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Abstract:
The aim of the study. Conduct disorder and antisocial behaviour are externalizing symptoms. Furthermore
antisocial behaviour is associsiated with substance use. Conduct disorder at adolescence have continuity
with antisocial behaviour in adulthood and alcohol misuse in adolescence predict alcohol misuse in
adulthood. This study examines association between conduct disorder and alcohol use in adolescence and
antisocial behaviour and alcohol use in adulthood. Additionally this study examines ADHD symptoms
effect to potential association.
Methods. The data of this study is a part of a Finnish FinnTwin12 longitudinal study. The sample of this
study consists of 1336 person. This study used 14 years and early adulthood (ages between 21 and 26
years) follow-up. Conduct symptoms, alcohol use and ADHD symptoms at adolescence were assessed
with the C-SSAGA -psychiatric interview method for children. Antisocial behaviour and alcohol use at
early adulthood were assessed with SSAGA -psychiatric interview method. Association between
antisocial behaviour and alcohol use were analyzed with cross-lagged panel model.
Results and conclusions. Conduct symptoms in adolescence is connected with antisocial behaviour and
alcohol use at adulthood. However, alcohol use in adolescence is not connected with antisocial behaviour
in adulthood. According to this study, support methods would be important to focus to children and youth
with conduct symptoms. This create a possibility to prevent future problems related with alcohol use and
antisocial behaviour.
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1. Johdanto
1.1 Eksternalisoiva oireilu
Psyykkinen oireilu voidaan jakaa eksternalisoivaan ja internalisoivaan. Eksternalisoiva oireilu
näkyy ulospäin heijastumalla käyttäytymiseen, kun taas internalisoiva oireilu suuntautuu
sisäänpäin (Eisenberg, Cumberland & Spinrad, 2001). Psyykkisen oireilun ollessa
eksternalisoivaa eli ulospäinsuuntautunutta, oireilu ilmenee käyttäytymisessä näkyvinä
ongelmina heikentyneen itsesäätelyn vuoksi (McDowell, Vergés, & Sher, 2019).
Eksternalisoivalla oireilulla on negatiivinen vaikutus ympäristöön ja muihin ihmisiin.
Eksternalisoivaa oireilua on erilaiset aggressiivisuuteen ja normien rikkomiseen liittyvä
käyttäytyminen. Lapsuudessa ja nuoruudessa eksternalisoivasta häiriötasoisesta oireilusta
käytetään yleisesti nimitystä käytöshäiriöt. Aikuisuudessa vastaavanlaisesta käyttäytymisestä
käytetään nimitystä antisosiaalinen käyttäytyminen ja diagnoositasolla antisosiaalinen
persoonallisuushäiriö. Myös ongelmallisen päihteiden käytön voidaan ajatella olevan
eksternalisoivaa oireilua.

1.1.1 Käytöshäiriöt ja antisosiaalinen käyttäytyminen
Käytöshäiriöt ovat yleinen psykiatrinen hoitoon hakeutumisen syy nuorilla. Käytöshäiriöt
voidaan jakaa lieväasteiseen, keskivaikeaan sekä vaikea-asteiseen. (Aalberg ym.,
2016). Käytöshäiriöiden esiintyvyys Suomessa nykypäivänä on noin 5 % (Käytöshäiriöt. Käypä
hoito -suositus, 2018). Käytöshäiriöt ovat yleisempiä pojilla kuin tytöillä (Costello, Mustillo,
Erkanli, Keeler, & Angold, 2003).
Käytöshäiriöoireilu ilmenee esimerkiksi vihaisuutena, ärtyisyytenä, kiukkukohtauksina,
toistuvana maltin menettämisenä, uhitteluna ja valehteluna (Aalberg ym., 2016). Oireilua voi olla
myös varastelu, karkailu, eläinrääkkäys, tappeluiden aloittaminen sekä väkivaltaisuus.
Diagnoositasolla nykyisin Suomessa käytössä olevassa ICD-10 –diagnoosiluokituksessa
käytöshäiriöt jaetaan uhmakkuushäiriöön, perheensisäiseen käytöshäiriöön, epäsosiaaliseen
käytöshäiriöön, sosiaaliseen käytöshäiriöön, muuhun käytöshäiriöön sekä määrittämättömään
käytöshäiriöön (ICD-10, 2016).
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Antisosiaalista käyttäytymistä on muun muassa vaikeus noudattaa sosiaalisia normeja, valehtelu,
impulsiivisuus, aggressiivisuus, välinpitämättömyys omasta tai muiden turvallisuudesta,
vastuuntunnottomuus sekä katumuksen puute (Taulukko 1). Antisosiaalisen käyttäytymisen
ilmeneminen häiriötasoisesti on antisosiaalista persoonallisuushäiriötä (antisocial personality
disorder = ASPD). ASPD kuuluu persoonallisuushäiriöiden ryhmään B. Aikuisväestössä
ASPD:n esiintyvyyden on tutkimusten mukaan arvioitu olevan noin 3% (Volkert, Gablonski, &
Rabung, 2018).
Vankilaympäristössä ASPD on huomattavasti yleisväestöä yleisempää, jopa 47 %
vankipopulaatiosta täyttää ASPD:n diagnostiset kriteerit (Fazel ja Danesh, 2002). ASPD on
yleisempää miehillä kuin naisilla. ASPD:n esiintyvyys on miehillä noin kolme kertaa yleisempää
kuin naisilla (Goldstein ym., 2017).

Antisosiaalisen persoonallisuushäiriön kehittymistä selittää perimän ja ympäristötekijöiden
kombinaatio. Geenit selittävät tutkimusten mukaan noin puolet yksilöiden välisistä eroista
ASPD:n riskissä (Moffit, 2005). Korkeasta perinnöllisyydestä kertoo tutkimustulokset siitä, että
antisosiaalisilla lapsilla on todennäköisemmin antisosiaaliset vanhemmat (Jaffee, Moffitt, Caspi,
& Taylor, 2003). Ympäristö vaikuttaa etiologian toiseen puoleen. Ympäristötekijöiksi on
tutkimusten mukaan nimetty ainakin lapsuuden kasvuympäristöön liittyviä tekijöitä, kuten
hoidon huono laatu vauvaiässä ja jäsentymätön kiintymyssuhde (Liu, Zhang, Brady, Cao, He, &
Zhang, 2012).
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Taulukko 1 Käyttäytymisen häiriöiden diagnostiset kriteerit aineistossa käytössä olleiden
luokitusten mukaan.
ICD-10

DSM
DSM-III-R

Käytöshäiriöt

6 kk tai pidempään kestänyt ajanjakso,

6 kk tai pidempään kestänyt ajanjakso, jonka

jolloin lapsella muutamia seuraavista:

aikana vähintään kolmea seuraavista:

1. Kiukkukohtaukset

1. Varastelu

2. Riitelee usein aikuisten kanssa

2. Karkailu

3. Uhmaa sääntöjä

3. Toistuva valehtelu

4. Ärsyttää toisia tahallaan

4. Tulipalojen sytyttäminen

5. Syyttää toisia omista virheistä

5. Luvattomat poissaolot koulusta

6. Suuttuu herkästi

6. Murtautuminen

7. Usein vihainen

7. Omaisuuden tuhoaminen

8. Usein ilkeä

8. Eläinrääkkäys

9. Valehtelee usein

9. Pakottaminen seksuaaliseen toimintaan

10. Aloittaa fyysisiä tappeluita

10. Aseen käyttäminen tappelussa

11. Käyttänyt asetta

11. Tappeluiden aloittaminen

12. Viipyy usein yömyöhään ulkona

12. Väkivaltainen varkaus

13. Kohdistaa toisiin fyysistä julmuutta

13. Väkivaltaisuus toisia kohtaan

14. Kohdistaa eläimiin fyysistä julmuutta
15. Tuhoaa tahallaan muiden omaisuutta
16. Sytyttää tarkoituksella tulipaloja
17. Varastaa tärkeitä tai arvokkaita esineitä
18. Pinnaa koulusta
19. Karannut kotoa
20. Tekee rikoksen uhria vahingoittaen
21. Pakottaa toisen sukupuoliyhteyteen
kanssaan
22. Kiusaa ja pelottelee toisia
23. Tekee murron

Uhmakkuushäiriö

A. Häiriö täyttää käytöshäiriöiden (F91)

Vähintään 6 kk ajan vähintään 5 seuraavista:

yleiset kriteerit.

1. Menettää usein malttinsa

B. 4 tai useampia oireista, jotka on lueteltu

2. Riitelee usein aikuisten kanssa

F91:n diagnostisissa kriteereissä kohdassa A,

3. Uhittelee usein aikuisten sääntöjä vastaan

mutta ei enempää kuin 2 kohdista 9–23.

4. Suututtaa tarkoituksella muita

C. Kriteerissä B esitettyjen oireiden tulee

5. Syyttää usein muita omista virheistään

olla haitaksi ja lapsen kehitystasoon nähden

6. Loukkaantuu ja suuttuu helposti

poikkeavia.

7. On usein vihainen ja ärtyisä

D. Vähintään 4 oireista kestoltaan vähintään

8. On usein ilkeä tai kostonhaluinen

6 kuukautta

9. Kiroilee usein
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DSM-IV

Antisosiaalinen
persoonallisuushäiriö

1. Välinpitämättömyys toisten tunteita

1. Vaikeus noudattaa sosiaalisia normeja

kohtaan

2. Valehtelu

2. Vastuuttomuus sosiaalisia normeja

3. Impulsiivisuus

kohtaan

4. Aggressiivisuus

3. Kestämättömät ihmissuhteet

5. Välinpitämättömyys omasta tai muiden

4. Huono turhaumien sietokyky ja matala

turvallisuudesta

aggressiivisen käyttäytymisen kynnys

6. Vastuuttomuus

5. Kyvyttömyys tuntea syyllisyyttä

7. Katumuksen puute

6. Taipumus moittia muita
+ Täysi-ikäisyys
+ Ennen 15 vuoden ikää alkanut käytöshäiriö
+ Oireet eivät selity muilla häiriöillä

1.1.2 Alkoholin ongelmakäyttö
Runsas alkoholin käyttö on terveysriski. Suomessa alkoholin riskikäytön määritelmät perustuvat
Käypä hoito -suosituksiin. Nykyisten suositusten mukaan alkoholin kohtalainen riskikäyttö
tarkoittaa miehillä yli 14 annosta ja korkea riski yli 23 annosta viikossa. Naisilla kohtalaisen
riskin raja on yli seitsemän annosta ja korkean riskin raja yli 12 annosta viikossa.
(Alkoholiongelmaisen hoito. Käypä hoito -suositus, 2018). Vuoden 2016 juomatapatutkimuksen
(Härkönen, Savonen, Virtala & Mäkelä, 2017) mukaan 3 % naisista ja 7 % miehistä ylitti
alkoholinkäytön hälytysrajan (naisilla 20g / vrk tai 12 annosta / vk, miehillä 40g / vrk tai 23-24
annosta / vk).

Diagnoositasolla alkoholiongelmat on jaoteltu alkoholin väärinkäyttöön ja
alkoholiriippuvuuteen. Diagnostiset kriteerit näkyvät taulukossa 2. Vuoden 2019 Nuorten
terveystapatutkimuksen mukaan 8 % 16-vuotiaista pojista ja 6 % saman ikäisistä tytöistä ilmoitti
olleensa vähintään kerran kuukaudessa humalassa (Kinnunen ym., 2019). Eurooppalaisen
koululaistutkimuksen mukaan suomalaisnuorten alkoholin käyttö on kuitenkin vähentynyt viime
vuosina (Raitasalo, Simonen, Tigerstedt, Mäkelä, & Tapanainen, 2018). WHO:n kansainvälisen
tutkimuksen mukaan alkoholin käyttö oli suurin riskitekijä 15-24 –vuotiailla sekä suurin tekijä
10-24 –vuotiaiden tautitaakalle (Gore, Bloem, Patton, Ferguson, Joseph, Coffey, Sawyer, &
Mathers, 2011). Tautitaakka tarkoittaa haittapainotettuja elinvuosia (DALY = disability-adjusted
4

life year), eli niitä vuosia, jotka on menetetty ennenaikaisen kuoleman vuoksi sekä vuosia, jotka
on sairauden vuoksi eletty vajaakuntoisena.

Nuoruuden alkoholinkäytöllä on todettu olevan selkeä positiivinen yhteys alkoholinkulutukseen
aikuisuudessa (McCambridge, McAlaney, & Rowe, 2011). Esimerkiksi Wellsin ym.
tutkimuksessa alkoholin käyttö 16-vuotiaana ennusti alkoholiriippuvuutta 21-vuotiaana (Wells,
Horwood, & Fergusson, 2004). Nuoruuden alkoholin väärinkäytöllä on useita haitallisia
seurauksia aikuisuuteen myös muille elämänalueille kuin myöhemmälle alkoholinkäytölle.
Kandelin, Daviesin, Karusin ja Yamaguchin pitkittäistutkimuksessa (1986) 15-16 –vuotiaiden
nuorten päihteiden väärinkäytöllä oli yhteys sosiaalisiin ja käyttäytymisen seuraamuksiin
yhdeksän vuoden seurannassa. Vinerin ja Taylorin kohorttitutkimuksessa (2007) seurattiin yli 10
000 henkilön alkoholin käyttöä nuoruudesta aikuisuuteen. Humalahakuinen juominen (vähintään
kaksi juomisjaksoa, jolloin juonut vähintään neljä annosta edellisen kahden viikon aikana) 16vuotiaana oli riskitekijä muun muassa psykiatriselle kuolleisuudelle, kodittomuudelle ja
rikostuomioille.
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Taulukko 2 Päihdehäiriöiden diagnostiset kriteerit aineistossa käytössä olleiden luokitusten mukaan.

Alkoholiriippuvuus

ICD-10

DSM-III-R

DSM IV

Vähintään kolme seuraavista:

Vähintään kolme seuraavista:

Vähintään kolme seuraavista:

1. Toleranssi

1. Vaikeus hallita alkoholin käyttöä

1. Toleranssi

2. Vieroitusoireet

2. Jatkuva halu vähentää alkoholin

2. Vieroitusoireet

3. Heikentynyt kyky hallita juomisen

käyttöä

3. Heikentynyt kyky hallita juomisen

aloittamista, määrää tai lopettamista

3. Alkoholin parissa kuluu huomattava

aloittamista

4. Voimakas himo alkoholiin

osa ajasta

4. Heikentynyt kyky hallita juomisen

5. Alkoholin käyttö elämän keskeinen

4. Usein ilmenevä päihtymystila

lopettamista

asia

vaikeuttaa asioiden hoitamista

5.Alkoholin käyttö elämän keskeinen

6. Käyttö jatkuu tietoisista haitoista

5. Tärkeän toiminnan lopettaminen

asia

huolimatta

alkoholinkäytön vuoksi

6. Käyttö jatkuu tietoisista haitoista

6. Alkoholinkäytön jatkuminen

huolimatta

toistuvista sen aiheuttamista ongelmista

7. Heikentyneet tarpeet tai tarpeista

huolimatta

luovuttu alkoholin vuoksi

7. Huomattava toleranssi
8. Tyypillisen vieroitusoireyhtymän
ilmeneminen
9. Alkoholin käyttö keinona lievittää
vieroitusoireita

+ Oireet ovat esiintyneet yhtämittaisesti
vähintään 1 kk ajan

Alkoholin
väärinkäyttö/haitallinen
käyttö

A. Selvä näyttö siitä, että alkoholi on

1.Alkoholinkäytön jatkuminen

1. Vaikeus suorittaa tärkeitä

aiheuttanut tai oleellisesti

toistuvista sen aiheuttamista ongelmista

velvollisuuksia päihteidenkäytön

myötävaikuttanut ruumiillisen tai

huolimatta

vuoksi

psyykkisen haitan

2.Toistuva juominen tilanteissa, joissa se

2. Päihteidenkäyttö tilanteissa, joissa

B. Haitan luonne on selvästi todettavissa

on fyysisesti vaarallista

se on fyysisesti vaarallista

ja määriteltävissä

3. Päihteidenkäytön aiheuttamia

C. Alkoholin käyttöä on kestänyt

lakiin liittyvä ongelmia

vähintään kuukauden ajan tai sitä on

4. Jatkuvasta käytöstä johtuvia

tapahtunut toistuvasti 12 kuukauden

sosiaalisia ongelmia

aikana
D. Häiriö ei täytä minkään muun
alkoholiin liittyvän samaan aikaan
esiintyvän mielenterveyden tai
käyttäytymisen häiriön kriteeriä

6

1.1.3 Antisosiaalisuus ja alkoholin käyttö
Päihteidenkäyttö ja antisosiaalinen käyttäytyminen esiintyvät usein samanaikaisesti (Krueger,
Markon, Patrick, Benning, & Kramer, 2007). Päihdehäiriöt ovatkin yleisin komorbidi häiriö
antisosiaalisuuden yhteydessä (Chavez, Dinsmore, & Hof, 2010). Jopa 80-85 %:lla henkilöistä,
joilla on antisosiaalinen persoonallisuushäiriö, esiintyy myös päihdehäiriö (Chavez ym., 2010).
Päihdehäiriö onkin muuta väestöä yleisempää henkilöillä, joilla on antisosiaalinen
persoonallisuushäiriö (Goldstein ym., 2017).

ASPD on liitetty päihteistä erityisesti alkoholin ongelmakäyttöön. Erään tutkimuksen mukaan
antisosiaalisilla ihmisillä on muihin verrattuna 21-kertainen riski saada jossain vaiheessa
elämäänsä diagnoosi alkoholin väärinkäytöstä tai alkoholiriippuvuudesta (Regier, Farmer, Rae,
Locke, Keith, Judd, & Goodwin, 1990). Antisosiaaliset ihmiset ovat myös muita alttiimpia
alkoholin aggressiivisille vaikutuksille; antisosiaaliset persoonallisuuden piirteet lisäävät
aggressiivisuutta alkoholin juomisen jälkeen. (Moeller & Dougherty, 2001).

Alkoholi on liitetty myös yleisesti antisosiaaliseen normeja rikkovaan käyttäytymiseen.
Esimerkiksi Wellsin ym. Uuden-Seelannin kohorttitutkimuksessa (2004) juominen 16-vuotiaana
oli johdonmukaisesti yhteydessä väkivaltakäyttäytymiseen aikuisuudessa.

1.2 Eksternalisoivan oireilun jatkumo lapsuudesta aikuisuuteen
Lapsuuden käytöshäiriöllä on todettu jatkuvuutta aikuisuuteen antisosiaalisena käyttäytymisenä.
Lapsilla, jotka ovat saaneet käytöshäiriödiagnoosin on suurempi riski saada ASPD-diagnoosi
aikuisuudessa; Gelhornin, Sakain, Pricen ja Crowleyn tutkimuksen (2007) aineistosta (n = 41
571) jopa 75 % heistä, jotka sopivat lapsuuden käytöshäiriödiagnoosiin, sopivat myös
aikuisuuden ASPD-diagnoosiin. Tutkimuksissa on esitetty mahdollisuus, että käytöshäiriöllä ja
ASPD:lla on yhteiset taustamekanismit, jotka selittäisivät tätä jatkumoa lapsuudesta
aikuisuuteen.
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Nuoruuden alkoholiongelma lisää alkoholiongelmien riskiä aikuisuudessa (ks. esim. Stephenson
ym. 2020). Nuoruuden alkoholinkäytöllä näyttää tutkimusten valossa olevan useita haitallisia
seurauksia myöhempään elämään, kuten mielenterveyden häiriöitä ja rikollisuutta (Kandel ym.,
1986). Tutkimuksia on tehty myös näiden häiriöiden ristikkäisistä vaikutuksista: nuoruuden
alkoholiongelmien yhteydestä aikuisuuden antisosiaalisuuteen ja nuoruuden käytöshäiriöiden
yhteydestä aikuisuuden alkoholiongelmiin.

1.2.1 Nuoruuden käytöshäiriö ja aikuisuuden alkoholiongelmat
Mequen, Dachewn, Maravillan, Salomin ja Alatin meta-analyysissa (2019) käytiin läpi
tutkimuksia, joissa tutkittiin lapsia tai nuoria varhaisaikuisuuteen asti ja todettiin, että
käyttäytymisen ongelmat lapsuudessa ovat yhteydessä alkoholiriippuvuuteen ja alkoholin
väärinkäyttöön varhaisaikuisuudessa. Meta-analyysissa oli mukana 12 pitkittäistutkimusta, joissa
tutkittiin yhteensä 19 407 henkilöä. Samojen tutkijoiden toisessa katsauksessa, jossa oli mukana
22 pitkittäistutkimusta, todettiin sama asia; eksternalisoivat oireet nuoruudessa olivat yhteydessä
varhaisaikuisuuden alkoholihäiriöön (Meque, Salom, Betts & Alati, 2019).

Aiheesta on tehty muutamia pitkittäistutkimuksia viime vuosina. Myös aiemmin mainituissa
meta-analyyseissa mukana olleessa Farmerin, Gaun, Seeleyn, Kostyn, Sherin ja Lewinsohn
tutkimuksessa (2016) tutkittiin yhdysvaltalaisnuoria 16 ikävuodesta 30 ikävuoteen asti neljällä
eri mittauskerralla (N = 816). Tutkimuksessa todettiin, että eksternalisoiva oireilu lapsuudessa ja
nuoruudessa on vahva ennustaja myöhemmälle alkoholihäiriölle (X2 = 12.47, p-arvo <0.001).
Internalisoivilla oireilla ei ollut samalla tavalla merkitsevää ennustusarvoa alkoholihäiriön
kehittymiselle (X2 = 3.60, p-arvo = .058).

Myös Rosenström ym. (2018) tutkivat 12 vuoden pitkittäistutkimuksella norjalaisesta aineistosta
(n = 2284) millä tavalla antisosiaaliset piirteet ennustavat alkoholin ongelmakäyttöä. Tulosten
mukaan lapsuuden käytöshäiriö on merkittävä alkoholiongelmien ennustaja. Tutkimuksessa
lapsuuden käytöshäiriö ennusti jopa vahvemmin aikuisuuden alkoholihäiriötä kuin
persoonallisuushäiriötä. Tutkimuksen mukaan alkoholiongelmien ja käytöshäiriöoireilun
pitkäaikainen yhteys johtuu todennäköisesti yhteisestä geneettisestä alttiudesta.
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1.2.2 Nuoruuden alkoholin käyttö ja aikuisuuden antisosiaalinen käyttäytyminen
Nuoruuden alkoholinkäytön on todettu olevan yhteydessä myöhempään ASPD:n kehittymiseen.
Waldronin, Malonen, McGuen ja Iaconon tutkimuksessa (2018, n = 2764) tutkittiin kaksosilla
nuoruuden päihteidenkäytön yhteyttä myöhempään päihteidenkäyttöön, antisosiaaliseen
käyttäytymiseen, sosioekonomiseen asemaan, mielenterveyteen ja sosiaalisiin suhteisiin.
Tulosten perusteella sekä varhain, ennen 15 vuoden ikää aloitettu juominen, suurempi alkoholin
kulutus ja varhainen ensimmäinen päihtyminen olivat yhteydessä antisosiaaliseen
käyttäytymiseen aikuisuudessa (29-vuotiaana).

Sylversin, Landfieldin ja Lilienfeldin tutkimuksessa (2011) rankka jaksottainen juominen
nuoruudessa oli yhteydessä antisosiaaliseen persoonallisuushäiriöön. Myös Greenin, Dohertyn,
Zebrakin ja Ensmingerin tutkimuksessa (2011) toistuva juominen nuoruudessa (16-vuotiaana) oli
yhteydessä lisääntyneeseen väkivaltaan aikuisuudessa, mutta ei muihin rikoksiin, ei itseen
kohdistuvaan väkivaltaan eikä keski-iässä tapahtuneeseen väkivaltaan. Runsas episodinen
juominen aikuisuudessa selitti tätä yhteyttä jonkin verran. Tutkimus oli pitkittäistutkimus, jossa
tutkittiin afroamerikkalaisia kuudesta ikävuodesta 42 vuoteen (n = 702).

1.2.3 Häiriöiden aikaisemman esiintymisen vaikutus yhteyteen
Tutkimustiedon valossa näyttäisi siis siltä, että alkoholin ongelmakäyttö nuoruudessa ennustaisi
sekä antisosiaalista käyttäytymistä / persoonallisuushäiriötä että alkoholin ongelmakäyttöä
aikuisuudessa. Käytöshäiriöt lapsuudessa ja nuoruudessa vaikuttaisivat olevan yhteydessä
aikuisuuden antisosiaaliseen persoonallisuushäiriöön sekä alkoholin ongelmakäyttöön.
Aikaisemmissa tutkimuksissa ei ole kiinnitetty tarpeeksi huomiota ennustettavan häiriön
aiempaan esiintymiseen. Megue ym. toivatkin ilmi meta-analyysissaan, että suurin osa heidän
käsittelemistään tutkimuksista arvioivat kyllä nuoruuden alkoholin käyttöä, mutta eivät ottaneet
sitä huomioon analyyseissa. Pardini, White ja Stouthamer-Loeber ottivat tutkimuksessaan (2007)
tämän asian huomioon. Tutkimuksessa eroteltiin muista ne henkilöt, joilla oli aikaisempia
alkoholiongelmia. Myös Farmerin ym. tutkimuksessa (2016) koehenkilöt jaettiin kahteen eri
ryhmään sen mukaan, onko heillä ollut aiempaa päihdehäiriötä. Kun nuoruuden alkoholin käyttö
kontrolloitiin, käytöshäiriöoireet olivat edelleen yhteydessä myöhempään alkoholiongelmaan.
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Wladronin ym. tutkimuksessa (2018) haluttiin tutkia erikseen lapsuuden riskitekijöitä, muun
muassa käytöshäiriöoireilua, jotta pystyttiin arvioimaan, vaikuttaako kaksosten väliset erot
lapsuuden riskitekijöissä tuloksiin. Todettiin, että nämä tekijät eivät vaikuttaneet kaksosten
välisiin eroihin aikuisuudessa. Lapsuuden riskitekijöitä ei kuitenkaan otettu huomioon
analysoitaessa yhteyttä nuoruuden alkoholinkäytön ja aikuisuuden seurausten välillä.
Greenin ym. tutkimuksessa otettiin huomioon useita taustamuuttujia, koska haluttiin selvittää
nimenomaan nuorten alkoholin käytön vaikutuksia. Nämä taustamuuttujat sisälsivät mm.
perheympäristön lisäksi ensimmäisen luokan opettajan arvion käytöshäiriökäyttäytymisestä sekä
rikollisen toiminnan nuoruudessa. Nuoruuden alkoholin käyttö oli yhteydessä myöhempään
väkivaltaan riippumatta muista riskitekijöistä.

Aikaisemmissa tutkimuksissa on sivuttu häiriöiden vaikutusta toisiinsa ottamalla huomioon
myös aiemman häiriökäyttäytymisen esiintyminen, mutta kentältä on puuttunut tutkimus, jossa
näitä yhteyksiä tarkasteltaisiin samasta aineistosta. Tämän tutkiminen on merkittävää, jotta
pystytään huomioimaan aikaisemman oireilun vaikutus yhteydelle.

1.2.4 ADHD ja aikuisuuden alkoholiongelmat
Aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö ADHD:n (attention-deficit hyperactivity disorder)
ajatellaan olevan myös yksi eksternalisoivista häiriöistä. Diagnoosiluokitusten mukaan sitä ei
kuitenkaan lasketan käytöshäiriöihin. ADHD:n oirekuvaan kuuluu keskittymiskyvyttömyys,
hyperaktiivisuus ja impulsiivisuus (ADHD (aktiivisuuden ja tarkkaavuuden häiriö). Käypä hoito
-suositus, 2019).

Myös ADHD:n yhteyttä aikuisiän alkoholiongelmiin on tutkittu. Useissa tutkimuksissa on
löydetty yhteys ADHD:n ja alkoholiriippuvuuden tai alkoholin väärinkäytön välillä (ks. esim
Biederman, Wilens, Mick, ym., 1998). Mequen ym. meta-analyysin (2019) tutkimuksissa
arvioitiin nuoruusiän käytöshäiriöiden, antisosiaalisen käyttäytymisen ja rikollisuuden lisäksi
myös ADHD:n yhteyttä myöhempään alkoholihäiriöön. Tulokset olivat ristiriitaisia. Joidenkin
tutkimusten tulosten mukaan AHDH oli yhteydessä myöhempään alkoholin käyttöön, joidenkin
tutkimusten mukaan ei. Mahdollista yhteyttä on selitetty impulsiivisuudella, itselääkinnällä sekä
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neurofysiologialla (päihteet stimuloivat välittäjäaineiden vapautumista ja vähentävät ADHD:n
oireita) (Ohlmeier, Peters, Wildt, Zedler, Ziegenbein, Wiese, Schneider, ym., 2008).

Useimmissa tutkimuksissa kuitenkin ADHD on ollut osana käytöshäiriöitä. ADHD:lla ja
käytöshäiriöillä onkin vahva komorbiditeetti. Tutkimusten mukaan jopa noin 60 %:lla
käytöshäiriöisistä lapsista on myös ADHD (ks. esim. Maughan, Rowe, Messer, Goodman &
Meltzer, 2004). AHDH-piirteiden ja käytöshäiriöoireiden yhteisesiintyvyyden merkitystä
myöhemmälle päihdehäiriölle on tutkittu jonkin verran, mutta tulokset ovat olleet ristiriitaisia.
Esimerkiksi Pardinin ym. tutkimuksessa (2007) ADHD- ja käytöshäiriöoireiden
yhteisesiintyvyydellä ei ollut merkittävää ennustearvoa aikuisuuden alkoholihäiriölle.
Tutkimusten vähäisyyden ja tulosten ristiriitaisuuden vuoksi tässä tutkimuksessa haluttiin
selvittää lisää ADHD-oireiden merkitystä käytöshäiriöiden ja alkoholiongelmien väliselle
yhteydelle. ADHD-oireet otettiin siis lisätutkimusanalyyseissa yhdeksi taustamuuttujaksi.

1.3 Tutkimuksen tavoitteet ja tutkimuskysymykset
Tutkimuksen tavoitteena on selvittää, toistuuko tässä kaksostutkimusaineistossa aikaisempien
tutkimusten tulos siitä, että käytöshäiriöoireilu ennustaa myöhempää alkoholiongelmaa ja
alkoholiongelmat nuoruudessa ennustavat aikuisuuden antisosiaalisuutta. Erityisesti halutaan
tutkia, toistuuko tutkimustulos, kun otetaan huomioon myös molempien häiriön aikaisempi
esiintyminen.

Tutkimuskysymys 1: Millä tavalla nuoruuden käytöshäiriöoireilu ennustaa varhaisaikuisuuden
alkoholiongelmaa, kun nuoruuden alkoholiongelmat huomioidaan?

Tutkimuskysymys 2: Millä tavalla nuoruuden alkoholin väärinkäyttö ennustaa varhaisaikuisuuden
antisosiaalista käyttäytymistä, kun nuoruuden käytöshäiriöoireilu huomioidaan?

Aikaisemman tutkimustiedon valossa tutkimuksen hypoteesit ovat:
Hypoteesi 1: Käytöshäiriöoireilu 14-vuotiaana ennustaa varhaisaikuisuuden alkoholiongelmaa
myös, kun nuoruuden alkoholin käyttö otetaan huomioon.
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Hypoteesi 2: Ongelmallinen alkoholin käyttö 14-vuotiaana ennustaa antisosiaalista
käyttäytymistä varhaisaikuisuudessa myös, kun nuoruuden käytöshäiriöoireilu otetaan
huomioon.

Päätutkimuskysymysten lisäksi haluttiin tutkia, onko nuoruuden ADHD-oireilulla yhteys
aikuisuuden alkoholiongelmiin, ja vaikuttaako tämä mahdollinen yhteys käytöshäiriöiden ja
alkoholiongelmien yhteyteen. Aikaisemmat tutkimustulokset aiheesta ovat olleet ristiriitaisia.

Tutkimuskysymys 3: Millä tavalla ADHD-oireilun huomioiminen analyyseissa vaikuttaa
tuloksiin?

Hypoteesi 3: ADHD-oireilun huomioiminen vähentää käytöshäiriöoireilun merkitystä
myöhemmälle alkoholiongelmalle.

2. Menetelmät
2.1 Aineisto
Tutkimuksen aineisto on osa FinnTwin12 –tutkimusta, jossa tutkittiin vuosina 1983-1987
syntyneitä suomalaisia kaksosia. Kriteerit täyttävät henkilöt haettiin Väestötietorekisteristä.
FinnTwin12 on pitkittäistutkimus, jossa seurattiin suomalaisia kaksosia nuoruudesta
aikuisuuteen. Tutkimus aloitettiin kaksosten ollessa 11-vuotiaita, jolloin perheille lähetettiin
kyselytutkimus. 2705 perhettä (87% kaikista, joille kysely lähetettiin) vastasi kyselyyn.
Seurantatutkimukset tehtiin 14- ja 17,5-vuoden iässä sekä varhaisaikuisuudessa (keski-ikä 22
vuotta).

Epidemiologisen aineiston sisällä tehtiin myös intensiivitutkimus, jonka aineistoa käytetään tässä
tutkimuksessa. Intensiiviotoksen koko oli 1852 henkilöä. Intensiiviotokselle järjestettiin
seurantatutkimukset 14 vuoden iässä sekä varhaisaikuisuudessa 21-26 vuoden iässä (ka 21.9

12

vuotta). Varhaisaikuisuudessa suoritetussa seurantatutkimuksessa mukana oli 1347 osallistujaa
(Kuva 1). Aineiston muuttujia arvioitiin SSAGA – haastattelumenetelmällä.

1.vaihe
SSAGA-14
(n = 1852)
516 henkilöä ei
osallistunut
11 uutta
osallistujaa
2.vaihe SSAGA-22
(n = 1347)
17 henkilöllä
puuttuvia tietoja
Aineiston
lopullinen koko
(n = 1330)

Kuva 1 Tutkimuksen lopullisen aineiston muodostuminen.

2.2 Arviointimenetelmät
2.2.1 SSAGA-14
SSAGA eli Semi-Structured Assessment for the Genetics of Alcoholism on psykiatrinen
haastattelumenetelmä. SSAGA on alun perin kehitetty COGA (Collaborative studies on the
Genetics of Alcoholism) –tutkimuksen yhteydessä. COGA-tutkimuksella on tutkittu
alkoholismin riskigeenejä ja pyritty kehittämään niiden pohjalta ennaltaehkäisykeinoja ja hoitoja
(Collaborative Studies on Genetics of Alcoholism, The COGA study;
https://cogastudy.org/overview). SSAGA on polydiagnostinen psykiatrinen
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haastattelumenetelmä, joka kattaa päihdehäiriöt sekä yleisimmät mielenterveydenhäiriöt.
SSAGAssa on käytetty sekä DSM-III-R, DSM-IV että ICD-10 diagnoosiluokituksia. SSAGA on
myöhemmin käännetty yhdeksälle eri kielelle. Suomeksi SSAGA käännettiin nimenomaan
FinnTwin12 –tutkimusta varten.

FT12- tutkimuksessa osallistujien ollessa 14-vuotiaita, käytettiin SSAGA-haastattelun nuorille
suunnattua versiota C-SSAGA (Child semi-Structured Assessment for the Genetics of
Alcoholism –Parent Form). Diagnoosit perustuvat DSM-III-R –luokitteluun (Taulukot 1 & 2).
Haastattelussa arvioitiin nuorten käytöshäiriötä 13 kriteerillä, uhmakkuushäiriötä yhdeksällä
kriteerillä, alkoholiriippuvuutta yhdeksällä kriteerillä ja alkoholin väärinkäyttöä kahdella
kriteerillä. ADHD:ta arvioitiin 14 kriteerillä. Kaikkien muuttujien osalta kriteeri täyttyi, jos
oiretta esiintyi.
2.2.2 SSAGA-22
Varhaisaikuisuudessa osallistujien ollessa 22-26 -vuotiaita suoritettiin SSAGA-haastattelu, jossa
arvioitiin osallistujien antisosiaalista persoonallisuushäiriötä, alkoholiriippuvuutta ja alkoholin
väärinkäyttöä. Diagnoosit perustuvat DSM-IV –luokitteluun (Taulukot 1 & 2). Antisosiaalista
persoonallisuushäiriötä arvioitiin seitsemällä kriteerillä, alkoholiriippuvuutta seitsemällä
kriteerillä ja alkoholin väärinkäyttöä neljällä kriteerillä.

2.3. Muuttujien muodostaminen
Alkoholimuuttuja 14 vuoden iässä muodostettiin alkoholiriippuvuuden yhdeksän oirekriteerin
sekä alkoholin väärinkäytön toisen oirekriteerin summamuuttujana. Alkoholin väärinkäytöstä
otettiin summamuuttujaan vain toinen oirekriteeri, koska ensimmäinen oirekriteeri sisältyy myös
alkoholiriippuvuuden oireistoon. Käytöshäiriömuuttuja 14 vuoden tutkimuksesta muodostettiin
tekemällä summamuuttuja käytöshäiriöoireiden 13 kriteeristä sekä uhmakkuushäiriön yhdeksästä
kriteeristä.

Varhaisaikuisuuden tutkimuksesta alkoholimuuttuja muodostettiin tekemällä
alkoholiriippuvuuden seitsemästä oirekriteeristä sekä alkoholin väärinkäytön neljästä
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oirekriteeristä summamuuttuja. Antisosiaalisuusmuuttuja varhaisaikuisuudessa on muodostettu
antisosiaalisen persoonallisuushäiriön seitsemästä oirekriteeristä.

ADHD-oiremuuttuja koostuu ADHD-oireiden 14 kriteeristä.

2.4. Tilastolliset analyysit
Aineiston datan käsittely ja tilastolliset analyysit suoritettiin IBM SPSS Statistics 27 ja Rohjelmistoilla. Muuttujien muodostaminen tehtiin SPSS-ohjelmistolla, jolla tutkittiin myös
muuttujien välisiä yhteyksiä. Sen jälkeen aineisto siirrettiin R-ohjelmistoon, jossa tehtiin
ristiviiveanalyysi kahdessa aikapisteessä. Analyyseissa käytettiin lavaan-pakettia.

Ristiviiveanalyysi (Cross-Lagged Panel Model) on menetelmä, jolla voidaan tutkia muuttujien
välisiä yhteyksiä eri mittauspisteissä. Ristiviiveanalyysissa muuttujien aikaisempi taso
kontrolloidaan ja ristikkäisiä yhteyksiä analysoimalla saadaan selville kumpi muuttujista
ennustaa kumpaa. Mallilla pystytään arvioimaan sekä autoregressiivisiä eli suoria yhteyksiä sekä
ristiviiveisiä yhteyksiä samanaikaisesti. Malli käyttää lineaarisia regressioanalyyseja. (Mund &
Nestler, 2019). Mallissa käytettiin robustia keskivirhettä, koska kaksosuuden vuoksi koehenkilöt
eivät olleet täysin riippumattomia toisistaan.

Päihteidenkäyttö
14-vuotiaana

Päihteidenkäyttö
varhaisaikuisuudessa

Käytöshäiriöoireilu
14-vuotiaana

Antisosiaalisuus
varhaisaikuisuudessa

Kuva 2 Ristiviiveanalyysi.
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3. Tulokset
3.1 Aineiston kuvailu ja tunnuslukuja
Tutkimusotos koostui 1330 henkilöstä. Aineistosta tutkittiin henkilöiden käytöshäiriöoireilua ja
alkoholin käyttöä 14-vuotiaana sekä antisosiaalista käyttäytymistä ja alkoholin käyttöä
varhaisaikuisuudessa. Lisäksi taustamuuttujina huomioitiin sukupuoli ja henkilöiden ikä
varhaisaikuisuudessa. Taulukossa 3 on esitetty muuttujien keskiarvot, keskihajonnat ja
vaihteluvälit. Sukupuolijakauma oli tasainen. Varhaisaikuisuuden tutkimusotoksessa vastaajien
ikä vaihteli 21-26 vuoden välillä.
Kaikki oiremuuttujat olivat jakaumiltaan oikealle vinoja (alkoholiongelmat nuoruudessa: vinous
= 3.99, huipukkuus = 17.57; käytöshäiriöoireilu nuoruudessa: vinous = 2.29, huipukkuus = 6.48;
alkoholiongelmat varhaisaikuisuudessa: vinous = 1.53, huipukkuus = 2.76; antisosiaalisuus
varhaisaikuisuudessa: vinous = 1.44, huipukkuus = 2.31; ADHD-oireilu nuoruudessa: vinous =
2.89, huipukkuus = 9.68).
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Taulukko 3 Muuttujien perustunnuslukuja.
Muuttuja

n

Sukupuoli
nainen
mies

1336
706 (53 %)
630 (47 %)

Keskiarvo

Keskihajonta

Vaihteluväli

Ikä
14v
varhaisaikuisuudessa

1852
1347

14.2
22.4

0.2
0.7

13.9-14.9
21.1-26.6

Käytöshäiriöoireilu
14v

1852

1.27

1.99

0-14

Antisosiaalisuus
varhaisaikuisuudessa

1341

1.02

1.22

0-7

1852

0.29

0.93

0-7

Alkoholiongelmat
varhaisaikuisuudessa

1347

1.59

1.82

0-10

ADHD-oireilu 14v

1852

0.83

1.8

0-13

Alkoholiongelmat 14v
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Taulukko 4 Muuttujien väliset korrelaatiot.
Käytöshäiriöoireet
14 v

Käytöshäiriöoireet
14 v

Alkoholiongelmat
14 v

Antisosiaalinen
käyttäytyminen
varhaisaikuisuudessa

korrelaatiokerroin
p-arvo
N

1

korrelaatiokerroin
p-arvo
N

.39
< .001*
1852

1

Antisosiaalinen
käyttäytyminen
varhaisaikuisuudessa

korrelaatiokerroin
p-arvo
N

.34
< .001*
1330

.09
.002*
1330

1

Alkoholiongelmat
varhaisaikuisuudessa

korrelaatiokerroin
p-arvo
N

.29
< .001*
1336

.18
< .001*
1336

.48
< .001*
1341

Alkoholiongelmat
14 v

Alkoholiongelmat
varhaisaikuisuudessa

1852

1852

1341

1
1347

*Tilastollisesti merkitsevä p-arvo (p < .05)

3.2 Ristiviiveanalyysit
Ennen varsinaisia analyyseja testattiin sukupuolen ja oiremuuttujien välisiä interaktioita. Kolme
neljästä tuloksesta ei ollut merkitseviä ja neljännenkin osalta näyttö interaktiosta oli heikko.
Kokonaisuudessaan ei näyttänyt siltä, että yhteydet alkoholi- ja käytöshäiriömuuttujien välillä
olisivat erilaisia miehillä ja naisilla. Sukupuoli otettiin kuitenkin mukaan malleihin
taustamuuttujaksi. Myös ikä varhaisaikuisuudessa otettiin taustamuuttujaksi sen suuren
vaihteluvälin vuoksi (Taulukko 3).

3.2.1 Käytöshäiriöt nuoruudessa ja ongelmat varhaisaikuisuudessa
Käytöshäiriöoireilu nuoruudessa oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä myöhempään
alkoholiongelmaan sekä antisosiaalisuuteen, kun katsotaan muuttujien välisiä korrelaatioita
(Taulukko 4). Käytöshäiriöoireilun yhteyttä myöhempään alkoholiongelmaan analysoitiin
ristiviivemallilla, jossa alkoholiongelmat ja antisosiaalisuus aikuisuudessa olivat riippuvia
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muuttujia ja nuoruuden käytöshäiriöoireilu ja alkoholin käyttö riippumattomia muuttujia.
Käytöshäiriöoireilu oli tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä sekä varhaisaikuisuuden
alkoholiongelmiin että antisosiaalisuuteen, kun nuoruuden alkoholin käyttö otettiin huomioon
(Taulukko 5).

3.2.2 Alkoholin käyttö nuoruudessa ja ongelmat varhaisaikuisuudessa
Muuttujien välisistä korrelaatioista (Taulukko 4) nähdään, että alkoholiongelmat nuoruudessa
ovat merkitsevästi (p<0.05) yhteydessä sekä varhaisaikuisuuden alkoholiongelmiin, että
antisosiaaliseen käyttäytymiseen. Regressioanalyysin mukaan (Taulukko 5) alkoholiongelmat
nuoruudessa ovat merkitsevästi yhteydessä varhaisaikuisuuden alkoholiongelmiin, mutta eivät
antisosiaalisuuteen. Alkoholin käyttö nuoruudessa ei siis itsessään lisää antisosiaalisuuden riskiä,
vaan yhteys selittyy käytöshäiriöoireilulla.

Taulukko 5 Ristiviivemallin lineaariset regressionanalyysit.
Estimaatti

Luottamusväli

z-arvo

p-arvo

Alkoholin käyttö 14v

0.21

0.10; 0.32

3.22

.001*

Käytöshäiriö 14v

0.23

0.17; 0.28

6.88

< .001*

Sukupuoli

-0.54

-0.18; -0.35

-5.66

< .001*

Ikä varhaisaikuisuudessa

0.03

-0.10; 0.16

0.48

.63

Alkoholin käyttö 14v

-0.01

-0.09; 0.06

-0.32

.75

Käytöshäiriö 14v

0.21

0.17; 0.24

10.01

< .001*

Sukupuoli

-0.52

-0.64; -0.40

-8.40

< .001*

Ikä varhaisaikuisuudessa

0.07

-0.02; 0.15

1.35

.18

Alkoholiongelmat
varhaisaikuisuudessa

Antisosiaalisuus
varhaisaikuisuudessa

*Tilastollisesti merkitsevä p-arvo (p < .05)
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3.2.3 ADHD-oireilun huomioiminen
Tutkimuksessa haluttiin lisäksi tutkia, millä tavalla ADHD-oireilu nuoruudessa vaikuttaa
käytöshäiriöoireilun ja varhaisaikuisuuden alkoholiongelmien yhteyteen. Tulosten mukaan
ADHD-oireilu on tilastollisesti merkitsevästi yhteydessä sekä varhaisaikuisuuden
alkoholiongelmaan, että antisosiaaliseen käyttäytymiseen (Taulukko 6). ADHD-oireiden
huomioiminen ei vaikuttanut merkitsevästi käytöshäiriön ja aikuisuuden alkoholiongelmien
väliseen yhteyteen. ADHD:n lisääminen malliin vaikutti kuitenkin heikentävän 14-vuoden
käytöshäiriöoireilun yhteyttä varhaisaikuisuuden antisosiaalisuuteen.

Taulukko 6 Ristiviivemallin lineaariset regressioanalyysit, kun myös ADHD-oireet on
huomioitu.
Estimaatti

Luottamusväli

z-arvo

p-arvo

Alkoholin käyttö 14v

0.19

0.07; 0.30

2.86

.004*

Käytöshäiriö 14v

0.19

0.13; 0.25

5.39

.000*

Sukupuoli

-0.55

-0.73; -0.37

-5.85

.000*

Ikä varhaisaikuisuudessa

0.02

-0.11; 0.15

0.37

.71

ADHD 14v

0.10

0.04; 0.16

2.76

.006*

Alkoholin käyttö 14v

-0.04

-0.11; 0.03

-0.88

.38

Käytöshäiriö 14v

0.17

0.13; 0.21

7.64

.000*

Sukupuoli

-0.53

-0.65; -0.41

-8.70

.000*

Ikä varhaisaikuisuudessa

0.06

-0.03; 0.14

1.22

.22

ADHD 14v

0.10

0.06; 0.14

3.86

.000*

Alkoholiongelmat
varhaisaikuisuudessa

Antisosiaalisuus
varhaisaikuisuudessa

*Tilastollisesti merkitsevä p-arvo (p < .05)
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4. Pohdinta
Tässä tutkimuksessa selvitettiin, ovatko nuoruuden käytöshäiriö- ja alkoholiongelmat yhteydessä
varhaisaikuisuuden vastaaviin ongelmiin. Tutkimuksessa selvitettiin käytöshäiriöoireilua ja
alkoholin ongelmakäyttöä 14-vuotiaana sekä varhaisaikuisuudessa. Tutkimuskysymyksinä olivat
1) millä tavalla nuoruuden käytöshäiriöoireilu ennustaa varhaisaikuisuuden alkoholiongelmaa,
kun nuoruuden alkoholiongelmat huomioidaan, 2) millä tavalla nuoruuden alkoholin
väärinkäyttö ennustaa varhaisaikuisuuden antisosiaalista käyttäytymistä, kun nuoruuden
käytöshäiriöoireilu huomioidaan sekä 3) millä tavalla ADHD-oireilun huomioiminen
analyyseissa vaikuttaa tuloksiin. Aikaisempien tutkimusten mukaan hypoteesina oli, että
käytöshäiriöoireilu ennustaa myöhempää alkoholiongelmaa ja alkoholiongelmat nuoruudessa
ennustavat aikuisuuden antisosiaalisuutta myös, kun aikaisempi häiriökäyttäytyminen on
huomioitu. Lisäksi oletettiin, että ADHD-oireilun huomioiminen vähentää käytöshäiriöoireilun
merkitystä myöhemmälle alkoholiongelmalle. Tutkimuksen tuloksista havaittiin, että
käytöshäiriöoireilu nuoruudessa todellakin ennustaa myöhempää alkoholiongelmaa, mutta
alkoholiongelmat nuoruudessa eivät ole yhteydessä aikuisuuden antisosiaaliseen
käyttäytymiseen, kun nuoruuden käytöshäiriökäyttäytyminen on huomioitu. ADHD:n lisääminen
malliin ei vaikuttanut merkitsevästi nuoruuden käytöshäiriöoireilun ja aikuisuuden
alkoholiongelmien yhteyteen.

4.1 Nuoruuden käytöshäiriöiden yhteys aikuisuuden alkoholiongelmiin
Tutkimuksen ensimmäisenä hypoteesina aikaisempien tutkimustulosten pohjalta esitettiin, että
nuoruuden käytöshäiriöoireilu ennustaa varhaisaikuisuuden alkoholiongelmaa, kun nuoruuden
alkoholin käyttö otetaan huomioon. Tutkimuksen tulokset tukivat tätä hypoteesia. Nuoruuden
käytöshäiriöoireilu oli sekä yksinään yhteydessä aikuisuuden alkoholiongelmiin sekä kun
nuoruuden alkoholin käyttö, sukupuoli ja ikä otettiin huomioon. Tämä tutkimustulos vastaa
aikaisempien tutkimusten tuloksia, joiden mukaan lapsuuden tai nuoruuden
käytöshäiriöongelmat ovat vahva indikaattori aikuisuuden alkoholiongelmille.
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Farmerin ym. (2016) tutkimuksessa todettiin, että eksternalisoiva oireilu lapsuudessa ja
nuoruudessa ovat vahva ennustaja myöhemmälle alkoholihäiriölle. Verrattaessa tätä tutkimusta
heidän tutkimukseensa, on otettava huomioon, että muuttujat ovat muodostettu eri tavalla.
Heidän tutkimuksessaan eksternalisoiva oireilu sisälsi sekä käytöshäiriöt että muiden päihteiden
väärinkäytön ja ADHD oli sisällytetty käytöshäiriöihin. Menetelmällisistä eroista huolimatta
tutkimusten tulokset ovat saman suuntaisia; käytöshäiriöt nuoruudessa ovat yhteydessä
aikuisuuden alkoholihäiriöön.

Nuoruuden käytöshäiriöoireilun ja aikuisuuden alkoholin käytön yhteyttä voi selittää
eksternalisoivan oireilun ja päihdehäiriöiden yhteys (ks. esim. Regier ym. 1990).
Eksternalisoivan oireilun ja päihdehäiriöiden yhteyttä taas on selitetty eksternalisoivaan
käyttäytymiseen liittyvällä impulsiivisuudella (erityisesti itseä vahingoittavalla
impulsiivisuudella) ja vaikeudella noudattaa sosiaalisia normeja. Nämä tekijät todennäköisesti
selittävät osaltaan myös tässä tutkimuksessa havaittua yhteyttä nuoruuden käytöshäiriöiden ja
aikuisuuden alkoholin käytön välillä.

Tutkimuksen tulos vastasi myös esimerkiksi Rosenströmin ym. (2017) tutkimusta, jonka mukaan
lapsuuden tai nuoruuden käytöshäiriöoireilu selitti myöhempää alkoholiongelmaa jopa enemmän
kuin aikaisempi alkoholin käyttö. Tässä tutkimuksessa sekä käytöshäiriöoireilu että
alkoholiongelmat nuoruudessa olivat yhteydessä varhaisaikuisuuden alkoholiongelmiin.
Tätä tulosta voi selittää se, että nuoruudessa alkoholin käyttö voi olla runsasta ikävaiheesta
johtuen, mutta aikuisuuteen tultaessa kokeilunhalu vähenee ja alkoholin käyttö tasaantuu.
Eksternalisoivaan oireiluun on yhdistetty päihteiden käyttö ikävaiheesta riippumatta, jolloin
runsas alkoholin käyttö ei rajoitu pelkästään nuoruusikään. Eksternalisoivan oireilun jatkuvuus
nuoruudesta aikuisuuteen (ks. esim. Gelhorn ym., 2007) ja eksternalisoivaan oireiluun vahvasti
liittyvä päihteiden käyttö voisivat selittää nuoruuden käytöshäiriöoireilun alkoholin käyttöä
vahvempaa yhteyttä aikuisuuden alkoholin käyttöön.
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4.2 Nuoruuden alkoholiongelmien yhteys aikuisuuden antisosiaalisuuteen
Tulosten mukaan nuoruuden alkoholiongelmat ennustavat aikuisuuden alkoholiongelmaa. Tämä
tutkimustulos tukee aikaisempia tutkimuksia, joiden mukaan aikuisuuden alkoholiongelman
suurin yksittäinen selittäjä on nuorena aloitettu alkoholin käyttö (McCambridge, ym., 2011).
Tutkimuskysymyksenä esitettiin, millä tavalla nuoruuden alkoholinongelmat ennustavat
aikuisuuden antisosiaalista käyttäytymistä ja hypoteesina oli, että nuoruuden alkoholiongelmat
ennustavat aikuisuuden antisosiaalisuutta myös, kun nuoruuden käytöshäiriöoireilu otetaan
huomioon. Tulokset eivät tukeneet tutkimushypoteesia, vaan tämän osalta tulos oli yllättävä:
alkoholin käyttö nuoruudessa ei itsessään selitä aikuisuuden antisosiaalista käyttäytymistä vaan
yhteys näiden välillä selittyy käytöshäiriöoireilulla.

Tutkimuksen tulos on ristiriidassa esim. Greenin ym. tutkimuksen (2011) kanssa. Heidän
tutkimustulosten mukaan alkoholin käyttö nuoruudessa oli yhteydessä väkivaltakäyttäytymiseen
aikuisuudessa, kun lapsuuden käytöshäiriöoireilu ja nuoruuden rikollisuus otettiin huomioon.
Tutkimusten asetelmat ja arviointimenetelmät ovat kuitenkin olleet keskenään erilaiset, minkä
vuoksi tuloksia ei voi täysin verrata toisiinsa. Green ym. ovat tutkineet vain aikuisuuden
väkivaltakäyttäytymistä, kun taas tässä tutkimuksessa arvioitiin yleisesti aikuisuuden
antisosiaalista käyttäytymistä.

Myös Waldronen ym. (2018) mukaan varhain aloitettu juominen, suurempi alkoholikulutus ja
varhainen ensimmäinen päihtyminen ovat yhteydessä antisosiaaliseen käyttäytymiseen
aikuisuudessa. Heidän tutkimuksessaan lapsuuden/nuoruuden käytöshäiriöoireilua ei kuitenkaan
otettu analyyseihin mukaan. Tämän tutkimuksen tulosten mukaan juuri aikaisempi
käytöshäiriöoireilu selittää nuoruuden alkoholiongelmien ja aikuisuuden antisosiaalisuuden
välistä yhteyttä.

4.3 ADHD-oireiden vaikutus
Tutkimuksen kolmas hypoteesi oli, että ADHD-oireilun huomioiminen analyyseissa vähentää
käytöshäiriöoireilun merkitystä myöhemmälle alkoholiongelmalle. Useissa tutkimuksissa on
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löydetty yhteys ADHD-oireilun ja alkoholin käytön välillä (ks. esim. Biederman ym, 1998),
joskin on myös paljon tutkimuksia, joissa merkitsevää yhteyttä ei ole ollut. Joka tapauksessa
mahdollisen yhteyden vuoksi tässä tutkimuksessa haluttiin selvittää, millä tavalla ADHDoireilun huomioiminen vaikuttaa käytöshäiriöoireilun ja alkoholin käytön yhteyteen. ADHDoireilun merkitystä selvitettiin käytöshäiriöistä erikseen myös siksi, koska nykyisten
diagnostisten luokitusten mukaan ADHD:ta ei lueta käytöshäiriöihin. Aikaisemmissa
tutkimuksissa on ollut paljon hajontaa sen suhteen, miten ADHD on luokiteltu. Esimerkiksi
Farmerin ym. tutkimuksessa (2016) ADHD oli sisällytetty osaksi käytöshäiriöitä. Tulosten
mukaan käytöshäiriöt olivat tällöin yhteydessä aikuisuuden alkoholiongelmaan.

Tämän tutkimuksen tulos ei tukenut hypoteesia; käytöshäiriöt olivat yhteydessä aikuisuuden
alkoholiongelmiin sekä ilman ADHD-oireiden huomioimista että silloin, kun ne otettiin
huomioon. ADHD-oireiden huomioiminen ei siis vähentänyt käytöshäiriöoireiden merkitystä
merkitsevästi myöhemmälle alkoholin käytölle. Tämä antaa tukea sille ajatukselle, että vaikka
käytöshäiriöillä ja ADHD:lla onkin paljon yhteistä käyttäytymisen tasolla, ovat ne kuitenkin
toisistaan erillisiä häiriöitä omine vaikutuksineen. On kuitenkin huomioitavaa, että ADHDoireiden lisääminen malliin kuitenkin heikensi käytöshäiriöoireilun yhteyttä myöhemmälle
antisosiaalisuudelle.

ADHD-oireet olivat myös yksinään merkitsevästi yhteydessä myöhempään alkoholin käyttöön,
mikä tuki aikaisempien tutkimusten tuloksia (Biederman ym., 1998). ADHD-oireilun ja
alkoholin käytön yhteyttä on aikaisemmin selitetty ADHD:ssa korostuvalla impulsiivisuudella
(Ohlmeier ym, 2008).

4.4 Tutkimuksen merkitys
Nuoruuden käytöshäiriöoireilu näyttäisi ennustavan vahvasti sekä aikuisuuden alkoholiongelmaa
että antisosiaalista käyttäytymistä. Koska tällainen yhteys on olemassa, olisi tärkeää kiinnittää
huomiota erityisesti lapsiin, joilla esiintyy käytösoireilua, koska he ovat suuremmassa riskissä
myöhemmälle alkoholihäiriölle ja antisosiaalisuudelle. Tukitoimilla pystyttäisiin mahdollisesti
ennaltaehkäisemään eksternalisoivia ongelmia aikuisuudessa. Alkoholin ongelmakäytöllä ja
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antisosiaalisella käyttäytymisellä on monia negatiivisia seurauksia, kuten terveysongelmia,
laittomien päihteiden käyttöä ja rikollisuutta.

Nuoruuden ongelmallisella alkoholin käytöllä ei tämän tutkimuksen mukaan ole merkittävää
yhteyttä aikuisuuden antisosiaaliseen käyttäytymiseen. Yhteys aikuisuuden alkoholin käyttöön
kuitenkin löytyy, kuten jo aiemmissa tutkimuksissa on todettu. Nykyään pyritäänkin
vaikuttamaan nuorten alkoholin käyttöön, jotta sekä nykyhetken että tulevaisuuden
liitännäisongelmia pystyttäisiin minimoimaan tai välttämään.

4.5 Tutkimuksen vahvuudet ja rajoitukset
Tämä tutkimus selventää aiempaa tutkimustietoa käytöshäiriöiden ja alkoholin käytön
yhteyksistä. Tutkimuksen vahvuutena on laaja pitkittäistutkimuksen aineisto. Hyödyntämällä
yhtä aineistoa pystyttiin selvittämään alkoholiongelmien ja antisosiaalisuuden ristikkäisiä
yhteyksiä nuoruudesta aikuisuuteen. Tutkimus antaa vastauksen kysymykseen, ovatko
ristikkäiset vaikutukset olemassa, kun toisen muuttujan vaikutus otetaan huomioon.
Käytöshäiriöiden ja alkoholiongelmien välisen yhteyden syy-seuraussuhteesta ei kuitenkaan
tämän tutkimuksen pohjalta tiedetä enempää. Yhteyden luonnetta olisi tärkeä tutkia jatkossa
lisää, jotta pystyttäisiin tunnistamaan vaikutusmekanismeja yhteyden taustalla.

Tutkimuksen yhtenä rajoituksena on, että käyttäytymistä on mitattu vain oiretasoisena eli
diagnostisin kriteerein. Erityisesti vaikutus näkyy alkoholin käytössä. Alkoholin käyttö voi olla
ongelmallista ja yli riskikäytön rajan, vaikka diagnostiset määritelmät eivät täyttyisikään. Tässä
tutkimuksessa ongelmallinen, mutta ei häiriötasoinen juominen on jäänyt huomioimatta, koska
esimerkiksi alkoholin kulutusmääriä ei ole huomioitu. Tutkimuksessa ei myöskään huomioitu iän
ja sukupuolen lisäksi muita mahdollisia yhteyteen vaikuttavia tekijöitä taustamuuttujina.

4.6 Johtopäätökset
Käytöshäiriöoireilu nuoruudessa ennustaa myöhempää alkoholiongelmaa. Hypoteesin vastaisesti
alkoholiongelmat nuoruudessa eivät ole yhteydessä aikuisuuden antisosiaaliseen
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käyttäytymiseen, kun käytöshäiriöoireilu nuoruudessa otetaan huomioon. Tulosten perusteella
tukitoimia kannattaa keskittää erityisesti lapsiin ja nuoriin, joilla on käytösongelmia, koska sillä
pystytään mahdollisesti ennaltaehkäisemään tulevia alkoholiin ja antisosiaalisuuteen liittyviä
ongelmia.

Tutkimuksen tulokset eivät vastanneet kaikkia hypoteeseja, joten tutkimusta aiheen parissa tulisi
jatkaa. Jatkossa olisi hyvä tutkia yhteyden kausaliteettia eli miksi käytöshäiriöoireilu ennustaa
aikuisuuden alkoholiongelmaa. Tämän selvittämisellä pystyttäisiin entistä tarkemmin
vaikuttamaan yhteyteen ja ennaltaehkäisemään aikuisuuden alkoholiongelmia.
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