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Tunteiden säätelyn voidaan olettaa liittyvän läheisesti moniin erilaisiin mielenterveyden ja päihteiden käytön 

ongelmiin. Vaikka tunteiden säätely on kasvava tutkimusalue, sen pitkäaikaisvaikutuksista myöhempään 

hyvinvointiin tiedetään vasta vähän. Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää, ennustaako keskilapsuuden 

tunteiden säätely myöhäisnuoruuden mielenterveyttä ja päihteiden käyttöä. Mielenterveyttä tarkastelimme 

sekä kokonaisuutena että erikseen masentuneisuuden, ahdistuneisuuden ja vihanhallinnan oireina. Myös 

päihteiden käyttöä tarkastelimme kokonaisuutena sekä erikseen alkoholin, nikotiinituotteiden ja huumeiden 

käyttönä. Lisäksi tarkastelimme sukupuolen muuntavaa vaikutusta tunteiden säätelyn ja mielenterveyden sekä 

päihteiden käytön välisessä yhteydessä.  Aikaisempien tutkimusten perusteella oletimme keskilapsuuden 

heikomman tunteiden säätelyn olevan yhteydessä myöhäisnuoruuden mielenterveyden ongelmiin ja 

lisääntyneeseen päihteiden käyttöön. Oletimme heikomman tunteiden säätelyn näkyvän tytöillä etenkin 

internalisoivina ongelmina (masennus ja ahdistus) ja pojilla eksternalisoivina ongelmina (vihanhallinta) sekä 

päihteiden käyttönä. 

Tutkimus pohjautui Tampereen yliopiston Kehityksen ihmeet (KEHI) pitkittäistutkimusaineistoon, jota on 

kerätty vuodesta 1999 alkaen. Käytimme tutkimuksessamme keskilapsuuden (7–8 vuotta) ja 

myöhäisnuoruuden (17–19 vuotta) mittauspisteitä. Lopullisessa analyysissamme oli mukana 330 perhettä.  

Keskilapsuuden tunteiden säätelyä mitattiin vanhempien täyttämällä Emotion Questionnaire (EQ) -kyselyllä. 

Myöhäisnuoruuden ikävaiheessa nuori täytti internetissä kyselylomakkeen, jossa mielenterveyttä mitattiin 

Behavior Assessment System for Children III (BASC-III) -kyselyllä, alkoholin käyttöä Alcohol Use Disorders 

Identification Test Consumption (AUDIT-C) -kyselyllä ja nikotiinituotteiden sekä huumeiden käyttöä 

kouluterveyskyselyyn pohjautuvilla kysymyksillä. Aineiston analysoimiseen käytimme sekä lineaarista että 

logistista regressioanalyysia. 

Hypoteesiemme vastaisesti emme havainneet tutkimuksessamme yhteyttä keskilapsuuden tunteiden 

säätelyn ja myöhäisnuoruuden mielenterveyden tai päihteiden käytön välillä. Nuoren sukupuoli ei myöskään 

muuntanut tunteiden säätelyn ja mielenterveyden tai päihteiden käytön välistä yhteyttä. Tuloksemme antoivat 

kuitenkin pieniä viitteitä siitä, että keskilapsuuden tunteiden säätely olisi yhteydessä myöhäisnuoruuden 

masennukseen ja vihanhallintaan. Yhteys oli kuitenkin marginaalinen, joten tulokset ovat puhtaasti suuntaa 

antavia. 

Tutkimuksemme tuotti lisää tärkeää tietoa tunteiden säätelyn kehitykselliseen tarkasteluun. Aiempaan 

teoreettiseen tietoon nähden yllättävä tuloksemme voi johtua useasta seikasta. Ensimmäiseksi, tulokseen on 

voinut vaikuttaa tutkimuksessa mukana pysyneiden perheiden yleisesti korkea hyvinvointi, joka on saattanut 

vähentää tutkittavien muuttujien välistä vaihtelua. Toiseksi, mittauspisteiden välisen ajan pituus (10 vuotta) 

saattoi olla tulosten kannalta merkityksellinen. Tuona aikana tutkittavat olivat käyneet läpi nuoruuden 

tärkeimmät kehitystehtävät, jotka ovat voineet vaikuttaa kehitykseen yllättävilläkin tavoilla. Kolmanneksi, 

tunteiden säätelyn vaihteleva mittaamistapa eri tutkimusten välillä on saattanut johtaa aiemmasta 

kirjallisuudesta eriävään tulokseen. Onnistuneen tunteiden säätelyn tiedetään kuitenkin tukevan yksilön 

hyvinvointia monin eri tavoin, joten lasten ja nuorten tunteiden säätelytaitojen kehityksen tukemisella on 

todennäköisesti kauaskantoisia hyötyjä myöhempään elämään. 
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1. JOHDANTO  

 

 

Tunteiden säätely on yksi nopeimmin kasvavista psykologian tutkimusalueista (Berking & 

Wupperman, 2012; Gross, 2015; Morris, Silk, Steinberg, Myers, & Robinson, 2007). Tunteiden 

säätelyn kehityksellinen tutkimus on yleistynyt vasta hiljattain ja erityisesti tutkimusta lasten kyvystä 

säädellä negatiivisia tunteita on tehty vasta melko vähän (Martin & Ochner, 2016). Etenkin 

pitkittäistutkimus lapsuuden tunteiden säätelyn ongelmien vaikutuksista myöhempään kehitykseen ja 

hyvinvointiin on puutteellista, vaikka tunteiden säätelyn vaikeuksien tiedetään liittyvän olennaisesti 

erityisesti mielenterveyden ja päihteiden käytön ongelmiin (Calkins, Dollar, & Wideman, 2019; 

Perry, Calkins, Dollar, Keane, & Shanahan 2017; Sloan ym., 2019). Ehkäisevän mielenterveystyön 

ja talouden näkökulmasta on kannattavaa, että ongelmia tunnistetaan ja niihin puututaan 

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa (Aalto ym., 2009; Knapp, Mcdaid, & Parsonage, 2011). 

Pitkittäistutkimus psykopatologian syntymekanismeista on siis välttämätöntä. Tämän tutkimuksen 

tarkoituksena on selvittää, miten keskilapsuuden tunteiden säätely ennustaa mielenterveyttä ja 

päihteiden käyttöä myöhäisnuoruudessa. Lisäksi tarkastelemme, miten sukupuoli muuntaa tunteiden 

säätelyn ja mielenterveyden sekä päihteiden käytön välistä yhteyttä.   

 

 

1.1. Tunteiden säätely ja sen kehitys lapsuudessa 

 

 

Tunteiden säätely voidaan määritellä monella eri tavalla, mutta tässä tutkimuksessa tarkoitamme 

Grossin (2014) mukaisesti tunteiden säätelyllä kaikkia niitä prosesseja, joilla vaikutetaan tunteen 

ilmenemiseen, intensiivisyyteen, kestoon ja/tai ilmaisuun (Berking & Wupperman, 2012; Martin & 

Ochsner, 2016; Morris ym., 2007). Tunteiden säätely sisältää sekä sisäiset että ulkoiset yritykset 

ylläpitää tai muuttaa koettua tunnetta ja muokata sen ilmiasua tilanteeseen sopivaksi. Huonolla 

tunteiden säätelyllä tarkoitetaan tunteiden epäonnistunutta muokkaamista siedettävämpään muotoon. 

Yksilön säädellessä tunteitaan huonosti hän ei kykene näyttämään esimerkiksi negatiivista tunnetta 

tilanteeseen sopivalla tavalla, vaan tunne voi näyttäytyä hallitsemattomana ja epäasiallisena. Pieni 

lapsi voi vaikean negatiivisen tunteen, kuten pettymyksen, kohdatessaan heittäytyä maahan 

makaamaan ja alkaa huutamaan, mutta kasvun myötä yksilöltä odotetaan pettymyksen ilmaisua 

sanallisesti. Epäonnistuneessa tunteiden säätelyssä yksilö ei pysty käyttämään mielensisäisiä 

prosesseja tehokkaasti esimerkiksi katsomalla tilannetta uudesta näkökulmasta tunteen 
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muokkaamiseksi tai rauhoittelemaan itseään ollessaan kiihtynyt. Myös tunteiden tukahduttamisen 

voidaan katsoa olevan huonoa tunteiden säätelyä, sillä se johtaa positiivisten tunteiden vähenemiseen 

negatiivisten sijasta, eikä sen avulla pysty rauhoittamaan tunteen virittämiä sympaattisen hermoston 

reaktioita (Gross, 2014; Verhaeghen, Hertzog, & Allard 2014).  

      Tunteita on kuitenkin mahdollista säädellä myös monin toimivin tavoin. Yksi ensimmäisistä 

opituista tunteiden säätelytavoista on huomion suuntaaminen toisaalle (Gross, 2014). Itseään voi 

esimerkiksi rauhoittaa tekemällä jotakin mieluisaa. Tilanteita voi myös valita niin, että ne 

mahdollisimman suurella todennäköisyydellä herättävät positiivisia tunteita, kuten tapaamalla hyvää 

ystävää. Tilannetta voi myös muokata tunteen muuttamiseksi positiivisemmaksi, esimerkiksi 

yrittämällä katsoa tilannetta toisesta näkökulmasta tai pyytämällä apua vaikeassa tilanteessa. 

Viimeisimpänä tunteiden säätelyprosesseista kehittyy vasteen muokkaus, jolla tarkoitetaan suoraa 

puuttumista kokemukseen, fysiologiseen tuntemukseen tai käyttäytymiseen (Gross, 2014; 

Verhaeghen ym., 2014). Esimerkiksi fyysisesti raskas harjoittelu tai rauhoittavat hengitysharjoitukset 

voivat auttaa vähentämään negatiivisen tunteen kokemusta. Tunteiden määrä ja intensiivisyys eivät 

kuitenkaan itsessään kerro yksilön taidoista säädellä tunteita. Yksilö voi olla hyvinkin 

emotionaalinen, mutta silti hyvä tunteiden säätelyssä tai hänellä voi olla ongelmia suppeamman 

tunnemaailman säätelyssä (Rydell, Berlin & Bohlin, 2003). 

      Tunteiden säätely kehittyy ja vaikuttaa yksilön toimintaan läpi elämän. Vauvaiässä tunteiden 

säätely on erityisen riippuvaista vanhemman taidosta vastata lapsen emotionaalisiin tarpeisiin, sillä 

vauvalla on vain hyvin yksinkertaisia keinoja käytettävänään tunteiden säätelyssä, kuten esimerkiksi 

katseen pois suuntaaminen (Berking & Wupperman 2012; Gross, 2015; Morris ym., 2007). Tunteiden 

säätely kehittyy kuitenkin nopeasti vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa (Morris ym., 2007). 

Lapset oppivat tunteiden säätelyä erityisesti tarkkailemalla ja mallintamalla vanhempiaan (Morris 

ym., 2007).  Toisen ikävuoden aikana lapsen autonomia ja identiteetti vahvistuvat, jolloin hän alkaa 

havainnoimaan myös omaa käyttäytymistään (Kopp, 1982). Kolmannen ja neljännen ikävuoden 

aikana lapsen ymmärrys emootioista kehittyy niin, että hän kykenee tunnistamaan ja muodostamaan 

joitakin selkeitä tunteiden säätelystrategioita (Cole, Dennis, Smith-Simon, & Cohen, 2009). 

Erityisesti kielen kehittyminen vie tunteiden säätelyä uusille tasoille (Cole ym., 2009; Gross, 2015). 

Aikuinen voi sanoittaa ja selittää lapsen tunteita, minkä johdosta aikanaan lapsi pystyy myös itse 

sanallistamaan tunteitaan (Gross, 2015; Morris ym., 2007). Lapsen kasvaessa kohti keskilapsuutta 

hän joutuu turvautumaan yhä vähemmän aikuisen apuun säädelläkseen tunteitaan.  
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Tunteiden säätely kehittyy keskilapsuuden (6-12v) aikana jo lähes aikuisen tasolle, vaikka 

säätelyä hankaloittaa edelleen siihen tarvittavien aivoalueiden, kuten etuotsalohkon kuoren, hidas 

kehittyminen (Martin & Ochsner, 2016). Keskilapsuudessa lapsi alkaa käyttämään ikätovereitaan 

enemmän apuna tunteiden säätelyssä (Compas ym., 2017; Gross, 2015; Morris ym., 2007). Lapsi 

tukeutuu vanhempiinsa kuitenkin edelleen kiintymyssuhdetarpeissa, kuten hakien heistä turvaa 

ollessaan peloissaan tai ahdistunut (Kerns, Tomich, & Kim, 2006). Useissa tutkimuksissa onkin 

havaittu, että lapsen turvallinen kiintymyssuhde on yhteydessä parempaan tunteiden säätelyyn 

(Brumariu, 2015; Brumariu, Kerns, & Seibert, 2012; Movahed Abtahi & Kerns, 2017). Esimerkiksi 

lapsen kokemuksen kiintymyssuhdehahmon saatavuudesta 9-vuotiaana on todettu 

ennustavan parempaa tunteiden ja käyttäytymisen säätelyä 12-vuotiaana ja kiintymyssuhteen on 

havaittu selittävän jopa 35–50 % tunteiden säätelystrategioiden vaihtelusta keskilapsuudessa (Kerns, 

Abraham, Schlegelmilch, & Morgan, 2007; Kerns ym., 2006).  

Ikätoverien lisääntyneen tärkeyden ja uusien toverisuhteiden myötä lapset oppivat myös tunteiden 

säätelyn sosiaaliset säännöt (Gross, 2015). Keskilapsuudessa tulevien uusien, entistä 

kuormittavimpien elämäntapahtumien, kuten koulun aloittamisen myötä lapset joutuvat oppimaan 

entistä tehokkaampia tunteiden säätelytaitoja (Losoya, Eisenberg, & Fabes, 1998). Compasin ja 

kumppaneiden (2017) laajan meta-analyysin mukaan lapset ryhtyvät keskilapsuudessa käyttämään 

enemmän kognitiivisia keinoja ja rentoutumisstrategioita fysiologisen kiihtyneisyyden 

vähentämiseen. Lapset alkavat myös ymmärtää eri tilanteiden vaativan erilaisia tunteiden 

säätelykeinoja. Uhlin, Halpernin, Tamin, Foxin ja Ryanin (2019) tutkimuksessa selvisi, että yleisin 

tapa huolen, surun, vihan ja pelon käsittelyyn keskilapsuudessa oli sitoutuneisuuden säätely 

(engagement regulation). Tämä piti sisällään kognitiivisia säätelykeinoja, kuten aktiivista yritystä 

muokata tilannetta tai siitä tehtyjä tulkintoja sekä emotionaalisia säätelykeinoja, kuten huomion 

kiinnittämistä johonkin miellyttävään tunteen muokkaamiseksi. Lisäksi sitoutuneisuuden säätelyyn 

kuului avun pyytäminen tai tuen hakeminen vanhemmalta tai ikätoverilta tarpeen vaatiessa. 

Tunteiden säätelyn epäonnistuminen näkyi puolestaan tyypillisesti ruminaationa ja 

aggressiivisuutena (Uhl ym., 2019). 

Tutkimuksissa on havaittu joitakin eroja tyttöjen ja poikien tunteiden säätelytapojen välillä 

keskilapsuudessa. Chaplinin ja Aldaon (2013) meta-analyysin mukaan tytöt ilmaisevat 

keskilapsuudessa toisaalta enemmän positiivisia emootioita ja toisaalta internalisoivia tunteita, kuten 

surua ja ahdistusta, kun taas pojat ilmaisevat enemmän eksternalisoivia tunteita, kuten vihaa. Joissain 

tutkimuksissa on myös todettu, että tytöillä on enemmän vaikeuksia säädellä negatiivisia tunteitaan 

kuin pojilla (Bender, Reinholdt-Dunne, Esbjorn, & Pons, 2012). Kuitenkin on myös tutkimuksia, 
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joissa tyttöjen ja poikien tunteiden säätelytavoissa ei ole ollut merkitseviä eroja (Weinberg & 

Klonsky, 2009). Ristiriitaisten ja puuttuvien tutkimustulosten takia sukupuolen merkitystä tunteiden 

säätelyn kehityksessä on tärkeää tutkia lisää. 

 

 

1.2. Nuoruusiän hyvinvointi 

 

 

Nuoruus on ikävaiheena suurten muutosten aikaa, mikä vaikuttaa keskeisesti hyvinvointiin. 

Nuoruudessa ihminen käy läpi fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia muutoksia, jotka tuovat mukanaan 

uusia mahdollisuuksia, mutta myös uusia haasteita (Santrock, 2010). Yksilön sisäiset muutokset, 

erityisesti nopea hormonaalinen ja hermoston kehitys, ovat vastavuoroisessa yhteydessä ympäristön 

lisääntyvien vaatimusten kanssa, mikä aiheuttaa ristipainetta nuoren identiteetille ja hyvinvoinnille 

(Santrock, 2010). Myös nuoren tunteiden säätely kehittyy hienostuneemmaksi lisääntyvän 

kognitiivisen kapasiteetin myötä, mutta tulee samalla haastetuksi nuoreen kohdistuvien kasvavien 

vaatimusten ja itsenäisyyden lisääntymisen muodossa (Gross, 2015). Tässä tutkimuksessa 

tarkastelemme nuoruuden hyvinvointia kahden keskeisen tekijän, mielenterveyden ja päihteiden 

käytön kautta. 

 

 

1.2.1. Mielenterveys nuoruudessa 

 

 

Nuoruusiässä mielenterveys on uusien haasteiden ja vaatimusten takia haavoittuvaisessa tilassa 

(Santrock, 2010). Mielenterveyden ongelmat ovatkin yleisiä ja alkavat tavallisesti nuoruusiässä, 

vaikka oireilu havaittaisiin vasta aikuisuudessa (Patel, Flisher, Hetrick, & McGorry, 2007).  

Tyypillisimmin nuoret kärsivät erilaisista internalisoivista eli sisäänpäin suuntautuvista oireista kuten 

ahdistuksesta ja masennuksesta. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL, 2019a) teettämän 

vuoden 2019 kouluterveyskyselyn mukaan lukiolaisista lähes 14 % ja ammatillisten oppilaitosten 

opiskelijoista noin 11 % kärsi kohtalaisesta tai vaikeasta ahdistuneisuudesta. Masentuneisuus oli vielä 

ahdistuneisuuttakin yleisempää: lukiolaisista noin 18 % ja ammatillisen oppilaitoksen oppilaista 15 

% kärsi masentuneisuudesta. Sekä masennus että ahdistus ovat tytöillä yleisempiä kuin pojilla (THL, 

2019a). Eksternalisoivat eli ulospäin suuntautuvat oireet, kuten käytöshäiriöt ja vihanhallinnan 
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ongelmat, ovat puolestaan yleisempiä pojilla. Väestöpohjaisissa tutkimuksissa on huomattu poikien 

kärsivän käytöshäiriöistä kaksi kertaa useammin kuin tyttöjen (Käytöshäiriöt: Käypä hoito -suositus, 

2018). Käytöshäiriöitä arvioidaan kokonaisuudessaan esiintyvän 2–16 %:lla nuorista (Lindberg ym., 

2015). Tässä tutkimuksessa tarkastelemme mielenterveyden ongelmista masennusta, ahdistusta ja 

vihanhallinnan ongelmia. Luokittelemme masennuksen ja ahdistuksen internalisoiviin oireisiin ja 

vihanhallinnan ongelmat eksternalisoiviin oireisiin.  

     Monenlaiset tekijät vaikuttavat nuoren mielenterveyteen. Erilaiset traumaattiset kokemukset sekä 

kasautuvat kielteiset elämäntapahtumat voivat altistaa mielenterveyden häiriöille nuoruudessa 

(Santrock, 2010). Myös nuoren kouluttamattomuus ja työttömyys liittyvät mielenterveyden 

ongelmiin (Suvisaari ym., 2009). Keskusteluvaikeudet vanhempien kanssa, perheeltä koulunkäyntiin 

saatu vähäinen tuki, ystävät joita vanhemmat eivät tunne sekä alkoholinkäytön ongelmat ja 

työttömyys perhepiirissä voivat selittää nuoren masentuneisuutta (Hirsimäki, Rantanen, Kivimäki, 

Koivisto, & Joronen, 2015). Myös vertaissuhteilla ja sosiaalisella asemalla on suuri vaikutus nuoren 

mielenterveyteen (Santrock, 2010). Sosiaalisten tekijöiden lisäksi myös esimerkiksi geneettiset ja 

hormonaaliset tekijät sekä nuoren itsesäätelykyky vaikuttavat mielenterveyteen (Lougheed & 

Hollenstein, 2012; Santrock, 2010). 

Mielenterveyden häiriöt voivat haitata nuoren elämää monella tavalla. Esimerkiksi masennus ja 

ahdistus aiheuttavat merkittävää subjektiivista kärsimystä yksilölle. Heikomman mielenterveyden on 

myös huomattu olevan yhteydessä muun muassa huonompaan fyysiseen terveyteen, päihteiden 

ongelmakäyttöön sekä väkivaltaan (Patel ym., 2007). Tämän lisäksi mielenterveyden ongelmat voivat 

vaikuttaa nuoren oppimiseen ja koulunkäyntiin, joilla voi puolestaan olla kauaskantoisia vaikutuksia 

nuoren myöhempään elämään. Erityisesti masennusoireiden on huomattu olevan yhteydessä 

kognitiivisten ja sosiaalisten taitojen heikkenemiseen, ja mielenterveyden häiriöt ovatkin suurin 

nuorten toimintakykyä heikentävä sairausryhmä (Kaltiala-Heino ym., 2010). 

 

 

1.2.2. Päihteiden käyttö nuoruudessa 

 

 

Päihteiden käyttöön liittyvistä haitallisista seurauksista tiedetään tänä päivänä hyvin paljon. Nuorten 

aivot ovat kehittyvässä vaiheessa erityisen herkkiä päihteiden vahingoittaville vaikutuksille (THL, 

2019b). Kuitenkin erilaisiin päihteisiin liittyvät kokeilut ja käyttö ovat hyvin tavallisia nuoruusiässä. 

Tässä tutkimuksessa tarkastelun kohteena ovat alkoholi, tupakka, sähkötupakka, nuuska ja huumeet.  
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     Yleisimmät päihteet nuorten keskuudessa ovat alkoholi ja tupakka. Suomalaisen vuoden 2019 

nuorten terveystapatutkimuksen (Kinnunen ym., 2019) mukaan 18-vuotiaista pojista vain 16 % ja 

tytöistä 12 % ilmoitti olevansa täysin raittiita. Samassa ikäryhmässä vähintään kerran kuukaudessa 

alkoholia käyttävien poikien osuus oli 60 % ja tyttöjen 61 %. Määrä on ollut kuitenkin vuosittain 

laskussa. Humalaan itsensä joi 1–2 kertaa kuukaudessa tai useammin 18-vuotiaista pojista 21 % ja 

tytöistä 22 %. Yli puolet (tytöt 55 %, pojat 59 %) oli kokeillut elämänsä aikana tupakkaa, ja tytöistä 

14 % ja pojista 17 % ilmoitti käyttävänsä tupakkatuotteita päivittäin. Nuuskan käytössä oli suurin ero 

sukupuolien välillä. Pojista nuuskaa kertoi kokeilleensa 48 % kun tytöillä luku oli 25 %. Terveyden- 

ja hyvinvoinninlaitoksen (2019c) mukaan jotain huumetta elämänsä aikana kokeilleiden osuus 15–

24-vuotiaista oli 26 %. Käytetyin huume oli kannabis. 

Päihteiden käytön on havaittu olevan haitallista nuoren terveydelle monissa tutkimuksissa. 

Tyypillisiä päihteistä aiheutuvia haittoja nuorille ovat sosiaalisiin suhteisiin ja koulunkäyntiin 

liittyvät ongelmat, rikokset, epäterveelliset elämäntavat ja tapaturmat (Haravuori, Muinonen, Kanste, 

& Marttunen, 2017). Verrattaessa nuorten alkoholin käyttöä aikuisiin on huomattu, että nuorten 

juomisessa tyypillistä on humalahakuisuus (Miller, Naimi, Brewer, & Jones, 2007).  Humalahakuinen 

juominen määritellään aikuisilla viiden tai useamman juoman juomiseksi noin kahden tunnin 

ajanjaksolla, mutta nuorilla määrä voi olla jopa pienempi (Kokotailo, 2010). Suurten 

alkoholiannosten juominen kerralla tekee alkoholin yliannostuksesta ja alkoholimyrkytyksestä 

todennäköisempää ja juomisesta näin vaarallisempaa. Myös seksuaalirikoksen uhriksi joutumisen on 

havaittu olevan yhteydessä humalahakuiseen juomiseen, aikaisempaan alkoholin käytön 

aloittamiseen ja marihuanan käyttöön (Champion ym., 2004; Espelage, Davis, Basile, Rostad, & 

Leemis, 2018). Lisäksi, mitä aikaisemmin nuoret aloittivat alkoholin käytön, sitä suuremmassa 

riskissä he olivat myöhempään alkoholin väärinkäyttöön ja alkoholiongelmaan (Prescott & Kendler, 

1999; Soundararajan, Narayanan, Agrawal, Prabhakaran, & Murthy, 2017). Nikotiini puolestaan voi 

aiheuttaa sekä psyykkistä että fyysistä riippuvuutta (Tupakka- ja nikotiiniriippuvuuden ehkäisy ja 

hoito: Käypä hoito -suositus, 2018). Tupakkariippuvuus on lisäksi yhteydessä moniin sairauksiin ja 

kuolleisuuteen. Myös huumeiden käyttö aiheuttaa merkittävää uhkaa fyysiselle ja psyykkiselle 

terveydelle (Huumeongelmaisen hoito: Käypä hoito -suositus, 2018). 

Tutkimamme hyvinvoinnin ilmiöt ovat myös yhteydessä keskenään, sillä nuoruuden aikaisen 

päihteiden käytön on monissa tutkimuksissa havaittu liittyvän läheisesti mielenterveyden häiriöihin. 

Eräässä katsausartikkelissa 60 prosentilla niistä nuorista, jotka joko käyttivät, väärinkäyttivät tai 

olivat riippuvaisia huumeista, oli samanaikainen mielenterveysdiagnoosi (Armstrong & Costello, 

2002). Komorbiditeetin määrä kasvoi huumeiden käytön lisääntyessä. Vahvinta näyttöä on päihteiden 
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käytön yhteydestä käyttäytymishäiriöihin (Conway, Swendsen, Husky, He, & Merikangas, 2016; 

Roberts, Roberts, & Xing, 2007; Swendsen ym., 2010). Kuitenkin myös ahdistuneisuuden (Conway 

ym., 2016; Swendsen ym., 2010), masennuksen (Armstrong & Costello, 2002) ja yleisen negatiivisen 

affektin (Mason, Hitch, & Spoth, 2009; Myers, Tomlinson, Aarons, & Stein, 2003) on havaittu olevan 

yhteydessä päihteiden käyttöön nuoruusiässä.  

Tulokset nuoren päihteiden käytön ja mielenterveyden yhteydestä eivät kuitenkaan ole täysin 

selkeitä. Vaikka mielenterveysongelmien on havaittu monissa tutkimuksissa lisäävän päihteiden 

käyttöä, sosiaalisen ahdistuneisuuden on myös löydetty suojaavan nuoruusiän alkoholin käytöltä 

(Myers ym., 2003). Myös sosiaalisten suhteiden ongelmattomuuden sekä ystävien korkeamman 

määrän on havaittu olevan yhteydessä lisääntyneeseen alkoholin käyttöön, mikä johtuu luultavimmin 

siitä, että nuoret käyttävät alkoholia usein yhdessä muiden nuorten kanssa (Kivimäki ym., 2014). 

Nuoren päihteiden käyttö ja mielenterveys ovat siis kytköksistään huolimatta erillisiä ilmiöitä, joten 

tunteiden säätelyn yhteyttä on hyvä tutkia niihin erikseen. 

 

 

1.3. Tunteiden säätelyn vaikutukset nuoren hyvinvointiin 

 

 

Monien psyykkisten ominaisuuksien, kuten tunteiden säätelyn, perusta luodaan lapsuudessa. 

Tunteiden säätelyä heijastavat sosioemotionaalisen käyttäytymisen piirteet jatkuvat eri muodoissa 

lapsuudesta aikuisuuteen asti (Holodynski & Friedlmeier, 2005). Onkin siis perusteltua olettaa, että 

lapsuuden tunteiden säätelyllä voi olla vaikutusta kehitykseen myös nuoruudessa. Tässä 

tutkimuksessa tarkastelemme, miten lapsuuden tunteiden säätely vaikuttaa nuoruuden hyvinvoinnin 

osa-alueista mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön. 

 

 

1.3.1. Tunteiden säätelyn yhteys mielenterveyteen  

 

 

Se, miten tunteet viriävät, riippuu suuresti perinnöllisistä alempien aivorakenteiden aktiivisuuden ja 

reaktiivisuuden yksilöllisistä eroista, jotka kypsyvät hyvin varhaisessa vaiheessa elämää 

(Beauchaine, Gatzke-Kopp, & Mead, 2007). Tunteiden säätely taas on pitkälti opittua, ylemmistä 

aivorakenteista lähtöisin olevaa prosessointia, joka voi kypsyä pitkälle nuoruuteen. Lapset, joilla on 
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korkea negatiivinen reaktiivisuus ja jotka siten ovat taipuvaisempia negatiivisille tunteille, ovat 

korkeammassa riskissä emotionaalisille ja behavioraalisille ongelmille, elleivät he opi kehityksensä 

kuluessa adaptiivisia ja joustavia keinoja säädellä tunteitaan (Morris ym., 2007). Tässä tutkimuksessa 

tarkastelemme juuri tunteiden säätelyn vaikutusta mielenterveyteen, koska biologiset erot tunteiden 

viriämisessä eivät vielä yksinään johda psykopatologiaan (Beauchaine ym., 2007). Vasta kun ne 

toimivat yhdessä huonon tunteiden säätelyn kanssa, johtavat ne usein erilaisiin mielenterveyden 

häiriöihin.  

Tunteiden säätely voi siis joko tukea tai heikentää mielenterveyttä (Cole, Michel, & Teti, 1994). 

Epäadaptiiviset tunteiden säätelytavat ovat yhteydessä lisääntyneeseen psykopatologiaan ja 

adaptiiviset vähäisempään psykopatologiaan (Aldao, Nolen-Hoeksema ja Scweizer, 2010). 

Tutkimuksissa on esimerkiksi huomattu, että yksilön kokemat vaikeudet tunnistaa, nimetä ja muokata 

tunteita johtavat puutteellisiin tunteiden säätelytaitoihin lapsuudessa, mikä puolestaan voi vaikuttaa 

useiden mielenterveydenhäiriöiden syntyyn ja kestoon etenkin nuoruudessa (Berking & Wupperman, 

2012  ̧Morris ym., 2007). Vastaavasti onnistunut tunteiden säätely voi parhaimmillaan auttaa yksilöä 

pärjäämään sosiaalisissa suhteissa paremmin sekä menestymään opinnoissa ja työelämässä (Calkins 

ym., 2019; Gross, 2014; Perry ym., 2017). 

Pitkittäistutkimus tunteiden säätelyn yhteydestä mielenterveyteen on vähäistä. Etenkin 

lapsuudesta nuoruuteen tai aikuisuuteen jatkuva pitkittäistutkimus puuttuu lähes kokonaan. Ainoassa 

löytämässämme pitkän aikavälin pitkittäistutkimuksessa huomattiin, että hyvä tunteiden säätely 

viisivuotiaana suojasi eksternalisoivilta ongelmilta nuoruudessa (Perry ym., 2017). Tutkimuksessa 

hyvällä tunteiden säätelyllä tarkoitettiin negatiivisten tunteiden kestämistä ja niiden muokkaamista 

siedettävämpään muotoon esimerkiksi kiinnittämällä huomio johonkin muuhun. Lisäksi hyvänä 

tunteiden säätelynä pidettiin lapsen kykyä ilmaista tunteitaan tilanteeseen sopivalla tavalla. 

Pitkittäistutkimusta tunteiden säätelyn yhteydestä mielenterveyteen lapsuuden ikävaiheen sisällä 

löytyy jonkin verran. Esimerkiksi Röllin, Koglinin ja Petermannin (2012) katsausartikkelissa 

huomattiin lapsuuden tunteiden säätelyongelmien olevan yhteydessä myöhempiin eksternalisoiviin 

ongelmiin.  

Nuoruudessa tunteiden säätelyongelmien on havaittu olevan yhteydessä esimerkiksi 

ahdistuneisuuteen, masennukseen ja aggressiivisuuteen (Berking & Wupperman, 2012; McLaughlin, 

Hatzenbuehler, Mennin, & Nolen-Hoeksema, 2011; Weinberg & Klonsky, 2009). Joissain 

tutkimuksissa häiriintyneen tunteiden säätelyn on havaittu olevan vahvemmin yhteydessä 

internalisoiviin oireisiin (masennus ja ahdistus) kuin eksternalisoiviin oireisiin (päihdehäiriöt, 
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aggressiivisuus) (Aldao ym., 2010; Neumann, van Lier, Gratz, & Koot, 2010). Tutkimuksissa ei 

kuitenkaan ole yksiselitteisesti selvinnyt, mihin häiriöön heikko tunteiden säätelykyky olisi 

voimakkaimmin yhteydessä. Tunteiden säätelyä on myös määritelty ja mitattu tutkimuksissa eri 

tavoin, mikä voi rajoittaa tulosten vertailua toisiinsa (Berking & Wupperman, 2012). Yleisesti 

voidaan kuitenkin todeta, että tunteiden säätelyn ongelmien ja psykopatologian välillä on 

nuoruusiässä vahva yhteys, mikä on todettu meta-analyysissa (Aldao ym., 2010) ja lukuisissa 

tutkimuksissa (esimerkiksi Weinberg & Klonsky, 2009).  

Sukupuolen muokkaavaa vaikutusta tunteiden säätelyn ja mielenterveyden yhteyteen ei ole 

tutkittu lähes lainkaan. Perryn ja kumppaneiden (2017) tutkimus on ainoita, jossa sukupuolen 

vaikutus tunteiden säätelyn ja mielenterveyden yhteyteen otettiin huomioon pitkittäistutkimuksessa, 

mutta sukupuolieroja ei löydetty. Röllin ja kumppaneiden (2012) katsausartikkelissa huomattiin 

huonomman tunteiden säätelyn olevan yhteydessä aggressiivisuuteen tytöillä mutta ei pojilla. 

Tunteiden säätelyn ongelmien on myös löydetty joissain tutkimuksissa vaikuttavan internalisoiviin 

ongelmiin enemmän tytöillä kuin pojilla (Eisenberg ym., 2001). Röll ja kumppanit (2012) 

korostivat tutkimuksessaan tarvetta tutkia syvemmin sukupuolen merkitystä eksternalisoivien 

ongelmien ennustajana. Me haluamme tutkimuksessamme yhdistää tähän näkökulmaan sukupuolen 

merkityksen myös internalisoivien ongelmien ennustajana. 

 

 

1.3.2. Tunteiden säätelyn yhteys päihteiden käyttöön  

 

 

Tunteiden säätelyn ja päihteiden käytön voidaan olettaa liittyvän toisiinsa itselääkitys (self-

medication) hypoteesin mukaisesti (Khantzian, 1997). Tämä tarkoittaa sitä, että mikäli yksilöllä ei 

ole käytössään tarvittavia tunteiden säätelykeinoja, hän saattaa turvautua päihteisiin hallitakseen, 

helpottaakseen tai voimistaakseen tunteidensa kokemista. 

     Calkinsin ja kumppaneiden (2019) katsausartikkelin mukaan pitkittäistutkimus lapsuuden 

tunteiden säätelyn yhteydestä nuoren päihteiden käyttöön on vähäistä. Lapsen vihan säätelyhäiriön 

yhteydestä myöhempään päihteiden käyttöön on löydetty vahvinta näyttöä. Calkins ja kumppanit 

(2019) havaitsivat tutkimuksessaan, että lapset, joiden vihan ilmaisemisen äidit arvioivat korkealle 

viisivuotiaana, käyttivät päihteitä todennäköisemmin 15-vuotiaana. Pardinin, Lochmanin ja Wellsin 

(2004) tutkimuksessa vanhempien arvioima poikien vahva vihan ilmaiseminen 4.–5. luokalla oli 

yhteydessä aiempaan alkoholin käytön aloittamiseen, mutta hyvä säätelykyky suojasi tältä 
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vaikutukselta. Kuitenkin pitkittäistutkimus muiden tunteiden kuin vihan säätelyn ongelmista on 

olematonta, minkä vuoksi tunteiden säätelyä olisi hyvä tutkia myös kokonaisuudessaan. 

Tunteiden säätelyn ja päihteiden käytön yhteydestä on tehty suhteellisen paljon 

poikkileikkaustutkimusta, jonka mukaan päihteiden ongelmakäyttöön liittyy usein myös tunteiden 

säätelyn ongelmia. Weinbergin ja Klonskyn (2009) tutkimuksessa nuorten tunteiden säätelyn 

ongelmien, jotka tarkoittivat vaikeutta tunnistaa, hallita ja hyväksyä tunteita, havaittiin olevan 

yhteydessä lisääntyneeseen alkoholin ja huumeiden käyttöön. Myös nuorten yleisempien itsesäätelyn 

vaikeuksien on löydetty olevan yhteydessä lisääntyneeseen alkoholin käyttöön (Quinn & Fromme, 

2010; Simons, Carey, & Wills, 2009). Tunteiden säätelyn vaikeuksien ja päihdeongelmien väliltä on 

löydetty vahvaa näyttöä myös aikuisilla (Berking & Wupperman, 2012; Dingle, Neves, Alhadad, & 

Hides, 2018; Wilcox, Pommy, & Adinoff, 2016). Tutkimustulosten perusteella voidaankin olettaa, 

että tunteiden säätely ja päihteiden käyttö ovat tiiviisti yhteydessä.  

Vaikka pitkittäistutkimus lapsuuden tunteiden säätelyn ja nuoren päihteiden käytön yhteydestä on 

lähes olematonta, tutkimusta on kuitenkin tehty tunteiden säätelyyn läheisesti liittyvien tekijöiden 

vaikutuksesta nuoren päihteiden käyttöön. Epäonnistunut tunteiden säätely voi näkyä lapsuudessa 

esimerkiksi aggressiivisuutena (Uhl ym., 2019) ja lapsuudessa ilmenevän aggression onkin havaittu 

ennustavan teini-iän huumeiden käyttöä (Brook, Whiteman, Cohen, & Tanaka, 1992). Myös 

lapsuudessa arvioitujen käytösongelmien, mitä tunteiden säätelyn ongelmat voivat heijastaa, on 

löydetty olevan yhteydessä lisääntyneeseen päihteiden käyttöön nuoruudessa (Fergusson, Horwood, 

& Ridder, 2007; Niemelä ym., 2006). 

     Erilaisten lapsuudessa ilmenevien negatiivisten tunteiden, kuten surun, on löydetty toisinaan 

olevan yhteydessä nuoren alkoholin käyttöön (Pardini ym., 2004). On kuitenkin myös tutkimuksia, 

missä surun tai vihan tunteiden ei ole löydetty olevan suoraan yhteydessä päihteiden käyttöön (Colder 

& Stice, 1998; Hussong & Hicks, 2003). Kuten emotionaalisuuden, tunteiden säätelyn ja 

mielenterveyden yhteydessä, hyvät säätelytaidot voivat suojata myös negatiivisten tunteiden 

vaikutuksilta myöhempään päihteiden käyttöön (Eisenberg, 2003; Pardini ym., 2004). Tämän vuoksi 

olisikin hedelmällisempää tutkia yksittäisten tunteiden ilmaisemisen sijaan juuri tunteiden säätelyn 

vaikutusta kehitykseen, sillä hyvin opittu tunteiden säätely voi suojata kehitystä, vaikka yksilöllä 

olisikin biologista taipumusta negatiiviseen emotionaalisuuteen (Rydell ym., 2003). 

     Useimmissa tutkimuksissa sukupuolen vaikutusta tunteiden säätelyn, tai siihen läheisesti liittyvien 

tekijöiden, ja päihteiden käytön yhteyteen ei ole huomioitu lainkaan. Jos sukupuolen vaikutus on 

otettu huomioon tarkasteluissa, se ei ole vaikuttanut yhteyteen (Brook ym., 1992). Monissa 
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tutkimuksissa on myös tutkittu vain poikia (Niemelä ym., 2006; Pardini ym., 2004), koska heidän 

voidaan perinteisesti ajatella ilmentävän enemmän eksternalisoivia oireita, kuten 

ongelmakäyttäytymistä tai riskialtista päihteiden käyttöä (Perry ym., 2017). Sukupuolen muuntava 

vaikutus vaatiikin ehdottomasti lisää tutkimusta.  

 

 

1.4. Tutkimuskysymykset 

 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, miten keskilapsuuden tunteiden säätely vaikuttaa 

myöhäisnuoruuden mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön. 

Tutkimuskysymykset: 

1. Millä tavalla keskilapsuuden tunteiden säätely on yhteydessä myöhäisnuoruuden 

mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön? Tunteiden säätelyn arvioinnissa huomioimme 

positiiviset tunteet, surun, vihan, pelon, syyllisyyden ja häpeän. Mielenterveyttä 

tarkastelemme oirehdinnan kokonaismääränä sekä erikseen masennuksen, ahdistuksen ja 

vihanhallinnan oireiden kautta. Päihteiden käyttöä tarkastelemme käytön kokonaismääränä 

sekä erikseen alkoholin, nikotiinituotteiden ja huumeiden käytön kautta. 

2. Muuntaako sukupuoli tunteiden säätelyn ja mielenterveyden sekä päihteiden käytön välistä 

yhteyttä? 

Hypoteesit: 

1. Oletamme keskilapsuuden tunteiden säätelyn ennustavan myöhäisnuoruuden mielenterveyttä 

ja päihteiden käyttöä. Mielenterveyden osalta oletamme huonomman tunteiden säätelyn 

lisäävän masentuneisuuden, ahdistuneisuuden ja vihanhallinnan ongelmien oireita. Päihteiden 

käytön osalta oletamme huonomman tunteiden säätelyn lisäävän alkoholin, 

nikotiinituotteiden ja huumeiden käyttöä. 

2. Oletamme huonomman tunteiden säätelyn keskilapsuudessa johtavan myöhäisnuoruudessa 

tytöillä vahvemmin masennukseen ja ahdistukseen (internalisoivat oireet) ja 

pojilla vihanhallinnan ongelmiin (eksternalisoivat oireet) sekä lisääntyneeseen päihteiden 

käyttöön.  
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2. MENETELMÄT 

 

 

2.1. Tutkittavat 

 

 

Tämä tutkimus on osa Tampereen yliopiston pitkittäistutkimusta (Kehityksen ihmeet, KEHI), jonka 

aineistoa on kerätty vuodesta 1999 eteenpäin. Aineistonkeruun alkuperäisenä tarkoituksena oli 

kartoittaa lapsettomuushoitoja saaneiden ja ilman hoitoja raskaaksi tulleiden verrokkiperheiden 

eroavaisuuksia. Tutkimusjoukko (N = 763) kerättiin alun perin viideltä eri lapsettomuusklinikalta 

sekä ultraäänitutkimuksiin tulleista pareista HYKS:n äitiyshuollosta (Vänskä, 2017). Tutkimukseen 

osallistuneista perheistä noin puolella (393; 51.5 %) raskaus alkoi hedelmöityshoitojen avulla. 

Perheitä on seurattu seitsemänä (T1–T7) eri ajankohtana. Ensimmäisellä tutkimuskerralla (T1) äidit 

olivat raskauden toisella kolmanneksella, toisella tutkimuskerralla (T2) lapsi oli kahden kuukauden 

ikäinen, kolmannella tutkimuskerralla (T3) kahdentoista kuukauden ikäinen, neljännellä 

tutkimuskerralla (T4) 7–8 -vuotias, viidennellä tutkimuskerralla (T5) 9–10 -vuotias ja kuudennella 

tutkimuskerralla (T6) 17–19 -vuotias. Seitsemäs tutkimuskerta (T7) oli käynnissä keväällä 2020. 

Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin aineistoa keskilapsuuden (T4, lapsi 7–8 -vuotias) ja 

myöhäisnuoruuden (T6, nuori 17–19 -vuotias) mittauskerroilta. Taustamuuttujat vanhempien osalta 

kerättiin vaiheessa T1 ja nuorten osalta vaiheessa T6. Keskilapsuuden mittauskerralla (T4) mukana 

oli 533 perhettä (69.8 % alkuperäisestä aineistosta) ja kyselyyn vastasivat äiti ja isä erikseen; 

myöhäisnuoruuden mittauskerralla (T6) mukana oli 438 (57.4 % alkuperäisestä aineistosta) perhettä 

ja nuori täytti tuolloin ensimmäistä kertaa kyselylomakkeen itse sähköisesti internetissä. Lopullisessa 

analyysissamme mukana olivat ne 330 perhettä, joissa vähintään toinen vanhemmista oli osallistunut 

tutkimukseen keskilapsuuden mittauskerralla ja nuori myöhäisnuoruuden mittauskerralla. 

     Suoritimme tutkimuksen pitkittäisasetelman takia katoanalyysin, jonka avulla selvitimme, 

erosivatko myöhäisnuoruuteen asti mukana pysyneet perheet pudonneista. Katoanalyysi suoritettiin 

vanhempien koulutustason, parisuhteen keston, hedelmöityshoitotaustan ja nuoren sukupuolen osalta 

Khiin neliö -testillä. Vanhempien iän ja lapsen tunteiden säätelyn osalta käytettiin riippumattomien 

otosten t-testiä. Ainoastaan isän koulutustaso (χ2 (4) = 14.02, p = .007) ja nuoren sukupuoli (χ2 (1) = 

20.93, p < .001) ennustivat mukana pysymistä siten, että korkeammin koulutettujen isien lapset 

vastasivat todennäköisemmin myös myöhäisnuoruuden vaiheessa ja tytöt pysyivät tutkimuksessa 

mukana poikia todennäköisemmin. 
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2.2. Menetelmät ja muuttujat  

 

 

Tunteiden säätelyä keskilapsuudessa (T4) arvioitiin vanhempien täyttämällä Emotion Questionnaire 

(EQ) -kyselyllä (Rydell, Berlin & Bohlin, 2003). Kysely koostui 36 kysymyksestä, jotka liittyivät 

lapsen kuuteen eri tunnetilaan: positiiviset tunteet, suru, viha, pelko, syyllisyys ja häpeä. 

Alkuperäisessä kyselyssä ei ollut kartoitettu syyllisyyttä ja häpeää, mutta tähän tutkimukseen ne oli 

lisätty. Arviointi tapahtui viisiportaisella Likert-asteikolla (1 = ei sovi lapseeni ollenkaan, 5 = sopii 

lapseeni erittäin hyvin). Molemmat vanhemmat arvioivat erikseen lapsen itsenäisen tunteiden 

säätelyn haasteita (esim. ”Hänen on vaikea rauhoittua omin avuin”) ja lapsen kykyä säädellä tunteita 

muiden avustuksella (”Toisten ihmisten, kuten vanhempien, on helppo saada hänet tuntemaan olonsa 

paremmaksi”). Arviointi kohdistui erilaisiin arkipäiväisiin tilanteisiin kuten esimerkiksi lapsen 

kaatuminen, lapsen huono käytös, riitatilanne toisen lapsen kanssa ja pelottavan asian näkeminen tai 

kuuleminen. Tilastollisia analyyseja varten lapsen omaa tunteiden säätelykykyä mittaavat osiot 

käännettiin, jotta kaikki osiot mittasivat lapsen toimivaa tunteiden säätelyä. Korkeat pistemäärät siis 

kertoivat, että lapsen tunteiden sääteleminen oli arvioitu hyväksi.  Itsesäätely ja toisten avulla 

tapahtuva tunteiden säätely korreloivat vahvasti keskenään (r = .63), joten laskimme mittarin kaikista 

osioista yhden lapsen kokonaissäätelyä kuvaavan keskiarvosummamuuttujan erikseen äidin ja isän 

arvioille. Reliabiliteetti oli molempien vanhempien kohdalla erinomainen (äidit α = .96 ja isät α = 

.96). Äitien ja isien arviot olivat varsin yhtenäiset (r = .38), joten ne yhdistettiin lopulta yhdeksi 

tunteiden säätelyn kokonaismuuttujaksi laskemalla keskiarvo kummankin vanhemmat vastauksista. 

Jos vain toinen vanhemmista oli vastannut, käytettiin ainoastaan tätä saatavilla olevaa arviota. 

     Mielenterveys. Myöhäisnuoruuden mielenterveyttä mitattiin Behavior Assessment System for 

Children III (BASC-III, SRP-A; Reynolds & Kamphaus, 2015) -kyselyllä, jonka nuori täytti itse. 

Kyselyllä arvioitiin nuoren mielenterveyttä ja hyvinvointia 57 väittämällä. Väittämät kartoittivat 

kuutta erilaista oiretta (tarkkaavuuden ongelmat, somatisaatio, masennus, ahdistus, hyperaktiivisuus 

ja vihanhallinta), joista tähän tutkimukseen valittiin mukaan masennus (12 kysymystä), ahdistus (13 

kysymystä) ja vihanhallinta (10 kysymystä). Masennusta kartoitettiin esimerkiksi väittämällä 

“Minusta tuntuu, että elämä ei ole elämisen arvoista”, ahdistusta väittämällä “Tunnen oloni 

ahdistuneeksi” ja vihanhallintaa väittämällä “Suutun helposti”. Arviointi tapahtui 8 väittämän 

kohdalla kaksiportaisella Likert-asteikolla (1 = ei totta, 2 = totta) ja 27 väittämän kohdalla 

neljäportaisella Likert-asteikolla (1 = ei ikinä, 4 = lähes aina). Aineiston käsittelyvaiheessa 

pisteytimme kaksiportaisen Likert-asteikon uudelleen siten, että yhden pisteen sai, kun vastaus oli ”ei 
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totta” ja neljä pistettä sai, kun vastaus oli ”totta”. Korkeat pistemäärät kertoivat siis mielenterveyden 

häiriintymisestä. Muodostimme aineistosta masennuksen, ahdistuksen ja vihanhallinnan oirespesifit 

keskiarvosummamuuttujat sekä mielenterveyden kokonaissummamuuttujan, joka muodostettiin 

laskemalla keskiarvo oirespesifeistä summamuuttujista. Tässä aineistossa nuorten mielenterveyttä 

mittaavien kysymysten reliabiliteetti oli masennuksen osalta heikko (α = 0.59), mutta ahdistuksen (α 

= .82) ja vihanhallinnan (α = .78) osalta hyvä. Mielenterveyden kokonaismuuttujan reliabiliteetti oli 

myös hyvä (α = .88).  

     Päihteiden käyttö. Myöhäisnuoruuden alkoholin käyttöä mitattiin Alcohol Use Disorders 

Identification Test Consumption -kyselyn lyhyellä versiolla (AUDIT-C; Bush ym., 1998). Nuori 

arvioi alkoholinkäyttönsä yleisyyttä, juotujen annosten määrää sekä taipumusta juoda kerralla yli 

kuusi alkoholiannosta. Tämän lisäksi nuorelta kysyttiin kouluterveyskyselyn mukaisesti 

nikotiinituotteiden käytöstä tupakointia, nuuskaamista ja sähkötupakan käyttöä. Alkoholin ja 

nikotiinituotteiden kohdalla jokainen kysymys pisteytettiin asteikolla 1–4. Nuorelta kysyttiin lisäksi 

eri huumeiden kokeilusta. Luokittelimme muuttujat siten, että kovista huumeista, kuten heroiini, 

reseptilääkkeet, ekstaasi, amfetamiini, subutex, kokaiini, lsd ja gamma sai enemmän pisteitä (1 = en 

ole koskaan kokeillut, 7 = kokeillut 5 kertaa tai useammin) kuin muista huumaavista aineista, joihin 

kuuluivat marihuana, hasis ja huumaavien aineiden haistelu (1 = en ole koskaan kokeillut, 4 = 

kokeillut 5 kertaa tai useammin). Muodostimme aineistosta alkoholin, nikotiinituotteiden ja 

huumeiden käytön keskiarvosummamuuttujat sekä päihteiden kokonaiskäytön summamuuttujan. 

Kokonaiskäytön summamuuttuja muodostettiin laskemalla keskiarvo eri päihderyhmien 

summamuuttujista. Korkeat pistemäärät tarkoittivat runsaampaa päihteiden käyttöä. Tässä aineistossa 

päihteiden käyttöä koskevien mittarien luonteen vuoksi reliabiliteettien laskeminen alaskaaloille ei 

ollut mielekästä. Päihteiden kokonaiskäytön summamuuttujan reliabiliteetti osoittautui kuitenkin 

hyväksi (α = .75).  

 

 

2.3. Aineiston analysointi  

 

 

Tämän tutkimuksen kaikki tilastolliset analyysit toteutettiin SPSS 26 (Statistical Package for the 

Social Sciences) -ohjelmalla. Vastasimme tutkimuskysymyksiimme käyttämällä hierarkista 

regressioanalyysia. Mielenterveyden kokonaissummamuuttujan, masennuksen, ahdistuksen, 

vihanhallinnan ja päihteiden kokonaiskäytön summamuuttujan sekä alkoholin käytön kohdalla 
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käytimme lineaarista regressioanalyysiä. Nikotiinituotteiden ja huumeiden käytön osalta käytimme 

logistista regressioanalyysia, koska nämä muuttujat eivät täyttäneet lineaarisen regressioanalyysin 

edellytyksiä. Regressioanalyyseissä selitettävinä muuttujina olivat nuoren mielenterveyden ja 

päihteiden käytön summamuuttujat. Selittävä muuttuja oli lapsen tunteiden säätely. Moderaattorina 

toimi nuoren sukupuoli. Logistisessa regressioanalyysissa referenssikategoriana käytettiin 

naissukupuolta. Ennen analyysien tekemistä muodostettujen keskiarvosummamuuttujien jakaumia 

tarkasteltiin histogrammien ja Shapiro-Wilk -testien perusteella. Teimme kaikille muille lineaarisissa 

regressioanalyyseissä käytettäville selitettäville muuttujille, paitsi alkoholin käytölle, 

logaritmimuunnoksen positiivisen vinouden korjaamiseksi. Nikotiinituotteiden ja huumeiden käytön 

osalta muutimme muuttujat kaksiluokkaiseen (0,1) muotoon. Nikotiinituotteiden käytön osalta 

vastaaja sai arvon nolla, jos hän ei ollut koskaan kokeillut nikotiinituotteita tai oli lopettanut tupakan 

polton ja arvon yksi, jos hän käytti tällä hetkellä nikotiinituotteita vähintään jokin verran. Huumeiden 

käytön osalta vastaaja sai arvon nolla, jos hän ei ollut koskaan kokeillut huumeita ja arvon yksi, jos 

hän oli kokeillut huumeita. Ennen regressioanalyysin suorittamista teimme korrelaatiomatriisien 

avulla vielä kovariaattitarkastelut seuraaville taustamuuttujille: nuoren ikä, molempien vanhempien 

iät ja koulutustasot, äidin arvioima parisuhteen kesto ja hedelmöityshoitoihin osallistuminen. Lisäksi 

analyyseistä poistettiin kaksi tutkittavaa, koska heidän vastauksensa olivat Mahalanobiksen 

etäisyyden perusteella liian poikkeavia. 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenä selvitimme, ennustaako keskilapsuuden tunteiden säätely 

myöhäisnuoruuden mielenterveyden ongelmia ja päihteiden käyttöä. Tarkastelun kohteena olivat 

mielenterveyden kokonaissummamuuttuja ja erilliset masennuksen, ahdistuksen ja vihanhallinnan 

keskiarvosummamuuttujat sekä päihteiden kokonaiskäytön summamuuttuja ja erilliset alkoholin, 

nikotiinituotteiden ja huumeiden käytön keskiarvosummamuuttujat. Ensimmäisellä askeleella malliin 

lisättiin mahdolliset kontrolloitavat taustamuuttujat, toisella askeleella moderaattori (sukupuoli) ja 

kolmannella askeleella selittävä muuttuja (tunteiden säätely). Analyyseissa, joissa ei käytetty 

lainkaan taustamuuttujia, moderaattori lisättiin ensimmäisellä ja selittävä muuttuja toisella askeleella. 

Toisena tutkimuskysymyksenä tarkastelimme sukupuolen moderoivaa vaikutusta tunteiden säätelyn 

ja mielenterveyden sekä päihteiden käytön yhteyteen. Lisäsimme malliin neljänneksi (tai 

kolmanneksi) askeleeksi sukupuolen ja tunteiden säätelyn interaktiotermin. Interaktiotermi 

muodostettiin kertomalla tunteiden säätelyn keskistetty summamuuttuja sukupuolen muuttujalla 

(0,1). Askeleet olivat samat sekä lineaarisessa että logistisessa regressioanalyysissa. Korvasimme 

taustamuuttujien puuttuvat arvot niiden keskiarvoilla, jotta otoskoko ei vähentyisi puuttuvan 

taustatiedon vuoksi. 
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3. TULOKSET 

 

 

3.1. Kuvailevat tulokset  

 

 

Analyyseissamme mukana olevat äidit olivat tutkimuksen alkaessa iältään 20–47 -vuotiaita (ka = 

33.6, kh = 3.8) ja isät 24–58 -vuotiaita (ka = 36.1, kh = 5.3). Aineistomme vanhemmat olivat 

keskimääräisiä suomalaisia vanhempia iäkkäämpiä, sillä Suomessa vuonna 2018 synnyttäneiden 

naisten keski-ikä oli 31.1 vuotta ja isäksi tulleiden miesten 33.5 vuotta (Suomen virallinen tilasto, 

2018). Äideistä 33.7 %:lla oli korkeakoulutus, 41.9 %:lla oli opistotasoinen koulutus ja 12.5 %:lla 

ammattikoulutus. Isistä 41.0 %:lla oli korkeakoulutus, 29.5 %:lla opistotasoinen koulutus ja 22.7 

%:lla ammattikoulutus. Lopuilla vanhemmista ei ollut koulutusta tai he olivat opiskelijoita. Suurin 

osa pariskunnista oli tutkimuksen alkaessa avioliitossa (71.3 %) tai avoliitossa (28.4 %). 

     Keskilapsuuden mittauskerralla hieman yli puolet tutkituista oli tyttöjä (56.5 %). Lapset olivat 

iältään 7–8 -vuotiaita (tarkempaa ikätietoa ei ollut saatavilla). Lapsen tunteiden säätelyä kuvaavan 

muuttujan keskiarvo oli 3.92 ja keskihajonta 0.48 (arvot vaihtelivat välillä 2.89 – 5.00; mitta-asteikko 

1-5). Lapset siis säätelivät tunteita vanhempiensa arvion mukaan varsin hyvin. Tytöt säätelivät 

vanhempien arvion mukaan tunteitaan poikia paremmin (t(330) = 2.77, p = .006). 

     Myöhäisnuoruuden mittauskerralla poikia oli 40.3 % ja tyttöjä 55.6 %. Sukupuoltaan 

määrittelemättömät nuoret (2.1 %) jätettiin lopullisista analyyseista pois pienen ryhmäkoon vuoksi. 

Nuoret olivat iältään 17─19 -vuotiaita (ka = 18.2, kh = 0.4). Suurin osa nuorista asui edelleen 

molempien vanhempiensa luona (69.7 %). Pelkästään äidin luona asui 12.8 % ja pelkästään isän luona 

2.4 % nuorista. Vuorottain jommankumman vanhemman luona asui 11.6 %. Yksin, kämppiksen tai 

puolison kanssa asui 3.3 % nuorista. Lähes kaikki olivat suorittaneet peruskoulun loppuun. Valtaosa 

nuorista opiskeli lukiossa (77.1 %) tai ammattikoulussa (13.8 %). Loput kävivät töissä (3.1 %), olivat 

työttömänä (1.2 %) tai tekivät jotakin muuta (4.9 %).  

     Taulukosta 1 näkee, kuinka suuri osa aineistomme nuorista, tytöt ja pojat eroteltuna, kärsi 

diagnosoiduista mielenterveyden ongelmista ylipäänsä ja kuinka moni kärsi nimenomaan 

masennuksesta, ahdistuksesta tai päihdeongelmasta. Hieman useammalla kuin joka kymmenennellä 

oli diagnosoitu jokin mielenterveyden tai neuropsykiatrinen häiriö. Diagnoosin saaneilla nuorilla 

yleisimmät häiriöt olivat masennus (60.5 %) ja ahdistus (48.8 %), joiden välillä esiintyi myös 
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huomattavaa päällekkäisyyttä. Taulukko 1 havainnollistaa myös nuorten päihteiden käyttöä ja 

päihdekokeiluita. Suurin osa nuorista oli käyttänyt alkoholia vähintään kerran. Kuukausittain tai 

harvemmin kaikista nuorista alkoholia käytti 36.9 % (pojat: 37.9 %, tytöt: 36.2 %), 2–4 kertaa 

kuukaudessa 34.5 % (pojat: 35.2 %, tytöt: 34.0 %) ja 2–3 kertaa viikossa 3.6 % (pojat: 4.1 %, tytöt: 

3.2 %). Aineistomme nuorista nikotiinituotteita oli kokeillut vähintään kerran hieman yli kolmannes. 

Eniten oli kokeiltu tupakkaa (27.8 %). Nuuskaa oli kokeillut vähintään kerran 24.9 % ja 

sähkösavukkeita 19.5 % vastaajista. Huumeiden käyttö ei ollut aineistossamme kovin yleistä. Eniten 

oli kokeiltu marihuanaa tai hasista, joita oli kokeillut vähintään kerran 20.1 % aineistomme nuorista. 

Kovia huumeita (heroiini, reseptilääkkeet, ekstaasi, amfetamiini, subutex, kokaiini, lsd ja gamma) oli 

kokeillut vähintään kerran 8.4 % vastaajista. 

TAULUKKO 1. Diagnosoidut mielenterveyden häiriöt sekä päihdekokeilut 

myöhäisnuoruudessa (n = 330) 

 Tytöt Pojat Yhteensä 

 % n % n % n 

Diagnosoidut mielenterveyshäiriöt 16.5 % 31 9 % 13 13.2 % 44 

Diagnosoitu masennus 10.6 % 20 4.1 % 6 7.8 % 26 

Diagnosoitu ahdistus 8.5 % 16 3.4 % 5 6.3 % 21 

Diagnosoitu päihdeongelma 0 % 0 0 % 0 0 % 0 

Kokeillut alkoholia 73.4 % 138 77.2 % 112 75.1 % 250 

Kokeillut nikotiinituotteita 29.3 % 55 51.7 % 75 39.0 % 130 

Kokeillut huumeita 22.9 % 43 24.8 % 36 23.7 % 79 

 

     Taulukosta 2 näkee tutkimuksessa käytettävien muuttujien väliset korrelaatiot. Korrelaatiot on 

katsottu selittävän ja selitettävien muuttujien osalta jatkuvista keskiarvosummamuuttujista. 

Taulukosta näkee, että selittävä muuttujamme (tunteiden säätely) ei korreloinut yhdenkään 

selitettävän muuttujan kanssa. Kuitenkin mielenterveyden kokonaissummamuuttuja ja sen alaskaalat 

korreloivat vahvasti keskenään. Myös päihteiden käytön kokonaissummamuuttuja korreloi sen 

alaskaaloihin. Huumeiden käyttö oli ainoa päihteiden käytön alaskaala, joka korreloi mielenterveyden 

kokonaissummamuuttujan, masennuksen ja vihanhallinnan kanssa. Nuoren ikä korreloi odotetusti 

päihteiden käytön kokonaissummamuuttujaan sekä alkoholin ja nikotiinituotteiden käyttöön siten, 

että vanhemmat vastaajat ilmoittivat käyttävänsä päihteitä nuorempia enemmän. 
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     Mikään tarkastelluista taustamuuttujista ei ollut yhteydessä sekä selitettävään että selittävään 

muuttujaan, joten valitsimme analyysien taustamuuttujan puhtaasti teoreettisen tiedon pohjalta. 

Valitsimme taustamuuttujaksi nuoren iän ainoastaan päihteiden käyttöä koskeviin malleihin. 

Tutkittavat olivat T6 vaiheessa 17–19 -vuotiaita, jolloin alkoholin ja tupakan saanti helpottuu niiden 

oston muuttuessa lailliseksi 18 -vuotta täyttäneillä, joten päättelimme, että ikä vaikuttaa päihteiden 

käyttöön huomattavasti.  
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TAULUKKO 2.  Muuttujien tunnusluvut ja niiden väliset korrelaatiot (n = 330)

** p < .01, * p < .05

 ka kh vaihteluväli 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 

1. Nuoren ikä 18.25 .35 17.52 – 18.92 -          

2. Mielenterveys 1.68 .50 1 – 3.47 .06 -         

3. Masennus 1.60 .64 1 – 4.00 .04 .90** -        

4. Ahdistus 1.87 .66 1 – 3.77 .08 .92** .75** -       

5. Vihanhallinta 1.57 .40 1 – 3.30 .03 .76** .54** .60** -      

6. Päihteiden kokonaiskäyttö 1.37 .40 1 – 3.80 .20** .04 .02 -.01 .14** -     

7. Alkoholi 2.11 .87 1 – 4.00 .27** -.02 -.05 -.06 .12* .81** -    

8. Nikotiinituotteet 1.41 .61 1 – 3.33 .15** -.03 -.05 -.07 .10 .76** .60** -   

9. Huumeet 1.09 .24 1 – 3.25 .08 .11* .11* .07 .12* .82** .40** .46** -  

10. Tunteiden säätely 3.92 .48 2.81 – 5.00 -.03 -.03 -.03 .01 -.09 -.07 -.06 -.08 -.04 - 
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3.2. Keskilapsuuden tunteiden säätelyn yhteys myöhäisnuoruuden mielenterveyteen ja 

päihteiden käyttöön 

 

 

Ensimmäisenä tutkimuskysymyksenämme tarkastelimme keskilapsuuden tunteiden säätelyn yhteyttä 

myöhäisnuoruuden mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön. Taulukosta 3 näkee muuttujien 

betakertoimet ja mallin selitysasteen muutokset. Vastoin hypoteesiamme keskilapsuuden tunteiden 

säätely ei ennustanut myöhäisnuoruuden mielenterveyttä. Keskilapsuuden tunteiden säätelyn 

sisältävä malli oli tilastollisesti merkitsevä ennustettaessa myöhäisnuoruuden 

kokonaismielenterveyttä (F(2, 330) = 20.51, p < .001), masennusta (F(2, 330) = 13.69, p < .001), 

ahdistusta (F(2, 330) = 33.74, p < .000) ja vihanhallintaa (F(2, 330) = 4.09, p = .018), mutta mallien 

ainoa merkitsevä selittäjä oli nuoren sukupuoli. Naissukupuoli ennusti korkeampia pisteitä 

kokonaismielenterveydessä sekä kaikissa alaskaaloissa. Mielenterveyden kokonaissummamuuttujan 

(p = .115) ja ahdistuksen (p = .344) kohdalla tunteiden säätelyn lisääminen malliin ei lisännyt sen 

selitysvoimaa tilastollisesti merkitsevästi. Masennuksen (p = .092) ja vihanhallinnan (p = .072) osalta 

tunteiden säätelyn lisääminen malliin lisäsi selitysvoimaa marginaalisen merkitsevästi. 

     Keskilapsuuden tunteiden säätely ei hypoteesimme vastaisesti ennustanut myöskään 

myöhäisnuoruuden päihteiden käyttöä. Taulukosta 4 näkee päihteiden kokonaiskäytön sekä 

alkoholinkäytön mallien muuttujien betakertoimet ja selitysasteen muutokset. Taulukosta 5 näkee 

nikotiinituotteiden ja huumeiden käytön mallien selitysasteet, selittäjien kertoimet ja riskikertoimet. 

Keskilapsuuden tunteiden säätelyn ja valitun taustamuuttujan (nuoren ikä) sisältävä malli oli 

tilastollisesti merkitsevä ennustettaessa päihteiden kokonaiskäyttöä (F(3, 330) = 9.45, p < .001) sekä 

alkoholin (F(3, 330) = 12.35, p < .001) ja nikotiinituotteiden (χ2(3, 330) = 25.71, p < .001) käyttöä, 

mutta mallin ainoat merkitsevät selittäjät olivat nuoren ikä ja sukupuoli. Korkeampi ikä ja 

miessukupuoli ennustivat korkeampia pisteitä. Huumeiden käytön (χ2(3, 330) = 2.59, p = .460) osalta 

malli ei ollut tilastollisesti merkitsevä. Myöskään päihteiden kokonaiskäytön (p = .312), alkoholin (p 

= .535), nikotiinituotteiden (p = .877) tai huumeiden (p = .482) käytön kohdalla tunteiden säätelyn 

lisääminen malliin ei lisännyt sen selitysvoimaa merkitsevästi.
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TAULUKKO 3. Keskilapsuuden tunteiden säätelyn yhteys myöhäisnuoruuden mielenterveyteen ja sukupuolen moderoiva vaikutus (n = 330) 

 Mielenterveys Masennus Ahdistus Vihanhallinta 

Muuttujat β t ∆R2 β t ∆R2 β t ∆R2 β t ∆R2 

Askel 1: Moderaattori   .10**   .07**   .17**   .02* 

    1. Sukupuoli -.33 -6.35**  -.27 -5.12**  -.42 -8.20**  -.13 -2.43*  

Askel 2: Selittävä muuttuja   .01      .00   .01 

    2. Keskilapsuuden tunteiden säätely -.10 -1.44  -.13 -1.76 .01 -.07 -.96  -.10 -1.29  

Askel 3: Interaktiotermi   .00      .00   .00 

    3. Sukupuoli x tunteiden säätely .03 .40  .06 .77 .00 .03 .39  -.00 -.05  

β = standardoitu regressiokerroin mallin viimeiseltä askeleelta, ΔR2 = selitysasteen muutos ** p < .01, * p < .05 

 

TAULUKKO 4. Keskilapsuuden tunteiden säätelyn yhteys myöhäisnuoruuden päihteiden käyttöön ja sukupuolen moderoiva vaikutus (n = 330) 

β = standardoitu regressiokerroin mallin viimeiseltä askeleelta, ΔR2 = selitysasteen muutos ** p < .01, * p < .05

 Päihteiden käyttö Alkoholi 

Muuttujat β t ∆R2 β t ∆R2 

Askel 1: Taustamuuttuja   .06**   .07** 

    1. Nuoren ikä .23 4.32**  .26 4.89**  

Askel 2: Moderaattori   .02*   .03* 

    2. Sukupuoli .14 2.55*  .17 3.22*  

Askel 3: Selittävä muuttuja   .00   .00 

    3. Keskilapsuuden tunteiden säätely -.07 -.92  -.04 -.61  

Askel 4: Interaktiotermi   .00   .00 

3. Sukupuoli x tunteiden säätely 

 

.02 .26  .02 .23  
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3.3. Sukupuolen moderoiva vaikutus keskilapsuuden tunteiden säätelyn ja 

myöhäisnuoruuden mielenterveyden sekä päihteiden käytön välillä 

 

 

Toisena tutkimuskysymyksenämme tarkastelimme, muunsiko sukupuoli keskilapsuuden tunteiden 

säätelyn ja myöhäisnuoruuden mielenterveyden sekä päihteiden käytön välistä yhteyttä.  Hypoteesin 

vastaisesti sukupuoli ei moderoinut tunteiden säätelyn ja mielenterveyden yhteyttä   

kokonaissummamuuttujan tai minkään alaskaalan (masennus, ahdistus, vihanhallinta) kohdalla (ks. 

Taulukko 3). Sukupuolen, tunteiden säätelyn ja interaktiotermin sisältävä malli ennusti 

mielenterveyttä (F(3, 330) = 13.69, p < .001), masennusta (F(3, 330) = 9.31, p < .001), ahdistusta 

(F(3, 330) = 22.49, p < .001) ja vihanhallintaa (F(3, 330) = 2.72, p = .045) tilastollisesti merkitsevästi. 

Mallin kolmas askel eli interaktiotermin lisääminen malliin ei kuitenkaan lisännyt sen selitysvoimaa 

merkitsevästi mielenterveyden kokonaissummamuuttujan tai minkään alaskaalan kohdalla.  

     Hypoteesin vastaisesti sukupuoli ei moderoinut myöskään tunteiden säätelyn ja päihteiden käytön 

yhteyttä. Taulukosta 4 ja 5 näkee, miten nuoren sukupuoli moderoi tunteiden säätelyn yhteyttä 

päihteiden käytön kokonaissummamuuttujaan ja alaskaaloihin. Taustamuuttujan, sukupuolen, 

tunteiden säätelyn ja interaktiotermin sisältävä malli ennusti päihteiden kokonaiskäyttöä (F(4, 330) = 

7.09, p < .001) sekä  alkoholin (F(4, 330) = 9.25, p < .001) ja nikotiinituotteiden (χ2(4, 330) = 26.44, 

p < .001) käyttöä. Huumeiden käytön kohdalla taustamuuttujan, sukupuolen, tunteiden säätelyn ja 

interaktiotermin sisältävällä mallilla ei ollut tilastollista selitysvoimaa (χ2(4, 330) = 2.77, p = .597). 

Neljännen askeleen lisääminen ei lisännyt mallin selitysvoimaa päihteiden kokonaiskäytön tai 

minkään alaskaalan kohdalla.   

TAULUKKO 5. Keskilapsuuden tunteiden säätelyn yhteys myöhäisnuoruuden nikotiinituotteiden ja 

huumeiden käyttöön sekä sukupuolen moderoiva vaikutus (n = 330) 

B = regressiokerroin viimeiseltä askeleelta, R2 = Nagelkerke R2, ** p < .01, * p < .05 

 Nikotiinituotteet Huumeet 

Muuttujat B R2 Riskikerroin B R2 Riskikerroin 

Askel 1: Taustamuuttuja  .03   .01  

    1. Nuoren ikä .89*  2.42 .52  1.68 

Askel 2: Moderaattori  .10   .01  

    2. Sukupuoli .99**  2.66 .09  1.10 

Askel 3: Selittävä muuttuja  .10   .01  

    3. Keskilapsuuden tunteiden säätely .17  1.19 -.30  .74 

Askel 4: Interaktiotermi  .10   .01  

    4. Sukupuoli x tunteiden säätely -.21  .81 .12  1.13 
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4. POHDINTA 

 

 

Tunteet ovat inhimillisen kokemuksemme keskiössä läpi elämänkaaren. Ne palvelevat hyödyllisiä 

tarkoitusperiä kertoessaan meille mikä on tärkeää, mikä sietokykymme ylittävää ja millaisia asioita 

kannattaa lähestyä tai välttää (Cole ym., 1994). Toimiakseen adaptiivisuutta edistävästi tunteet 

vaativat kuitenkin myös säätelyä. Tunteiden säätelyllä tarkoitetaan tunteen ilmenemismuodon, 

voimakkuuden ja keston muovaamista (Martin & Ochsner, 2016; Morris ym., 2007). Tunteiden 

säätelyn kehitys alkaa lapsen ja vanhemman yhteissäätelystä (Berking & Wupperman 2012; Gross, 

2015; Morris ym., 2007), mutta etenee kehityksen myötä, erityisesti keskilapsuuden ja nuoruusiän 

kuluessa kohti yhä itsenäisempää säätelyä (Cole ym., 2009; Gross, 2015; Patel ym., 2007). Onnistunut 

tunteiden säätely vaikuttaa merkittävästi yksilön hyvinvointiin, sillä tehokkaan tunteiden säätelyn 

tiedetään olevan yhteydessä esimerkiksi parempaan mielenterveyteen, tasapainoisempiin sosiaalisiin 

suhteisiin sekä menestymiseen opinnoissa ja työelämässä (Calkins ym, 2019; Gross, 2014, Perry ym., 

2017). Tunteiden säätelyn pitkäaikaisista vaikutuksista yksilön hyvinvointiin tiedetään kuitenkin 

vasta melko vähän.  

     Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millä tavalla keskilapsuuden tunteiden säätely 

vaikuttaa myöhäisnuoruuden mielenterveyteen ja päihteiden käyttöön. Tutkimme lisäksi, muuntaako 

sukupuoli tunteiden säätelyn ja mielenterveyden sekä päihteiden käytön välistä yhteyttä. 

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen osalta oletimme vähäisen aiemman tutkimustiedon (Calkins ym., 

2019; Pardini ym., 2004; Perry ym., 2017) pohjalta lapsuuden tunteiden säätelyn ongelmien lisäävän 

nuoruuden mielenterveyden ongelmia ja päihteiden käyttöä. Tässä tutkimuksessa keskilapsuuden 

tunteiden säätely ei kuitenkaan oletustemme vastaisesti ollut yhteydessä myöhäisnuoruuden 

mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön. Tulos on yllättävä, sillä tunteiden säätelyn ongelmat 

liittyvät läheisesti sekä mielenterveyden että päihteiden käytön ongelmiin ja esimerkiksi monissa 

psykososiaalisissa interventioissa keskitytäänkin juuri tunteiden muokkaamiseen (Aldao ym., 2010). 

Syy puuttuville tuloksillemme saattaakin löytyä ilmiöiden sijasta asetelmastamme ja otoksestamme.  

     Taustakirjallisuuteen ja mielenterveyden ongelmien esiintyvyyteen pohjaten oletimme myös, että 

keskilapsuuden tunteiden säätelyn ongelmat johtaisivat nuoruudessa tytöillä vahvemmin 

masennukseen sekä ahdistukseen ja pojilla vihanhallinnan ongelmiin sekä lisääntyneeseen päihteiden 

käyttöön. Tässä tutkimuksessa sukupuoli ei kuitenkaan muuntanut tunteiden säätelyn vaikutusta 

mielenterveyteen tai päihteiden käyttöön, mikä on samansuuntainen löydös kuin ainoassa 

löytämässämme aiemmassa pitkittäistutkimuksessa, jossa sukupuolen vaikutus otettiin huomioon 
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(Perry ym., 2017). Tämä viittaa siihen, että huonompi kyky säädellä tunteita ei lisää erityisesti 

kummankaan sukupuolen riskiä tiettyihin mielenterveyden tai päihteiden käytön ongelmiin.  

 

 

4.1. Keskilapsuuden tunteiden säätelyn yhteys myöhäisnuoruuden mielenterveyteen  

 

 

Emme löytäneet yhtään pitkän aikavälin tutkimusta, jossa olisi tarkasteltu lapsuuden tunteiden 

säätelyn yhteyttä nuoruudessa ilmeneviin sekä internalisoiviin että eksternalisoiviin oireisiin. 

Monissa aiemmissa tutkimuksissa on keskitytty ainoastaan eksternalisoivien oireiden tarkasteluun, 

vaikka on selvää, että mielenterveyden haasteet voivat näyttäytyä yksilöstä riippuen joko sisään- tai 

ulospäin suuntautuvina oireina tai molempina. Jos tutkitaan vain yhdenlaista oirekuvaa, ei välttämättä 

tavoiteta tunteiden säätelyn moninaisia yhteyksiä mielenterveyteen. Internalisoivien oireiden 

liittäminen mukaan tarkasteluun onkin tärkeää, sillä heikon tunteiden säätelyn ja sisäänpäin 

suuntautuvan oirehdinnan välillä on todettu toisinaan jopa ulospäin suuntautuvia oireita selkeämpi 

yhteys (Aldao ym., 2010; Neumann ym., 2010). Tutkimuksemme loi näin ollen uutta ja tarvittavaa 

tietoa lapsuuden tunteiden säätelyn yhteydestä sekä sisäisesti että ulkoisesti ilmeneviin 

mielenterveyden oireisiin nuoruudessa.   

     Tuloksemme yhteyden puuttumisesta keskilapsuuden tunteiden säätelyn ja myöhäisnuoruuden 

mielenterveyden välillä on kuitenkin ristiriidassa ainoan löytämämme, vain eksternalisoiviin oireisiin 

keskittyvän pitkän aikavälin tutkimuksen kanssa, jossa havaittiin tehokkaan tunteiden säätelyn 

viisivuotiaana olevan yhteydessä vähäisempiin oireisiin nuoruudessa (Perry ym., 2017). Samoin 

tuloksemme ovat ristiriidassa Röllin ja kumppaneiden (2012) katsausartikkelin sekä McLaughlinin ja 

kumppaneiden (2011) tutkimuksen kanssa, joissa tunteiden säätelyn merkitystä mielenterveydelle 

tarkasteltiin lyhyemmällä aikavälillä ja havaittiin yhteyksiä nuoren aggressiiviseen käytökseen sekä 

ahdistuneisuuteen. Valtaosa tunteiden säätelyn ja mielenterveyden yhteyttä tarkastelleista aiemmista 

tutkimuksista on kuitenkin ollut poikkileikkaustutkimuksia. Niissä on löydetty selkeä yhteys 

tunteiden säätelyn ja internalisoivien sekä eksternalisoivien oireiden välille. Tunteiden alisäätelyn ja 

toimimattomien säätelystrategioiden käytön on huomattu olevan yhteydessä lisääntyneisiin 

mielenterveyden ongelmiin, kuten esimerkiksi masennukseen, ahdistukseen ja aggressiivisuuteen 

(Aldao ym., 2010; Berking & Wupperman, 2012; Weinberg & Klonsky, 2009).   

     Vaikka emme löytäneet tutkimuksessamme tilastollisesti merkitsevää yhteyttä keskilapsuuden 

tunteiden säätelyn ja myöhäisnuoruuden mielenterveyden välille, tulokset antavat kuitenkin pieniä 
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viitteitä siitä, että keskilapsuuden tunteiden säätely voisi olla yhteydessä myöhäisnuoruuden 

masennukseen ja vihanhallintaan. Tunteiden säätelyn lisääminen regressiomalliin tuotti masennuksen 

ja vihanhallinnan kohdalla marginaalisesti merkitsevän selitysasteen muutoksen. Mahdollinen yhteys 

vihanhallintaan olisi samansuuntainen tulos aikaisemman tutkimuksen kanssa (Röll ym., 2012), 

masennuksen osalta aihetta ei ole tutkittu pitkittäisasetelmalla aikaisemmin. Tulos voi merkitä sitä, 

että erityisesti masennuksessa ja vihanhallinnan ongelmissa tunteiden säätelyllä on pitkäaikaista 

ennustearvoa. Tulokseen on kuitenkin suhtauduttava varoen, sillä yhteys oli ainoastaan marginaalinen 

ja masentuneisuutta mittaavien kysymysten reliabiliteetti oli tutkimuksessamme huono. Lisäksi, 

vihanhallintaa koskevat tulokset voivat selittyä sillä, että monet väittämät, joilla vihanhallintaa oli 

mitattu nuoruudessa kuvastavat hyvin pitkälti tunteiden säätelyä. Väittämät kuten: ”kun suutun, 

haluan rikkoa jotain” tai ”kun suutun, haluan satuttaa jotakuta” heijastavat sitä, kuinka hyvin yksilö 

pystyy vihaisena rauhoittamaan itseään tunteiden säätelykeinoilla. Tunteiden säätely ja vihanhallinta 

olivatkin tutkimuksessamme osittain päällekkäisiä ilmiöitä, joten on yllättävää, että ne eivät olleet 

selkeämmässä yhteydessä toisiinsa. Yhteys vihanhallintaan olisi mahdollisesti löytynyt, jos olisimme 

tutkineet keskilapsuuden tunteiden säätelyn osalta vihan säätelyä erikseen kokonaissäätelyn sijasta.  

     Sukupuoli ei muokannut tunteiden säätelyn ja mielenterveyden välistä yhteyttä 

tutkimuksessamme. Aiempi tutkimus aiheesta puuttuu lähes kokonaan, mutta tuloksemme on 

samansuuntainen Perryn ja kumppaneiden (2017) tutkimuksen kanssa, jossa sukupuolen vaikutus 

tunteiden säätelyn ja mielenterveyden yhteyteen otettiin huomioon, mutta eroja ei löydetty. Samalla 

tuloksemme on kuitenkin ristiriidassa Röllin ja kumppaneiden (2012) katsausartikkelin sekä 

Eisenbergin ja kumppaneiden (2001) tutkimuksen kanssa, joissa heikomman tunteiden säätelyn 

havaittiin olevan yhteydessä ainoastaan tai erityisesti tyttöjen oirehdintaan.  Aiemmissa tutkimuksissa 

onkin korostettu tarvetta tutkia sukupuolen merkitystä mielenterveyden ongelmien ennustajana (Röll 

ym., 2012), joten tutkimuksemme tuo lisää tietoa tähän vähän tutkittuun aiheeseen.  

     Sukupuoli kuitenkin ennusti tutkimuksessamme mielenterveyden ongelmia itsenäisesti. Tämä tuo 

arvokasta tietoa siitä, millä tavalla sukupuoli on yhteydessä nuorten mielenterveyteen ja mihin 

asioihin tulisi kiinnittää huomiota nuoruusikäisten mielenterveyden tukemisessa. Tytöt säätelivät 

tutkimuksessamme tunteitaan poikia paremmin keskilapsuudessa, mutta kärsivät silti enemmän 

mielenterveyteen liittyvistä oireista myöhäisnuoruudessa niin masennuksen, ahdistuksen kuin 

vihanhallinnankin kohdalla. Masennuksen ja ahdistuksen osalta tulokset olivat odotettavia, mutta 

vihanhallinnan kohdalla yllättäviä ottaen huomioon, että poikien on todettu ilmaisevan vihaa ja 

kärsivän käytöshäiriöistä tyttöjä enemmän (Chaplin & Aldao, 2013; Käytöshäiriöt: Käypä hoito -

suositus, 2018). Tulosta voi selittää se, että tutkimuksessamme vihanhallintaa mitanneet väittämät 
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eivät mitanneet suoranaisesti vihan toteuttamista vaan ainoastaan mielensisäistä halua toimia 

aggressiivisesti vihan alaisena. Tyttöjä saatetaankin kannustaa peittämään tunteitaan poikia 

enemmän, jolloin tunteet näyttäytyvät ennen kaikkea sisäisenä pahoinvointina, mikä tulee esille 

itsearvioinneissa. Lisäksi on mahdollista, että nyky-yhteiskunnassa on elementtejä, kuten 

ulkonäköpaineita, jotka haavoittavat erityisesti nuoruusikäisten tyttöjen mielenterveyttä, riippumatta 

tunteiden säätelytaidoista.  

 

 

4.2. Keskilapsuuden tunteiden säätelyn yhteys myöhäisnuoruuden päihteiden käyttöön 

 

 

Tunteiden säätelyn voidaan olettaa liittyvän päihteiden käyttöön itselääkitys-hypoteesin mukaisesti 

(Khantzian, 1997). Hypoteesin mukaan yksilö käyttää päihteitä helpottaakseen oloaan, kun muut 

tunteiden säätelykeinot eivät ole riittäviä. Aiempi pitkittäistutkimus lapsuuden tunteiden säätelyn 

yhteydestä nuoren päihteiden käyttöön on kuitenkin vähäistä. Tuloksemme puuttuvasta yhteydestä 

keskilapsuuden tunteiden säätelyn ja nuoruuden päihteiden käytön välillä on ristiriidassa 

löytämiemme kahden aiemman pitkittäistutkimusten kanssa, joissa raportoitiin yhteys lapsen 

ongelmallisen vihan säätelyn ja päihteiden käytön välillä (Calkins ym., 2019; Pardini ym., 2004). 

Esimerkiksi Calkins ja kumppanit (2019) havaitsivat tutkimuksessaan, että lapset, joiden äidit 

arvioivat näiden ilmaisevan voimakkaasti vihaa viisivuotiaana, käyttivät muita todennäköisemmin 

päihteitä 15-vuotiaana. Yhteys tunteiden säätelyn ja päihteiden käytön välille on löydetty myös 

monissa poikkileikkaustutkimuksissa, joissa nuorten tunteiden säätelyongelmien on havaittu olevan 

yhteydessä lisääntyneeseen alkoholin ja huumeiden käyttöön (Berking & Wupperman, 2012; Dingle 

ym., 2018; Weinberg & Klonsky, 2009; Wilcox ym., 2016). 

     Tunteiden säätelyn ongelmat eivät kuitenkaan ole ainoa syy sille, miksi nuoret käyttävät päihteitä. 

Sosiaalisen oppimisen hypoteesin (social learning hypothesis) mukaisesti nuorten päihteiden 

käyttöön vaikuttavat myös opitut uskomukset ja asenteet päihteiden vaikutuksista sekä sosiaaliset 

tilanteet, jotka kannustavat esimerkiksi juomiseen (Thomlinson & Brown, 2012). Nuoret siis 

käyttävät päihteitä pitääkseen hauskaa, ollakseen ikätovereidensa seurassa ja kuuluakseen porukkaan. 

Ystävien korkeamman määrän ja sosiaalisten suhteiden ongelmattomuuden onkin toisinaan löydetty 

olevan yhteydessä lisääntyneeseen alkoholin käyttöön nuoruudessa (Kivimäki ym., 2014). Tunteiden 

säätelyn ja päihteiden käytön yhteyden puuttuminen tutkimuksessamme saattaakin siis johtua siitä, 
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että lapsuudessa mitattu tunteiden säätely ei ollut tarpeeksi vahva selittävä tekijä siinä 

kokonaisuudessa, joka ohjaa nuorten päihteiden käyttöä. 

     Tunteiden säätelyn ja päihteiden käytön välisen yhteyden puuttuminen voi selittyä myös 

tutkimusasetelmallamme. Ensinnäkin, päihteiden käyttöä on mitattu eri tutkimuksissa eri tavoin. 

Pardinin ja kumppaneiden (2004) tutkimuksessa vaikutus löydettiin aiempaan alkoholin käytön 

aloittamiseen, kun taas me tarkastelimme alkoholin osalta käyttökertojen, juomien ja humalahakuisen 

juomisen määrää. Toiseksi se, että molemmissa aiemmissa pitkittäistutkimuksissa oli tarkasteltu 

tunteiden säätelyä ainoastaan vihan säätelyn osalta voi vaikuttaa tuloksiin. Jos viha on erityisen 

kriittinen säädeltävä tunne päihteiden käyttöä ennustettaessa, meidän tutkimuksessamme vaikutus 

saattoi jäädä puuttumaan, koska tarkastelimme tunteiden säätelyä vain kaikkien tunteiden 

yhteissäätelynä. Kolmanneksi, molemmissa löytämissämme pitkittäistutkimuksissa päihteiden 

käyttöä oli mitattu keskinuoruudessa, kun taas meidän tutkimuksessamme nuoret olivat jo 

aikuisuuden kynnyksellä. Calkinsin ja kumppaneiden (2019) sekä Pardinin ja kumppaneiden (2004) 

tutkimuksissa tarkasteltiin päihteiden käytön aloittamista ja ensimmäisiä kokeiluja, kun taas meidän 

tutkimuksessamme nuoret saattoivat olla jo täysi-ikäisiä ja käyttäneet päihteitä mahdollisesti jo 

pidemmän aikaa. Voikin olla, että lapsuuden tunteiden säätelyn yhteys nuoruusiän päihteiden 

käyttöön kytkeytyy erityisesti varhaisiin päihdekokeiluihin, minkä vuoksi yhteys jäi puuttumaan 

meidän tutkimuksessamme.  

     Sukupuolen muuntavaa vaikusta tunteiden säätelyn ja päihteiden käytön yhteyteen on tutkittu 

todella vähän. Ainoassa löytämässämme pitkän aikavälin tutkimuksessa Brook ja kumppanit (1992) 

eivät havainneet sukupuolen vaikuttavan lapsuudessa arvioidun aggressiivisuuden, minkä voidaan 

katsoa heijastavan epäonnistunutta tunteiden säätelyä (Uhl ym., 2019), ja myöhemmän huumeiden 

käytön väliseen yhteyteen. Tulos on samansuuntainen meidän tuloksemme kanssa, jossa sukupuolen 

ei havaittu muuntavan tunteiden säätelyn ja päihteiden käytön yhteyttä. Sukupuoli ennusti kuitenkin 

itsenäisesti päihteiden käyttöä siten, että pojat käyttivät tyttöjä todennäköisemmin alkoholia ja 

nikotiinituotteita sekä päihteitä kokonaisuudessaan. Voikin siis olla, että suuremmassa roolissa 

päihteiden käytössä ovat nyky-yhteiskunnan odotukset ja realiteetit siitä, miten sukupuolet käyttävät 

päihteitä, kuin se miten eri sukupuolet turvautuvat päihteisiin säädelläkseen tunteitaan.  
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4.3. Tunteiden säätelyn ja hyvinvoinnin välisen yhteyden puuttumisen selitysmalleja 

 

 

Yhteyden puute keskilapsuuden tunteiden säätelyn ja myöhäisnuoruuden hyvinvoinnin välillä voi 

selittyä ainakin kolmenlaisten aineistoomme ja asetelmaamme liittyvien tekijöiden kautta. Ensiksi, 

aineistomme koostui yleisesti varsin hyvinvoivista perheistä. Mielenterveyden ongelmat ja 

päihdeongelmat ovat osittain periytyviä ja todennäköisempiä matalan koulutustason sekä 

sosioekonomisen aseman väestöllä (Suvisaari ym., 2009; THL, 2017). Esimerkiksi vanhempien 

alhainen koulutustaso, samoin kuin nuoren oma lyhyt koulutusura ja syrjäytyminen lisäävät nuorilla 

riskiä päihde- ja mielenterveysongelmien kehittymiseen (THL, 2017). Suurimmassa osassa meidän 

tutkimukseemme osallistuneista ja myöhäisnuoruuteen asti mukana pysyneistä perheistä vanhemmat 

olivat korkeasti koulutettuja ja nuoret itse opiskelivat lukiossa. Molemmat tekijät ovat saattaneet 

johtaa perheiden ja nuorten parempaan hyvinvointiin. Sekä päihteiden käyttö että 

mielenterveysongelmat olivatkin aineistossamme melko vähäisiä. Erityisesti nikotiinituotteiden ja 

huumeiden käytön osalta päihteiden käyttäjiä oli aineistossamme niin vähän, että luotettavaa 

lineaarista regressiota ei voitu tehdä. Nämä asiat saattoivat johtaa siihen, että erot nuorten 

hyvinvoinnissa eivät tulleet tutkimuksessamme riittävästi esille. 

     Toinen keskeinen selitys tuloksillemme on aika kahden tutkimamme mittauskerran välissä. 

Tutkittavat olivat T4 vaiheessa 7–9 -vuotiaita ja T6 vaiheessa 17–19 -vuotiaita, joten aikaa 

mittauskertojen välissä kului noin 10 vuotta. Vaikka tunteiden säätelyä heijastavissa 

sosioemotionaalisen käyttäytymisen piirteissä tiedetään olevan jatkuvuutta lapsuudesta aikuisuuteen 

(Holodynski & Friedlmeier, 2005) ja tunteiden säätely kehittyy keskilapsuudessa voimakkaasti 

(Martin & Ochsner, 2016), yksilö käy kuitenkin teini-iässä läpi monia fyysisiä, psyykkisiä ja 

sosiaalisia muutoksia, jotka voivat yllättävästikin muuttaa psyykkisen hyvinvoinnin kulkua ja näin 

vaikeuttaa kehityksen pitkäaikaista ennustamista (Santrock, 2010). Keskilapsuudessa tunteiden 

säätelyä hankaloittaa myös siihen vaadittavien aivoalueiden, erityisesti etuotsalohkon hidas 

kehittyminen (Martin & Ochsner, 2016). Etuotsalohkon kehittyminen nuoruuden aikana avaa 

tunteiden säätelylle uusia mahdollisuuksia. Tunteiden säätely onkin jatkuvasti muokkautuva ja 

kehittyvä taito, joten säätelyongelmat voivat näkyä vain kyseisenä ajanhetkenä tai 

lähitulevaisuudessa. Yksilö saattaa muokata automaattisesti tunteiden säätelykeinojaan 

huomatessaan niiden olevan tehottomia, jolloin lapsuudenaikainen huono tunteiden säätely ei 

välttämättä näy enää nuoruudessa. Tunteiden säätelyn ja mielenterveyden sekä päihteiden käytön 

välillä on siis mahdollisesti yhteys, mutta se ei ulotu keskilapsuudesta myöhäisnuoruuteen asti. 
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      Kolmanneksi, aikaisemmista tutkimuksista eriävä tuloksemme voi johtua eroista tunteiden 

säätelyn mittaustavoissa. Eri tutkimuksissa tunteiden säätelyn määritelmä ja mittaustapa ovat 

vaihdelleet suuresti, mikä luonnollisesti heikentää tutkimusten vertailukelpoisuutta (Berking & 

Wupperman, 2012). Esimerkiksi Pardinin ja kumppaneiden (2004) tutkimuksessa käytetyn mittarin 

voidaan arvioida mitanneen spesifiä tunteiden säätelykykyä enemmän lapsen yleistä itsesäätelyä. 

Perryn ja kumppaneiden (2017) tutkimuksessa puolestaan mitattiin viisivuotiaiden tunteiden säätelyä 

paitsi vanhempien arviolla myös kokeellisella asetelmalla. Vanhemmat arvioivat tunteiden säätelyn 

osalta sitä, miten hyvin lapsi pystyi kestämään ja sanoittamaan tunteitaan sekä ilmaisemaan 

negatiivisia tunteita tilanteeseen sopivalla tavalla. Meidän tutkimuksessamme vanhemmat arvioivat 

sen sijaan lapsen kykyä rauhoittua tai saada olonsa paremmaksi itsenäisesti tai muiden avulla. 

Tällaiset hienotkin erot tunteiden säätelyn mittaustavoissa saattoivat osaltaan vaikuttaa 

tutkimustulosten erilaisuuteen.  

 

 

4.4. Tutkimuksen vahvuudet ja rajoitukset  

 

 

Tutkimukseemme liittyy vahvuuksia ja rajoituksia, jotka tulee huomioida tulosten tulkinnassa ja 

jatkotutkimusten suunnittelussa. Ensimmäisenä vahvuutena voidaan pitää tutkimuksen 

pitkittäistutkimusasetelmaa, jossa samoja perheitä seurattiin raskausajasta lähtien. 

Pitkittäistutkimuksen avulla voidaan saada sellaista tietoa, joka poikkileikkaustutkimuksella ei ole 

mahdollista. Toisena vahvuutena voidaan pitää tutkimuksemme melko suurta otoskokoa, mikä lisää 

tutkimuksemme luotettavuutta. Varsinkin pitkittäistutkimuksissa voi olla haasteellista saada otos 

pysymään tarpeeksi suurena, mutta saimme lopullisiin analyyseihin mukaan vielä yli 300 tutkittavaa. 

Kolmanneksi, keskilapsuuden tunteiden säätelyn vaikutusta myöhäisnuoruuden mielenterveyteen ja 

päihteiden käyttöön ei ole juurikaan tutkittu aikaisemmin pitkittäisasetelmalla. 

Poikkileikkaustutkimuksilla ei ole mahdollista saada tietoa asioiden syy-seuraussuhteista, mikä 

rajoittaa ilmiöiden kehityksellisen luonteen ymmärtämistä (Berking & Wupperman, 2012). 

Tutkimuksellamme oli siis ainutlaatuinen mahdollisuus tuottaa tärkeää tietoa tunteiden säätelyn 

kauaskantoisista vaikutuksista ja näin tukea mahdollisimman varhaista puuttumista mielenterveyden 

haasteisiin.  

     Tutkimuksemme keskeisenä rajoituksena voidaan pitää tutkimusprojektin aikana tapahtunutta 

katoa. Korkeakoulutetut vanhemmat olivat jo tutkimusprojektin alussa yliedustettuina 
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aineistossamme ja katoanalyysin perusteella korkeammin kouluttautuneiden isien lapset pysyivät 

muita paremmin mukana tutkimuksessa keskilapsuudesta nuoruusikään. Tämä vaikuttaa tulosten 

yleistettävyyteen. Lisäksi se saattoi vaikuttaa osallistuvien perheiden hyvinvoinnin kautta myös 

siihen, että erot lasten ja nuorten tunteiden säätelyssä, mielenterveydessä ja päihteiden käytössä eivät 

tulleet riittävästi esille. Myös tyttöjen mukana pysyminen poikia paremmin saattoi vaikuttaa 

tuloksiin, koska mielenterveyden häiriöiden esiintyvyydessä oli selviä sukupuolieroja.  

     Lapsen tunteiden säätelyn arviointi perustui yksinomaan vanhempien arvioon lapsen kyvystä 

säädellä tunteita. Vastaukset oli kuitenkin mahdollisuuksien mukaan kerätty molemmilta 

vanhemmilta, mikä paransi tulosten luotettavuutta. Toisaalta vanhemmat eivät kuitenkaan välttämättä 

pysty arvioimaan lastaan objektiivisesti, vaan vanhemman oman mielialan, persoonallisuuden ja 

vanhempi-lapsisuhteen tiedetään vaikuttavan arvioon (Raskin, Fosse & Easterbrooks, 2015; 

Kitamura ym., 2015). Vanhempien arvioissa saattaa myös ylikorostua ulospäin näkyvän tunteiden 

säätelyn onnistuminen tai epäonnistuminen lapsen mielensisäisen säätelyn kustannuksella. Lisäksi 

aineistomme lasten tunteiden säätely oli arvioitu keskimäärin varsin hyväksi, jolloin tunteiden 

säätelyn vaihtelu varsinkin huonomman säätelyn osalta jäi puuttumaan. Berkingin ja Wuppermanin 

(2012) mukaan luotettavin arvio tunteiden säätelykyvystä saadaan, kun itsearviointeja yhdistetään 

kokeellisiin menetelmiin. Tunteiden säätely vaatii paitsi käyttäytymisen inhibointia myös 

fysiologisten järjestelmien ja tarkkaavuuden säätelyä (Perry ym., 2017). Tulosten luottavuutta olisi 

siis voitu parantaa mittaamalla tunteiden säätelyä monitasoisilla arviointimenetelmillä eli 

yhdistämällä vanhempien arvioon myös fysiologisia mittauksia sekä lapsen oma ja ammattilaisen, 

esimerkiksi opettajan tai psykologin arvio.  

     Tapaa, jolla mielenterveyttä oli mitattu nuoruudessa, voidaan pitää sekä tutkimuksen vahvuutena 

että rajoituksena. Nuori oli täyttänyt kyselyn itse anonyymina itsearviointina, jolloin oli mahdollista 

saada tietoa nuoren subjektiivisesta kokemuksesta, mikä ei aina näy ulospäin. Itsearvioinnin 

käyttäminen voi kuitenkin johtaa itsearvioinneille tyypillisiin vinoumiin kuten siihen, että 

emotionaalisesti voimakkaimmat negatiiviset kokemukset vaikuttavat arviointeihin eniten 

riippumatta niiden kestosta (Fredrickson, 2000; Sato, & Kawahara, 2011). Eli äskettäiset 

elämäntapahtumat, jotka ovat herättäneet voimakkaita tunteita, esimerkiksi ero parisuhteesta tai 

huono koearvosana, voivat saada nuoren arvioimaan hyvinvointinsa negatiivisemmaksi kuin se 

todellisuudessa on. Myös mieliala kyselyä täytettäessä voi vääristää tuloksia joko myönteiseen tai 

kielteiseen suuntaan (Blaney, 1986; Gorlin ym., 2019). Nuori ei myöskään välttämättä ole paras 

mahdollinen arvioija omalle mielialalleen, koska objektiivista vertailua toisten mielialaan ei ole 

mahdollista tehdä. Itsearviointiin liittyviä vinoumia olisi voitu korjata yhdistämällä siihen 
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ammattilaisen arvio nuoren mielenterveydestä. Tämä ei kuitenkaan aineistomme suuren koon vuoksi 

olisi ollut ajallisesti tai taloudellisesti mahdollista.  

    Tutkimuksemme rajoituksena voidaan pitää myös masennusmittarin alhaista 

luotettavuuskerrointa, joka ei aivan yltänyt tieteellisessä tutkimuksessa vaaditulle tasolle. Tämä 

kertoo siitä, että mittari ei istunut aineistoomme hyvin, mikä saattoi johtua siitä, että aineistomme 

nuoret voivat pääosin hyvin. Käytimme mittaria rajoituksista huolimatta, koska BASC on yleisesti 

käytetty mielenterveyden mittari ja halusimme selvittää tunteiden säätelyn yhteyksiä myös pelkästään 

masennukseen. Alaskaalojen poistaminen olisi rajoittanut tutkimuksemme kykyä tunnistaa tunteiden 

säätelyn vaikutuksia erilaisiin mielenterveyden osa-alueisiin ja näin kaventanut tutkimustamme 

merkittävästi.  

 

 

4.5. Jatkotutkimuskohteet 

 

 

Jatkotutkimuksissa tulisi selvittää, toistuuko saamamme tulos lapsen tunteiden säätelyn ja nuoruuden 

mielenterveyden sekä päihteiden käytön puuttuvasta yhteydestä eri aineistoilla ja eri asetelmilla. 

Jatkotutkimukset voisivat keskittyä erityisesti masennukseen ja vihanhallinnan ongelmiin, koska 

meidän tutkimuksemme antoi viitteitä niiden mahdollisesta yhteydestä. Olisi mielenkiintoista 

selvittää, löydettäisiinkö yhteys tunteiden säätelyn ja mielenterveyden sekä päihteiden käytön välille, 

jos tutkimusotos olisi vielä isompi ja sisäisesti heterogeenisempi. Tutkimusjoukossa olisi hyvä olla 

riittävästi perheitä, joissa vanhemmat eivät ole korkeasti koulutettuja tai nuoret lukiossa, jotta koko 

väestön vaihtelu mielenterveyden ja päihteiden käytön suhteen saataisiin tutkimuksessa esille.  

     Nykypäivänä tunteiden säätelyn käsite on laajentunut niin paljon, että lähes kaikki toiminta, joka 

tähtää tunteiden muokkaamiseen, kuten esimerkiksi syöminen ja liikkuminen, voidaan nähdä 

tunteiden säätelynä (Berking & Wupperman, 2012). Erilaiset tunteiden säätelyn määrittely- ja 

mittaustavat herättävätkin kysymyksen siitä, mittaammeko enää samaa asiaa. Jatkotutkimuksien tulisi 

pyrkiä määrittelemään tarkasti, mitä tunteiden säätely on ja käyttää sen mittaamiseen yhteisiä 

mittareita, jotta tulosten luotettavuus paranisi. Tulevissa tutkimuksissa tunteiden säätelyn 

arvioimiseen olisi tärkeä yhdistää vanhemman arvion lisäksi fysiologisia mittauksia sekä lapsen oma 

ja ammattilaisen arvio. Lisäksi olisi mielenkiintoista ja tarpeellista tutkia spesifisti eri tunteisiin 

liittyvien säätelyongelmien merkitystä, eli sitä, onko esimerkiksi vihan ja pettymyksen 

säätelyongelmilla muita tunteita vahvempi yhteys mielenterveyden ongelmiin ja päihteiden käyttöön. 
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Mielenterveyden arviointiin taas voisi yhdistää itsearvioinnin lisäksi myös esimerkiksi ammattilaisen 

arvion. Päihteiden käytön yhteydessä voitaisiin selvittää tarkemmin miksi nuori käyttää päihteitä ja 

onko tunteiden säätelyyn liittyvillä tekijöillä osuutta esimerkiksi humalahakuisessa juomisessa. 

Jatkotutkimuksien tulisi myös selvittää, mitkä interventiot ovat tehokkaimpia tunteiden 

säätelyongelmista kärsivien ihmisten auttamiseksi. 

     Vaikka meidän tutkimuksessamme selkeää yhteyttä keskilapsuuden tunteiden säätelyn ja 

myöhäisnuoruuden mielenterveyden ja päihteiden käytön välille ei löydetty, on kuitenkin aina 

hyödyllistä tukea lasten ja nuorten tunteiden säätelytaitojen kehitystä. Aikuisiän tunteiden säätelyn 

vaikeuksien on havaittu olevan vahvasti yhteydessä psykopatologiaan (Aldao ym., 2010; Berking & 

Wupperman, 2012) ja onnistuneen tunteiden säätelyn puolestaan onnellisempaan elämään (Martin & 

Ochner, 2016). Näin ollen lasten ja nuorten tunteiden säätelytaitojen tukemisella on varmasti 

hyödyllisiä vaikutuksia yksilön kehitykseen sekä kauaskantoisia vaikutuksia myöhempään 

hyvinvointiin.  
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