3 %)                          .246 

 
ka ± kh, ka=keskiarvo, kh=keskihajonta  
Vuorokausirytmi: määreet ilmoitettu kellonaikoina (h:min) 
p-arvojen laskemiseen käytetty riippumattomien otosten t-testiä tai χ²-testiä. 
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3.2 Logististen regressioanalyysien tulokset 
 

Vuorokausirytmin säätelyvaikeuksien yhteyttä psykiatrisiin häiriöihin tutkittiin logistisen 

regressioanalyysin avulla, ja näiden analyysien tulokset on esitetty taulukoissa 3 ja 4. Yhden 

keskihajonnan muutos myöhäisempään arjen nukkumaanmenoaikojen keskiarvossa oli 

yhteydessä 1.46-kertaiseen masennusriskiin, kun sukupuoli oli vakioitu. Lisäksi yhden 

keskihajonnan muutos myöhäisempään arjen nukkumaanmenoaikojen keskihajontojen 

vaihtelussa oli yhteydessä 1.56-kertaiseen masennusriskiin, kun taas viikonlopun osalta 

vastaava riskisuhde oli 1.41. 

Itsetuhoisuuden osalta yhden keskihajonnan muutos myöhäisempään arjen 

nukkumaanmenoaikojen keskiarvossa oli yhteydessä 1.57-kertaiseen itsetuhoisuuden riskiin, 

kun sukupuoli oli vakioitu. Sen sijaan viikonlopun osalta vastaava riskisuhde oli 1.84. Yhden 

keskihajonnan muutos myöhäisempään arjen nukkumaanmenoaikojen keskihajonnassa oli 

yhteydessä 1.66-kertaiseen itsetuhoisuuden riskiin, kun taas yhden keskihajonnan muutos 

myöhäisempään unen keston keskihajontojen vaihtelussa arkena oli yhteydessä 1.76-

kertaiseen itsetuhoisuuden riskiin.  

Epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön osalta yhden keskihajonnan muutos myöhäisempään 

arjen nukkumaanmenoaikojen keskihajonnassa oli yhteydessä 1.69-kertaiseen epäsosiaalisen 

persoonallisuushäiriön riskiin, kun sukupuoli oli vakioitu. Lisäksi yhden keskihajonnan 

muutos myöhäisempään arjen unen keston keskihajontojen vaihtelussa oli yhteydessä 1.80-

kertaiseen epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön riskiin. Sen sijaan yhden keskihajonnan 

muutos myöhäisempään viikonlopun nukkumaanmenoaikojen keskiarvossa oli yhteydessä 

2.20-kertaiseen epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön riskiin.  

Yhteydet olivat erilaisia sukupuolten välillä arjen nukkumaanmenoaikojen ja unen keston 

keskiarvojen sekä viikonlopun unen keston keskiarvojen ja epäsosiaalisen 

persoonallisuushäiriön välillä: Pojilla yhden keskihajonnan muutos myöhäisempään arjen 

nukkumaanmenoaikojen keskiarvoissa oli yhteydessä 3.63-kertaiseen epäsosiaalisen 

persoonallisuushäiriön riskiin (p=.003), mutta tytöillä vastaava yhteys ei ollut merkitsevä.  

Sen sijaan yhden keskihajonnan muutos myöhäisempään unen keston keskiarvossa arkena oli 

yhteydessä 4.52-kertaiseen epäsosiaaliseen persoonallisuushäiriön riskiin tytöillä (p=.002), 

kun taas pojilla vastaava riski oli 0.26 (p=.014).  Lisäksi yhden keskihajonnan muutos 

myöhäisempään unen keston keskiarvossa viikonloppuna oli yhteydessä 3.40-kertaiseen 
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epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön riskiin tytöillä (p=.011), mutta pojilla vastaava yhteys 

ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 

 

Taulukko 3. Arjen ja viikonlopun nukkumaanmenoaikojen ja unen keston keskiarvojen ja -hajontojen yhteydet 
masennukseen, itsetuhoisuuteen, alkoholin käyttöön liittyvään häiriöön sekä epäsosiaaliseen 
persoonallisuushäiriöön, kun sukupuoli on vakioitu. Lisäksi pₛₚ kuvaa sukupuolten välisten erojen tilastollista 
merkitsevyyttä näissä yhteyksissä. 
 
 
                                                                                       Arki                                            Viikonloppu                       
 
 
                                                                 Exp(B)     Wald          p          pₛₚ        Exp(B)     Wald        p         pₛₚ            
 
       
Masennus  
 
Nukkumaanmenoaika (ka)                         1.46         4.76       .029      .370        1.35         2.62       .11      .156 
Nukkumaanmenoaika (kh)                         1.56        7.97        .005      .272        1.41         4.99       .026    .578   
Unen kesto (ka)                                          1.04         .05         .829      .741        .89           .39         .533    .870 
Unen kesto (kh)                                          1.20        1.03        .309      .106        1.35         3.37       .066    .069  
 
Itsetuhoisuus                                                 
                         
Nukkumaanmenoaika (ka)                         1.57         9.71       .002      .689        1.84         14.78     <.001  .659    
Nukkumaanmenoaika (kh)                         1.66        13.53      <.001   .745        1.28          3.32      .069     .057   
Unen kesto (ka)                                          .82          1.64        .200      .353        .85           1.05       .306    .386    
Unen kesto (kh)                                          1.76        16.03      <.001   .491        1.16         1.02       .313     .302   
 
Alkoholin käyttöön liittyvä häiriö 
 
Nukkumaanmenoaika (ka)                         1.03        .05         .828      .631         1.26         2.21       .137    .095        
Nukkumaanmenoaika (kh)                         .96          .07         .791      .319         1.06         .16         .689    .443         
Unen kesto (ka)                                          1.11        .48         .490      .186         1.01         .001       .975    .753        
Unen kesto (kh)                                          1.29        3.22       .073      .562         1.15         .91         .340     .458 
 
Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö           
 
Nukkumaanmenoaika (ka)                         1.52        2.52       .112      .004         2.20         7.87       .005    .129 
Nukkumaanmenoaika (kh)                         1.69        6.77       .009      .339         .85           .20        .658     .783     
Unen kesto (ka)                                          1.07        .06         .807      <.001      1.57          2.20      .138     .033  
Unen kesto (kh)                                          1.80        6.88       .009      .851        1.27          .76        .383     .907    
    
  
pₛₚ = sukupuolten välisten erojen tilastollinen merkitsevyys. 
 

Vuorokausirytmin säätelyvaikeudet eivät olleet yhteydessä ahdistuneisuushäiriöihin, kun 

sukupuoli oli vakioitu. Sen sijaan arjen nukkumaanmenoaikojen keskihajontojen vaihtelun 

yhteys sosiaalisten tilanteiden pelkoon oli erilainen tytöillä ja pojilla. Pojilla yhden 

keskihajonnan muutos myöhäisempään arjen nukkumaanmenoaikojen keskihajontojen 

vaihtelussa oli yhteydessä 2.33-kertaiseen sosiaalisten tilanteiden pelon riskiin (p=.027), 

mutta tytöillä vastaava yhteys ei ollut tilastollisesti merkitsevä. 
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Taulukko 4: Arjen ja viikonlopun nukkumaanmenoaikojen ja unen keston keskiarvojen ja -hajontojen yhteydet 
julkisten paikkojen pelkoon, paniikkihäiriöön, yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön, sosiaalisten tilanteiden 
pelkoon sekä pakko-oireiseen häiriöön, kun sukupuoli on vakioitu. Lisäksi pₛₚ kuvaa sukupuolten välisten erojen 
tilastollista merkitsevyyttä näissä yhteyksissä. 
 

                                                                               Arki                                         Viikonloppu 
 
 
                                                            Exp(B)      Wald          p          pₛₚ      Exp(B)      Wald         p          pₛₚ            
 
 
Julkisten paikkojen pelko     
                       
Nukkumaanmenoaika (ka)             1.36          1.46        .228      .174       1.31          1.01        .316     .647      
Nukkumaanmenoaika (kh)             1.43          2.68        .102      .955       .90            .11          .742     .780   
Unen kesto (ka)                              1.02          .003        .957      .903       .98            .004   .947      .741 
Unen kesto (kh)                              1.42          1.90        .168      .174      1.13           .21   .645      .782 
  
Paniikkihäiriö                                              
 
Nukkumaanmenoaika (ka)             1.28          1.46        .227      .956       1.48           3.25       .071     .838      
Nukkumaanmenoaika (kh)             1.40  3.71       .054       .602       .68            1.67   .196      .266 
Unen kesto (ka)                              .87  .40         .525       .275       .99            .001   .970      .993   
Unen kesto (kh)                        1.34           2.28       .131       .817       .96            .03   .858      .114 
  
Yleistynyt ahdistuneisuushäiriö                  
 
Nukkumaanmenoaika (ka)             1.40          3.75       .053       .467      1.42           3.59       .058      .223    
Nukkumaanmenoaika (kh)             1.09  .25         .620       .720      1.08           .20         .654     .204 
Unen kesto (ka)                              .87  .54         .463       .940       .88            .45   .502     .437    
Unen kesto (kh)                              1.21 1.10        .294       .299      1.01          .001        .980     .168 
                       
Sosiaalisten tilanteiden pelko                     
 
Nukkumaanmenoaika (ka)             .87  .36         .547       .845       .71   2.14   .144     .462     
Nukkumaanmenoaika (kh)             .88  .28         .599       .005       .80   .70   .403     .222 
Unen kesto (ka)                              1.21  .72         .397       .806      1.30   1.29   .256     .681     
Unen kesto (kh)                              1.07  .09         .764       .099       .82   .61   .435     .132 
  
Pakko-oireinen häiriö                                 
      
Nukkumaanmenoaika (ka)             1.25          1.09        .296      .875       1.40   2.27       .132      .937    
Nukkumaanmenoaika (kh)             1.30          1.86        .173      .859       .87   .23   .633      .338    
Unen kesto (ka)                              .98  .01          .912      .139      1.06           .05         .824 .065    
Unen kesto (kh)                              1.33          1.96        .162      .575      1.19   .59   .441 .891    
 
 
pₛₚ = sukupuolten välisten erojen tilastollinen merkitsevyys. 
 
 
 

3.3 Mediaatioanalyysien tulokset 
 

Mediaationalyyseihin otettiin mukaan ne muuttujat, joiden välinen suora yhteys oli 

merkitsevä logistisen regressioanalyysin tulosten perusteella sukupuolen ollessa vakioitu. 

Mediaatioanalyysien tulokset on esitetty taulukossa 5. Kronotyyppi välitti yhteyttä 
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viikonlopun nukkumaanmenoaikojen keskiarvon ja epäsosiaaliseen persoonallisuushäiriön 

välillä sukupuolen ollessa vakioitu (Kuva 2). Sen sijaan kronotyyppi ei välittänyt yhteyttä 

muiden vuorokausirytmin säätelyvaikeuksien ja epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön, 

masennuksen ja itsetuhoisuuden välillä. 

 

 
Taulukko 5. Mediaatioanalyysien epäsuorien yhteyksien standardoidut efektit, keskivirheet (SE) sekä 95 %:n 
luottamusvälit tutkittaessa vuorokausirytmin säätelyvaikeuksien yhteyttä masennukseen, itsetuhoisuuteen ja 
epäsosiaaliseen persoonallisuushäiriöön kronotyypin medioimana, kun sukupuoli on vakioitu.  
 
 
                                                                                      Efekti (SE)                    Luottamusväli (95 %)      
 
 
Masennus   
        
Nukkumaanmenoaika (ka), arki                                    .24 (.41)                            -.62−1.02                   
Nukkumaanmenoaika (kh), arki                                    .12 (.09)                            -.04−.30                     
Nukkumaanmenoaika (kh), viikonloppu                       .05 (.05)                            -.04−.16 
  
Itsetuhoisuus                                              
 
Nukkumaanmenoaika (ka), arki                                    -.09 (.27)                           -.63−.43                     
Nukkumaanmenoaika (kh), arki                                    .10 (.08)                            -.05−.28                    
Unen kesto (kh), arki                                                     .08 (.09)                            -.09 −.26                   
Nukkumaanmenoaika (ka), viikonloppu                       -.27 (.32)                           -.91−.35 
 
Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö       
   
Nukkumaanmenoaika (kh), arki                                    .09 (.15)                            -.23−.38                    
Unen kesto (kh), arki                                                     .09 (.16)                            -.27−.34                    
Nukkumaanmenoaika (ka), viikonloppu                       1.59 (1.44)                         .35−3.41 
  
Lihavoitu epäsuora efekti on merkitsevä 95 % luottamusvälillä.               

 

                                                     B= 1.59, 95 % luottamusväli = .35−3.41 

 

                        a=.90, p<.001                                                                                   b=1.77, p=.005 

 

                                                           c= -.85, p= .171 

                                                             

Kuva 2. Kronotyyppi välitti viikonlopun nukkumaanmenoaikojen keskiarvon yhteyttä epäsosiaaliseen 
persoonallisuushäiriöön, kun sukupuoli oli vakioitu. B kuvaa epäsuoraa yhteyttä viikonlopun 
nukkumaanmenoaikojen keskiarvon ja epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön välillä. Kirjain a kuvaa 
viikonlopun nukkumaanmenoaikojen keskiarvon yhteyttä kronotyyppiin, b kuvaa kronotyypin yhteyttä  
epäsosiaaliseen persoonallisuushäiriöön ja c viikonlopun nukkumaanmenoaikojen keskiarvon yhteyttä 
epäsosiaaliseen persoonallisuushäiriöön.                                          
 

Nukkumaanmenoaika 
viikonloppuna (ka) 

 

Kronotyyppi 
 

Epäsosiaalinen 
persoonallisuushäiriö 
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Moderoitujen mediaatioanalyysien tulokset sukupuolten välisistä eroista on esitetty 

taulukoissa 6. Sukupuolten välillä ei ollut eroja vuorokausirytmin säätelyvaikeuksien ja 

masennuksen, itsetuhoisuuden ja epäsosiaalisten persoonallisuushäiriön yhteydessä 

kronotyypin ollessa yhteyttä välittävänä tekijänä.  

 
Taulukko 6. Moderoitujen mediaatioanalyysien tulokset tutkittaessa sukupuolten välisiä eroja vuorokausirytmin 
säätelyvaikeuksien yhteydessä masennukseen, itsetuhoisuuteen ja epäsosiaaliseen persoonallisuushäiriöön 
kronotyypin välittäessä yhteyttä. 
   
 
                                                                                      Indeksi (SE)                 Luottamusväli (95 %)      
 
 
Masennus   
        
Nukkumaanmenoaika (ka), arki                                     -.01 (.05)                           -.13−.07                        
Nukkumaanmenoaika (kh), arki                                     -.04 (.05)                           -.16−.04                        
Nukkumaanmenoaika (kh), viikonloppu                        -.01 (.04)                           -.11−.05 
   
Itsetuhoisuus                                              
 
Nukkumaanmenoaika (ka), arki                                     .006 (.03)                          -.06−.08                                
Nukkumaanmenoaika (kh), arki                                     -.03 (.05)                           -.14−.04                        
Unen kesto (kh), arki                                                      -.03 (.06)                           -.17−.07                        
Nukkumaanmenoaika (ka), viikonloppu                        -.01 (.04)                           -.12−.04 
 
Epäsosiaalinen persoonallisuushäiriö       
  
Nukkumaanmenoaika (kh), arki                                     -.04 (.08)                           -.23−.09                      
Unen kesto (kh), arki                                                      -.06 (.09)                           -.25−.14                      
Nukkumaanmenoaika (ka), viikonloppu                            08 (.17)                            -.22−.48      
 
 
SE= keskivirhe 
 

4. DISKUSSIO 
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli tarkastella vuorokausirytmin säätelyvaikeuksien 

yhteyttä psykiatrisiin häiriöihin sekä välittääkö kronotyyppi niiden välisiä yhteyksiä 

nuoruudessa. Lisäksi tarkoituksena oli tutkia tyttöjen ja poikien välisiä eroja näissä 

yhteyksissä. Aikaisempien tutkimustulosten perusteella oletettiin, että vuorokausirytmin 

säätelyvaikeuksista ainakin nukkumaanmenoaikojen ja unen keston keskiarvot ja 

keskihajontojen vaihtelu ovat yhteydessä masennukseen, itsetuhoisuuteen ja epäsosiaaliseen 

persoonallisuushäiriöön, sillä aiemissa tutkimuksissa näiden psykiatristen häiriöiden on 

havaittu olevan yhteydessä unettomuuteen (esim. Alvaro ym., 2014; Wong & Brower, 2012; 

Semiz ym., 2008; Lindberg ym., 2003) sekä iltakronotyyppiin (esim. Fares ym., 2015; Gau 
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ym., 2007; Susman ym., 2007), johon liittyvät unen väheneminen, nukkumaanmenon 

viivästyminen (Li ym., 2018) ja uniaikataulujen epäsäännöllisyys (Fabbian ym., 2016; 

Giannotti ym., 2002; Carskadon ym., 1993). Muiden tarkasteltavien vuorokausirytmin 

säätelyvaikeuksien ja psykiatristen häiriöiden välisten suorien tai epäsuorien yhteyksien 

osalta ei voitu asettaa selkeitä hypoteeseja aiemman tutkimuskirjallisuuden perusteella. 

Myöskään yhteyksien eroavaisuuksista tyttöjen ja poikien välillä ei voitu asettaa hypoteeseja 

aiemman tutkimuskirjallisuuden perusteella. 

 

4.1 Päätulokset 
 

4.1.1 Vuorokausirytmin säätelyvaikeuksien yhteydet psykiatrisiin häiriöihin 
 

Tässä tutkimuksessa saatiin tukea hypoteesille, jonka mukaan arjen nukkumaanmenoaikojen 

keskiarvo ja keskihajontojen vaihtelu sekä viikonlopun nukkumaanmenoaikojen 

keskihajontojen vaihtelu ovat yhteydessä masennusriskiin. Tulos on osittain linjassa aiemman 

tutkimustiedon kanssa, jonka mukaan iltakronotyyppi on yhteydessä masennukseen (Fares 

ym., 2015), ja niin subkliinisen masennuksen kuin masennuksen puhkeamisenkin riskitekijä 

nuoruudessa (Kivelä ym., 2018). Lisäksi aiemmin on havaittu, että iltakronotyyppi ennustaa 

masennusoireiden lisääntymistä (Haraden ym., 2017; Haraden ym., 2019). On myös viitteitä 

siitä, että vuorokausirytmin säätelyvaikeuksilla ja masennuksella on osittain yhteinen 

geneettinen tausta (Vadnie & McClung, 2017), mutta näyttö tästä on ristiriitaista 

(Rosenwasser, 2010). Hypoteesien vastaisesti arjen ja viikonlopun unen keston keskiarvot ja 

keskihajontojen vaihtelu sekä viikonlopun nukkumaanmenoaikojen keskiarvo eivät olleet 

yhteydessä masennusriskiin. Tämä on osittain ristiriidassa aiempien tutkimusten tulosten 

kanssa, sillä masennuksen on havaittu olevan yhteydessä unettomuuteen (Alvaro ym., 2014) 

sekä iltakronotyyppiin (Fares ym., 2015), johon liittyvät unen väheneminen, 

nukkumaanmenon viivästyminen (Li ym., 2018) ja uniaikataulujen epäsäännöllisyys 

(Giannotti ym., 2002; Carskadon ym., 1993).  

Hypoteesien mukaisesti arjen ja viikonlopun nukkumaanmenoaikojen keskiarvojen ja arjen 

nukkumaanmenoaikojen ja unen keston keskihajontojen vaihtelu olivat yhteydessä 

itsetuhoisuuden riskiin. Toisaalta masennuksen ja itsetuhoisuuden korkean komorbiditeetin 

(Suominen & Valtonen, 2013) vuoksi itsetuhoisuutta ja masennusta ei voida täysin erottaa 
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toisistaan eikä siis voida päätellä, selittyykö vuorokausirytmin säätelyvaikeuksien yhteys 

itsetuhoisuuden riskiin masennuksella tai selittääkö itsetuhoisuus vuorokausirytmin 

säätelyvaikeuksien yhteyttä masennusriskiin. Itsetuhoisuuden on kuitenkin aiemmin havaittu 

olevan yhteydessä nukahtamisvaikeuksiin ja yönaikaiseen heräilyyn (Wong & Brower, 2012) 

sekä iltakronotyyppiin internalisoivien ja eksternalisoivien oireiden vakioimisen jälkeenkin 

(Gau ym., 2007). Hypoteesien vastaisesti arjen ja viikonlopun unen keston keskiarvot, 

viikonlopun nukkumaanmenoaikojen keskihajontojen sekä unen keston keskiarvon ja 

keskihajontojen vaihtelu eivät olleet yhteydessä itsetuhoisuuden riskiin, mikä on osittain 

ristiriidassa aiempien tutkimustulosten kanssa, sillä iltakronotyyppiin liittyvät unen 

väheneminen, nukkumaanmenon viivästyminen (Li ym., 2018) ja uniaikataulujen 

epäsäännöllisyys (Giannotti ym., 2002; Carskadon ym., 1993). 

Hypoteesien mukaisesti arjen nukkumaanmenoaikojen ja unen keston keskihajontojen 

vaihtelu olivat yhteydessä epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön riskiin. Lisäksi viikonlopun 

nukkumaanmenoaikojen keskiarvo oli yhteydessä epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön 

riskiin. Aiemmissa tutkimuksissa iltakronotyypin on havaittu olevan epäsosiaalisen 

käytöksen riskitekijä nuoruudessa (Susman ym., 2007; Gau ym., 2007). Lisäksi 

epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön on todettu olevan itsetuhoisen käytöksen riskitekijä, ja 

riski itsetuhoiseen käytökseen kasvaa, jos henkilöllä on epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön 

lisäksi esimerkiksi komorbidi masennus (katsaus: Links, Gould & Ratnayake, 2003). Näin 

ollen ei voida päätellä, selittyykö vuorokausirytmin säätelyvaikeuksien yhteys epäsosiaalisen 

persoonallisuushäiriön riskiin mahdollisilla komorbideillä psykiatrisilla häiriöillä tai 

itsetuhoisuudella. Hypoteesien vastaisesti arjen nukkumaanmenoaikojen keskiarvo ja arjen ja 

viikonlopun unen keston keskiarvot eivät olleet yhteydessä epäsosiaalisen 

persoonallisuushäiriön riskiin. Myöskään viikonlopun unen keston keskihajontojen vaihtelu 

sekä unen keston keskiarvo ja keskihajontojen vaihtelu eivät olleet yhteydessä epäsosiaalisen 

persoonallisuushäiriön riskiin. Aiemmin on kuitenkin havaittu epäsosiaalista 

persoonallisuushäiriöitä sairastavien miesten itsearvioidun unen keston olevan lyhyempi ja 

nukahtamiseen kuluneen ajan pidempi verrattuna terveisiin verrokkeihin (Semiz ym., 2008). 

Epäsosiaalista persoonallisuushäiriötä sairastavien miesten on lisäksi havaittu raportoivan 

nukahtamisvaikeuksia ja yöllisiä heräilyjä verrokkeja enemmän (Lindberg ym., 2003). 

Ristiriitaisen ja osittain puuttellisen tutkimustiedon vuoksi hypoteeseja ei voitu asettaa 

vuorokausirytmin säätelyvaikeuksien yhteydestä alkoholin käyttöön liittyvään häiriöön, 

julkisten paikkojen pelkoon, paniikkihäiriöön, yleistyneeseen ahdistuneisuushäiriöön, 



30 
 

sosiaalisten tilanteiden pelkoon ja pakko-oireiseen häiriöön. Tässä tutkimuksessa 

vuorokausirytmin säätelyvaikeudet eivät olleet yhteydessä ahdistuneisuushäiriöihin.  

Aiemmissa tutkimuksissa sosiaalisten tilanteiden pelon, yleisen ahdistuneisuushäiriön ja 

pakko-oireisen häiriön on havaittu olevan yhteydessä iltakronotyyppiin (Fares ym., 2015), 

mutta eräässä tutkimuksessa on havaittu, että sosiaalisten tilanteiden pelko ja pakko-oireinen 

häiriö eivät ole yhteydessä iltakronotyyppiin unettomuuden vakioimisen jälkeen (Alvaro ym., 

2014). Lisäksi pakko-oireisen häiriön on havaittu olevan yhteydessä viivästyneeseen 

unijaksoon (Schubert & Coles, 2013). Lisäksi on havaittu, että iltakronotyyppi ei ennusta 

sosiaalisten tilanteiden pelkoon liittyviä oireita tai ahdistuneisuuteen liittyviä fyysisiä oireita 

(Haraden ym., 2019), kun taas eräässä toisessa tutkimuksessa subkliinisen 

ahdistuneisuusoireilun on havaittu olevan yhteydessä iltakronotyyppiin (Díaz-Morales, 

2016). Lisäksi unettomuuden on havaittu ennustavan paniikkihäiriöitä, mutta paniikkihäiriö 

ei ollut yhteydessä iltakronotyyppiin unettomuuden vakioimisen jälkeen (Alvaro ym., 2014). 

Kaiken kaikkiaan vuorokausirytmin säätelyyn ja ahdistuneisuushäiriöiden väliseen yhteyteen 

liittyvät tutkimustulokset ovat siis ristiriitaisia, ja tämän tutkimuksen mukaan niiden välillä ei 

ole yhteyttä.  

Tässä tutkimuksessa vuorokausirytmin säätelyvaikeudet eivät myöskään olleet yhteydessä 

alkoholin käyttöön liittyvään häiriöön, vaikka unen ja vuorokausirytmin häiriöiden on 

aiemmin todettu lisäävän päihdehäiriöiden riskiä nuoruudessa (Hasler, Sohner & Clark, 

2014). Lisäksi on havaittu, että suurempi vuorokausirytmin epätahdistuminen on yhteydessä 

suurempaan päihdehäriöoireiluun kuluneen kuukauden aikana (Hasler, Sohner & Clark, 

2014) ja että iltakronotyyppi on yhteydessä säännöllisempään päihteiden käyttöön sekä 

päihdeongelmiiin nuoruudessa (Logan ym., 2018).  

Hypoteeseja ei voitu asettaa vuorokausirytmin säätelyvaikeuksien ja psykiatristen häiriöiden 

välisestä yhteydestä kronotyypin välittäessä yhteyttä, sillä tällaisia epäsuoria yhteyksiä ei ole 

tiettävästi tutkittu aiemmin nuoruudessa. Tässä tutkimuksessa kronotyyppi ei välittänyt 

yhteyttä vuorokausirytmin säätelyvaikeuksien ja masennuksen, itsetuhoisuuden, alkoholin 

käyttöön liittyvän häiriön, julkisten paikkojen pelon, yleistyneen ahdistuneisuushäiriön, 

paniikkihäiriön, sosiaalisten tilanteiden pelon ja pakko-oireisen häiriön välillä. Sen sijaan 

kronotyyppi välitti viikonlopun nukkumaanmenoaikojen keskiarvon yhteyttä epäsosiaaliseen 

persoonallisuushäiriöön. Yhteyttä saattavat osittain selittää geneettiset tekijät, sillä alustavien 

tutkimustulosten mukaan keskuskellon vuorokausirytmiä säätelevän toiminnan ja 

epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön riskin taustalla on samoja geneettisiä tekijöitä (katsaus: 
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Hood & Amir, 2018). Lisäksi on viitteitä siitä, että kronotyyppiin vaikuttavat geneettiset 

tekijät ovat yhteydessä aggressiivisuuteen (Hood & Amir, 2018), joka on osa epäsosiaalisen 

persoonallisuushäiriön oirekuvaa. Tästä huolimatta kronotyyppi ei kuitenkaan tässä 

tutkimuksessa välittänyt yhteyttä arjen nukkumaanmenoaikojen ja unen keston 

keskihajontojen vaihtelun ja epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön välillä. 

 

4.1.2 Tyttöjen ja poikien väliset erot 
 

Aiemman tutkimuskirjallisuuden perusteella ei voitu asettaa hypoteeseja tyttöjen ja poikien 

välisistä eroista, mutta sukupuolten välillä esiintyi useita eroavaisuuksia: Pojat menivät 

tyttöjä myöhemmin nukkumaan sekä arkena että viikonloppuna, mutta tytöt nukkuivat poikia 

pidempään niin arkena kuin viikonloppunakin. Pojilla oli lisäksi myöhäisempi unen 

keskikohta (kronotyyppi) sekä arkena että viikonloppuna verrattuna tyttöihin. Tulos on 

linjassa joidenkin aiempien tutkimustulosten kanssa (Fares ym., 2015; Randler, 2011), mutta 

kaikissa tutkimuksissa sukupuolten välillä ei ole havaittu eroja kronotyypissä (Haraden ym., 

2019; De Souza & Hidalgo, 2014; Giannotti ym., 2002). Lisäksi joidenkin tutkimusten 

mukaan iltakronotyyppi on tytöillä yleisempi (Li ym., 2018).  

Tytöillä oli poikiin verrattuna enemmän masennusta ja yleistynyttä ahdistuneisuushäiriötä, ja 

aiemmissa tutkimuksissa onkin todettu masennuksen ja ahdistuksen olevan tytöillä 

yleisempää kuin pojilla nuoruudessa (Merikangas, Nakamura & Kessler, 2009). Lisäksi 

yhteydet olivat erilaisia sukupuolten välillä arjen nukkumaanmenoaikojen ja unen keston 

keskiarvojen sekä viikonlopun unen keston keskiarvon ja epäsosiaalisen 

persoonallisuushäiriön välillä: Pojilla arjen nukkumaanmenoaikojen keskiarvo oli yhteydessä 

epäsosiaaliseen persoonallisuushäiriön riskiin, mutta tytöillä näin ei ollut. Sen sijaan arjen 

unen keston keskiarvo oli yhteydessä epäsosiaaliseen persoonallisuushäiriön riskiin 

molemmilla sukupuolilla, mutta tytöillä riski oli huomattavasti poikia suurempi. Lisäksi 

viikonlopun unen keston keskiarvo oli yhteydessä epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön 

riskiin tytöillä, mutta ei pojilla. Myös arjen nukkumaanmenoaikojen keskihajontojen 

vaihtelun yhteys sosiaalisten tilanteiden pelkoon oli erilainen tytöillä ja pojilla. Pojilla arjen 

nukkumaanmenoaikojen keskihajontojen vaihtelu oli yhteydessä sosiaalisten tilanteiden 

pelon riskiin, mutta tytöillä vastaava yhteys ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Sen sijaan 
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sukupuolten välillä ei ollut eroja vuorokausirytmin säätelyvaikeuksien ja psykiatristen 

häiriöiden välisissä epäsuorissa yhteyksissä kronotyypin ollessa yhteyttä välittävänä tekijänä.  

Kaiken kaikkiaan tutkimuksen tulokset toivat uutta tietoa vuorokausirytmin 

säätelyvaikeuksien ja psykiatristen häiriöiden välisistä yhteyksistä nuoruudessa. Toistaiseksi 

tutkimukset ovat keskittyneet lähinnä kyselylomakkeilla arvioituun tietoon nuorten 

vuorokausirytmin säätelystä ja sen yhteydestä masennukseen, mutta tämän tutkimuksen 

tulokset auttavat ymmärtämään aktigrafilla mitattujen vuorokausirytmin säätelyvaikeuksien 

yhteyttä useisiin psykiatrisiin häiriöihin nuoruudessa. Vuorokausirytmin säätelyvaikeuksia 

nuoruudessa kartoittavissa tutkimuksissa tulisi myös huomioida sukupuolten väliset erot, sillä 

esimerkiksi iltakronotyypin vaikutukset voivat riippua monista sukupuolisidonnaisista 

tekijöistä, kuten kehityksen vaiheesta (esim. Randler, 2011). 

 

4.2 Tutkimuksen vahvuudet ja rajoitukset 
 

Tämä tutkimus on tiettävästi ensimmäinen, jossa on tarkasteltu aktigrafilla mitattujen 

vuorokausirytmin säätelyvaikeuksien suoria ja epäsuoria yhteyksiä yhdeksään psykiatriseen 

häiriöön nuoruudessa. Vuorokausirytmin säätelyvaikeuksina tarkasteltiin arjen ja viikonlopun 

nukkumaanmenoaikojen keskiarvoja ja keskihajontojen vaihtelua sekä arjen ja viikonlopun 

unen keston keskiarvoja ja keskihajontojen vaihtelua. Tutkimuksen vahvuuksia olivat 

vuorokausirytmin säätelyn ja kronotyypin objektiivinen määrittäminen aktigrafilla 

kyselylomakkeen sijaan sekä arjen ja viikonlopun vuorokausirytmin säätelyvaikeuksien 

tarkastelu erikseen. Vahvuutena oli myös useiden eri psykiatristen häiriöiden arvioiminen 

MINI-haastattelulla, mikä mahdollisti vuorokausirytmin säätelyvaikeuksien ja useiden 

psykiatristen häiriöiden välisten yhteyksien tarkastelemisen. Lisäksi vahvuuksina olivat 

sukupuolen vakioiminen, sillä se saattaa vaikuttaa tutkittaviin muuttujiin, ja melko suuri otos.  

Tutkimuksessa oli vahvuuksista huolimatta rajoituksia, jotka tulee huomioida tuloksia 

arvioitaessa. Kyseessä oli poikkileikkaustutkimus, jolloin yhteyksien syy-seuraussuhteita ei 

voida päätellä. Tutkimuksessa ei voitu myöskään kontrolloida kaikkia väliin tulevia 

muuttujia, kuten komorbideja psykiatrisia häiriöitä ja persoonallisuuspiirteitä, joten tutkitut 

yhteydet eivät todellisuudessa ole yhtä yksinkertaistettavissa. Lisäksi suuresta otoksesta 

huolimatta tutkimuksen otos voi olla vääristynyt, eikä tutkimuksen tuloksia voida yleistää 

koskemaan kaikkia Suomen nuoria, sillä otos rajoittuu vain Helsingissä asuviin nuoriin.  
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4.3 Johtopäätökset 
 

Tämä tutkimus tukee sitä, että osa vuorokausirytmin säätelyvaikeuksista on yhteydessä 

masennuksen, itsetuhoisuuden sekä epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön riskiin. Tässä 

tutkimuksessa arjen nukkumaanmenoaikojen keskiarvojen ja -hajontojen vaihtelu sekä 

viikonlopun nukkumaanmenoaikojen keskihajontojen vaihtelu olivat yhteydessä 

masennusriskiin. Lisäksi arjen ja viikonlopun nukkumaanmenoaikojen keskiarvojen ja arjen 

nukkumaanmenoaikojen ja unen keston keskihajontojen vaihtelu olivat yhteydessä 

itsetuhoisuuden riskiin. Arjen nukkumaanmenoaikojen ja unen keston keskihajontojen 

vaihtelu sekä viikonlopun nukkumaanmenoaikojen keskiarvo olivat lisäksi yhteydessä 

epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön riskiin.  

Lisäksi tässä tutkimuksessa saatiin uutta tietoa kronotyypin välittävästä vaikutuksesta 

vuorokausirytmin säätelyvaikeuksien ja psykiatristen häiriöiden väliseen yhteyteen 

nuoruudessa. Kronotyyppi välitti viikonlopun unen keston keskiarvon yhteyttä 

epäsosiaaliseen persoonallisuushäiriöön. Yhteys viikonlopun unen keston keskiarvon ja 

epäsosiaalisen persoonallisuushäiriön välillä selittyy siis osittain kronotyyppiin liittyvillä 

tekijöillä. Lisäksi tämän tutkimuksen perusteella vuorokausirytmin säätelyvaikeudet eivät ole 

yhteydessä ahdistuneisuushäiriöihin eivätkä alkoholin käyttöön liittyvään häiriöön.  

Vuorokausirytmin säätelyvaikeuksien ja psykiatristen häiriöiden välinen yhteys ei ole 

yksinkertainen ja suoraviivainen, sillä vuorokausirytmi, psykiatriset häiriöt ja kronotyyppi 

ovat kytköksissä esimerkiksi ympäristötekijöihin. Tulevaisuudessa olisikin tärkeää tutkia 

lisää vuorokausirytmin säätelyvaikeuksien ja psykiatristen häiriöiden välisiä yhteyksiä eri 

ikäisillä nuorilla ja monimutkaisemmilla malleilla, joissa huomioidaan useampia tekijöitä 

samanaikaisesti, kuten esimerkiksi psykiatristen häiriöiden komorbiditeetti ja 

persoonallisuus. Lisäksi tulisi tutkia yhteyksien välisiä syy-seuraussuhteita 

pitkittäistutkimusten avulla, sillä vuorokausirytmin säätely ja kronotyyppi voivat vaikuttaa 

psykiatristen häiriöiden oireisiin ja päinvastoin. 

Vuorokausirytmin säätely, kronotyyppi ja psykiatriset häiriöt liittyvät kiinteästi yksilön 

hyvinvointiin ja toimintakykyyn. Lisäksi vuorokausirytmin säätely ja kronotyyppi liittyvät 

yhteiskunnan aikatauluihin ja rytmiin sopeutumiseen, joten kaikkien näiden tekijöiden 

huomioiminen on tärkeää etenkin nuoruudessa, joka on haavoittuvaa aikaa niin 

vuorokausirytmin säätelyvaikeuksien kuin psykiatristen häiriöidenkin puhkeamisen kannalta. 
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Nuoruudessa tavanomainen myöhään valvominen ja aikaisin kouluun herääminen sekä tästä 

seuraava unenpuute vaikuttaa koulumotivaatioon ja oppimiseen. Aiemmissa tutkimuksissa on 

todettu, ettei suuri osa nuorista saa riittävästi unta tässä haavoittuvaisessa kehitysvaiheessa 

(Colrain & Baker, 2011; Gardner & Dohnt, 2011), mikä on erittäin huolestuttavaa, sillä unen 

puutteen negatiiviset vaikutukset kasautuvat ajan myötä. Lisäksi niillä voi olla kauaskantoisia 

vaikutuksia nuorten hyvinvointiin ja koulunkäyntiin, ja ne voivat pahimmillaan johtaa nuoren 

putoamiseen koulupolulta. Nuorten nukkumisaikatauluja säätelemällä voitaisiin ehkäistä 

negatiivisia kehityskulkuja sallimalla joustavammat aikataulut koulumaailmassa ja 

työelämässä. Joustavammat aikataulut voisivat tukea nuoren kehitystä, helpottaa 

koulunkäyntiä ja osaltaan auttaa ehkäisemään vuorokausirytmin säätelyvaikeuksia ja 

psykiatrisia häiriöitä nuoruudessa. Täten nuorten unta ja kehitystä pitäisi tukea myös 

yhteiskunnallisten toimenpiteiden avulla. 
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