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1. Johdanto 

Tässä pro gradu -tutkielmassa käsitellään nuorten kronotyypin yhteyttä päihteidenkäyttöön 

SleepHelsinki!-tutkimuksen (SH) seulontavaiheen aineiston avulla. Kronotyypillä 

tarkoitetaan ihmisen osittain biologiaan perustuvaa taipumusta olla aktiivisimmillaan 

tiettyyn aikaan päivästä sekä luontevinta ajankohtaa uni-valve-syklin sijoittumiselle 

vuorokaudessa (Roenneberg, Wirz-Justice & Merrow, 2003). Aiemmassa tutkimuksessa 

myöhäisen kronotyypin (iltavirkut) on todettu olevan vahvasti yhteydessä uniongelmiin, 

päivänaikaiseen väsymykseen, päihteidenkäyttöön sekä monenlaiseen psyykkiseen oireiluun  

niin nuorilla kuin aikuisillakin (Adan, 1994; Adan ym., 2012; Giannotti, Cortesi, Sebastiani & 

Ottaviano, 2002; Merikanto ym., 2012; Schlarb, Sopp, Ambiel & Grünwald, 2014; Wittmann, 

Dinich, Merrow & Roenneberg, 2006).  

Nuorena tapahtuu samanaikaisesti monia biologisia muutoksia uneen ja unirytmiin liittyen, 

joiden myötä kronotyyppi muuttuu myöhäisemmäksi koko kohortilla (Adan ym., 2012; 

Crowley, Acebo & Carskadon, 2007). Lisäksi ympäristön velvoitteet kasvavat iän myötä. 

Koulutöiden ja muiden velvoitteiden viedessä enemmän aikaa ja pakottaessa heräämään 

varhain, syntyy erityisesti iltapainotteisille kronotyypeille sosiaalista aikaerorasitusta (engl. 

social jetlag), joka ilmenee univelkana ja myöhempään sijoittuvina unina vapaapäivinä 

(Wittmann ym., 2006).  

Nuorten päihteidenkäyttö on vähentynyt 2000-luvulla erityisesti alkoholin ja tupakan osalta, 

mutta laittomien päihteiden ja lääkkeiden väärinkäyttö on lisääntynyt jonkin verran 

(Raitasalo, Huhtanen, Miekkala & Ahlström, 2012). Laskevan päätendenssin ohella on 

olennaista tarkastella alapopulaatioita ja nuorten ongelmallista päihteidenkäyttöä. 

Kronotyypin on aiemmin todettu olevan yhteydessä nuorten päihteidenkäyttöön (Gau ym., 

2007; Hasler, Sitnick, Shaw & Forbes, 2013; Hasler, Soehner & Clark, 2014), joskin nuoria on 

tutkittu vähemmän kuin aikuisia. 

Nuorten kronotyypin ja päihteidenkäytön tutkimiseen on kuitenkin vahvat perusteet. 

Toisaalta kronotyypin ja unen muutokset nuorena ovat suuria (Crowley ym., 2007, Adan 

ym., 2012), ja toisaalta päihteiden väärinkäytön vaikutukset nuoren elämään ja kehittyviin 

aivoihin voivat olla merkittävät (Brown, Tapert, Granholm & Delis, 2000; Heikkinen ym., 

2017; Kivimäki ym., 2014; Nguyen-Louie ym., 2017; Orio ym., 2017). Tässä tutkielmassa 
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tutkitaan kronotyypin, päihteidenkäytön ja muiden muuttujien yhteyksiä erilaisten 

tilastollisten analyysien avulla. 

 

1.1 Unen prosessit ja sirkadiaaninen järjestelmä 

Ihmisellä on sirkadiaaninen säätelyjärjestelmä (engl. Circadian Timing System, CTS), joka 

käsittää monia päällekkäisiä vuorokausirytmiä sääteleviä biologisia mekanismeja (Moore, 

1997). Ilman ulkoisia tahdistimia useimmilla ihmisillä on hiukan 24 tunnista poikkeava rytmi, 

jota kuitenkin ympäristön muuttujat korjaavat vastaamaan vuorokauden vaihtelua (Crowley 

ym., 2007; Moore, 1997). 

Todennäköisesti keskeisin viitekehys sirkadiaaniselle säätelylle on ollut 1980-luvulta lähtien 

Borbélyn (1982) kehittelemä unisäätelyn kahden prosessin malli (engl. two process model of 

sleep regulation). Mallissa on kaksi erillistä, mutta toisilleen palautetta antavaa prosessia:  

sisäisen kellon tahdistama sirkadiaaninen rytmi (prosessi C) sekä uni-valve-homeostaasi 

(prosessi S), jotka yhdessä ympäristön kanssa säätelevät ihmisen nukkumista (Borbély, 1982; 

Borbély, Daan, Wirz‐Justice & Deboer, 2016). 

S-prosessia voi luonnehtia univelaksi, joka kasvaa valveilla ollessa ja joka vähenee nukkuessa 

siten, että ihminen nukahtaa tarpeeksi korkealla prosessin arvolla ja herää, kun taso on 

tarpeeksi alhainen (Borbély ym., 2016). Nukkumisen tehokkuus on suhteessa ennen unta 

valvottuun aikaan. Nukkuminen on siis tehokkainta pitkän valvomisen jälkeen, mistä on 

indikaattorina NREM-unen (engl. Non-Rapid Eye Movement Sleep) aikaisen aivojen hitaiden 

aaltojen aktiviteetin (engl. Slow Wave Activity, SWA) intensiteetti (Borbély ym., 2016; 

Borbély & Achermann, 1999). Borbélyn ym. (2016) mukaan S-prosessin keskeisimpiä 

markkereita ovatkin unen aikana SWA ja hereillä ollessa theeta-aallot. Kun hidasaaltoisella 

unella mitattu univelka poistuu jo yhden hyvin nukutun yön jälkeen, REM-unen (engl. Rapid 

Eye Movement Sleep) suhteen vaje kertyy ja poistuu hitaammin, eli univelassakin on 

havaittavissa erillisiä mekanismeja (Borbély, 1982). 

C-prosessi toimii sisäisenä kellona, joka tahdistaa vuorokausirytmiä, ja sen keskeisimmäksi 

osaksi aivoissa on paikannettu suprakiasmaattinen tumake (engl. Supra-Chiasmatic Nucleus, 

SCN), joka saa tietoa silmän näkösoluilta, jotka reagoivat valon pitkän aikavälin muutoksiin 
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(Moore, 1997). Tämän tiedon pohjalta SCN lähettää viestejä esimerkiksi käpyrauhaselle, joka 

säätelee sirkadiaaniseen rytmiin vaikuttavan melatoniini-hormonin tuotantoa valon määrän 

mukaan (Crowley ym., 2007; Moore, 1997). C-prosessi vaikuttaa siihen, milloin ihminen on 

alttiimmillaan nukahtamiseen S-prosessin ollessa vakio, eli vaikka C-prosessi on suurelta osin 

erillinen S-prosessista, on niiden välillä interaktioita (Borbély ym., 2016; Carskadon, Acebo & 

Jenni, 2004; Crowley ym., 2007). Prosessien erillisyydestä kertoo se, että eläimillä C-

prosessin leesiot eivät poista S-prosessin toimintaa SWA:lla mitattuna, vaikka S-prosessin 

rytmisyys järkkyykin (Edgar, Dement & Fuller, 1993; Franken & Dijk, 2009). Toisaalta 

sirkadiaanisen tahdistimen (valon) puuttuessa laboratorio-olosuhteissa ihminen alkaa elää 

sisäisen kellonsa, eli C-prosessin mukaista rytmiä, joka vaihtelee yksilöittäin huomattavasti 

(Crowley ym., 2007). 

Ihminen nukahtaa helpoiten aikoina, jolloin C-prosessin markkerit, melatoniini ja kehon 

ydinlämpötila (engl. Core Body Temperature, CBT), ovat tietyssä pisteessä (Borbély, 1982; 

Borbély ym., 2016). Kehon lämpötila on alimmillaan öisin ja korkeimmillaan päivisin, ja 

lämpötilan on puolestaan todettu seuraavan jopa manipuloitua melatoniinikiertoa 

(Cagnacci, Kräuchi, Wirz-Justice & Volpe, 1997).  

Melatoniinin onkin ajateltu olevan jopa pätevin markkeri sirkadiaaniselle kierrolle, koska sen 

kierto on valoa lukuun ottamatta melko riippumaton ulkoisista tekijöistä (Borbély ym., 2016; 

Crowley ym., 2007; Lewy & Sack, 1989; Pandi-Perumal ym., 2007). Melatoniini auttaa 

nukahtamisessa, ja sen määrä on yleensä päivän aikana lähes olematon, nousten illalla 

(mikäli valaistus on hämärä) ja pysyen lähes aamuun asti korkealla (Cajochen, Kräuchi & 

Wirz‐Justice, 2003). Melatoniinin tuotannon aloitus- ja lopetuspisteet (engl. Dim Light 

Melatonin Onset, DLMO ja Dim Light Melatonin Offset, DLMOff) ovatkin unitutkimuksessa 

hyvin käytettyjä sirkadiaanisen rytmin markkereita (Crowley ym., 2007; Pandi-Perumal ym., 

2007).  

Melatoniinin ohella unen säätelyyn liittyy monia välittäjäainejärjestelmiä. Esimerkiksi 

dopamiinin ja serotoniinin aktiviteetin on havaittu pitävän yllä valvetilaa (Monti & Jantos, 

2008). Gamma-aminovoihapon (engl. Gamma-aminobutyric acid, GABA) aktiviteetin on 

puolestaan huomattu ehkäisevän monia muita välittäjäaineita ja edistävän näin 

nukahtamista ja unta (Siegel, 2004). Kronotyypin siirtymistä myöhemmäksi nuorilla on 
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selitetty muun muassa puberteettiin ja sukukypsyyteen liittyvillä hormoneilla, jotka 

puolestaan vaikuttavat välittäjäaineiden toimintaan (Hagenauer & Lee, 2012).  

Tärkein C-prosessin ulkoinen tahdistin on auringonvalo, jonka saanti lähellä 

nukkumaanmenoa siirtää C-prosessin sykliä myöhemmäksi, kun taas lähellä heräämistä se 

aikaistaa C-prossin sykliä (Roenneberg, Kumar & Merrow, 2007a). Keinotekoisen valon 

lisääntyminen on vaikuttanut laajalti sirkadiaanisen järjestelmän toimintaan. Esimerkiksi 

Roennebergin ja Merrow´n (2016) mukaan nykyisin saadaan päivisin suurelta osin heikkoa 

keinovaloa, ja yötä valaisemaan on ilmaantunut monia keinotekoisia valonlähteitä, kun 

aiemmin on ollut selkeä rytmi vahvan auringonvalon ja selkeästi pimeän yön välillä. 

 

1.2 Kronotyyppi ja sen mittaaminen 

Vaikka sirkadiaaninen säätelyjärjestelmä on perusmekanismeiltaan yhteneväinen kaikilla, 

voidaan ihmisillä katsoa olevan kronotyyppi, jolla tarkoitetaan uni-valve-syklin luontaisinta 

sijoittumista suhteessa valojaksoon sekä aktiivisimman jakson sijoittumista aamuun, iltaan 

tai näiden väliin (Adan ym., 2012; Martynhak, Louzada, Pedrazzoli & Araujo, 2010; 

Roenneberg ym., 2003). Kronotyyppiä tutkitaan kyselyiden, aktiivisuus- ja 

lämpötilamittausten sekä syljen tai virtsan melatoniinipitoisuuksien avulla (Adan ym., 2012; 

Crowley ym., 2007; Horne & Östberg, 1976; Roenneberg ym., 2003).  

Kyselyistä käytetyin lienee Hornen ja Östbergin (1976) kysely aamu- ja iltatyyppisyydestä 

(engl. Morningness-Eveningness Questionnaire, MEQ), jossa mitataan kronotyyppiä sen 

perusteella, minkä ajankohdan henkilö itse katsoo parhaaksi unelle ja aktiivisuudelle. 

Kyselyssä kronotyyppiä siis mitataan henkilökohtaisena preferenssinä.  

SH-tutkimuksen aineistossa kronotyyppiä on kartoitettu toisella suositulla mittarilla eli 

Roennebergin ym. (2003) kehittämällä Munichin kronotyyppikyselyllä (engl. Munich 

Chronotype Questionnaire, MCTQ), jossa kronotyyppiä mitataan sen perusteella, miten 

ihmisen unijakso reaalisesti sijoittuu vuorokauteen. Kronotyypin mittarina MCTQ:ssa on 

unen keskipiste velvoitteista vapaina päivinä (engl. Midpoint of Sleep on Free Days, MSF), 

joka on todettu päteväksi niin melatoniinin, lämpötilan kuin MEQ:n tuottamiin tuloksiin 
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verrattuna (Kantermann, Sung & Burgess, 2015; Levandovski, Sasso & Hidalgo, 2013; 

Roenneberg ym., 2007b; Zavada, Gordijn, Beersma, Daan & Roenneberg, 2005).  

Kronotyypin on havaittu olevan jossain määrin periytyvä (Adan ym., 2012; Lane ym., 2016; 

Von Schantz ym., 2015). Erilaisten kellogeenien on havaittu liittyvän sirkadiaaniseen 

säätelyyn nisäkkäillä (Gekakis ym., 1998; Piggins, 2002). Ihmisillä on tutkittu erityisesti 

CLOCK- ja PER- geenejä, joiden aktivaatiossa on vuorokauden aikaan perustuvaa vaihtelua 

(Bjarnason ym., 2001; Piggins, 2002; Von Schantz, 2008). Spesifeistä geeniehdokkaista 

eniten lienee tutkittu PER3:a, jonka 4/4-alleelin on todettu ainakin aamukronotyypin 

ääripäässä olevan yleisempää, kun taas iltakronotyypin ääripäässä esiintyy enemmän 5/5-

alleelia, minkä yhteyden on havaittu korostuvan nuoremmissa ikäryhmissä (Archer ym., 

2013; Jones ym., 2007).  

Kronotyyppi MSF:llä mitattuna noudattaa likimain normaalijakaumaa hiukan oikealle vinona 

(Roenneberg ym., 2007b). MSF:n 95 %:n vaihteluvälille mahtuu yli 10 tuntia unen 

keskipisteitä, mikä on huomionarvoista, sillä esimerkiksi MCTQ:n tietokannassa yli 85 % 

henkilöistä aloittaa työnsä 07–09 aamulla, ja yli 80 % käyttää herätyskelloa noustakseen 

(Roenneberg ym., 2015). Tästä seuraa sosiaalista aikaerorasitusta, jota Wittmann ym. (2006) 

luonnehtivat erona velvollisuuksien rajaaman rytmin ja oman luontaisen rytmin välillä.  

Sosiaalisen aikaerorasituksen suuruus vaihtelee kronotyypeittäin, koska myöhempää 

nukkuma-aikaa suosivilla unen keskipiste arkena (engl. Midpoint of Sleep on Work Days, 

MSW) on velvoitteiden rajaamana melko vakio (tai joustaa vain nukkumaanmenon 

myöhentymisen myötä), kun taas MSF vaihtelee vapaammin henkilön taipumusten mukaan 

(Roenneberg ym., 2015; Roenneberg & Merrow, 2016). Sosiaalisen aikaerorasituksen 

mitaksi Roenneberg ym. (2015) antavatkin kaavan MSF-MSW. Nuorilla sosiaalinen 

aikaerorasitus on määrältään suurempi kuin nuorilla aikuisilla, joilla se on puolestaan 

suurempi kuin aikuisilla (Roenneberg ym., 2003).  

Myös kokonaisuniajan (engl. Total Sleep Time, TST) erotus arkipäivien ja vapaapäivien välillä 

on suurempi myöhemmillä kronotyypeillä, koska he joutuvat elämään arkena 

kronotyyppinsä vastaisesti ja maksamaan vapaapäivinä univelkaa. On epäselvää, onko 

kronotyypillä yhteyttä unen tarpeen suuruuteen. Roennebergin ym. (2015) mukaan ne ovat 

toisistaan riippumattomia muuttujia, mutta Taillardin ym. (Taillard, Philip & Bioulac, 1999) 

mukaan iltatyypit tarvitsevat koko viikon huomioiden enemmän unta.  
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1.3 Päihteiden, unen ja sirkadiaanisen rytmin yhteydet 

Päihteidenkäytön vaikutuksia uneen on monista syistä vaikeaa tutkia. Kyselytutkimukset 

ovat varsinkin laittomien päihteiden osalta epävarmoja, ja kontrolloidut kokeet puolestaan 

laittomia ja eettisesti ongelmallisia. Monia mekanismeja on kuitenkin selvitetty esimerkiksi 

kyselyiden, terveydenhuollon aineistojen ja eläinkokeiden tulosten avulla. Eniten 

tutkimustietoa on alkoholin vaikutuksista uneen, mutta myös tupakkaa ja laittomia päihteitä 

on tutkittu. SH-tutkimuksen ikäluokassa laittomien päihteiden käyttö tarkoittaa lähes 

yksinomaan kannabista (Kraus & Nociar, 2016), eikä eri laittomia päihteitä ole katsottu 

tarkoituksenmukaiseksi erotella omiksi muuttujikseen.  

Päihteiden erottelu on osin keinotekoista, sillä useimmat päihteet vaikuttavat samojen 

välittäjäainemekanismien kautta. Keskeisessä roolissa ovat aivojen limbisen ja mesolimbisen 

alueen palkintojärjestelmät sekä välittäjäaineista esimerkiksi dopamiini ja GABA, jotka 

liittyvät myös sirkadiaanisen järjestelmän toimintaan (Falcón & McClung, 2009; Koob, 1992; 

Monti & Jantos, 2008; Pierce & Kumaresan, 2006; Siegel, 2004).  

Koska päihteidenkäyttö aloitetaan elinkaaressa nukkumista myöhemmin, on 

pitkittäistutkimuksin ymmärrettävästi helpompi ennustaa tulevaa päihteidenkäyttöä 

aiemmilla uniongelmilla. Lapsuuden uniongelmat ennustavatkin myöhempää 

päihteidenkäyttöä (Miller, Janssen & Jackson, 2017; Wong, Brower, Nigg & Zucker, 2010; 

Wong, Brower & Zucker, 2009). Yhteys on mahdollisesti kaksisuuntainen, ja 

päihteidenkäytöllä on ennustettu myös nuorten myöhempää nukkumista (Pasch, Latimer, 

Cance, Moe & Lytle, 2012).  

Yleisesti ottaen nuorilla, joilla on ongelmia unen kanssa, on myös enemmän niin alkoholin, 

tupakan kuin laittomien päihteiden käyttöä (Fakier & Wild, 2011). Esimerkiksi laajassa 

norjalaisnuorten otoksessa kaikilla uniongelmilla (vähäinen uni, suuri sosiaalinen 

aikaerorasitus, suuri univelka, unettomuus) oli vahva yhteys sekä alkoholin ongelmalliseen 

käyttöön että laittomien päihteiden kokeiluihin (Sivertsen, Skogen, Jakobsen & Hysing, 

2015). Päihteidenkäytöllä saattaa olla myös huomattava välittävä vaikutus kronotyypin ja 

psykologisen hyvinvoinnin suhteen, sillä Wittmannin ym. (Wittmann, Paulus & Roenneberg, 

2010) tutkimuksessa havaittiin myöhäisen kronotyypin yhteyden psyykkiseen pahoinvointiin 

ja psykosomaattisiin uniongelmiin ilmenevän lähinnä tupakoivilla ja paljon alkoholia 
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käyttävillä. Toisaalta sosiaalinen aikaerorasitus näyttäisi välittävän kronotyypin ja 

tupakoinnin suhdetta. Iltapainotteisilla kronotyypeillä, joilla ei ole sosiaalista 

aikaerorasitusta, ei esiinny myöskään tavallista enempää tupakointia (Wittmann ym., 2006).  

Alkoholin on todettu vaikuttavan merkittävästi unen laatuun ja unihäiriöihin. Alkoholin 

vaikutukset kietoutuvat sirkadiaanisen järjestelmän toimintaan monen eri mekanismin 

kautta ja ovat erilaiset eri vuorokaudenaikoina (Danel & Touitou, 2004). Esimerkiksi kehon 

lämpötilaan alkoholi vaikuttaa päivällä enemmän hypotermisesti, mutta yöaikaan 

hypertermisesti, mikä puolestaan sekoittaa sirkadiaaniseen rytmiin liittyvää 

vuorokausivaihtelua, jossa lämpötila on öisin alimmillaan ja päivisin korkeammalla tasolla 

(Danel, Libersa & Touitou, 2001). Haslerin ja Clarkin (2013) mukaan sirkadiaanisen rytmin 

siirtymät puolestaan vaikuttavat palkintojärjestelmän toimintaan tehden alkoholinkäytöstä 

palkitsevampaa. 

Alkoholin vaikutuksen alaisena unenaikaisessa EEG:ssä havaitaan enemmän kevyttä unta ja 

hereillä olon jaksoja, erityisesti loppuyöstä (Roehrs & Roth, 2001). Univaiheista erityisesti 

REM-unen määrä vähenee, varsinkin alkuyöstä, joskin tutkimuksissa käytetyt alkoholimäärät 

eivät vaikuta enää kovin voimakkaasti loppuyöstä, mikä saattaa johtaa jopa REM-unen 

vähenemisen aliarviointiin (Roehrs & Roth, 2001). Alkoholi myös vaikuttaa välittäjäaineista 

erityisesti GABA:n ja glutamaatin toimintaan, jotka puolestaan liittyvät läheisesti 

hidasaaltounen (engl. Slow Wave Sleep, SWS) viriämiseen (Roehrs & Roth, 2001). SWS:n 

suhteen vaikutukset ovat tosin epäselvät, sillä unettomuudesta kärsivillä alkoholi illalla 

saattaa jopa tilapäisesti pidentää SWS:n osuutta unesta, vaikka terveillä verrokeilla 

vastaavaa tulosta ei syntynyt (Roehrs & Roth, 2001). 

Alkoholin sedatiivinen vaikutus puolestaan lyhentää nukahtamisen latenssia, mikä saattaa 

tehdä siitä unenlaatua heikentävistä vaikutuksista huolimatta houkuttelevan vaihtoehdon 

nukahtamisvaikeuksista kärsiville (Vitiello, 1997). Sedatiivinen vaikutus saattaa myös 

vaikuttaa päivänaikaiseen väsymykseen sekä nukahtamisajankohtaan vaikuttaen näin 

välillisestikin sirkadiaaniseen rytmiin (Vitiello, 1997). 

Myös alkoholin yhteyksiä melatoniinikiertoon on tutkittu. Alkoholi sekä heikentää 

melatoniinin eritystä, erityisesti iltaisin (Rupp, Acebo & Carskadon, 2007; Röjdmark, Wikner, 

Adner, Andersson & Wetterberg, 1993), että sekoittaa melatoniinikiertoa siirtäen sitä 
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myöhemmäksi alkoholinkäytön jatkuessa (Danel & Touitou, 2004). Danelin ja Touitoun 

(2006) mukaan alkoholin kulutus ei tosin häiritse melatoniiniin pohjautuvaa 

vuorokausirytmiä terveillä aikuisilla. Alkoholisteilla ja alkoholin vieroitusoireista kärsivillä 

melatoniinin erityksen sirkadiaaninen vaihtelu häiriintyy, tai jopa loppuu lähes kokonaan, 

mikä luonnollisesti vaikuttaa myös uni-valve-rytmiin (Conroy ym., 2012; Mukai ym., 1998; 

Schmitz, Sepandj, Pichler & Rudas, 1996). Paradoksaalisesti melatoniini on puolestaan 

toiminut ainakin rottakokeissa suojana alkoholinkäytöstä seuraavan oksidatiivisen stressin 

tuhoja vastaan (El-Sokkary, Reiter, Tan, Kim & Cabrera, 1999). 

Alkoholin on todettu myös suoraan häiritsevän kellogeenien ekspressiota (Huang ym., 2010; 

Spanagel, Rosenwasser, Schumann & Sarkar, 2005b). Esimerkiksi PER-geeneillä on havaittu 

olevan yhteys glutamaattijärjestelmään ja ilmeisesti tähän liittyen alkoholinkulutukseen 

(Spanagel ym., 2005a). CLOCK-geeneillä puolestaan on ainakin eläinkokeissa havaittu olevan 

yhteys riskinottoon ja palkintojärjestelmän reaktiivisuuteen päihteille (Takahashi, Hong, Ko 

& McDearmon, 2008). Vaikuttaa siis siltä, että alkoholi vaikuttaa toisaalta kellogeenien 

ekspressioon, mutta toisaalta kellogeenit vaikuttavat myös alkoholinkäytön taipumuksiin 

(Manev & Uz, 2006; Spanagel ym., 2005b). Sirkadiaanisen järjestelmän kannalta 

huomionarvoista on myös alkoholin ja muiden päihteiden vaikutus immuuni- ja 

stressijärjestelmien sirkadiaanisen rytmin häiritsijänä, mikä vaikuttaa välillisesti myös uni-

valve-rytmiin (Perreau-Lenz & Spanagel, 2015; Spanagel ym., 2005b). 

Laittomistakin päihteistä esimerkiksi kokaiinin, amfetamiinien ja opioidien on todettu 

vaikuttavan kellogeenien toimintaan (Perreau-Lenz & Spanagel, 2015). Kannabiksen 

vaikuttavien ainesosien, kannabinoidien, yhteyttä kellogeenien toimintaan ei ole tiettävästi 

tutkittu, mutta eläinkokeissa kannabinoidit ovat vaikuttaneet sirkadiaanisen säätelyn 

järjestelmään SCN:n neuronien kautta (Acuna-Goycolea, Obrietan & van den Pol, 2010; 

Sanford, Castillo & Gannon, 2008), ja ihmisillä ne ovat mahdollisesti toimineet ulkopuolisena 

tahdistimena sirkadiaaniselle rytmille (Whitehurst, Fogler, Hall, Hartmann & Dyche, 2015). 

Yleisesti ottaen kannabinoideja ja unta käsittelevät tutkimukset ovat metodologisesti 

kirjavia, mikä tekee johtopäätösten vetämisen vaikeaksi (Gates, Albertella & Copeland, 

2014). Useat keskittyvät joko kroonisesti sairaisiin, joilla uneen liittyvät vaikutukset 

kietoutuvat kivun lievitykseen, tai kroonisiin käyttäjiin, joilla vaikutukset esimerkiksi 

unilatenssin pienenemiseen ovat vastakkaiset, kun kannabiksenkäyttö lopetetaan (Gates 
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ym., 2014). Yleisin vaikutus Gatesin ym. (2014) katsauksessa olikin unilatenssin 

väheneminen, jonka kääntöpuolena voidaan pitää unilatenssin pidentymistä kannabiksen 

käytön lopettamisen myötä.  

Tupakankin suhteen tutkimustulokset ovat metodologisesti kirjavia ja mahdollisesti senkin 

vuoksi ristiriitaisia (Jaehne, Loessl, Bárkai, Riemann & Hornyak, 2009). Nikotiinin saanti 

vaikuttaa kuitenkin olevan monipuolisesti yhteydessä uniongelmiin ja uniarkkitehtuurin 

muutoksiin. Nikotiini on yhteydessä pidempään unilatenssiin, heikompaan unen 

tehokkuuteen, lyhempään unen kokonaiskestoon sekä yönaikaiseen valvomiseen (Davila, 

Hurt, Offord, Harris & Shepard, 1994; Jaehne ym., 2009). Uniarkkitehtuurin suhteen on 

havaittu nikotiininkäyttöön liittyen REM-unen viivästymistä ja SWS:n vähäisempää määrää 

(Jaehne ym., 2009). Toisaalta myös nikotiinin vieroitusoireisiin liittyy unen ongelmia, kuten 

unen pirstaloitumista ja unettomuutta (Jaehne ym., 2009; Wetter, Fiore, Baker & Young, 

1995). Unen katkoksiin liittynee välittävänä tekijänä myös tupakan saantitapa, sillä 

tupakoivilla on havaittu ei-tupakoivia enemmän uniapneaa (Jaehne ym., 2009), vaikka 

nikotiinilaastarin on havaittu jopa vähentävän lievästi häiriintyneen hengityksen jaksojen 

pituutta öisin (Davila ym., 1994). 

Sirkadiaanisen rytmin, unen ja päihteidenkäytön yhteydet ovat siis monipuoliset ja 

tutkimisen arvoiset nuorilla. Uniongelmia ja päihteidenkäyttöä on jo tutkittu paljon yhdessä, 

mutta kronotyyppi on tähän asti ollut tutkimuksissa vähäisemmässä roolissa. 

  

1.4 Nuorten nukkuminen 

Unen tutkiminen on tärkeää nopeasti kehittyvillä nuorilla, koska unen laatu on laajasti 

yhteydessä moniin hyvinvoinnin ja toimintakyvyn mittareihin, kuten psyykkiseen ja 

somaattiseen terveyteen, masentuneisuuteen, sosiaalisiin suhteisiin, koulumenestykseen ja 

tunne-elämän ongelmiin (Chen, Wang & Jeng, 2006; Crowley ym., 2007; Gradisar, Gardner & 

Dohnt, 2011; Pilcher & Huffcutt, 1996). 

Kronotyyppi seuraa yksilön elämänkaaressa pääosin samaa kaavaa. Se on lapsena 

aikaisimmillaan, myöhäistyy nopeasti nuoruudessa sirkadiaanisen säätelyn mekanismien 

muutosten myötä ja jatkaa sitten loivaa laskua loppuelämän (Adan ym., 2012; Roenneberg 
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ym., 2004; Roenneberg ym., 2007b). Kronotyypin huippu elämänkaaressa nähdään pojilla 

noin 21 vuoden iässä ja tytöillä noin 19.5 vuoden iässä (Roenneberg ym., 2004; Roenneberg 

ym., 2007b). Tytöillä kronotyyppi siis myöhäistyy aiemmin, mutta pojilla kronotyyppi on 

huomattavasti myöhäisempi ollessaan huipussaan (Roenneberg ym., 2004).  

Kronotyypin kehitys on yhteydessä myös puberteettikehitykseen. Varhaisemmin 

puberteetin läpi käyvillä kronotyyppi myöhäistyy aikaisemmin (Hagenauer & Lee, 2012; 

Pieters, Van Der Vorst, Burk, Wiers & Engels, 2010; Randler, Bilger & Díaz-Morales, 2009). 

Prosessin S kerryttämä unipaine heikkenee puberteetin edetessä, mikä mahdollistaa 

unirytmin siirtymistä myöhemmäksi sekä lisää univajeen riskiä kouluaikojen säädellessä 

heräämisaikoja (Carskadon ym., 2004; Crowley ym., 2007). Myös melatoniinikierto kääntyy 

nuorilla myöhemmäksi puberteetin edetessä, ja lisäksi melatoniinintuotanto ei vastaa 

kasvanutta kehon massaa, joten melatoniinikierto häiriintyy entistä herkemmin valon 

seurauksena (Carskadon ym., 2004; Taylor, Jenni, Acebo & Carskadon, 2005). Pidempi 

melatoniinikierto vaikuttaa siihen, että C-prosessin mukaan otollisimmat uniajat voivat 

sijoittua päiväsaikaan (Carskadon ym., 2004). Päiväunet puolestaan häiritsevät 

huomattavasti S-prosessin kiertoa, mikä näkyy heikompana SWA:na yöunilla (Werth, Dijk, 

Achermann & Borbély, 1996).  

Yleisesti ottaen voi sanoa, että puberteetin edetessä biologiset prosessit joko muuttuvat 

myöhäisempää rytmiä sallivammiksi tai pysyvät ennallaan (Carskadon ym., 2004; Crowley 

ym., 2007). Samanaikaisesti sosiaaliset ja akateemiset velvoitteet vievät enemmän aikaa ja 

aikaistavat rytmiä (Carskadon, 1999; Carskadon, Wolfson, Acebo, Tzischinsky & Seifer, 

1998.; Hansen, Janssen, Schiff, Zee & Dubocovich, 2005). Suuri osa nuorista nukkuukin liian 

vähän, minkä voi huomata myös siitä, että unen määrä on viikonloppuisin pidempi 

unimäärän ollessa vähemmän ympäristön rajoittama (Roenneberg ym., 2004; Crowley ym., 

2007). Esimerkiksi Gradisarin ym. (2011) meta-analyysissa nuoret nukkuivat viikonloppuisin 

yli 1,5 tuntia arkea pidempiä unia kaikilla kolmella tutkitulla mantereella.  

Uniongelmat ovat lisääntyneet huomattavasti suomalaisten nuorten keskuudessa viime 

vuosikymmenten aikana. Vuosina 1996–2011 nuorten nukahtamisvaikeudet ja 

päivänaikainen väsymys ovat noin kaksinkertaistuneet, joskin kasvu vaikuttaa taittuneen 

viime vuosikymmenen loppua kohden (Kronholm ym., 2015). Luntamon ym. (2012) 

otoksessa 27 % yläkoululaisista kärsi uniongelmista puolen vuoden sisällä. Vähän nukkuvien 
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nuorten osuus on myös lisääntynyt vuosina 1979–2009 huomattavasti (Rimpelä, 2011). 

Helsinkiläisten lukion 1. ja 2. luokan ikäryhmästä alle 8 tuntia vuorokaudessa nukkuu 

kouluterveyskyselyn mukaan arkena 50.9 % ja viikonloppuna 6.2 % (Kouluterveyskysely 

2017). Unen tarpeeksi SH-tutkimuksen ikäisillä on kuitenkin arvioitu 8-10 tuntia 

vuorokaudessa (Hirshkowitz ym., 2015). 

Univaikeuksista unettomuus on ennen murrosikää tytöillä ja pojilla likimain yhtä yleistä, 

mutta tytöillä unettomuus lisääntyy huomattavasti puberteetin myötä (Johnson, Roth, 

Schultz & Breslau, 2006). Nukahtamisvaikeudet, heräämiset ja väsyneisyys ovat suomalaisilla 

tytöillä paljon poikia yleisempiä (Kronholm ym., 2015). Myös viivästynyt unijakso on 

yleisempi tyttöjen kuin poikien keskuudessa (Sivertsen ym., 2013). Toisaalta poikien 

nukkumaanmenoajat ovat myöhemmät, ja pojilla on suurempia eroja arjen ja vapaapäivien 

unen välillä (Hysing, Pallesen, Stormark, Lundervold & Sivertsen, 2013). Nuorten nukkumista 

koskevien tulosten tulkintaa vaikeuttavat sukupuolierot puberteetin ja kronotyypin 

kehittymisen tahdissa (Roenneberg ym., 2004). Roenneberg ym. (2004) ovatkin 

huomanneet, että alle 10-vuotiailla, 15–16-vuotialla sekä yli 45-vuotiailla sukupuolten 

kronotyyppierot eivät ole yhtä merkittäviä kuin muilla ikäryhmillä. 

Uniaikataulujen ja -tapojen muutoksen ohella kirkasvalohoidoista ja melatoniinista on 

todettu olevan apua unirytmin tahdistamisessa toivottuun suuntaan, joskin nuorilla hoitoja 

on tutkittu huomattavasti aikuisia vähemmän (Brzezinski ym., 2005; Buscemi ym., 2005; 

Crowley ym., 2007; Gradisar ym., 2011; Van Geijlswijk, Korzilius & Smits, 2010)). Myös 

koulun aloittaminen myöhemmin on lisännyt unen määrää ja vähentänyt vähän unta 

saavien osuutta (Owens, Belon & Moss, 2010). Nuorille on myös kokeiltu kohtalaisella 

menestyksellä laajaa ohjelmaa samanaikaisten uni- ja päihdeongelmien hoidossa (Bootzin & 

Stevens, 2005). 

Nuorten nukkumiseen tulee kiinnittää huomiota niin akateemisen menestyksen kuin 

elämänlaadunkin kannalta. Vuorokausirytmin myöhäistyminen sekä kronotyyppi yleisemmin 

ovat huomionarvoisia muuttujia tutkittaessa nuorten unta. 
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1.5 Nuorten päihteidenkäyttö 

Suomalaisnuorten päihteidenkäyttö on vähentynyt 2000-luvulla ja täysin raittiiden osuus on 

lisääntynyt (Raitasalo ym., 2012). Päihteidenkäyttö myös aloitetaan myöhemmin 

elämänkaaressa (Raitasalo ym., 2012). Kansainvälisesti suomalaisnuoret käyttävät alkoholia 

ja tupakkaa keskitasoisesti eurooppalaisiin ja yhdysvaltalaisiin nuoriin verrattuna sekä 

keskitasoa vähemmän laittomia päihteitä (Kraus & Nociar, 2016), minkä voi ainakin jossain 

määrin katsoa oikeuttavan myös kansainvälisen tutkimuksen käyttöä suomalaisten ja 

helsinkiläisten nuorten tutkimuksessa. 

Peruskoulun 8. ja 9. luokan sekä lukion 1. ja 2. luokan ja ammattikoulun ikäluokissa 

tupakointi on vähentynyt huomattavasti, mutta toisaalta nuuskaaminen on lisääntynyt 

(Kouluterveyskysely 2017). Peruskoulun 8. ja 9. luokan osalta nuuskaaminen on tosin 

Helsingissä kääntynyt laskuun tarkasteluvälillä 2013–2017 (Kouluterveyskysely 2017). 

Alkoholinkäytön osalta helsinkiläisnuorten humalajuomisen ja viikoittaisen juomisen 2000-

luvun laskeva trendi on pysähtynyt tarkasteluvälillä 2013–2017 (Kouluterveyskysely 2017). 

Lääkkeiden päihdekäyttö ja huumausaineiden (erityisesti kannabiksen) kokeilu ovat 

yleistyneet 2000-luvulla, ja huumausaineiden käyttö on kaikkein yleisintä 

pääkaupunkiseudulla (Raitasalo ym., 2012). Kannabis ei vaikuta korvanneen alkoholia 

päihteenä, vaan kannabista käyttävät juovat yleensä myös alkoholia (Obstbaum-Federley, 

2019). Päihteidenkäytön vähenemisen rinnalla saattaa siis piillä sen kasaantumisen vaara 

tietyille alapopulaatioille, missä yhteydessä kronotyyppi voi olla yksi selittävä tekijä. 

Päihteidenkäytön kasaantumisen ohella on tärkeää tutkia päihteiden ongelmakäyttöä 

yhdessä psykososiaalisten vaikeuksien kanssa. Esimerkiksi vakavasti päihdeongelmaisista 

nuorista jopa 80 prosentilla on jokin komorbidi psykiatrinen häiriö (Marttunen & Kaltiala-

Heino, 2017).   

Päihteidenkäytön yhteys uneen saattaa olla erilainen tytöillä ja pojilla. Suomalaisten 

nuorten aineistosta unitavat ja koettu väsymys selittivät 26 % psykoaktiivisten aineiden 

käytön varianssista pojilla, kun tytöillä vastaava luku oli vain 12 % (Tynjälä, Kannas & 

Levälahti, 1997). Toisaalta Johnson ja Breslau (2001) havaitsivat päihteidenkäytön ja 

uniongelmien yhteyden olevan vahvempi tytöillä. Myös puberteetin eriaikaisuus voi 

sekoittaa tuloksia nuorilla. Tytöillä puberteetti alkaa ja päättyy varhemmin kuin pojilla (Mul 
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ym., 2001), ja varhainen puberteetti on puolestaan yhteydessä suurempaan 

päihteidenkäyttöön (Patton ym., 2004). Päihteidenkäytön, unen ja sukupuolen yhteys ei siis 

ole missään nimessä selkeä. Sukupuoli tarjoaakin mielenkiintoisen tutkimushypoteesin 

lähteen kronotyypin ja päihteiden yhteyttä moderoivana muuttujana. 

 

1.6 Kronotyypin yhteys päihteidenkäyttöön ja hyvinvointiin 

Myöhäisen kronotyypin on todettu olevan yhteydessä muun muassa päihteidenkäyttöön, 

tiettyihin persoonallisuuspiirteisiin, masennukseen ja muihin mielialaoireisiin sekä 

viivästyneeseen unijaksoon ja muihin unen ongelmiin (Gau ym., 2007; Hogben, Ellis, Archer 

& Von Schantz, 2007; Reid ym., 2012; Taillard ym., 1999; Tonetti, Fabbri & Natale, 2009; 

Urbán, Magyaródi & Rigó, 2011; Urrila ym., 2012). Erityisesti myöhäisimmillä kronotyypeillä 

on hiljattain todettu olevan jopa muita suurempi ennenaikainen kuolleisuus (Knutson & Von 

Schantz, 2018).  

Iltapainotteinen kronotyyppi on keskivertoa tai aamupainotteista enemmän yhteydessä niin 

alkoholin, nikotiinin, kofeiinin kuin laittomien päihteiden runsaampaan käyttöön (Prat & 

Adan, 2011). Myöhäisen kronotyypin, päivänaikaisen unisuuden ja ei-toivotun unirytmin on 

myös havaittu ennustavan myöhempää päihteidenkäyttöä nuorilla (Nguyen‐Louie ym., 

2018), ja myöhäisen kronotyypin yksinään palkintoherkkyyttä sekä alkoholiriippuvuutta 

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

Toisaalta myöhäisen kronotyypin on todettu olevan yhteydessä esimerkiksi korkeampaan 

kognitiiviseen kykytasoon, mutta alhaisempaan akateemiseen suoriutumiseen (Preckel, 

Lipnevich, Schneider & Roberts, 2011). Tämä viittaa siihen, että yhteiskunnallinen aikataulu 

voi olla osan ongelmista taustalla keskeisempi kuin kronotyyppi. Myöhäisillä kronotyypeillä 

esimerkiksi suoriutuminen kokeissa on heikointa silloin, kun kokeet järjestetään aamuisin 

(Van der Vinne ym., 2015). Päihteiden osalta sosiaalista aikaerorasitusta on esitetty jopa 

kronotyyppiä keskeisemmäksi muuttujaksi päihteidenkäytön kannalta, tai ainakin tätä 

yhteyttä välittävänä muuttujana (Wittmann ym., 2006; Wittmann ym., 2010).  

Tutkimusta vaikeuttaa se, että monet tekijät saattavat sekoittua aamu- ja iltavirkkujen 

sosiaalisiin käytäntöihin ja elämäntyyliin. Esimerkiksi niin kutsutuista Big Five -
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persoonallisuuspiirteistä tunnollisuuden on todettu olevan kohtalaisessa yhteydessä 

aamuvirkkuuteen, mutta myös negatiivisessa yhteydessä päihteidenkäyttöön (Lipnevich 

ym., 2017; Soldz & Vaillant, 1999). Iltavirkkujen on arveltu olevan myös poliittisesti 

liberaalimpia (Ksiazkiewicz, 2017), mikä voi olla positiivisessa yhteydessä laittomien 

päihteiden käyttöön. Päihteidenkäytön ja kronotyypin yhteyden tutkiminen vaikuttaa joka 

tapauksessa nuorten hyvinvoinnin kannalta olennaiselta. 

 

1.7 Tutkimuskysymykset 

1) Onko kronotyyppi yhteydessä päihteidenkäyttöön nuorilla? 

Hypoteesina on, että myöhäisempi kronotyyppi on yhteydessä suurempaan 

päihteidenkäyttöön.  

2) Välittääkö sosiaalinen aikaerorasitus nuorten päihteidenkäytön ja kronotyypin suhdetta? 

Hypoteesina on, että päihteidenkäyttö on suurempaa myöhäisemmällä kronotyypillä 

erityisesti silloin, kun myöhäinen kronotyyppi on yhteydessä sosiaaliseen 

aikaerorasitukseen. 

3) Onko sukupuolella moderoiva yhteys nuorten päihteidenkäytön ja kronotyypin väliseen 

suhteeseen? 

Hypoteesia ei voida asettaa tietyn suuntaisesti, koska tähänastinen tutkimus aiheesta on 

ristiriitaista. 

 

2. Menetelmät 

2.1 Aineisto 

Tutkielman aineistona on SleepHelsinki!-tutkimuksen seulontavaiheen kyselyaineisto, joka 

on toteutettu Webropol-kyselyn avulla syksyllä 2016. Kyselyyn on kutsuttu väestörekisterin 

perusteella kaikista helsinkiläisistä vuosina 1999 ja 2000 syntyneistä nuorista (10 476) ne, 

joiden äidinkieleksi on rekisteröity suomi (72 %, 7 539 henkilöä, joista 3 789 on vuonna 1999 

syntyneitä ja 3 750 vuonna 2000 syntyneitä). Kutsutuista 50 % on tyttöjä. Vastaajia oli 1 411 
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(19 % kutsutuista), joista valideja vastauksia oli 1 374:llä (18 %). Vastanneiden ikä vastasi 

kohortin ikäkeskiarvoa (p=0.34). Tyttöjä oli merkittävästi poikia enemmän (67 % tyttöjä, 

p<0.001), mikä korostaa entisestään sukupuolen vaikutuksen huomioimista. Myöhemmän 

karsimisen jälkeen saadun aineiston koko tässä analyysissa on lähtötasoltaan 1 367 

havaintoa, joista tyttöjä on 909 ja poikia 458.  

 

2.2 Muuttujien valinta, mittaaminen ja muokkaaminen 

Kaikkia muuttujia on mitattu Webropol-kyselyn avulla. Nuorille on annettu linkki kyselyä 

varten ja he ovat vastanneet kyselyyn itsenäisesti. Muuttujat on valittu Webropol-kyselyn 

laajemmasta kysymysten joukosta sen perusteella, miten kattavasti ja tehokkaasti ne 

tutkimuskysymyksiin kykenevät vastaamaan ilman turhaa muuttujien päällekkäisyyttä. Osa 

muuttujista on jouduttu luokittelemaan uudelleen ja muokkaamaan analyyseihin sopiviksi. 

 

2.2.1 Kronotyyppimuuttujat 

Kronotyypin indikaattorina toimi MCTQ-kyselyn ilmoitettu unen keskipiste vapaapäivinä 

(MSF). Webropol-kyselyssä on ohjeistettu kaikkien unta koskevien kysymysten osalta 

miettimään viimeisen kuukauden aikaista käyttäytymistä suurimpana osana päiviä ja öitä. 

Arkipäivien osalta on alustettu kysymykset tekstillä ”Arki-/koulupäivinä (sisältäen arkipäivää 

edeltävän yön)” sekä ohjeistettu käyttämään 24 tunnin kelloa. Vapaapäivien osalta on 

annettu sama ohje korvaten arki-/koulupäivät vapaapäivillä.  

MSF on saatu kolmen vapaapäiviä koskevan kysymyksen avulla: ”Päätän alkaa nukkua kello 

xx.xx”, ”Montako minuuttia tarvitsen nukahtaakseni:” sekä ”Herään kello xx.xx”. 

Nukahtamisaika on saatu lisäämällä ensimmäiseen kysymykseen toisen kysymyksen vastaus 

minuutteina. MSF on saatu laskemalla keskipiste heräämisajan ja nukahtamisajan välille. 

MSW on laskettu vastaavasti arkipäivien kysymyksistä. Sosiaalisen aikaerorasituksen 

indikaattori on saatu kaavalla MSF-MSW. 

Analyysivaihetta varten unen keskipisteet sekä sosiaalinen aikaerorasitus muutettiin 

desimaalimuotoon. Ne tehtiin myös yhteismitallisiksi riippumatta siitä, kumman 

vuorokauden puolelle arvo sijoittuu jatkamalla kelloa keskiyöstä eteenpäin yli 24 tunnin 
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(esimerkiksi klo 3 yöllä on klo 27). Muuten unen keskipisteen sijaitseminen edellisen 

vuorokauden puolella olisi näkynyt analyyseissa hyvin suurena lukuna verrattuna aamuyön 

yksinumeroisiin tunteihin. 

 

2.2.2 Päihdemuuttujat 

Päihteidenkäytöstä on kysytty Webropol-kyselyssä kuusi kysymystä alkoholista sekä neljä 

tupakasta, sähkötupakasta, muista tupakkavalmisteista ja nuuskasta. Huumeista on yksi 

kysymys. Kysymykset kohdistuvat käytön määriin ja tiheyteen.  

Tupakka: Tupakkatuotteista nuuskaa ei ole otettu mukaan analyyseihin, koska siitä on 

melko vähän tutkimusta ja vain 2.7 % nuorista nuuskasi säännöllisesti. Sähkötupakkaa käytti 

nuorista alle 2 prosenttia. Muita poltettavia tupakkatuotteita kuin tupakkaa käytti alle 4 

prosenttia, eikä kukaan käyttänyt näitä päivittäin. Näin ollen tupakointia mittaamaan on 

valittu kysymys: ”Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaa parhaiten nykyistä tupakointiasi?”.  

Vastausvaihtoehtoja on kyselyssä alun perin kahdeksan. Tutkittaessa tupakoinnin yhteyksiä 

nukkumiseen vaikutti kuitenkin mielekkäimmältä tutkia niitä, jotka tupakoivat säännöllisesti. 

Nuorista 82 % nuorista ei ollut koskaan tupakoinut tai oli vain kokeillut tupakkaa, joten 

säännöllisen tupakoinnin eri vastausvaihtoehdot olivat kukin yksinään hyvin harvinaisia. 

Vastausvaihtoehdot luokiteltiin siis uudestaan siten, että päivittäin tupakkaa käyttävät 

erotettiin muista nuorista binaariseksi muuttujaksi. 

Huumeet: Huumeidenkäyttö oli nuorten keskuudessa sangen harvinaista (nuorista 85 % ei 

ollut käyttänyt kertaakaan huumeita), eikä Webropol-kyselyssä ollut erillistä vastausvaihtoa 

säännölliselle käytölle. Huumeidenkäyttöä on mitattu kysymyksellä ”Oletko koskaan 

käyttänyt hasista, marihuanaa tai muita huumeita, tai esim. haistellut liimaa?”, jossa 

vastausvaihtoehtoina on ”en kertaakaan” sekä ”1–3 kertaa”, ”4–9 kertaa”, ”10–19 kertaa” 

tai ”yli 20 kertaa”. Huumeita kokeilleista 8.9 % oli kokeillut niitä 1–3 kertaa muiden 

vaihtoehtojen yleisyyden ollessa 1.5–2.5 %. Vastausjakauman ollessa näin vino, päädyttiin 

alkuperäiset vastausvaihtoehdot luokittelemaan uudelleen huumeita kokeilleiksi ja ei-

kokeilleiksi. 
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Alkoholi: Webropol-kyselyllä on kysytty nuorten alkoholinkäytön määriä ja käyttötiheyttä 

kuuden kysymyksen avulla. Näistä kysymyksistä kolme muodostavat yhdessä AUDIT-C-

kyselyn (Alcohol Use Disorder Identifiaction Test – Consumption items). Nämä kysymykset 

on valittu vankan teoreettisen taustan vuoksi edustamaan nuorten alkoholinkäyttöä. AUDIT-

C sisältää juomisen määriä ja yleisyyttä koskevan osuuden laajemmasta AUDIT-kyselystä 

(Alcohol Use Disorder Identifiaction Test), ja sen on todettu olevan alaikäisten riskijuomisen 

seulana laajemman AUDIT-kyselyn tasoa (Bush, Kivlahan, McDonell, Fihn & Bradley, 1998; 

Rumpf, Wohlert, Freyer-Adam, Grothues & Bischof, 2013). 

Alkoholinkäyttöä on siis mitattu kysymyksin: ”Kuinka usein juot alkoholia?”, ”Kuinka usein 

juot kuusi tai enemmän annosta kerralla?” ja ”Kuinka monta annosta yleensä juot?”). Näistä 

kysymyksistä on muodostettu AUDIT-C -kyselyn mukainen pistemäärä (Päihdelinkki.fi), joka 

toimi SH-aineiston alkoholinkäytön indikaattorina ja jonka vaihteluväli on 0–12 pistettä. 

Chungin ym. (Chung, Colby, Barnett & Monti, 2002) suositusten mukaisesti aikuisten kyselyn 

kuutta annosta koskeva kohta vaihdettiin SH:n kyselyssä viiteen, jonka on paremmin 

katsottu mittaavan nuorten riskijuomista. 

 

2.2.3 Taustamuuttujat 

Koska päihteidenkäyttö lisääntyy nuorilla iän myötä, valittiin ikä mukaan taustamuuttujiin. 

Sukupuoli on kronotyypin tutkimuksessa ollut ristiriitainen muuttuja, ja se haluttiin mukaan 

taustamuuttujaksi. Vaihtoehtoja sukupuolelle oli kaksi: tyttö ja poika. Ulkona vietetty aika 

vapaapäivinä (ja siihen liittyvä valon määrä) valittiin mukaan taustamuuttujiin, koska sillä on 

havaittu olevan yhteys kronotyyppiin ja sosiaaliseen aikaerorasitukseen (Lehnkering & 

Siegmund, 2007; Roenneberg ym., 2003; Roenneberg ym., 2004; Roenneberg & Merrow, 

2007; Stothard ym., 2017; Vollmer, Michel & Randler, 2012). Arkipäivien ulkoilua ei valittu 

mukaan muuttujiin, koska kronotyyppikin perustuu vapaapäivien unen keskipisteeseen. 

Pitkäaikaissairastavuus ei ollut merkittävästi yhteydessä muihin muuttujiin kuin koettuun 

terveydentilaan, joista jälkimmäinen valittiin edustamaan terveyttä. Koulustatuksen suhteen 

lukiossa olo valittiin mukaan, koska sillä oli tilastollisesti merkitsevä yhteys 

päihteidenkäyttöön. Puberteetin myöhäisyys otettiin mukaan, koska ensinnäkin varhainen 

puberteetti on yhteydessä varhaiseen päihteidenkäytön aloittamiseen ja toiseksi 
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kronotyypin muutokset ovat yhteydessä puberteettikehitykseen (Hagenauer & Lee, 2012; 

Patton ym., 2004).  

Koulustatusta kysyttiin SH-tutkimuksessa kysymyksellä ”Mitä kouluja tai tutkintoja olet 

suorittamassa tällä hetkellä? (voit valita useampia vaihtoehtoja)”. Vastausvaihtoehtoja oli 

useita, mutta 82 % kertoi käyvänsä lukiota ja 15.4 % ammattikoulua. Muita vaihtoehtoja 

käytettiin hyvin vähän, joten vastaukset on luokiteltu yksinkertaisempaan jakoon käy/ei käy 

lukiota.  

Terveyttä on mitattu kysymyksellä: ”Mitä mieltä olet terveydentilastasi? Onko se tällä 

hetkellä”. Vastausvaihtoehtoja oli viisi: ”erittäin hyvä”, ”melko hyvä”, ”keskinkertainen”, 

”melko huono” ja ”erittäin huono”. 

Ulkona vietettyä aikaa vapaapäivinä on mitattu kahdella vierekkäisellä, kirjoitettavalla 

kentällä (”tuntia” ja ”minuuttia”), joita ennen on ohjeistus: ” Kuinka paljon vietät aikaa 

ulkona (päivänvalossa, ilman kattoa pääsi päällä)? Arvioi keskimääräinen aika sinulle 

tavallisena VAPAAPÄIVÄNÄ.”  

Puberteetin myöhäisyyttä on mitattu kysymyksellä: ”Kun vertaat itseäsi muihin saman 

ikäisiin ja samaa sukupuolta oleviin nuoriin, onko kehityksesi (pituuskasvu ja puberteetti) 

ollut”. Vastausvaihtoehtoina ovat ”muita selvästi nopeampaa”, ”muita jonkin verran 

nopeampaa”, ”ei juuri eroa muista keskimäärin”, ”muita jonkin verran hitaampaa” sekä 

”muita selvästi hitaampaa”. 

 

2.3 Puuttuvien arvojen käsittely 

Puuttuvia vastauksia tutkittujen muuttujien osalta on melko vähän lukuun ottamatta ulkona 

vietettyä aikaa, jonka koodaamisessa on tehty liberaali ratkaisu korvata puuttuvat arvot 

nollalla. Webropol-kyselyssä tunnit ja minuutit ovat vierekkäin vetovalikkona, ja vain 

neljässä tapauksessa puuttuvia arvoja oli sekä tuntien että minuuttien kohdalla, joten 

voidaan olettaa, että puuttuvalla arvolla on tarkoitettu nollaa, kun vain toinen arvo puuttuu. 

Neljä tapausta, joissa kumpaakaan vastausta minuuttien tai tuntien osalta ei annettu, 

jätettiin puuttuviksi.  
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Puuttuvien arvojen uudelleenkoodaamisen jälkeen osa tuloksista oli mahdottomia (3600 ja 

1800 minuuttia, jotka ylittävät molemmat vuorokauden pituuden). Yli neljän keskihajonnan 

päässä keskiarvosta oli 4 epäuskottavaa tulosta, joista pienin oli 720 minuuttia. Nämä 

koodattiin puuttuviksi, koska regressiomallit ovat herkkiä poikkeaville arvoille. Toimenpide 

tulee pitää mielessä tulkittaessa tuloksia erittäin paljon ulkona aikaa viettävien suhteen. 

Muiden muuttujien osalta puuttuvia arvoja oli enintään 12 (AUDIT-C kokonaispistemäärä). 

Puuttuvia arvoja sisältävien havaintojen osuus on noin 2.3 % kaikista havainnoista, mikä on 

osuutena pieni.  

 

2.4 Tilastolliset analyysit ja mallit 

Ensimmäistä tutkimuskysymystä tutkittiin regressioanalyysien avulla. Riippuvina muuttujina 

olivat erillisissä analyyseissa AUDIT-C:n pistemäärä, päivittäinen tupakointi sekä 

huumekokeilut. Jokaisen riippuvan muuttujan osalta käytettiin kahta eri mallia. 

Ensimmäisessä mallissa kronotyyppi oli yksin riippumattomana muuttujana. Toiseen malliin 

lisättiin ensin taustamuuttujat ja vasta sitten kronotyyppi. Näin saatiin tutkittua kronotyypin 

ja päihteidenkäytön yhteyttä tilanteessa, jossa taustamuuttujat oli ensin kontrolloitu. 

Regressioanalyysilla voi tutkia vain lineaarisia suhteita riippumattomien ja riippuvien 

muuttujien välillä. Tämän lisäksi taustaoletuksina ovat havaintojen riippumattomuus 

toisistaan, muuttujien jatkuvuus (dikotomiset muuttujat sallitaan jatkuvina), muuttujien 

normaalijakautuneisuus, vähäinen multikolineaarisuus riippumattomien muuttujien välillä 

sekä se, ettei riippumattomien muuttujien joukossa ole liian poikkeavia havaintoja (Howell, 

2010; Tabachnick & Fidell, 2014). Taustaoletuksista kaikki eivät täyttyneet, mutta toisaalta 

regressioanalyysi on melko robusti poikkeamille oletuksista otosten ollessa suuria, ja 

pahimmillaan poikkeamat heikentävät tilastollisten analyysien voimaa (Tabachnick & Fidell, 

2014). 

Riippumattomien muuttujien välillä ei ole suurta multikolineaarisuutta analyysin muuttujien 

välillä korrelaatioiden perusteella (Taulukko 5). Kahden dikotomisen muuttujan väliset 

korrelaatiot ovat phi-kertoimia. Jatkuvan ja dikotomisen muuttujan väliset korrelaatiot ovat 

pistebiseriaalisia korrelaatioita. Luvut eivät siis ole täysin vertailukelpoisia, mutta tasot ovat 
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kautta linjan turvallisen alhaisia multikolineaarisuuden kannalta. Muuttujien lineaarisuutta 

on arvioitu hajontakuvien ja taulukoiden avulla eikä vahvoja poikkeamia lineaarisuudesta 

ole havaittu. 

Toista tutkimuskysymystä tutkittiin mediaatioanalyysilla, jossa kronotyyppi oli riippumaton 

muuttuja, päihteidenkäyttö riippuva muuttuja ja sosiaalinen aikaerorasitus 

mediaattorimuuttuja. Mediaatiolla tarkoitetaan tilannetta, jossa mediaattorimuuttuja on 

korrelaatioyhteydessä sekä riippumattomaan että riippuvaan muuttujaan, ja näiden kahden 

muuttujan keskinäinen yhteys poistuu tai vähenee, kun mediaattorin välittävä osuus on 

huomioitu (Baron & Kenny, 1986). Kronotyypillä ja sosiaalisella aikaerorasituksella oli hyvin 

läheinen yhteys (Taulukko 5, r=.82), mikä voi heikentää mediaatioanalyysin tilastollista 

voimaa (Kenny, 2016). 

Mediaatioanalyysi toteutettiin SPSS-ohjelman Process-makrolla. Bootstrapping-

menetelmällä muodostettiin aineistosta 10 000 otosta. Mediaatioanalyysia ei voi tehdä 

siten, että riippuvana muuttujana on dikotominen muuttuja. Tästä syystä muodostettiinkin 

pääkomponenttianalyysin avulla päihteidenkäyttö-muuttuja, joka on ensimmäinen (ja ainoa 

tilastollisesti merkitsevä) pääkomponentti päihdemuuttujien pääkomponenttianalyysista. 

Taulukosta 1 nähdään päihteidenkäytön pääkomponentin yhteydet päihdemuuttujiin. 

Korrelaatiot ovat samaa suuruusluokkaa kaikkien päihdemuuttujien osalta, mikä viestii siitä, 

että kaikki päihdemuuttujat ovat pääkomponentissa hyvin edustettuina. Korrelaatiot 

päihdemuuttujien ja päihteidenkäytön pääkomponentin välillä ovat myös suuremmat kuin 

päihdemuuttujien keskinäiset korrelaatiot. 

 

Taulukko 1. Päihteidenkäytön pääkomponentin korrelaatiot päihdemuuttujien kanssa. 

 AUDIT-C pisteet Tupakoi päivittäin Kokeillut huumeita 

Päihteidenkäyttö 0.81*** 0.71*** 0.77*** 

AUDIT-C pisteet  0.37*** 0.45*** 

Tupakoi päivittäin     0.30*** 

***p<0.001. 
 

Kolmatta tutkimuskysymystä tutkittiin moderaatioanalyysilla, jossa kronotyyppi oli 

riippumaton muuttuja, mediaatioanalyysissa käytetty päihteidenkäytön pääkomponentti 
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riippuva muuttuja ja sukupuoli moderoiva muuttuja. Moderaatioanalyysissa on hypoteesina 

se, että yhteyden suunta muuttuu tai lievittyy moderoivan muuttujan vaikutuksesta, joka on 

yleensä dikotominen (Baron & Kenny, 1986). Myös moderaatioanalyysi toteutettiin SPSS-

ohjelman Process-makrolla. 

 

3. Tulokset 

3.1 Alustavat analyysit muuttujista 

Taulukossa 2 näkyvät jatkuvien muuttujien tunnusluvut, joista huomataan erityisesti 

kronotyyppimuuttujien MSF ja MSF-MSW olevan hyvin normaalijakautuneita. MSW 

puolestaan on hyvin vino, mikä on ymmärrettävää, koska velvoitteet säätelevät useimmilla 

nuorilla heräämisaikoja tiukasti. Myös ulkona vietetty aika vapaapäivinä ja AUDIT-C:n 

pistemäärä ovat oikealle vinoja, eli suurin osa nuorista viettää ulkona vähäisiä aikoja 

vapaapäivinä sekä käyttää vähän alkoholia.  

Tilastollisesti merkitseviä eroja tyttöjen ja poikien välillä on paljon. Tytöt käyttävät 

vähemmän alkoholia ja he ulkoilevat vähemmän vapaapäivinä. Tyttöjen kronotyyppi sekä 

unen keskipiste arkipäivinä ovat varhaisempia ja sosiaalinen aikaerorasitus vähäisempää 

poikiin verrattuna. Tyttöjen koettu terveys on poikia heikompi. Iän suhteen ei ole eroa 

sukupuolilla. AUDIT-C:n suhteen ero lähentelee tilastollista merkitsevyyttä (p=0.058).  

Dikotomisten muuttujien tunnusluvut ja sukupuolierot on esitelty taulukossa 3, josta 

huomataan sekä päivittäisen tupakoinnin että huumekokeilujen olevan nuorilla harvinaisia. 

Tytöt ovat poikia useammin lukiossa ja he ovat kokeilleen huumeita harvemmin. 

Tupakoinnin suhteen eroa ei ole.  

Päihteidenkäytön keskinäiset yhteydet sekä yhteydet koulutukseen ilmenevät taulukosta 4. 

Alkoholinkäyttö on huomattavasti suurempaa niillä, jotka tupakoivat päivittäin, ovat 

kokeilleet huumeita tai eivät käy lukiota. Alkoholinkäytössä ei ilmene sukupuolieroja 

kokonaisuutena tarkastellen, ja alaluokkien osaltakin eroa on vain ei-tupakoivien välillä, 

joista tytöt käyttävät poikia enemmän alkoholia. 
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Taulukko 2. Jatkuvien muuttujien tunnusluvut koko aineistolle ja sukupuolille erikseen sekä 

sukupuolierojen tilastollinen merkitsevyys. 

 Koko aineisto Tytöt Pojat p-arvo 

  Ka Kh Kurtoosi Vinous n Ka Kh n Ka Kh n   

Ikä 16.84 0.58 -1.21 -0.04 1367 16.84 0.59 909 16.86 0.57 458 0.482 

Terveys 3.92 0.85 0.02 -0.58 1357 3.83 0.86 903 4.10 0.80 454 <0.001 

Ulkoilu 2.82 2.17 3.47 1.47 1361 2.69 2.10 905 3.08 2.27 456 0.002 

Puberteetti 2.87 0.82 0.63 -0.14 1360 2.86 0.82 905 2.9 0.83 455 0.421 

MSW 3.25 0.78 1.68 7.15 1367 3.15 0.72 909 3.45 0.84 458 <0.001 

MSF 5.67 1.36 0.41 0.49 1367 5.51 1.27 909 6.00 1.48 458 <0.001 

MSF-MSW 2.42 1.08 0.43 0.40 1367 2.35 1.02 909 2.55 1.18 458 0.002 

AUDIT-C 2.68 2.72 -0.47 0.76 1355 2.58 2.59 904 2.87 2.97 451 0.058 

MSW=unen keskipiste arkipäivinä, MSF=unen keskipiste vapaapäivinä, MSF-MSW=sosiaalinen aikaerorasitus,  

Terveys=koettu terveys asteikolla 1 (erittäin huono) - 5 (erittäin hyvä), Ulkoilu=Ulkona vietetty aika (h) 

vapaapäivinä, Puberteetti=Puberteetin myöhäisyys asteikolla 1 (muita selvästi nopeampaa) - 5 (selvästi muita 

 hitaampaa), AUDIT-C=kyselyn pistemäärä, Ka=keskiarvo, Kh=keskihajonta. 

P-arvolla tarkoitetaan sukupuolten vertailua kaksisuuntaisella t-testillä. 

 

 

Taulukko 3. Dikotomisten muuttujien jakaumat prosentteina ja frekvensseinä (suluissa). 

 Kaikki Tytöt Pojat p 

  Kyllä Ei Kyllä Ei Kyllä Ei   

Lukiossa 81.8 (1115) 18.2 (248) 84.9 (770) 15.1 (137) 75.7 (345) 24.3 (111) <0.001 

Tupakoi päivittäin 5.5 (74) 94.5 (1282) 6.0 (54) 94.0 (849) 4.4 (20) 95.6 (433) 0.231 

Kokeillut huumeita 15.8 (216) 84.2 (1151) 14.0 (127) 86.0 (782) 19.4 (89) 80.6 (369) 0.009 

P-arvo viittaa sukupuolen ja rivin muuttujan kaksisuuntaisen χ2-testin p-arvoon.  

 

 

Taulukko 4. AUDIT-C -kyselyn pistemäärät dikotomisten muuttujien eri luokissa. 

 Kaikki p-arvo muuttujalle Tytöt Pojat p-arvo sukupuolierolle 

  Ka n   Ka n Ka n   

Koko aineisto 2.68 1355  2.58 904 2.87 451 0.058 

Ei huumekokeiluja 2.15 1145  2.13 781 2.18 364 0.743 

Huumekokeilut 5.54 210 <0.001*** 5.39 123 5.76 87 0.313 

Ei tupakoi 2.44 1274  2.32 846 2.68 428  0.017* 

Tupakoi 6.81 74 <0.001*** 6.57 54 7.45 20 0.162 

Lukiossa 2.55 1107  2.45 766 2.76 341 0.071 

Ei lukiossa 3.28 247 <0.001*** 3.32 137 3.22 110 0.796 

Ka=AUDIT-C:n pisteiden keskiarvo luokassa. P-arvo muuttujalle tarkoittaa vasemman sarakkeen 

muuttujien eri luokkien eroa AUDIT-C:n pisteissä. Tupakoinnin osalta n=1348 ja huumekokeilujen 

sekä lukiostatuksen osalta n=1355. 
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Taulukossa 5 ovat jatkuvien muuttujien keskinäiset korrelaatiokertoimet. Päihteidenkäytön 

keskinäiset yhteydet ovat näinkin arvioiden suuret (r= 0.30–0.45), mutta kuitenkin 

mielekkään kohtuullisella tasolla ajatellen käsittelyä erillisinä muuttujina 

regressioanalyyseissa. Myöhäinen kronotyyppi on runsaamman päihteidenkäytön ohella 

yhteydessä erityisesti heikompaan koettuun terveyteen, sukupuolista poikiin sekä 

suurempaan ulkona vietettyyn aikaan vapaapäivinä. Sosiaalinen aikaerorasitus on 

huomattavan läheisessä yhteydessä kronotyyppiin (r= 0.82).  

 

Taulukko 5. Jatkuvien muuttujien korrelaatiot. 
  Ikä Sukupuoli Puberteetti Lukiossa Terveys Ulkoilu Tupakointi Huumeet AUDIT-C MSF-MSW 

Sukupuoli   .02          
Puberteetti   -.06*  .02         
Lukiossa  .01 -.11    .02        
Terveys     -.07**      .15**    .02  .11***       
Ulkoilu -.03      .07**    -.07* -.14*** -.01      
Tupakointi     .07* -.03    -.05* -.22***       -.14*** .21***     
Huumeet     .16**        .07*** -.03 -.10***       -.12*** .13*** .30***    
AUDIT-C       .13***  .05     -.09** -.10***       -.09*** .24*** .37*** .45***   
MSF-MSW .04        .09*** -.03 -.12***       -.12*** .13*** .19*** .14*** .29***  
MSF       .09***       .17*** -.02 -.17***       -.20*** .14*** .22*** .19*** .34*** .82*** 

Sukupuolen osalta suurempi arvo tarkoittaa poikaa, tupakoinnin osalta säännöllistä tupakointia ja  

huumeiden osalta huumekokeiluja. Puberteetti=puberteetin myöhäisyys. Ulkoilu=ulkona vietetty aika vapaapäivinä.  

MSF-MSW=sosiaalinen aikaerorasitus (unen keskipisteen erotus vapaapäivien ja arkipäivien välillä),  

MSF=unen keskipiste vapaapäivinä. *<0.05, **<0.01, ***0.001 

 

 

3.2 Kronotyypin ja päihdemuuttujien regressioanalyysit 

Päätulokset ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta ovat selkeät (Taulukko 6). Kronotyypin 

vaihtelu selitti tilastollisesti merkitsevästi (p<0.001) kaikkien päihdemuuttujien vaihtelua. 

Kronotyypin selitysosuus oli huumekokeilujen (3.7 %) ja päivittäisen tupakoinnin (4.7 %) 

osalta pienempi, mutta AUDIT-C:n pisteiden vaihtelusta 11.3 % selittyi kronotyypin 

vaihtelulla. Kaikissa tarkasteluissa myöhäisempi kronotyyppi oli yhteydessä suurempaan 

päihteidenkäyttöön. 

Kronotyypin itsenäinen yhteys kaikkiin päihdemuuttujiin oli tilastollisesti erittäin merkitsevä 

(p<0.001) myös, kun taustamuuttujat (ikä, sukupuoli, ulkona vietetty aika vapaapäivinä, 

lukiostatus, puberteetin myöhäisyys sekä koettu terveys) lisättiin malliin ensin. 

Taustamuuttujien selitysosuudet vaihtelivat päihdemuuttujittain välillä 8.0–14.1 %. Kun 
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taustamuuttujien osuus oli huomioitu, selitti kronotyypin vaihtelu päivittäisestä 

tupakoinnista 1.8 %, huumekokeiluista 1.3 % ja AUDIT-C:n pisteistä 6.4 %. Kronotyypin 

vaihtelu siis selitti erityisen hyvin alkoholinkäyttöä sekä itsenäisesti että taustamuuttujien 

lisäämisen jälkeen.  

 

Taulukko 6. Regressioanalyysien selitysasteet ja standardoidut kulmakertoimet. 

  Riippuva muuttuja 

 Tupakoi päivittäin Kokeillut huumeita AUDIT-C pisteet 

Malli Selitysaste Muutos Selitysaste Muutos Selitysaste Muutos 

Kronotyyppi (malli 1) 0.047***  0.037***  0.113***  
Taustamuuttujat 0.128***  0.080***  0.141***  
Kronotyyppi (malli 2) 0.146*** 0.018*** 0.093*** 0.013*** 0.205*** 0.064*** 

Riippumaton muuttuja Kulmakerroin p Kulmakerroin p Kulmakerroin p 

Kronotyyppi (malli 1)  0.22 <0.001  0.19 <0.001  0.34 <0.001 

Kronotyyppi (malli 2)  0.15 <0.001  0.12 <0.001  0.27 <0.001 

Ikä  0.07   0.007  0.16 <0.001  0.12 <0.001 

Puberteetin myöhäisyys -0.02   0.363  0.00   0.987 -0.06  0.024 

Sukupuoli -0.09   0.001 -0.04   0.195 -0.02  0.439 

Ulkona vietetty aika  0.23 <0.001  0.15 <0.001  0.28 <0.001 

Koettu terveys -0.07   0.007 -0.09   0.002 -0.02  0.537 

Lukiossa -0.15 <0.001 -0.03   0.251 -0.01  0.851 

Mallissa 1 kronotyyppi on ainoa riippumaton muuttuja. Mallissa 2 kronotyyppi on lisätty malliin 

taustamuuttujien jälkeen. Muutos tarkoittaa muutosta selitysasteessa, kun taustamuuttujien lisäksi  

malliin otetaan kronotyyppi. Suurempi arvo tarkoittaa sukupuolen osalta poikaa, koulun osalta  

lukiossa oloa ja koetun terveyden osalta parempaa terveyttä. ***=p<0.001. 

 

Riippumattomien muuttujien muuttujakohtaiset yhteydet päihdemuuttujiin näkyvät myös 

taulukosta 6. Itsenäisenä selittäjänä kronotyypin vaihtelu oli läheisessä yhteydessä 

päihdemuuttujiin. Kun kronotyyppi myöhäistyi yhden keskihajonnan verran, kasvoi 

alkoholinkäyttö keskimäärin 0.34 keskihajontaa, päivittäinen tupakointi 0.22 keskihajontaa 

ja huumekokeilut 0.19 keskihajontaa. Kun taustamuuttujat lisättiin malliin ensin, 

kronotyypin myöhäistyminen yhdellä keskihajonnalla kasvatti alkoholinkäyttöä 0.27 

keskihajontaa, päivittäistä tupakointia 0.15 keskihajontaa ja huumekokeiluja 0.12 

keskihajontaa. Kulmakertoimet olivat tällöinkin tilastollisesti erittäin merkitseviä (p<0.001). 

Taustamuuttujien yhteys päihdemuuttujiin vaihteli päihdemuuttujittain. Tupakointia 

taustamuuttujista selittivät erityisesti ulkona vietetty aika vapaapäivinä, muu kuin lukio 

kouluna sekä sukupuolista tyttönä olo, mutta myös suurempi ikä ja heikompi koettu terveys 
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olivat tilastollisesti merkitseviä selittäjiä. Huumekokeiluja selittivät taustamuuttujista 

suurempi ikä, heikompi koettu terveys ja ulkona vietetty aika vapaapäivinä, ja 

alkoholinkäyttöä suurempi ikä, ulkona vietetty aika vapaapäivinä sekä puberteetin 

varhaisuus.  

 

3.3 Mediaatioanalyysi kronotyypille, sosiaaliselle aikaerorasitukselle ja päihteidenkäytölle 

Mediaatioanalyysin perusteella voidaan sanoa, ettei sosiaalinen aikaerorasitus välittänyt 

kronotyypin ja päihteidenkäytön välistä suhdetta. Kuvasta 1 näkyvät sekä suorat 

regressioyhteydet muuttujien välillä että myös suluissa oleva kronotyypin ja 

päihteidenkäytön välinen regressioyhteys, kun mediaattorin vaikutus on kontrolloitu. 

Mediaattorin vaikutus oli negatiivinen, joten on ilmeistä, ettei sosiaalinen aikaerorasitus 

välittänyt kronotyypin ja päihteidenkäytön välistä yhteyttä. Sobelin testillä arvioiden 

tilastollinen merkitsevyys oli hyvin pieni (p=0.962). Bootstrapping-menetelmän tulos 

epäsuoralle efektille oli -0.001 luottamusvälin kattaessa nollan [-0.07;0.06]. 

Kuva 1. Mediaatioanalyysi kronotyypille, sosiaaliselle aikaerorasitukselle ja 

päihteidenkäytölle. Suluissa oleva luku on kronotyypin ja päihteidenkäytön välinen yhteys, 

kun mediaattorin epäsuora vaikutus on kontrolloitu. 
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3.4 Sukupuolen moderaatioanalyysi 

Sukupuoli moderoi tilastollisesti merkitsevästi kronotyypin ja päihteidenkäytön yhteyttä, 

mikä ilmenee kronotyypin ja sukupuolen interaktiomuuttujan tilastollisesta 

merkitsevyydestä riippumattomana muuttujana (p=0.033). Kronotyypin itsenäinen yhteys 

päihteidenkäyttöön oli tilastollisesti merkitsevä (p<0.001), mutta sukupuolen itsenäinen 

yhteys ei ollut (p=0.907).  

Kuva 2 havainnollistaa, millainen interaktio oli luonteeltaan. Sukupuolesta riippumatta 

aikaisempi kronotyyppi oli yhteydessä vähäisempään päihteidenkäyttöön. Tytöillä 

kronotyypin ja päihteidenkäytön yhteys oli kuitenkin vahvempi. Poikiin verrattuna aikaisen 

kronotyypin tytöt käyttivät vielä vähemmän päihteitä sukupuoliluokan keskiarvoon nähden, 

kun taas myöhäisen kronotyypin tytöillä päihteidenkäyttö kasvoi enemmän kuin pojilla. 

Kronotyypin myöhentyminen yhden keskihajonnan verran lisäsi päihteidenkäyttöä tytöillä 

keskimäärin 0.37 keskihajontaa ja pojilla 0.28 keskihajontaa. 

 

 

Kuva 2. Kronotyypin ja päihteidenkäytön yhteys sukupuolittain. Luvut ovat etäisyyksiä 

keskiarvosta muuttujan keskihajontoina mitattuna. 
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4. Pohdinta 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tutkittiin kronotyypin ja päihteidenkäytön yhteyttä nuorilla. 

Ensimmäisenä tutkimushypoteesina oli, että myöhäisempi kronotyyppi on yhteydessä 

runsaampaan päihteidenkäyttöön. Lisäksi tutkittiin, muuttuuko edellä mainittu yhteys, kun 

sosiaalinen aikaerorasitus ja sukupuoli lisätään analyysiin. Toisena tutkimushypoteesina oli, 

että sosiaalinen aikaerorasitus selittää osan kronotyypin ja päihteidenkäytön välisestä 

yhteydestä eli välittää tätä yhteyttä. Kolmantena tutkimushypoteesina oli, että kronotyypin 

ja päihteidenkäytön yhteys on erilainen sukupuolesta riippuen, eli sukupuolen oletettiin 

moderoivan kronotyypin ja päihteidenkäytön välistä yhteyttä. Aineistona oli 

helsinkiläisnuorista kerätty SleepHelsinki!-tutkimuksen seulonta-aineisto.  

 

4.1 Päälöydökset 

Kronotyypin ja päihteidenkäytön välinen yhteys: Ensimmäisen tutkimushypoteesin 

mukaisesti tässä tutkimuksessa osoitettiin nuorten kronotyypin olevan selvästi yhteydessä 

päihteidenkäyttöön iltavirkkujen käyttäessä enemmän päihteitä. Kronotyyppi oli tutkituista 

päihdemuuttujista vahvimmin yhteydessä alkoholin käyttöön, mutta myös päivittäisen 

tupakoinnin ja huumekokeilujen osalta tulokset olivat tilastollisesti erittäin merkitsevät. 

Myöhäisemmän kronotyypin yhteys suurempaan päihteidenkäyttöön nuorilla on todettu 

myös aiemmissa tutkimuksissa (Gau ym., 2007; Giannotti ym., 2002; Pieters ym., 2010; 

Urbán ym., 2011), mutta tällöin kronotyyppejä on tutkittu enimmäkseen ryhminä eikä 

jatkuvana muuttujana. Kronotyyppi oli kuitenkin tässä tutkimuksessa likimain 

normaalijakautunut muuttuja, kuten aiemmassakin tutkimuksessa (Roenneberg ym., 2004). 

Näin ollen tämän tutkimuksen valinta regressioanalyysista menetelmänä vaikuttaa 

paremmin perustellulta ja sen näkisi mieluusti toistuvan tulevissa tutkimuksissa.  

Sosiaalinen aikaerorasitus mediaattorina: Toisen tutkimushypoteesin vastaisesti sosiaalisen 

aikaerorasituksen ei havaittu välittävän kronotyypin ja päihteidenkäytön välistä yhteyttä 

lainkaan. Tulos poikkeaa aiemmasta tutkimuksesta. Ero viikonlopun ja arjen unien 

sijoittumisessa on ollut aiemmassa tutkimuksessa yhteydessä päihteidenkäyttöön ja 

muuhun riskikäyttäytymiseen nuorilla omana muuttujanaan (O'Brien & Mindellin, 2005; 
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Pasch, Laska, Lytle & Moe, 2010), mutta kronotyyppi on jätetty tällöin kontrolloimatta. 

Wittmann ym. (2006) havaitsivat sosiaalisen aikaerorasituksen olevan yhteydessä 

päihteidenkäyttöön (erityisesti tupakointiin) kronotyypin kontrolloinnin jälkeenkin, mutta 

tällöin yhteyttä on tutkittu 14–94-vuotiailla. SH-tutkimuksen löydökset ovat tärkeä 

kontribuutio sosiaalisen aikaerorasituksen roolin selvittämiseen. 

Sukupuoli moderoivana muuttujana: Kolmannen tutkimushypoteesin mukaisesti 

kronotyypin ja päihteidenkäytön yhteys oli tässä tutkimuksessa erilainen tytöillä ja pojilla. 

Myöhäisempi kronotyyppi oli yhteydessä suurempaan päihteidenkäyttöön sukupuolesta 

riippumatta, mutta tämä yhteys oli tytöillä vahvempi kuin pojilla.  

Aikaisempaa tutkimusta sukupuolen moderoivasta vaikutuksesta on vaikea löytää. Useissa 

tässäkin tutkielmassa mainituissa tutkimuksissa sukupuoli on kontrolloitu, mutta sen 

itsenäistä vaikutusta ei ole arvioitu. Ainoa löytynyt tutkimus, jossa arvioitiin sukupuolen 

moderoivaa vaikutusta nuorilla, oli Pietersin ym. (2010), ja heidän mallissaan sukupuoli ei 

moderoinut päihteidenkäytön ja kronotyypin yhteyttä. SH-tutkimuksen pohjalta tehty 

moderaatioanalyysi siis lisää tietoa aihealueelta ja nostaa esille tarpeen tutkia jatkossa lisää 

sukupuolen roolia kronotyypin ja päihteidenkäytön välisenä moderaattorina. 

Päätulosten selitysaste regressiomalleissa on tilastollisesta merkitsevyydestä huolimatta 

korkeimmillaan kohtalainen. Tulokset sopivat hyvin yhteen muun tutkimuksen kanssa sikäli, 

että kronotyyppi on paljolti biologiaan pohjautuva ominaisuus, joka on elämänkaaressa 

melko vakaa suhteessa muuhun ikäryhmään. Päihteidenkäytönkin suhteen on löydetty 

monia muita päteviä selittäjiä (Goodman & Huang, 2002; Kokkevi, Richardson, Florescu, 

Kuzman & Stergar, 2007). Tulokset ovat kuitenkin sekä tilastollisesti merkitseviä että 

tutkimuksen, hoitojen ja yhteiskunnallisen päätöksenteon kannalta merkittäviä. 

  

4.2 Mahdolliset mekanismit 

Mekanismit kronotyypin ja päihteidenkäytön yhteyden taustalla ovat vielä osin 

selvittämättä. Johdannossakin on jo mainittu unen ja päihteidenkäytön jakavan samoja 

geenejä ja välittäjäainemekanismeja, mikä kietoo luonnollisesti unen ja päihteidenkäytön 
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väistämättä kiinni toisiinsa. Aivojen palkintojärjestelmän on myös todettu toimivan eri 

tavoin kronotyypistä riippuen (Hasler ym., 2013; Hasler, Soehner & Clark, 2015).  

Sosiaaliset suhteet tarjoavat tärkeän viitekehyksen tutkittaessa nuorten käyttäytymistä. 

Vertaissuhteiden on todettu vaikuttavan paljon nuorten päihteidenkäyttöön (Steinberg, 

Fletcher & Darling, 1994; Urberg, Luo, Pilgrim & Degirmencioglu, 2003; Windle, 2000). Sen 

sijaan tutkimusta sosiaalisten verkostojen, vertaispaineen tai nuorten ryhmäytymisen 

yhteyksistä kronotyyppiin on vaikeampi löytää. Iltavirkkujen on kuitenkin havaittu viettävän 

aamuvirkkuja tai keskivertoja enemmän aikaa ystäviensä seurassa (Kauderer & Randler, 

2013).  

Myös yhteiskunnan aikatauluihin sopimatonta unirytmiä sekä siitä seuraavaa stressiä on 

esitetty yhdeksi mekanismiksi kronotyypin ja päihteidenkäytön väliselle yhteydelle 

(Wittmann ym., 2006). Päihteidenkäytön on puolestaan ehdotettu välittävän yhteyttä 

iltavirkkuuden ja vähäisemmän psykologisen hyvinvoinnin välillä (Wittmann ym., 2010). 

Roenneberg (2015) onkin todennut, että sirkadiaanisen rytmin häiriöt eivät yleensä 

itsessään ole terveysongelmia, jos oma rytmi ei ole ristiriidassa ympäristön velvoitteiden 

kanssa. Sosiaalinen aikaerorasitus tullee olemaan jatkossakin läsnä tutkimuksessa, vaikka se 

ei tässä tutkimuksessa välittänytkään kronotyypin ja päihteidenkäytön välistä yhteyttä. 

Nuoria tutkittaessa ollaan myös väistämättä tekemisissä biologisen kypsymisen kanssa. 

Ensinnäkin varhainen puberteetti on iän kontrolloimisen jälkeenkin yhteydessä suurempaan 

päihteidenkäyttöön (Patton ym., 2004). Tässäkin tutkielmassa puberteetin myöhäisyys oli 

yksi tilastollisesti merkitsevistä taustamuuttujista (joskin vain alkoholin osalta) selitettäessä 

kronotyypin ja päihteidenkäytön välistä yhteyttä. Toisekseen nuoret ovat eri vaiheissa omaa 

puberteettikehitystään ja kronotyypin elämänkaarikehitystään. Puberteettia arvioidaan 

usein Tannerin asteikolla (Tanner, 1962; Tanner & Whitehouse, 1976), jonka viimeiset 

vaiheet saavutetaan noin 15 vuoden iässä (Lee, Guo & Kulin, 2001). Kronotyyppihuippunsa 

pojat saavuttavat noin 21-vuotiaana ja tytöt noin 19.5-vuotiaana (Roenneberg ym., 2004). 

SH-tutkimuksessa nuoret olivat 15–17-vuotiaita aineiston keruun aikaan. Tällöin 

puberteettikehitys on suurimmaksi osaksi päätöksessä nuorilla, mutta tytöt ovat 

huomattavasti lähempänä kronotyyppinsä huippua kuin pojat, mikä voi osin selittää 

kronotyypin ja päihteidenkäytön vahvempaa yhteyttä tytöillä. Ikäerot tutkimusten välillä 

voivat puolestaan selittää laajemminkin tulosten mahdollisia ristiriitoja.   
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4.3 Tutkimuksen vahvuudet ja rajoitukset 

Tutkimuksen vahvuuksina olivat erityisesti aineiston suuri koko ja järjestelmällinen keruu. 

Kutsu SH-tutkimukseen lähetettiin kaikille suomenkielisille 1999 ja 2000 syntyneille 

helsinkiläisnuorille. Otoskoko oli tilastollisten menetelmien kannalta erinomainen. 

Käytetyistä mittareista esimerkiksi AUDIT-C ja MSF ovat myös paljon tutkittuja ja päteviksi 

osoitettuja. 

Vastausprosentti (18 %) koko suomenkielisten helsinkiläisten nuorten kohorttiin nähden oli 

kohtalainen näin suurelle tutkimukselle. Otoksen mahdollisen valikoituneisuuden 

selvittämiseksi on silti hyvä vertailla SH-tutkimuksen tunnuslukuja muiden laajojen 

tutkimusten vastaaviin lukuihin sekä käydä läpi tarkemmin eri muuttujien ominaisuuksia. 

Päihdemuuttujat: Päihteidenkäytössä on merkittäviä eroja Kouluterveyskyselyn 2017 ja SH-

aineiston välillä. Kouluterveyskyselyn mukaan kannabista on lukion 1. ja 2. luokan ikäisistä 

helsinkiläisistä kokeillut vähintään kerran n. 27 % (Kouluterveyskysely 2017). SH-aineistossa 

huumeita vähintään kerran kokeilleita oli 15.8 %, mikä on merkittävästi vähemmän 

(p<0.001). Täysin raittiita alkoholin suhteen edellä mainituista ikäryhmistä on n. 29.4% 

kouluterveyskyselyn mukaan (Kouluterveyskysely 2017), kun SH:n aineistossa vastaava 

lukema oli 35.3% (p<0.001). Viikoittain juovien osuus on kouluterveyskyselyssä 13.3% 

(Kouluterveyskysely 2017) ja SH-aineistossa vain 6.6% (p<0.001). Päivittäin tupakoivia on 

kouluterveyskyselyn mukaan 9% (Kouluterveyskysely 2017) ja SH-aineistossa 5.4% 

(p<0.001). 

Päihdemuuttujien osalta SH-aineistoon näyttäisi siis valikoituneen mukaan vastaajia, jotka 

käyttävät Kouluterveys-kyselyyn verrattuna vähemmän päihteitä. Osan erosta selittää 

koulutus. SH-aineistossa vain noin 16 % oli ammattioppilaitoksessa, kun 

kouluterveyskyselyissä osuus on noin 35%, mikä vastaa paremmin myös väestökeskiarvoa. 

Päihteidenkäyttö on puolestaan yleisempää ammattioppilaitoksissa opiskelevilla. Myös SH:n 

suomenkielisten aineisto on hyvä pitää mielessä eron suhteen, sillä esimerkiksi 

maahanmuuttajataustaiset nuoret hakevat suomalaistaustaisia huomattavasti harvemmin 

lukio-opintoihin (Kalalahti ym., 2017).  

Myös päihteidenkäytön mittaamiseen tulee kiinnittää huomiota. Itse tietokoneella tehdyn 

testin on ainakin Harrisin ym. (2016) mukaan todettu vastaavaan pisteiltään kliinikon 
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teettämää testiä. Toisaalta päihteidenkäytön itsearviointien validiteetin on todettu, 

varsinkin laittomien päihteiden osalta, olevan kyseenalainen (Williams & Nowatzki, 2005).  

AUDIT-C vaikuttaisi seulovan osittain eri populaatiota kuin AUDIT:n pidempi versio 

(Neumann ym., 2012). Ainakin aikuisten AUDIT-testissä kolme ensimmäistä kysymystä 

muodostavat selkeästi oman faktorinsa muiden kysymysten latautuessa toiselle faktorille 

(Bergman & Källmén, 2002). Kulutus-faktorin on todettu olevan riskijuomiselle yleisesti 

pätevämpi ennustaja kuin riippuvuuden ja seurausten faktorin (Chung ym., 2002), eivätkä 

riippuvuus ja seuraukset liene nuorilla vielä korostuneet aikuisten tavoin, joten AUDIT-C 

vaikuttaa luontevalta mittarilta nuorten alkoholinkäytön mittarina.  

Dikotomiset päihdemuuttujat ovat analyysien kannalta potentiaalisesti ongelmallisia. 

Molemmissa on vahva painotus toiseen vastausvaihtoehtoon (tupakoimattomuus ja 

huumeettomuus), mikä ei suurella otoksella tosin ole varsinainen riski tilastolliselle 

merkitsevyydelle, vaan laskee tilastollisten testien voimaa (Tabachnick ja Fidell, 2014). Näin 

ollen tilastollisesti merkitsevien tulosten kannalta aineiston vinoutuneisuus osassa muuttujia 

ei muodosta suurta ongelmaa. 

Kronotyyppimuuttujat: Kronotyyppimuuttujista MSF oli muun tutkimuksen tavoin (esim. 

Roenneberg ym., 2007b, Roenneberg & Merrow, 2007) lähes normaalijakautunut, joten 

vastaajien joukon voi olettaa edustavan suhteellisen hyvin nuorten populaatiota. SH:n 

aineistoon oli kuitenkin valikoitunut keskimääräistä vähemmän nukkuvia nuoria. 

Aikaisemmin kirjoituksessa on jo mainittu lukion 1. ja 2. luokan ikäryhmästä nukkuvan alle 8 

tuntia arkisin 50.9 % ja vapaalla 6.2 % (Kouluterveyskysely 2017). SH-aineistossa vastaavat 

luvut olivat 71.9 % arkisin ja 12.7 % vapaapäivinä, jotka molemmat ovat huomattavasti 

kouluterveyskyselyn lukuja suuremmat (p<0.001). 

Sosiaalisen aikaerorasituksen kaavaksi annettu MSF-MSW ei huomioi vapaapäivinä 

maksettavaa univelkaa, joka pidentää viikonlopun unia ja näin myös myöhäistää unen 

keskipistettä. Roenneberg ym. (2007b) ovat ehdottaneet yhdeksi kronotyypin indikaattoriksi 

myös MSF-arvoa, josta on vähennetty vapaapäivinä maksettavan univelan osuus. Erilaiset 

kronotyyppin indikaattorit tulee siis muistaa vertailtaessa eri tutkimusten tuloksia 

keskenään.  
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Taulukosta 5 huomaa MSF:n ja sosiaalisen aikaerorasituksen huomattavan yhteyden, joka 

toisaalta tukee kronotyyppiteorian mukaista näkemystä sosiaalisen aikaerorasituksen 

eroista eri kronotyypeillä. MSW:n pieni vaihtelu (taulukko 2) kertoo myös siitä, ettei nuorilla 

ole mahdollisuutta valita vapaasti arkipäivien nukkumisen ajankohtaa. Toisaalta tilastollisten 

analyysien voima mediaation suhteen heikkenee, kun riippumattoman muuttujan ja 

mediaattorin välinen yhteys kasvaa (Beasley, 2014; Kenny, 2016). Tämä voi olla osittaisena 

selityksenä toisen tutkimushypoteesin kumoutumiselle. Mediaatioanalyysi kronotyypin, 

sosiaalisen aikaerorasituksen ja päihteidenkäytön suhteesta ei ole kovin mielekäs, jos ei 

löydy tapauksia, joilla olisi myöhäinen kronotyyppi, mutta vähäinen sosiaalinen 

aikaerorasitus. Raakadataa ja hajontakuvioita katsomalla huomaa kuitenkin, että myös 

sellaisia tapauksia on. Tilastollisen merkitsevyyden ollessa näin vähäistä ovat tulokset 

sosiaalisen aikaerorasituksen osalta hyvin selkeät. 

Nuorilla, joilla myöhäisestä kronotyypistä huolimatta ei ole sosiaalista aikaerorasitusta, 

saattaa olla muutenkin poikkeuksellinen tilanne, kuten koulupudokkuus tai muu ikäluokkaan 

nähden poikkeuksellinen elämäntilanne, joka on yhteydessä päihteidenkäyttöön. Tässä 

tutkielmassa ei tälle analyysille ole tilaa, mutta mahdollisena tulevana tutkimuslinjana 

hienosyisempi analyysi kronotyypin, päihteidenkäytön ja sosiaalisen aikaerorasituksen välillä 

voi hyvinkin olla hedelmällinen. 

Kokonaisuutena arvioiden SH-tutkimuksen aineiston suuruus ja tulosten tilastollinen 

merkitsevyystaso ovat sikäli vakuuttavat, että edellä mainitut tutkimuksen rajoitteet eivät 

uhkaa päätulosten tulkintaa. 

 

4.4 Suositukset jatkotutkimuksiin 

Kronotyypistä, päihteidenkäytöstä ja niihin liittyvistä muuttujista on jo paljon tutkimusta. 

Jatkossa olisi olennaista panostaa erityisesti pitkittäistutkimuksiin, jotta päästäisiin 

selvittämään yhä tarkemmin näiden yhteyksien taustalla olevia syy-seuraussuhteita. 

Hoitojenkin kannalta on olennaista tietää, kasvattaako myöhäinen kronotyyppi 

päihteidenkäytön riskiä, myöhäistyykö kronotyyppi tai sirkadiaaninen rytmi päihteitä 

käyttävillä, vai onko kronotyypin ja päihteidenkäytön yhteyden taustalla kenties jokin muu 

jaettu mekanismi, kuten geenit.  
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Tarkentavaa tutkimusta tarvitaan myös populaatiotasoa hienosyisempiin analyyseihin. 

Mikäli päihteidenkäyttö nuorten keskuudessa jatkaa laskevaa trendiään, väheneekö 

päihteidenkäyttö kautta ikäluokan, vai kasaantuuko päihteidenkäyttö tietyille 

osapopulaatioille? Suomi on päihteiden osalta sikäli melko sukupuoleton, että tytöt ja pojat 

käyttävät päihteitä jotakuinkin samoin (Kraus & Nociar, 2016). Kronotyyppi, 

päihteidenkäyttö ja mahdollisesti myös sukupuoli moderoivana muuttujana voivat olla 

olennaisia esimerkiksi etsittäessä monen muuttujan profiileja, jotka muodostavat erityisiä 

riskejä (tai hyötyjä) nuoren kehitykselle tai hyvinvoinnille. Lisäksi on olennaista selvittää, 

onko kronotyypin yhteys päihteidenkäyttöön puhtaasti lineaarinen, vai onko mahdollisesti 

erotettavissa tasoja, joilla yhteyden voimakkuus muuttuu. 

Kun katsantoa laajennetaan ohi tämän tutkimuksen muuttujien, on tietysti tärkeää arvioida, 

mikä on kronotyypin ja päihteidenkäytön yhteys muuhun hyvinvointiin ja toimintakykyyn. 

Esimerkiksi AUDIT-C:n suhteen melko alhaisia pisteitä pidetään nuorten osalta riskinä. Rajat 

ovat liikkuneet eri näkemysten mukaan korkeimmillaan neljän pisteen kohdalla AUDIT-C:n 

kohdalla ja alhaisimmillaan 2 pisteessä koko AUDIT:n osalta (Chung ym., 2002; Cortés-

Tomás, Giménez-Costa, Motos-Sellés & Sancerni-Beitia, 2016; Knight, Sherritt, Harris, Gates 

& Chang, 2003; Santis, Garmendia, Acuña, Alvarado & Arteaga, 2009; Walton ym., 2010). 

Riskit tietyllä AUDIT-C -pistemäärällä voivat kuitenkin olla erilaiset riippuen siitä, millaiseen 

kronotyyppiin ne yhdistyvät, ja samoin kronotyypin yhteys hyvinvointiin voi olla erilainen, 

jos siihen yhdistyy alkoholin tai muiden päihteiden käyttöä. 

Taustamuuttujista on syytä kiinnittää huomiota erityisesti ulkona vietettyyn aikaan 

vapaapäivinä. Tämän muuttujan alle voi hautautua monia uneen liittyviä tekijöitä: sosiaalisia 

suhteita ja mahdollisuuksia päihteidenkäyttöön, päivänvalolle altistumista myöhään tai 

toverisuhteiden vaalimista ilta-aikaan. Ulkona vietetty aika vapaapäivinä toimi myös SH-

aineistossa tilastollisesti merkitsevänä mediaattorina kronotyypin ja päihteidenkäytön 

pääkomponenttimuuttujan välillä, mikä yhteys tarjoaisi mielenkiintoisen suunnan 

jatkotutkimukselle. 

Suomessa tehtävä tutkimus on kansainvälisesti erityisasemassa myös siksi, että kronotyypin, 

vuodenajan ja leveysasteiden välillä on mahdollisesti yhteys (Adan ym., 2012; Borisenkov, 

2010; Friborg, Rosenvinge Wynn & Gradisar, 2014; Miguel, Oliveira, Pereira & Pedrazzoli, 

2014). Tämä tuntuu järkevältä oletukselta, koska valon määrän vaihtelut eri vuodenaikoina 
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ovat suuria lähellä napa-alueita verrattuna päiväntasaajan seutuun (jolla valtaosa 

ihmiskunnan evoluutiokaudesta on vietetty). SCN osaa sopeuttaa sirkadiaanista rytmiä 

vuodenaikojen vaihteluun (Van der Leest ym., 2007), joten olisi mielenkiintoista tutkia, 

vaihteleeko sopeutumiskyky kronotyypeittäin tai leveysasteittain. Mikäli SH:n tuloksia 

saadaan jatkossa eri vuodenajoilta, on mielenkiintoista nähdä, poikkeaako tällöin 

helsinkiläisnuorten kronotyyppi tai sen yhteys päihdemuuttujiin verrattuna syksyllä 

kerättyyn aineistoon tai muilla leveysasteilla kerättyyn aineistoon. 

 

4.5 Lopuksi 

Unitutkimus ja kronotyypit ovat saaneet muutaman viime vuoden aikana Suomessa 

ennennäkemättömän paljon huomiota. Toivon mukaan kronotyyppitutkimus saadaan yhä 

paremmin integroitua myös yhteiskunnalliseen keskusteluun esimerkiksi koulun 

aloitusajoista, syrjäytyneisyydestä, nuorten juomisesta ja psykososiaalisista hoidoista.  

Erityisesti psykososiaalisten hoitojen kannalta tieto nuorten kronotyypin ja 

päihteidenkäytön yhteydestä on hedelmällinen. Nuoret juovat yhä vähemmän, mutta 

toisaalta uniongelmat ovat kasvaneet. Kun nuorella on vaikeuksia unen kanssa, on tärkeää 

kysyä myös päihteidenkäytöstä. Ja vastaavasti päihteidenkäytön ongelmia hoidettaessa on 

selvitettävä myös unirytmiä. Hoidon ja psykososiaalisen tuen tarve voi hyvin olla erilainen 

vain unen tai päihteiden kanssa kamppailevilla kuin niillä, joilla on molempien kanssa 

vaikeuksia samanaikaisesti.  

SleepHelsinki! -tutkimuksen avulla saamme lisää tietoa unesta, päihteistä ja 

mielenterveydestä, sillä seulonta-aineiston jälkeen tutkimusta jatketaan useammassa 

vaiheessa, joissa on mukana interventioita sekä vuoden seuranta-aika niiden 

vaikuttavuuden arvioimiseksi. Toivottavasti tämän kirjoituksen analyysit auttavat osaltaan 

hahmottamaan tulevia suuntaviivoja tutkimukselle ja sen myötä myös nuorten 

elämänlaadun edistämiselle.  
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