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Tässä opinnäytetyössä selvitettiin lääkkeettömiä omahoitokeinoja potilaiden sairaa-
lassa kokeman unettomuuden hoidoksi. Tulosten pohjalta tuotettiin seinätaulu oma-
hoidon tueksi potilaiden käyttöön yhteistyötaholle, Seinäjoen terveyskeskuksen 
kuntoutusosasto Y1:lle. Tämä opinnäytetyö on osa STEPPI-kehittämis- ja tutkimus-
hanketta, jonka tarkoituksena on näyttöön perustuvaan tietoon pohjautuen kehittää 
hyvää perushoitoa. 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää ajankohtaista tietoa tilapäisen unettomuu-
den lääkkeettömistä omahoitokeinoista. Tavoitteena oli tarjota potilaille keinoja 
unen saannin ja unen laadun parantamiseen osastohoidon aikana. 

Tutkimus toteutettiin kuvailevalla kirjallisuuskatsauksella. Tiedonhaussa löytyi yh-
teensä 1868 viitettä vuosilta 2005-2018, joista katsaukseen sisällytettiin 12 tutki-
musta. Tutkimuksista 1 oli suomenkielinen ja 11 englanninkielisiä. Lisäksi katsauk-
seen sisällytettiin 4 suomenkielistä asiantuntija-artikkelia, suomenkielisten tutkimus-
ten vähäisyyden vuoksi.  

Tutkimustulosten perusteella voitiin todeta useita lääkkeettömiä omahoitokeinoja 
unen saannin parantamiseen. Keinoja olivat vuorokausirytmin säännöllistäminen, 
liikkumisesta ja terveellisestä ravitsemuksesta huolehtiminen, vuoteessa olon ja päi-
väunien rajoittaminen, ajatusten hallinta ennen nukkumaanmenoa esimerkiksi kir-
joittamalla tai puhumalla sekä musiikin kuuntelu nukkumaan mennessä. Lisäksi 
huomattiin ilta-aikaisen älylaitteiden käyttämisen vaikeuttavan unen saantia. 
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In this thesis we investigated non-pharmacological self-treatment options regarding 
the treatment of patients’ insomnia in hospital environments. Based on the results a 
guidance poster was developed for use in Seinäjoki health centers ward Y1 as a 
self-treatment option for patients. This thesis is part of STEPPI research and devel-
opment project, purpose of which is to further develop good basic care with results 
based on studied information. 

The purpose of this thesis was investigate current information regarding non-phar-
macological self-treatment of intermittent insomnia. The goal was to offer patients 
ways for the betterment of falling asleep and sleep quality during their time in a 
hospital ward.  

The research was conducted using descriptive literature review. Database queries 
resulted in a total of 1868 references from years 2005-2018. 12 researches were 
included in this thesis, 1 which was Finnish in origin and 11 that were English. In-
cluded in the literature review were also 4 Finnish expert articles because Finnish 
research was too scarce.  

Based on the results we can conclude there are several non-pharmacological self-
treatment options to improve sleep quality. These options include upholding the cir-
cadian rhythm, maintaining physical activity and a healthy diet, limiting time in bed 
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1 JOHDANTO 

Unettomuudesta kärsii suhteellisen moni suomalainen. Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitoksen erikoistutkija Erkki Kronholmin (2016) mukaan vuonna 2016 runsas 40 % 

työikäisistä kertoi kärsivänsä unettomuudesta muutaman kerran viikossa tai vähin-

tään pari kertaa kuukaudessa. Verrattuna 1970-luvun tutkimuksiin unettomuudesta 

raportointi on lisääntynyt jonkin verran, silloin unettomuudesta kertoi kärsivän 20-30 

% työikäisistä. Lyhytaikaisesta unettomuudesta kärsiviä potilaita on tilastojen mu-

kaan runsaasti, joten aiheen käsittely on tärkeää. Pitkäaikaiset, krooniset unetto-

muusoireet eivät ole puolestaan merkittävästä kasvaneet viime vuosina. Suomessa 

on havaittu myös kouluikäisten uniongelmien lisääntymistä 1990-luvun alusta vuo-

teen 2008 saakka, mutta tämän kasvu on pysähtynyt. (Kronholm 2016.) 

Tutkijat eivät ole täysin varmoja onko unettomuus todellisuudessa lisääntynyt vai 

onko kyselyihin vastaamisen tapa muuttunut, kun tietämys unen tärkeydestä tervey-

dentilalle on lisääntynyt. Kronholm (2016) kertoo myös, että ”unettomuusoireiden 

syitä ja vaikutuksia tarvitsee tutkia, koska lievät uniongelmat ovat lisääntyneet sa-

malla, kun masennusoireet näyttävät yleistyneen väestössä. Uniongelmien tiede-

tään myös altistavan useille haitallisille terveysriskeille.” Paunio ja Porkka-Heiska-

nen (2008) kertovat unen merkityksen sairaudenhoidossa olevan merkittävää, 

koska tutkimusten mukaan unen puutteella on itsenäisesti oma vaikutuksensa sekä 

somaattisten että psyykkisten sairauksien syntymisessä. Uniongelmien ehkäisyyn, 

varhaiseen tunnistukseen ja asianmukaiseen hoitoon tulisi kiinnittää erityistä huo-

miota.  

Valitsimme opinnäytetyön aiheen aihelista, joka oli toimitettu Seinäjoen terveyskes-

kuksesta aihetarpeen mukaan. Yleisesti unettomuus on hyvin laaja käsite, joten 

opinnäytetyön aihe rajattiin oppilaitoksen, työelämäyhteyden ja omien ajatustemme 

mukaisesti lyhytaikaisen unettomuuden omahoitokeinoihin ilman unilääkkeitä. 

Käypä hoito -suosituksen (2018) mukaan unettomuuden jatkuessa pitkäkestoiseksi, 

se suurentaa riskiä tapaturmien ja monien sairauksien syntymiseen sekä heikentää 

toimintakykyä ja huonontaa elämänlaatua. Sen mukaan lääkkeettömät hoitokeinot 

ovat ensisijaisia keinoja unettomuuden hoidossa, joten työn rajaus siihen on luon-

teva. Työtä myös rajattiin koskemaan vain yleisesti osastolla unettomuudesta kärsi-

viä potilaita, riippumatta pääsääntöisesti siitä mikä heidän kuntonsa tai sairautensa 
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osastolla on, koska jokaisen eri sairauksien tuomien unenlaatuun vaikuttavien teki-

jöiden erottelu laajentaisi opinnäytetyötä huomattavasti. Osastolla on erityisen pal-

jon kivuliaita leikkauksesta toipuvia potilaita, joten kivun vaikutuksesta uneen on kui-

tenkin kerrottu. Työssä on käsitelty myös yleisesti osastoympäristön vaikutuksia po-

tilaiden unen saantiin. 

Opinnäytetyön tarkoituksena on koota kirjallisuuskatsauksella ajankohtaista tietoa 

tilapäisen unettomuuden omahoitokeinoista ilman unilääkkeitä ja tuottaa tietojen 

pohjalta yhden sivun mittainen seinätaulu unettomuudesta kärsiville potilaille oma-

hoidon tueksi. Opinnäytetyön ja sen tuotoksena tulevan seinätaulun tavoitteena on 

tarjota potilaille keinoja parantaa unen saamista ja laatua sairaalahoidon aikana. 

Unen saamisen ja sen laadun parantamisen tavoitteena on parantaa niin potilaiden 

psyykkistä kuin fyysistä hyvinvointia. 
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2 UNI JA UNETTOMUUS 

2.1 Unen laatu ja unen eri vaiheet 

Uni jaetaan neljään eri vaiheeseen, non-REM S1-, S2-, S3-, S4- ja REM- uneen. 

Nukahtamisen jälkeen ihminen vaipuu kevyiden univaiheiden kautta syvään uneen. 

Eri unen vaiheet vuorottelevat yön aikana noin viisi kertaa. Ensimmäinen REM- 

vaihe, eli nopeiden silmänliikkeiden unen vaihe, alkaa noin yhdeksänkymmenen mi-

nuutin jälkeen nukahtamisesta. Non-REM -unesta puhutaan rauhallisena unena tai 

hidasaalto unena. (Partinen 2009.) Unen eri vaiheet ovat kestoltaan eri mittaisia ja 

ne vaihtelevat yön aikana pituudeltaan. Nuorilla aikuisilla unesta on Non-REM-unta 

75 % ja REM-unta 25 %. S1-uni on pinnallista ja kevyttä unta, jossa ihminen ei vält-

tämättä koe nukkuvansa. Siinä on tyypillistä hitaat aaltoilevat silmänliikkeet ja kes-

toltaan vaihe kestää muutamasta sekunnista muutamaan minuuttiin. S2-uni kestää 

noin 20 minuuttia ja siinä lihakset rentoutuvat. S3-uni on noin 10 minuuttia kestävä 

syvän unen vaihe ja siinä syke, kehon lämpötila sekä verenpaine laskevat. S4-uni 

on kestoltaan noin 50 minuuttia ja siinä elintoiminnot rauhoittuvat edelleen. (Parti-

nen & Huovinen 2011, 46-48.) Partonen (2017) kertoo artikkelissaan, että Ohayon 

ym. (2017) mukaan unen laadusta on laadittu kansainväliset suositukset. Suosituk-

sessa sanotaan, että hyvässä unessa nukutusta ajasta 16-20 % tulisi olla S3-unta 

ja 21-30 % REM-unta. 

Partosen mukaan (2017) Ihmiset nukkuvat itselleen luontaisen pituisen unen ja sen 

pituus muuttuu iän myötä. Hän kertoo myös, että hyvin nukahtava ihminen nukahtaa 

noin kolmessakymmenessä minuutissa. Käypä hoito -suositus (2018) kertoo, että 

aikuisilla keskimääräinen unen tarve yössä on 6-9 tuntia. Yöunien aikana hyvin nuk-

kuva voi havahtua lyhyitä aikoja ja sitä pidetään aivan normaalina. Havahtumisista 

voi kertyä hyvin nukkuvalle enimmillään 20 minuuttia valvetta yön aikana. (Partonen 

2017.) 

Unen laatua voi itse mitata esimerkiksi älypuhelimella ja älykellolla, joihinkin tulee 

ladata omat sovellukset ja jotkut laitteet sisältävät valmiiksi unenlaadun mittaukseen 

tarkoitetun ohjelman. Unenlaadun mittaus voi olla hyödyllistä, mutta myös joillekin 

ahdistavaa, joten oma kokemus unenlaadusta on usein paras kokemus. Joissakin 

tilanteissa unenlaadun mittaus voi antaa motivaatiota huolehtia unesta ja riittävästä 
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palautumisesta. Joillekin mittaus voi aiheuttaa stressiä mahdollisimman hyvän 

unituloksen saamiseksi ja aiheuttaa sitä kautta vain huonomman yöunen. Jatku-

vasta oman unen mittaamisesta ja tarkkailusta voi seurata epätervettä oman unen 

tarkkailua ja siitä huolestumista, josta käytetään nimikettä kronoreksia. Kuitenkin on 

hyvä muistaa, että mittauslaitteet eivät ole ehdottomasti hyviä tai huonoja, keskei-

sintä unenlaadun mittauksessa on se, miten tuloksia tulkitaan ja millaisiin toiminta- 

tai ajattelutapojen muutoksiin ne voivat johtaa.  (Järnefelt & Virkkala 2017.) 

2.2 Unettomuus ja unettomuuden yleisyys, syyt ja riskitekijät 

Unettomuudella tarkoitetaan toistuvia vaikeuksia nukahtaa, vaikeuksia pysyä 

unessa, liian aikaista heräämistä sekä huonolaatuista unta. Unettomuushäiriö voi-

daan jakaa keston mukaan kolmeen, eli tilapäiseen unettomuuteen, lyhytkestoiseen 

(1-3 kk) unettomuushäiriöön sekä pitkäkestoiseen (yli 3 kk) unettomuushäiriöön. 

Unihäiriöt luokitellaan erilaisiin määritelmiin: unettomuushäiriöihin, unenaikaisiin 

hengityshäiriöihin, keskushermostoperäiseen poikkeavaan väsymykseen, uni-val-

verytmin häiriöihin, unenaikaisiin liikehäiriöihin, unen erityishäiriöihin, muihin sai-

rauksiin liittyviin unihäiriöihin sekä muihin unihäiriöihin.  Näistä yleisin unihäiriö on 

unettomuushäiriö. (Käypä hoito -suositus 2018.) 

Tilapäinen unettomuus voi olla merkki vakavasta masennustilasta tai psykiatrisesta 

sairaudesta, jonka hoito edellyttää terapiaa sekä oikeanlaista masennus- tai muuta 

lääkitystä (Huttunen 2018). Varhaisella tilapäisen unettomuuden tunnistamisella 

sekä hoidolla on mahdollista ehkäistä pitkäaikaisen unettomuuden kehittymistä 

(Käypä hoito -suositus 2018). Jokaöinen unettomuus on äärimmäisen kuluttavaa ja 

tällöin hyväunisten ihmisten erilaiset ohjeet ja unettomuuden hyväksymisen neuvot 

voivat pahimmillaan lisätä unettomuudesta kärsivän ihmisen unettomuutta ja huo-

nommuuden tunnetta. Aiheesta keskustellessa ja opastaessa tulee siis olla varovai-

nen. (Huttunen 2018.) 

Väestötutkimuksen mukaan suomen aikuisväestöstä noin joka kolmas kärsii unet-

tomuusoireista ja noin 35% tilapäisestä unettomuudesta. Noin 15 %:lla unettomuu-

teen liittyy erilaisia toiminnallisia häiriöitä. Ikääntyneistä yli 65-vuotiaista miehistä 

sekä naisista pitkäaikaisesta unettomuudesta kärsii noin 5 %, mutta unettomuutta 

ei kuitenkaan itsestään voi selittää ikääntymisellä. Suurin osa unettomuushäiriöistä 
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johtuu erilaisista sairauksista, vain 7 % unettomuustapauksista ei liity eri sairauksiin. 

(Käypä hoito -suositus 2018.)   

Satunnainen unettomuus on lisääntynyt vuosikymmenten kuluessa työikäisillä. Vuo-

rotyötä sekä epäsäännöllistä työtä tekevillä uniongelmat ovat yleisimpiä kuin sään-

nöllistä työtä tekevillä. Naiset kärsivät unettomuudesta useammin kuin miehet, nais-

sukupuolen onkin todettu olevan riskitekijä unettomuudesta kärsimiseen. (Käypä 

hoito -suositus 2018.) Vuoden 2015 kyselyn mukaan suomalaisista aikuisista 30 % 

on kärsinyt vuoden aikana unettomuudesta vähintään kolmena yönä viikossa ja 10 

% on kärsinyt unettomuudesta yli kuukauden (THL 2015). Kipupotilaista noin 60 % 

ja syöpäpotilaista noin 40 % kärsii unettomuudesta. Yli 40 %:lla unettomuudesta 

kärsivistä potilaista on taustalla jokin mielenterveydellinen ongelma, päihteiden vää-

rin- tai liikakäyttöä, suuria elämäntilan muutoksia tai stressiä. Monilla ihmisillä myös 

työhön liittyvät muutokset aiheuttivat unettomuutta. (THL 2015; Käypä hoito -suosi-

tus 2018.)   

Tilapäinen unettomuus on luonnollinen reaktio elämäntilanteen muutoksessa ja se 

kuuluu tavanomaiseen elämään. Paunion ja Porkka-Heiskasen (2008) mukaan 

unettomuus vaikuttaa somaattisten ja psyykkisten sairauksien syntymiseen ja kehit-

tymiseen, joten unettomuuden vähenemisellä osastoilla voidaan oletettavasti saa-

vuttaa parempia ja nopeampia hoitotuloksia. Tilapäiseen unettomuuteen liittyy vah-

vasti elämäntilanne- tai terveydelliset muutokset. Stressi ja suru ovat usein päällim-

mäiset syyt unettomuuteen, mutta niiden lisäksi myös ylivireys ja päiväunet voivat 

siihen johtaa. Päiväunet saattavat virkistää ja viivästyttää nukahtamista, jolloin se 

on pois yöunesta. (Hublin 2015; Partonen 2007.) Tietynlainen positiivinen puoli tila-

päisessä unettomuudessa on, että sen uskotaan kuvastavan esimerkiksi toisesta 

henkilöstä välittämistä. Tämä tarkoittaa, että välittäminen nostaa vireystilaa, josta 

johtuen on vaikea nukkua. (Partinen & Huovinen 2011, 28-29.) 

Tilapäisen unettomuuden syntyminen vaatii yleensä altistavia ja laukaisevia tekijöitä 

ja niiden yhteisvaikutuksen. Altistavia tekijöitä ovat erityisesti suhteellisen pysyvät 

ominaiset piirteet, taipumus ylivireyteen, stressi- ja ahdistusherkkyyteen. Toiset ovat 

herkempiä altistaville tekijöille kuin toiset. (Järnefelt 2017.) Joissakin tapauksissa 

unettomuus voi pitkittyä, vaikka elämäntilanne olisi jo parantunut (THL 2015). Opittu 
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avuttomuus kehittyy vähitellen, ”teenpä mitä tahansa, en nuku” ajattelutapa karkot-

taa unta pysymään poissa ja unettomuuden kierre kasvaa (Partinen & Huovinen 

2011, 35).  

Masentunut ihminen kärsii yleisesti nukahtamisvaikeuksista sekä aamuyön varhai-

sesta heräämisestä. Erityisesti vanhuksilla, jotka kärsivät masennuksesta voi koitua 

unihäiriöitä sekä muita psyykkisiä ongelmia sekä toiminnallisia häiriöitä. Vanhuksilla 

vaikeaan unettomuuteen liittyy kohonnut itsemurhariski ja usean vanhuksen univai-

keuksien takaa löytyy alkoholin ongelmakäyttöä. Monia muitakin syitä on usein van-

huksien unettomuuden taustalla, eikä kaikkein yleisin syy ole ilmeisin. (Alanen & 

Leinonen, 2014.)  

2.3 Unen merkitys hyvinvointiin 

Uni on aivotoiminnan tarkan säätelyn alainen tila, jolloin eri unen vaiheet vuorotte-

levat. Unen aikana varastoidaan energiaa ja aivoista poistuu unen aikana haitallisia 

aineenvaihduntatuotteita. (Käypä hoito -suositus 2018.) Aivoille uni on välttämä-

töntä aivojen oikeanlaisen toiminnan takia. Sisäinen kello aivoissa määrittää vuoro-

kausirytmin, uni-valverytmin aikataulun sekä univaihekierroksen. Sisäisen kellon 

häiriöt synnyttävät univelkaa, josta seuraa uni-valverytmin rikkoutuminen, joka taas 

heikentää solujen toimintaa aivokuorella. (Partonen 2017.) Fyysiset sekä psyykkiset 

häiriötekijät vaikuttavat herkästi uneen ja yöuni voi lyhentyä tai pidentyä tämän seu-

rauksena (THL 2014). Syvän unen aikana ihminen sisäistää oppimisen sekä opis-

kelun, muistin ja teoreettisen asian. Kasvuhormoni, joka huolehtii sokeriaineenvaih-

dunnasta, erittyy syvän unen aikana. (Partinen & Huovinen 2011, 49.)  

Hyvin nukutulla yöllä saadaan suojaa erilaisia sairauksia vastaan, kuten 2-tyypin- 

diabetekseen, dementiaan ja masennukseen. Liian vähäinen uni puolestaan vaikut-

taa verenpaineen nousuun, sokerinsiedon heikentymiseen ja nopeampaan ylipai-

non kertymiseen. Mitä suurempi määrä univelkaa syntyy, sitä selvemmin kyseiset 

terveyshaitat ilmenevät. Univelka vaikuttaa myös aivokuorella solujen toimintaan, 

joka johtaa muun muassa tarkkaavaisuuden heikkenemiseen. (Partonen 2017.)  



11 
 

 

2.4 Unettomuuden kokeminen sairaalassa 

Suomenkielisiä hoitotieteellisiä tutkimuksia on tehty vain pikkulasten (Markkanen, 

ym. 2014.), työterveyshuollon (Järnefelt, Salin & Hublin 2012.) ja läheisten (Arber & 

Meadows 2011.) näkökulmasta unettomuuteen ja sairaalaympäristöön liittyen.  Kan-

sainvälisellä tasolla hoitotieteellisiä tutkimuksia löytyy myös melko vähän, esimer-

kiksi hoitajien näkökulmasta (Salzmann-Erikson, Lagerqvist & Puosette 2015.), 

luontaistuotteiden käytöstä unettomuuteen (Blackburn ym. 2017.) ja henkilökunnan 

unettomuuden vaikutuksista työtapaturmiin (Lo ym. 2016.)   

Sairaalassa on luonnollista, että nukkuminen ei ole parasta mahdollista. Sairaus it-

sestään voi aiheuttaa ahdistusta ja siihen käytetyt lääkkeet voivat johtaa unettomuu-

teen tai heikentää potilaan unta (Käypä hoito -suositus 2018). Useat potilaat kokevat 

unihäiriöitä sekä unen heikentymistä tai puutetta sairaalassa olo aikana. Potilaiden 

ajatukset omasta terveydentilasta vaikuttivat unen saantiin sekä nukkumiseen ja 

sairauden tai vamman vuoksi he tarvitsisivat normaaliakin enemmän unta. Potilaat 

kokivat uniongelmien lisääntyvän negatiivisten tunteiden vuoksi, esimerkiksi kun 

heidän kohdalle kerrottuja hoitoaikatauluja ei noudatettu. Hoitohenkilökunnan ym-

märrys sairaalassa unettomuudesta kärsivien potilaiden kohdalla on parantunut po-

tilaiden kokemuksien ja kertomusten myötä. (Gellerstedt, ym. 2013.) 

Sairaalaympäristö on jo itsestään rauhaton, kuten melun, valon ja hoitokierrosten 

vuoksi, ja herkkäuninen häiriintyy helposti, jos hänellä ei ole omaa yksityistä tilaa. 

Melua aiheuttaa esimerkiksi potilaiden tai hoitajien keskustelut, älylaitteet, televisiot 

ja toisten potilaiden kuorsaus. Kirkkaat valot aiheuttavat potilaiden kehossa muu-

toksia melatoniinin tuotannossa, joka taas muuttaa vuorokausirytmiä. Ympäristövai-

kutuksien vähentäminen auttaisi potilaita parempaan nukkumiseen. Valot olisi hyvä 

sammuttaa tai tarpeen mukaan käytettäisiin yöaikaan vain hyvin himmeitä valoja. 

Melutasoa pystyttäisiin laskemaan runsaasti, jos puhelimet laitettaisiin äänettö-

mälle, henkilökunnan keskusteluja rajoitettaisiin potilashuoneissa ja vähennettäisiin 

tarpeettomien hoitotoimenpiteiden tekemistä yöaikana. Vaikeimmin sairaat potilaat 

ovat herkempiä ympäristön ärsykkeille, jolloin heidän nukkumisympäristöönsä tulisi 

kiinnittää erityisesti huomiota. (Gellerstedt, ym. 2013; Pilkington 2013.)  
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Sairaalansängyt, huonolaatuiset vuodevaatteet sekä erilaiset muovisuojukset koet-

tiin negatiiviseksi unen kannalta. Uneen vaikuttivat negatiivisesti myös erilaiset lait-

teet ja hoitovälineet, jotka ovat potilaissa kiinni, kuten mittauslaitteet, laskimokatetrit 

ja suonensisäiset infuusiot. Potilaiden mielestä sairaaloiden tulisi olla enemmän ko-

dinomaisia, jolloin heidän nukkumisrutiiniensa olisi helpompi säilyä ja vältyttäisiin 

unettomuudelta. Potilaiden mielestä useamman potilaan potilashuoneet vaikuttivat 

negatiivisesti uneen, kun taas yhden hengen huoneet positiivisesti. (Käypä hoito -

suositus 2018; Gellerstedt, ym. 2013.) Huoneen lämpötila vaikuttaa myös nukahta-

miseen ja unenlaatuun. Paras lämpötila nukkumisen kannalta on 17-21 -astetta, 

vaikka tähän harvemmin voi sairaalassa vaikuttaa. (Huttunen 2018.) 

Kipu vaikuttaa unenlaatuun merkittävästi ja se herättää potilaan herkästi yön aikana. 

Kuntoutusosastolla on monia potilaita, jotka kärsivät kivusta esimerkiksi leikkauksen 

jälkeen. Unihäiriöiset potilaat saattavat olla erittäin herkkiä kivulle ja huonosti nu-

kuttu yö vaikuttaa herkemmin kipuun päivän aikana. Hoitajien pitäisikin kiinnittää 

erityistä huomiota potilaiden riittävään kivunlievitykseen yöaikaan. (Pilkington 2013: 

Puumala 2018.) 

2.5 Unettomuudesta kärsivän potilaan hoito ja tukeminen sairaalassa 

Sairaalahoidossa olevan potilaan unen edistäminen on tärkeää, koska se auttaa 

potilasta paremmin toipumaan sairaudestaan tai vammastaan. Muiden sairauksien 

hoito unettomuuden hoidon rinnalla tulee tehdä asianmukaisesti, koska sieltä voi 

löytyä syitä unettomuuteen.  Sairaalassa tulisi käyttää unettomuuden hoitoon ensi-

sijaisesti hoitotyön menetelmiä. Keskeisinä asioina on keskustella potilaan kanssa 

ja kuunnella häntä, perehtyä potilaan taustoihin ja selvittää sieltä mahdollisesti löy-

tyvät unettomuuden syyt, etsiä laukaisevia tekijöitä sekä käsitellä niitä ja tukea po-

tilasta omatoimiseen unettomuuden hoitoon ja unenhuoltoon lääkkeettömästi. Poti-

laiden kertoman mukaan turvallisuuden tunne on keskeisessä roolissa rentoutumi-

sessa ja nukahtamisessa. Jotta potilaat kokevat turvallisuuden tunnetta, tulee hoi-

tohenkilökunnan kohdata potilaita riittävällä ajalla, keskustelulla ja empatiakyvyllä. 

Potilaat kokivat tärkeäksi unen saannin kannalta, että heillä oli mukava vuode, mu-

kavat petivaatteet, himmeät valot sekä huoneessa hiljainen melutaso. Gellerstedtin 
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ym. (2013) tutkimuksen tuloksissa tuli ilmi potilaiden toivovan mahdollisuutta päi-

vällä nukkumiseen, jos he ovat nukkuneet edellisen yön huonosti. (Gellerstedt, ym. 

2013: Käypä hoito -suositus 2018; Hublin 2015.)   

Sairaanhoitajien omaama tieto unettomuudesta, unenlaadusta sekä unenhäiriöistä 

on erittäin tärkeää potilaan nukkumiseen liittyvissä asioissa. Hoitajien tietoisuutta 

tulisi lisätä potilaiden nukkumiseen vaikuttavista tekijöistä, hoidossa olevan potilaan 

unenlaadusta ja unihäiriöistä. Hoitajien kouluttautuminen potilaan unen saannin ar-

viointiin olisi tärkeää. Yleisesti osastoilla tulisi keskustelulla työ- ja menettelyta-

voista, jotka vaikuttavat potilaiden unenlaatuun, koska hoitohenkilökunnan työtavat 

häiritsevät joidenkin potilaiden unta. Yöllisten hoitotoimenpiteiden ja kiertojen tar-

vetta tulisi tarkoin miettiä huonounisten potilaiden kohdalla.  Hoitohenkilökunnan tu-

lisi antaa ymmärrystä unettomia potilaita kohtaan ja tiedostaa potilaan nukkumiseen 

vaikuttavat tekijät paremmin. (Gellerstedt, ym. 2013.) 

Potilaille on useita etuja unen kannalta, jos sairaanhoitajat pystyvät omaksumaan 

potilaskeskeisen hoitotyön sekä tekemään potilaille yksilöllisen hoitosuunnitelman 

nukkumiseen. Kysymys onkin, onko hoitotyö potilaiden yksittäisten tarpeiden mu-

kaista, vai onko hoitotyö vain henkilökunnan työaikatauluja ja osaston rutiineja. (Gel-

lerstedt, ym. 2013; Tsai, ym. 1219-1225.) Potilaan tulee saada keskustella unetto-

muudesta hoitohenkilökunnan kanssa. Mikäli hoitohenkilökunnan resurssit eivät ole 

tarpeeksi riittävät keskusteluavun tarjoamiseen potilaan toivomalla tavalla, tulee hä-

nelle antaa mahdollisuus keskusteluun henkisen ensiavun kanssa. (Etelä-Pohjan-

maan sairaanhoitopiiri, [viitattu 4.4.2018]). 

Hyvin monissa tutkimuksissa ja asiantuntijateksteissä, esimerkiksi Soriento (2010), 

Kajaste (2015), Partinen ja Huovinen (2011), painotetaan kognitiivis-behavioristisen 

terapian hyödyllisyyttä niin lyhytkestoisen kuin pitkäkestoisen unettomuuden hoi-

dossa. Siitä syystä koettiin, että tähän opinnäytetyöhön on hyvä sisällyttää myös 

tietoa kognitiivis-behavioristisesta terapiasta. Sen ammattitaitoinen käyttö osastolla 

vaatii tietysti henkilökunnan osaamista ja kouluttamista.  

Sorienton (2010) mukaan kognitiivis-behaviorisen terapia on unettomuuden akuut-

tivaiheessa, noin 4-8 viikon aikana yhtä tehokasta kuin sedatiiviset ja hypnoottiset 

lääkkeet, joten siitä voisi olla hyötyä kuntoutusosaston pidempiaikaisille potilailla. 

Pitkällä aikavälillä huomioiden se on jopa lääkkeitä parempi hoitomuoto. Sorienton 
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(2010) mukaan Morin (1999) kertoo, että kognitiivis-behavioristisesta terapiasta koki 

hyötyvän 70-80 % unettomuuspotilaista, puolet kokivat kliinisesti merkittäviä tulok-

sia ja kolmannes potilaista parantui hyvin nukkuviksi. Myös uudemmat tutkimukset 

ovat osoittaneet sen tehokkuuden. Kognitiivis-behavioristista menetelmää käyttäen 

pyritään yksityiskohtaisesti ymmärtämään mitä potilaalle tapahtuu silloin kun hän ei 

kykene nukahtamaan. Siihen kuuluu unihygienian parantaminen, unikäsityksen re-

aalistaminen, lihasrentoutusharjoitukset, ärsykkeiden kontrolloiminen, unen rajoitta-

minen, unirytmin säännöllistäminen, elämäntapamuutokset ja terapiakeskustelut. 

Sillä on suuri merkitys, kuinka potilas pystyy käsittelemään ongelmia ja murheita 

elämässä, koska ne vaikuttavat merkittävästi unenlaatuun ja unettomuuteen.  (Par-

tinen & Huovinen 2011, 137; Kajaste 2015; Soriento 2010, 75.)  

Yleisesti ottaen unilääkkeitä määrätään tilapäiseenkin unettomuuteen. Kuitenkin joi-

denkin unilääkkeiden määräämisestä saattaa olla enemmän haittaa kuin hyötyä po-

tilaalle, koska niiden käyttö sairaalassa saattaa muuttaa potilaan unen rakennetta 

ja keventää unta, jolloin unen vaiheet jäävät lyhyiksi tai puuttuvat kokonaan. Nope-

alla unettomuuden tunnistamisella ja hoidolla on mahdollisuus ehkäistä pitkäaikai-

sen unettomuuden syntyä.  (Gellerstedt, ym. 2013: Käypä hoito -suositus 2018.)   

Monet kuntoutusosaston potilaista kärsivät fyysisestä kivusta ja se on tutkimusten 

mukaan todettu vaikeuttavan unen saamista ja unessa pysymistä. Leikkauksen jäl-

keisistä potilaista tehdyn tutkimuksen mukaan uneen vaikuttivat potilaan aikaisem-

mat sairaudet ja leikkaukset sekä niiden hoitoon saadut lääkkeet. Kipuherkkyys on 

jokaisella potilaalla yksilöllistä, toiset tuntevat ja kokevat enemmän kipua kuin toiset. 

Hoitajan rooli kasvaa, kun potilas ei itse pysty kertomaan kivun määrää tai laatua. 

Kivun mittareita tulisi hyödyntää kipua arvioitaessa silloin, kun potilas pystyy siitä 

sanallisesti kertomaa. Kipua tulisi mitata sekä levossa että liikkeessä. Erilaisia ki-

puasteikkoja ovat esimerkiksi kipujana, numeraalinen asteikko ja sanallinen as-

teikko. Tutkimuksen mukaan sairastavuus ja jopa kuolleisuus voi lisääntyä unen 

katkonaisuudesta johtuen. (Kontinen & Hamunen 2015, 1921-1922.)  

Kiljusen ym. (2016) tutkimuksessa kipu aiheutti monilla tehohoidon potilailla ahdis-

tusta, aineenvaihdunnallisia vaikutuksia, pelkoa ja unettomuutta. Kivun tunteet vai-

keuttivat potilaiden nukahtamista, unesta tuli katkonaisempaa ja syvää unta sai yön 
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aikana vähemmän. Univaje aiheutti suurinta stressiä tehohoidon potilaille. Kivutto-

muudella on suuri merkitys kokonaisvaltaisesti koko potilaan psyykkiselle ja fyysi-

selle hyvinvoinnille, joka heijastuu myös unenlaatuun.  

2.6 Unettomuuden omahoito sairaalassa 

Omahoito tarkoittaa potilaan itsensä toteuttamaa, ammattihenkilön kanssa suunni-

teltua ja tilanteeseen sopivaa hoitoa. Omahoidossa potilas ottaa itse vastuun ratkai-

suistaan. (Käypä hoito -suositus 2014.) Potilaan ja hoitajan välinen keskustelu poti-

laan unitavoista ovat ensisijaisen tärkeitä keinoja potilaan unettomuuden omahoi-

dossa (Hublin 2015). 

Omahoidon tukemisessa pyritään auttamaan potilas saavuttamaan paras mahdolli-

nen elämänlaatu. Keskeisiä asioita potilaslähtöisessä omahoidon tukemisessa ovat 

potilaan voimaannuttaminen sekä hänen eri tunteidensa tukeminen. Näihin vaikut-

tamalla on voitu parantaa potilaan omahoitotaitoja sekä motivaatioita. Omahoito ei 

ole kuitenkaan kaikissa tilanteissa sopivin ratkaisu, sillä potilaat eivät välttämättä 

kykene tai halua tehdä omaa hoitoaan koskevia päätöksiä. (Routasalo, Airaksinen, 

Mäntyranta & Pitkälä 2009.)  
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3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

Opinnäytetyön tarkoituksena on koota kirjallisuuskatsauksella ajankohtaista tietoa 

tilapäisen unettomuuden omahoitokeinoista ilman unilääkkeitä ja tuottaa tietojen 

pohjalta yhden sivun mittainen seinätaulu unettomuudesta kärsiville potilaille oma-

hoidon tueksi. Tutkimuskysymyksenä opinnäytetyössä on: mitä lääkkeettömiä oma-

hoitokeinoja potilaat voivat käyttää tilapäisen unettomuuden hoidossa?  

Opinnäytetyön ja sen tuotoksena tulevan seinätaulun tavoitteena on tarjota potilaille 

keinoja parantaa unen saamista ja laatua sairaalahoidon aikana. Unen saamisen ja 

sen laadun parantamisen tavoitteena on parantaa niin potilaiden psyykkistä kuin 

fyysistä hyvinvointia. 
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4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS 

4.1 Seinäjoen terveyskeskuksen kuntoutusosasto Y1  

Yhteystyötahona opinnäytetyssä oli Seinäjoen sosiaali- ja terveyskeskuksen kun-

toutusosasto Y1. Kuntoutusosastolla hoidetaan pääsääntöisesti potilaita, jotka ovat 

olleet ortopedisessa leikkauksessa, kuten lonkka-, olkapää-, kyynärpää- tai polvi-

leikkauksessa sekä aivoverenkiertohäiriöiden tilapäisten ja vielä korjaantuvien häi-

riöiden jälkeistä kuntoutusta moniammatillisella, kuntouttavalla sekä toimintakykyä 

edistävällä työotteella. (Seinäjoki, [Viitattu 19.11.2018].) Osastolle tullaan myös 

yleistilan laskun ja liikkumisen vahvistamisen kuntoutuksen vuoksi sekä joissain ta-

pauksissa akuuttiosastolta, jos kyseisellä osastolla on täyttä. Potilaiden keskimää-

räinen osastolla oloaika on 11 vuorokautta, osa potilaista voi olla osastolla yhden 

vuorokauden ja osa puolestaan viikkoja. (Puumala 2018.) 

Osastolla tarjotaan potilaille ruoat sekä kahvit, mutta osastolla on potilaille myös 

oma jääkaappi omia eväitä varten. Päiväaikaan osastolla järjestetään virkistystoi-

mintaa erilaisin ohjelmin ja osaston viihtyvyyttä pyritään parantamaan sisustamalla 

eri vuodenaikojen mukaisesti. Osastolla on oma kuntosali, jota potilaat voivat käyt-

tää myös itsenäisesti ohjatun toiminnan ulkopuolella. (Mattila 2018; Puumala 2018.) 

Osastolla on yhteensä 36 potilaspaikkaa. Suurin osa potilashuoneista on kahdelle 

potilaalle tarkoitettuja, mutta myös yhden hengen huonetta löytyy kuusi kappaletta. 

Yhden hengen huoneen saa pääsääntöisesti eristyspotilas, jonkin tarttuvan sairau-

den vuoksi tai muita häiritsevä ja levoton potilas. Potilaat pyritään laittamaan samaa 

sukupuolta olevan potilaan kanssa samaan huoneeseen ja mahdollisuuksien mu-

kaan jaotellaan myös iän perusteella saman ikäisiä samoihin huoneisiin. (Puumala 

2018.) 

Hoitajien lukumäärä eri työvuorojen aikana on aamuvuorossa 10, iltavuorossa 7 

sekä yössä 2. Yöaikaan on 3 pakollista kiertoa, mutta joissakin tapauksissa potilas 

voi kieltää kierrot, kunhan potilaan yleistila ja kunto ovat riittävän hyviä. Huoneisiin 

jätetään pieni valo yöksi, jotta hoitajien on helpompi tarkistaa potilaiden nukkuminen 

ja kunto. Jos potilas on herkkäuninen, valoja ei yöllä pidetä. Hoitajilla on ajoittain 

mahdollisuus keskustella rauhassa potilaiden kanssa, kun muut työtehtävät sallivat. 
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Tarvittaessa osastolle voidaan pyytää psykiatrinen sairaanhoitaja potilasta tapaa-

maan. Opiskelijoiden rooli on huomattu hyväksi potilaiden kanssa keskusteluun. 

(Puumala 2018.) 

Kuntoutusosastolla osa potilaista kertoo kivun pitäneen heitä hereillä yöaikaan. Po-

tilaille tarjotaan kipulääkettä herkästi, mutta kaikki ei sitä halua. Myös lääkkeettö-

mään kivunlievitykseen pyritään asentohoidoilla ja kylmäpakkauksia. Unen kannalta 

olisi tärkeää saada kivut yöksi pois. (Puumala 2018.) 

4.2 Kirjallisuuskatsauksen toteutus 

Opinnäytetyön aiheesta ajateltiin olevan tehty lukuisia tutkimuksia, joten valitsimme 

opinnäytetyömme toteutettavaksi kuvailevalla kirjallisuuskatsauksella, joka on yksi 

kirjallisuuskatsauksen muoto monista erilaisista. Opinnäytetyössä tehtiin kirjalli-

suushaku sekä -katsaus jo tutkittuun aineistoon. Kirjallisuuskatsauksen tulee poh-

jautua laajaan aihealueeseen ja tämän avulla oma tutkimus on helpompi sijoittaa jo 

tehtyyn tutkimuskenttään. Tärkein tehtävä kirjallisuuskatsauksessa on arvioida ja 

kehittää teoreettista käsitteistä jo olemassa olevaa teoriaa. (Stol, Axelin, & Suhonen 

2016, 7-8.)  

Kirjallisuuskatsauksen käsittelyosan rakentaminen on menetelmän ydin. Aineiston 

esittelemisen sijaan, tavoitteena on luoda sisäistä aineiston vertailua, laajempien 

päätelmien tekemistä aineistosta sekä olemassa olevien tietojen vahvuuksien ja 

heikkouksien analysointia. Jokainen kirjallisuuskatsaus sisältää tyypillisesti saman-

laisen rungon, jonka osat ovat kirjallisuuden haku, arviointi, aineiston perusteella 

tehty synteesi sekä analyysi ja on olennaista, että siihen on sisällytetty pohdinta 

tuotetusta tuloksesta. Synteesin luomisessa valitusta aineistosta haetaan työhön 

liittyviä merkityksellisiä asioita ja näitä ryhmitellään kokonaisuusiksi sisällön perus-

teella. (Kangasniemi ym. 2013, 296-297; Stol ym. 2016, 7-8.) 

Kuvaileva kirjallisuuskatsaus perustuu koko tutkimusprosessia ohjaavaan tutkimus-

kysymykseen ja tuottaa valitun aineiston perusteella kuvailevan laadullisen vastauk-

sen. Tutkimuskysymys on usein kysymysmuodossa ja sitä voidaan tutkia ja tarkas-

tella monesta eri näkökulmasta ja sen onnistumisen edellytyksenä on se, että se on 
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tarpeeksi täsmällinen sekä rajattu, jotta on mahdollista tarkastella syvällisemmin ai-

hetta. Toisaalta sen ei tarvitse olla täydellisen tarkka, jolloin sitä voidaan tarkastella 

erilaisista näkökulmista. (Kangasniemi ym. 2013, 291, 294-295.) Tutkimuskysymyk-

semme on selkeä ja tarpeeksi rajattu, mutta myös sopivan laaja. Kysymyksen muoto 

vaihtui useaan kertaan opinnäytetyön tekemisen edetessä, kun sen merkitystä alkoi 

ymmärtää paremmin tutkimuksen toimivuuden kannalta.  

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen aineisto muodostuu jo aiemmin julkaistuista mer-

kityksellistä tutkimustiedoista ja siihen valittavat aineistot haetaan yleensä elektro-

nisista tieteellisistä tietokannoista. Tämä tarkoittaa, että lähteiden valinta ja lähde-

kritiikki sisällytetään aineiston kuvaukseen ja käsittelyyn suhteessa tutkimuskysy-

mykseen. (Kangasniemi ym. 2013, 294-295.) 

4.3 Tiedonhaku ja sisäänottokriteerit  

Opinnäytetyön lähteiden etsintä aloitettiin tammikuussa 2018. Lähdimme kartoitta-

maan erilaisia tiedonhakulähteitä ja niistä tulleita tuloksia. Tiedonhaussa käytimme 

tietokannoista SeAMK-Finnaa, Academic Search Eliteä, CINAHL:a ja lisäksi Medi-

ciä. Aineiston aikajanaksi rajattiin vuodet 2005-2018 ja työhön käytettiin mahdolli-

suuksien mukaan mahdollisimman uutta tietoa. Tietoa haettiin sekä suomeksi että 

englanniksi. 

Lähteiksi toivottiin mahdollisimman paljon hoitotieteellistä tutkimustietoa, mutta suo-

menkielistä tutkimustietoa sairaalapotilaan unettomuuden omahoidosta ei juurikaan 

löytynyt, kuten aiemminkin oli mainittu. Englanninkielisenäkään hoitotieteellisiä tut-

kimuksia ei juurikaan onnistuttu löytämään. Hakemalla Cinahl-tietokannasta ”nur-

sing science AND sleep” viitteitä tuli 21. Hakusanoja muuttamalla ”nursing science 

AND insomnia” viitteitä tuli vain 2. Hakuja on siten laajennettu myös lääketieteellisiin 

tutkimuksiin ja asiantuntija artikkeleihin hoitotieteellisten hakujen lisäksi. Kirjallisuus-

katsaukseen käytetyistä lääketieteellisistä tutkimuksista todettiin löytyvän asiaa 

myös siihen, miten hoitotyöntekijät voivat vaikuttaa potilaiden unen saamiseen ja 

laatuun. 
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Työhön haluttiin myös suomalaisten asiantuntijoiden, kuten asiaan perehtyneiden 

lääkäreiden ja muiden asiantuntijoiden näkemyksiä, joten tiedonhaku hoitotieteelli-

sen tutkimustiedon ulkopuolelta koettiin tarpeelliseksi, mutta tulokset koostuvat kui-

tenkin pääasiassa tutkimustiedosta. Aiheeseen liittyvien saatavilla olevien alkupe-

räistutkimusten vähäisyyden vuoksi kirjallisuuskatsaukseen on sisällytetty myös tut-

kimuskatsauksia. Tutkimuskatsauksiin liittyen on kuitenkin tarkastettu, ettei alkupe-

räistutkimukset sisälly mukaan otettuihin katsauksiin. Osaa löytyneistä alkuperäis-

tutkimuksista ei saatu auki oppilaitoksen tarjoamilla käyttöoikeuksilla, joten kaikkia 

hakuviitteiden mukaisia tutkimuksia ei voitu katsaukseen sisällyttää. 

Hakusanat olivat: unen*, unet*, une*, uni* oma*, omahoito, omah* itsehoito, unetto-

muus, unenlaatu, tilapäinen, lyhytkest*, lääkkeetön hoito, vuodeosasto, kipu, sai-

raala, melu, ääni, sinivalo, kofeiini. Englanninkieliset hakusanat olivat: blue light, 

thought control strategies, insomnia, cognitive, hospital, sleep, sleep quality, patient, 

self-management, music, relaxation, stress, light, sleep disorders.  

Sisäänottokriteereinä opinnäytetyön kirjallisuuskatsaukseen pidetään ikärajausta ja 

aiheeseen sopivuutta eli ne tarkastelevat potilaiden näkökulmasta sairaalaympäris-

tössä lääkkeettömiä omahoitokeinoja unettomuuden hoidossa. Opinnäytetyön lo-

pusta löytyy taulukko, josta näkyy tiedonhaku numeraalisesti. (Liite 1). Katsaukseen 

sisällytettiin yhteensä 12 tutkimusta, joista 1 oli suomenkielinen ja 11 englanninkie-

lisiä. Lisäksi siihen sisällytettiin 4 suomenkielistä asiantuntija-artikkelia. Kirjallisuus-

katsauksessa käytetyistä tutkimuksista ja tutkimustuloksista löytyy myös taulukko. 

(Liite 2).  

4.4 Aineiston analysointi 

Aineiston tulkinta, analyysi ja johtopäätökset ovat tutkimuksen ydinasia. Aineiston 

analysointi ja käsittely on hyvä aloittaa Kankkusen & Vehviläinen-Julkusen mukaan 

(2013) mahdollisimman pian aineiston keruun jälkeen, joten aloitimme sen mahdol-

lisimman hyvän analyysin saamiseksi heti aineiston koonnin jälkeen. Aineiston no-

pea analysointi antaa tutkijalle vielä mahdollisuuden täydentää ja selventää tutki-

mustaan, kun aineistoa kohtaan on vielä inspiraatiota, joten analysoinnin kohdalla 

ajateltiin, että jos analysointia viivästyttää niin sitä on silloin vaikeampi toteuttaa. 

(Kankkunen & Vehviläinen-Julkunen 2013, 223.)  
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Kirjallisuuskatsauksella kerätty aineisto pyrittiin analysoimaan sisällönanalyysillä. 

Sisällönanalyysin ensimmäisessä vaiheessa redusoitiin, eli pelkistettiin, alkupe-

räisdataa siten, että eri lähteistä etsittiin samankaltaisia tutkimuskysymykseen liitty-

viä tietoja. (Stol, Axelin, & Suhonen 2016). Tarkoituksena oli tehdä taulukko aineis-

ton analysoinnista, johon olisi kirjattu tutkimuksista löytyneet samankaltaiset tiedot 

eri alaotsikoihin jatkaen luokittelua eri kategorioihin. Aineistoa analysoidessa huo-

mattiin kuitenkin sisällön analysoinnin olevan saadulla tutkimusaineistolla tehtynä 

mahdotonta, koska tutkimustietoa löytyi hyvin niukasti. Opinnäytetyön tulososan ot-

sikot ovat muodostuneet eri tutkimusten ja asiantuntija-artikkelien samanlaisten tu-

losten perusteella, mutta varsinaista luokittelua ala- ja yläkategorioiden tasolle ei 

katsauksen aineisto mahdollistanut. 

4.5 Unettomuuden omahoidon opas  

Yhteistyötahon osastonhoitaja Raija Viitamäki pyysi seinätaulusta yksinkertaista, 

vähätekstistä ja suurifonttista sekä se voisi sisältää kuvia herättämään kiinnostusta. 

Apulaisosastonhoitaja Maria Puumala kertoi, että kuntoutusosastolla kivun on to-

dettu vaikuttavan monien potilaiden unen saamiseen ja siten seinätaulussa voisi 

mainita kipulääkkeiden saamisen mahdollisuuden osastolla. Tästä johtuen sisälly-

timme seinätauluun tietoa kivun sekä kipulääkityksen vaikutuksesta uneen, vaikkei 

se opinnäytetyön otsikkoon ja tutkimuskysymykseen sopinutkaan. Yleisesti osaston 

toiveet olivat seinätauluun sen mukaisia mitä keinoja potilaat itse voivat käyttää 

unen saamisen helpottamiseksi.  

Kirjallisuuskatsauksen perusteella tuotettiin potilaille suunnattu seinätaulu (Liite 3), 

josta potilas voi itse katsoa neuvoja unen saannin helpottamiseksi. Seinätaulusta 

tuli lyhyt ja ytimekäs yhden sivun mittainen tietopaketti lyhytaikaisen unettomuuden 

lääkkeettömistä omahoitokeinoista ja se on tarkoitettu potilashuoneen seinälle lai-

tettavaksi. Kyngäksen ym. (2007, 124-127) mukaan ohjeet sekä oppaat ovat usein 

lyhyitä yhden sivun mittaisia tietopaketteja, mutta voivat olla myös pieniä useampi-

sivuisia lehtisiä. Valitsimme tähän työhön yksisivuisen seinätaulun, koska halu-

simme siitä helposti luettavan ja mielenkiinnon herättävän sekä myös työelämäyh-

teyden toiveet olivat sen mukaisia. 
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Kirjallisia ohjeita tuottaessa on hyvä kiinnittää huomiota siihen, että ohje on asialli-

nen ja selkeä, sen tieto on ajankohtaista, se on helposti luettavaa ja tekstiä ei ole 

liikaa. Seinätauluun valikoitui tärkeimmät asiat kirjallisuuskatsauksen perusteella. 

Tekstiä kirjoitimme oppaaseen mahdollisimman vähän, mutta kuitenkin niin, että tär-

keimmät asiat tulivat oppaaseen kirjoitettua. Liiallinen tekstin määrä yhdessä seinä-

taulussa voi aiheuttaa tärkeimmän asian katoamisen tekstin joukkoon. Tekstiä kat-

soessa potilaan pitää ymmärtää mikä on tekstin sisältö. (Eloranta & Virkki 2011, 73-

77; Kyngäs, ym. 2007, 124-127; Leino-Kilpi & Salanterä 2009, 6-7.) 

Kirjallisten ohjeiden tulee olla asiasisällöltään suunnattu potilaalle ymmärrettävällä 

tavalla. Vieraskielisten tai ammattisanojen käyttämistä on vältettävä ja lauseiden tu-

lisi olla äidinkielellisesti oikein. Näistä syistä johtuen käytimme oppaan tekstissä yk-

sinkertaista kieltä, jota kaikkien pitäisi ymmärtää. Tärkeintä on, kuinka selkeästi 

asiat ovat kerrottuna ohjeessa. Oppaan teksteissä käytettiin tarpeeksi isoa kirjasin-

kokoa, selkeää tilankäyttöä ja helposti luettavaa fonttia, jotta varmistettiin hyvä ul-

koasullinen selkeys ja luettavuus. Otsikon suurella koolla pyrittiin kiinnittämään luki-

joiden huomio ja myös varmistamaan huonompinäköisten saavutettavuus. Kirjoi-

timme otsikon kysymysmuotoon, koska mielestämme se kiinnittää silloin hyvin huo-

mion ja kiinnostuksen lukijassa. (Eloranta & Virkki 2011, 73-77; Kyngäs, ym. 2007, 

124-127; Leino-Kilpi & Salanterä 2009, 6-7.) 

Kirjallisten ohjeiden selkeään sisältöön tulee kiinnittää huomiota, jotta potilas ym-

märtää ohjeet oikealla tavalla. Ohjeiden ymmärtäminen helpottuu, kun oppaassa on 

kuvattu konkreettisesti, kuinka potilaan tulisi toimia hoidon onnistumisen kannalta. 

Helpottamista lisätään myös, kun ohjeisiin lisätään kuvia, kaavioita sekä taulukoita, 

kunhan ne ovat ymmärrettäviä sekä mielenkiinnon herättäviä. Sisällön tulisi vastata 

kysymyksiin: mitä, miksi, milloin, miten, missä ja kuinka. (Kyngäs, ym. 2007, 124-

127.) Opinnäytetyön yhteistyötahon eli kuntoutusosaston toiveita huomioiden ja teo-

riatietoon tukeutuen valitsimme oppaan taustaksi valokuvan sekä lisäsimme oppaa-

seen monia pienempiä kuvia kiinnostusta herättämään sekä ohjeiden ymmärtämistä 

helpottamaan. Kaikki valokuvat ovat kuvanmuokkausohjelmasta (www.canva.com) 

etsittyjä vapaasti käytettäviä valokuvia. 

Hyvästä potilasohjeesta potilaalle tulee ohjetta lukiessa tunne, että se on omakoh-

taisesti sovellettavissa ja hyödyllistä. Liian monimutkainen tai liian yksinkertainen 
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teksti voivat tuottaa potilaalle tunteen, ettei häntä arvosteta. Huonosti kirjoitetut oh-

jeet voivat heikentää potilaan ymmärrystä ja ohjeet voidaan ymmärtää väärin, joka 

saattaa aiheuttaa potilaassa huolestuneisuutta ja pelkoa. Ohjeet tulisi antaa oike-

assa paikassa sekä oikeaan aikaan potilaan ymmärryksen ja sisäistämisen kan-

nalta. Potilaiden kannalta paras paikka seinätaululle on potilashuone, koska union-

gelmat esiintyvät juurikin siellä ja seinätaulu on silloin helposti löydettävissä. Potilai-

den kertoman mukaan kirjalliset oppaat ovat tärkeä osa hoitoa, koska niihin voi tu-

tustua itsenäisesti ja palata yhä uudestaan. Vastaavasti vain suullisen opastuksen 

voi unohtaa nopeasti. (Kyngäs, ym. 2007, 124-127; Leino-Kilpi & Salanterä 2009, 6-

7.) 

Vertailimme seinätaulua tehdessä A4- ja A3-kokoja, jotta siitä tulisi mahdollisimman 

selkeä. Kävimme myös kuntoutusosastolla katsomassa potilashuonetta, johon sei-

nätaulu laitettaisiin ja siihen näkyi sopivan hyvin A3-kokoinen seinätaulu. Pää-

dyimme tekemään oppaasta A3-kokoisen, koska se oli erityisesti tekstin lukemisen 

kannalta selkeämpi koko myös ikääntyneitä lukijoita ajatellen. Kysyimme neuvoa 

Seinäjoen ammattikorkeakoulun graafisen alan lehtori Juhani Haaralalta ja hänen 

näkemyksen mukaan A3-koko oli hyvä. Hän painotti myös seinätaulun pystyasen-

non olevan selkeämpi. (Haarala 2018.) Seinätaulun taustakuvan pääasiallisena vä-

rinä on sininen, koska tutkimuksen mukaan se on rauhoittava ja unettava väri ja 

siinä myös näkyy tekstit hyvin (Manson 2013). 
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5 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET 

Kirjallisuuskatsauksen tulokset on jaettu kuuteen alueeseen, joita ovat älylaitteet, 

vuoteessa olo, vuorokausirytmi, liikunta ja ravitsemus, musiikki sekä ajatusten hal-

linta. Tulokset raportoidaan omissa alaluvuissaan edellä mainitussa järjestyksessä.  

5.1 Älylaitteet 

Nykyajan älypuhelimien näytöistä hohtaa niin sanottua sinivaloa. Oxfordin yliopis-

tossa on tutkittu eri sävyisten valojen vaikutusta unen saantiin ja valveillaoloon ja 

sinivalon vaikutus on huomattu negatiiviseksi unen kannalta, koska aivot tulkitsevat 

sen päivänvaloksi. Sinivalon vaikutukset johtavat jopa uneen vaikuttavan melatonii-

nin tuotantoon, nimenomaan heikentävästi. (Pilorz ym. 2016.) Näistä asioista joh-

tuen unen saannin kannalta on erityisen tärkeää, ettei selaisi puhelinta tai muuta 

älylaitetta ennen nukkumaan menoa tai myöhään ilta-aikaan (Partonen 2016).  

5.2 Vuoteessa olo 

Vuoteeseen ei kannata mennä ennen kuin väsyttää tai alkaa olla unelias. Jos uni ei 

tule vajaassa puolessa tunnissa niin vuoteesta tulisi nousta ylös ja tehdä hetki jotain 

muuta. Nukahtamista voi helpottaa lämpimillä sukilla, koska ne laskevat elimistön 

sisäistä lämpötilaa pintaverenkiertoa lisäämällä. (Huttunen 2018.) 

Vuodetta tulisi käyttää vain nukkumiseen ja siinä ollessa tulisi unohtaa television 

katsominen, puheluiden puhuminen, netissä surffailu tai muu työskentely. Parempi 

olisi viedä laitteet pois vuoteen lähettyviltä. Tutkimuksen mukaan laitteiden käyttö 

vuoteessa ollessa ennen nukkumaanmenoa aiheutti joillakin tutkittavilla ahdistusta 

ja sitä kautta unenlaadun heikkenemistä ja unettomuutta. Sairaalaosastolla vuo-

teessa oloa voi olla vaikea rajoittaa leikkauksen aiheuttamien kipujen ja toipumisen 

vuoksi, mutta nukkumista tulisi silti välttää päiväaikaan. (Brunborg ym. 2011; Huttu-

nen 2017; Partonen 2016.) 
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5.3 Vuorokausirytmi 

Vuorokausirytmin selvittäminen ja säännöllistäminen ovat ensisijaista omahoitoa 

potilaan kärsiessä unettomuudesta. Hyvän unen edistämisen keinoja ovat esimer-

kiksi rytmin pitäminen samanlaisena, kuten illalla nukkumaan ja aamulla ylös nousu 

säännöllisesti samaan aikaan. Illalla rauhoittuminen sekä itselle sopivien rutiinien 

löytäminen auttaa kehoa valmistautumaan yötä varten. (Huttunen 2018; Partonen 

2016.)  

Unettomuudesta kärsivän ei tulisi ottaa päiväunia, koska ne voivat vaikeuttaa illalla 

nukahtamista. Iäkkäille tehdyn tutkimuksen mukaan erityisesti myöhäisten päivä-

unien ottaminen vaikeutti heidän unen saamistaan illalla, osaan päiväunet eivät kui-

tenkaan vaikuttaneet ollenkaan. Vaikka yöunet olisivatkin huonot, niin herääminen 

tulisi tapahtua rutiininomaisesti tiettyyn aikaan aamulla. Jos heräämistä pitkittää, 

niin se vaikeuttaa seuraavan yön unen saamista ja aiheuttaa noidankehän vaikeut-

taen jokailtaista nukahtamista. (Dautovich, McCrae & Rowe 2008; Partonen 2016.)   

5.4 Liikunta ja ravitsemus 

Liikunta on unenhuollon keskeinen osa. Sillä on koettu olevan positiivinen vaikutus 

päivän vireystilaan, unen saantiin sekä unen laatuun ja kestoon. Vähäinen liikunta 

vaikuttaa taas negatiivisesti vireystilaan ja sillä on yhteys unenhäiriöihin. Unihäiri-

östä aiheutuvia oireita voidaan parantaa lisäämällä liikuntaa viikkoon. (Kukkonen-

Harjula, Härmä 2009.) Liikunnan harrastaminen edesauttaa nukahtamista, kun se 

tapahtuu alkuillasta klo 17-20 välillä, tätä myöhemmin tapahtuva liikunta voi hanka-

loittaa unen saamista. Liikuntaa ei sairaalaympäristössä voi erityisen hyvin harras-

taa, mutta pienikin liikkuminen sairaalan ympäristössä on hyväksi. (Huttunen 2018.) 

Vaikka illalla ei saisi syödä rasvaista ruokaa niin kuitenkaan nälkäisenä ei kannata 

yrittää mennä nukkumaan. Kofeiinipitoisia juomia on vältettävä ilta-aikaan ja ylei-

sesti ottaen terveellisistä elämäntavoista on pidettävä huolta. (Clark & Landoit 2017; 

Tarnanen, Partinen, Mäkinen & Tuunainen 2016.) Tärkeää on myös säännöllinen 

ruokailurytmi sekä rasvaisen ruoan välttäminen kello 20:n jälkeen (Huttunen 2018). 
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5.5 Musiikki 

Tutkimuksessa osoitettiin musiikin kuuntelun olevan hyvä keino rentoutumiseen ja 

unen saantiin. Tärkeintä ei ole se, mitä musiikkityyliä kuuntelee, vaan se millaista 

se on sisällöltään eli kuinka rytmit ja äänenvoimakkuudet vaihtelevat kappaleen ai-

kana. Tutkimuksen mukaan paras rytmi unen saantiin on 60-80 lyöntiä minuutissa, 

paras äänenvoimakkuus 30-40 desibeliä ja kappale ei saisi vaihdella dramaatti-

sesti rytmin ja äänenvoimakkuuden osalta. Toisaalta tutkimuksessa käytettiin tutki-

musryhmän omaa musiikkia ja tutkittavien itse valitsemia kappaleita ja kappalei-

den valinnoilla ei ollut merkittävää merkitystä unen laatuun. Johtopäätöksenä to-

dettiin, että mikä vain musiikki, mitä potilas haluaa kuunnella voi auttaa unen saa-

misessa. (Shaw 2016, 181-184.)  

Edellä mainitussa tutkimuksessa oli mukana keski-iältään noin 25 -vuotiaita henki-

löitä, joten tulokset olivat suhteellisen nuorilla ihmisillä todettuja. Wang ym. (2016) 

tutkivat musiikin vaikutuksia uneen vanhemmilta henkilöiltä, jossa tulokset olivat 

myös samanlaiset. Musiikin todettiin olevan turvallinen ja vaikuttava lääkkeetön 

keino parantaa unenlaatua vanhemmilla ihmisillä. Erityisesti musiikin kuuntelu pa-

ransi unen saamista ja sen tehokkuutta sekä myös päiväajan toiminnallisuutta. 

5.6 Ajatusten hallinta 

Brandin ym. (2010) tutkimuksen mukaan unihäiriöillä, stressillä ja masennuksella on 

yhteys unettomuuteen ja stressin hallinta on tärkeää unettomuuden hoidossa. Hut-

tusen (2018) mukaan tärkeä ajatus unettomuuden hoidossa on se, ettei unetto-

muutta saa pelätä. Mitä enemmän sitä pelkää, sen vaikeammaksi unen saaminen 

tai yöllisen heräämisen jälkeinen uudelleen nukahtaminen tulee. Tutkimuksessa 

kerrotaan, että stressin ja unettomuuden suhde ei ole aivan suora, mutta se on kui-

tenkin täysin yhteydessä liiallisten huolten ja tunteiden ajattelun kautta unen saan-

tiin. Brand ym. (2010) kertovat, että Bernert ym. (2007) löysivät tutkimuksessaan 

negatiivisten elämäntapahtumien ja akateemisen stressin lisäävän unettomuutta. 

Unettomuuden kognitiiviset tarpeet yleisesti olettavat, että riittämättömät tunnetilo-

jen hallinnat päivällä aiheuttavat illalla ahdistusta nukkumaan menon aikana. Tutki-
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mus osoitti, että huonosti nukkujilla on yleensä vaikeuksia luopua kontrollista nuk-

kumaan menossa. Kognitiivisen tarpeen häiriöt, kuten huoli, jännitys ja ajatusten 

tukahduttaminen liittyivät unihäiriöihin. Ongelman ratkaisut illalla voivat helpottaa 

potilasta unen saannissa. (Schmidt ym. 2011.) Jos mielessä on paljon askarruttavia 

asioita, niin olisi hyvä kirjoittaa asiat ylös muistioon tai päiväkirjaan ja sopia itsensä 

kanssa, että asioihin palaa seuraavana päivänä nukutun yön jälkeen (Partonen 

2016).  

Rutledgen ym. 2013 tutkimuksessa tuli ilmi, että tilapäinen unettomuus olisi hyvä 

hyväksyä, jotta unen saanti ei vain vaikeutuisi kierteen omaisesti. Yksi tärkeimmistä 

hoidon ennustajista oli, että potilas itse hyväksyi tilapäisen unettomuuden, ja 

toiseksi unettomuuden hoitoon oli uskottava, jotta se oli tehokasta.  
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6 POHDINTA 

6.1 Tulosten tarkastelu 

Opinnäytetyön tarkoituksena oli kerätä luotettavaa ja ajankohtaista tietoa sairaa-

lassa olevan potilaan kokeman unettomuuden omahoitoa varten. Tavoitteena oli po-

tilaiden unettomuuden lääkkeetön omahoito. Kipulääkitysten merkitystä lisättiin työ-

hön yhteistyöthaon toiveiden mukaisesti, vaikka muutoin työssä keskityttiin lääk-

keettömiin omahoitokeinoihin. Kirjallisuuskatsauksen tuloksista koottiin terveyskes-

kuksen potilashuoneisiin laitettava seinätaulu, joka antaa potilaalle mahdollisuuden 

unen parempaan saantiin kirjallisen ohjauksen kautta. 

Tutkimustietoja kerätessä huomattiin, ettei aiheesta ole juurikaan tehty hoitotieteel-

lisiä tutkimuksia, joka asetti omat haasteensa opinnäytetyön teolle. Tästä johtuen 

käytimme myös lääketieteen tutkimuksia ja muuta asiantuntijatietoa. Muita tietoläh-

teitä lukiessa huomattiin niistä löytyvän hyvää tietoa myös hoitoalaan liittyen, joten 

muiden lähteiden käyttö koettiin perustelluksi. 

Unettomuudella tarkoitetaan toistuvia vaikeuksia nukahtaa, vaikeuksia pysyä 

unessa, liian aikaisena heräämisenä sekä huonolaatuisena unena. Unettomuus voi-

daan jakaa kolmeen keston mukaan. Potilaan kärsiessä unettomuudesta sairaa-

lassa, hoitohenkilökunnan olisi hyvä perehtyä potilaan erinäisiin ongelmakohtiin. 

Hoitajien tulisi keskustella potilaiden kanssa heitä mietityttävistä asioista ja mahdol-

lisista kivuista sekä neuvoa potilasta unettomuuden omahoitoon. Ensimmäisenä tu-

lisi miettiä sekä keskustella potilaan kanssa yhdessä omahoitokeinoja ennen kuin 

mietitään unilääkkeiden aloittamista tai käyttämistä. (Käypä hoito -suositus 2018.) 

Aikuisilla keskimääräinen unen tarve yössä on 6-9 tuntia yössä. Aikuisväestöstä 

noin joka kolmas kärsii unettomuusoireista ja noin 35% tilapäisestä unettomuu-

desta. Tilapäinen unettomuus on luonnollinen reaktio elämäntilanteen muutoksessa 

ja se kuuluu tavanomaiseen elämään. (Käypä hoito -suositus 2018; Paunio & 

Porkka-Heiskanen 2008.) 
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Älylaitteiden käyttö ennen nukkumaan menoa on haitallista unen saannin kannalta, 

koska nykyisissä älylaitteissa on käytetty sinivaloa, jota aivot tulkitsevat päivänva-

loksi (Pilorz ym. 2016). Vuoteeseen kannattaa mennä vasta kun väsyttää ja jos uni 

ei tule vajaassa puolessa tunnissa, on noustava ylös ja tehtävä muuta hetken aikaa. 

Vuodetta tulisi käyttää mahdollisuuksien mukaan vain nukkumiseen. Sairaalassa 

vuoteessa olon välttäminen voi olla kivuista johtuen hankalaa, mutta päiväunien 

nukkumista olisi hyvä välttää. Lämpöisillä sukilla voi helpottaa nukahtamista, koska 

ne laskevat kehon lämpötilaa. (Brunborg ym. 2011; Huttunen 2017; Huttunen 2018; 

Partonen 2016.) 

Vuorokausirytmin säännöllistäminen ja selvittäminen ovat ensisijaisia omahoitokei-

noja potilaan kärsiessä unettomuudesta. Illalla tapahtuvat säännölliset rutiinit autta-

vat kehoa valmistautumaan yötä varten ja unensaantiin. (Huttunen 2018; Partonen 

2016.) Vaikka olisi nukkunut yön huonosti, silti tulisi nousta aamulla vuoteesta sa-

maan aikaan kuin hyvinkin nukutun yön jälkeen. Heräämistä pitkittämällä vaikeuttaa 

seuraavan illan nukahtamista. (Dautovich, McCrae & Rowe 2008; Partonen 2016.)   

Liikunnalla on todettu olevan positiivinen vaikutus vireystilaan, unen saantiin sekä 

unen laatuun ja kestoon ja puolestaan liikunnan vähäisyydellä on yhteyksiä unihäi-

riöihin. Sairaalaympäristössä liikkuminen voi olla hankalaa, mutta pienikin liikkumi-

nen on hyväksi. (Kukkonen-Harjula & Härmä 2009; Huttunen 2018.) Oikeanlainen 

ravinto edesauttaa nukahtamista. Rasvaisen ruoan ja kofeiinipitoisten aineiden vält-

täminen illalla on tärkeää unen kannalta. (Clark & Landoit 2017; Tarnanen, Partinen, 

Mäkinen & Tuunainen 2016; Huttunen 2018.) 

Musiikilla on rentouttava vaikutus unen saantiin. Hiljaisella kuunneltu ja tasaisen ryt-

minen musiikki auttavat rentoutumaan. Unihäiriöillä, stressillä ja masennuksella on 

yhteys unettomuuteen. Unettomuutta ei kannata pelätä vaan se olisi hyvä hyväksyä, 

jotta pelosta ei aiheudu unettomuuden kierrettä. (Brandy m 2010; Huttunen 2018; 

Shaw 2016.) Negatiivisilla elämäntapahtumilla on kielteinen vaikutus unensaantiin. 

Tunnetilojen hallitsemattomuuden päivällä aiheuttavat illalla ahdistusta nukkumaan 

menon aikana. Huoli, jännitys ja ajatusten tukahduttaminen liittyvät unihäiriöihin. 

Asioiden kirjoittaminen tai puhuminen auttavat potilasta unettomuuden omahoi-

dossa. (Schmidt ym. 2011; Partonen 2016; Rutledge ym. 2013.)  
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Tuloksia ja koko opinnäytetyötä tarkastellessa ja pohtiessa huomattiin, kuinka tär-

keässä roolissa omahoito on unettomuuden hoidossa. Lääkkeettömien hoitokeino-

jen merkityksen alkoi työtä tehdessä ymmärtää yhä paremmin ja paremmin.  Pienillä 

muutoksilla ja perehtymisellä voidaan helpottaa unettomuudesta kärsimistä sairaa-

lassa olo aikana. Hoitajien tietoisuuden kasvattaminen uneen liittyvistä tekijöistä esi-

merkiksi koulutuksin auttaisivat potilaiden tukemiseen omahoitoon saamaan unta 

paremmin sairaalassa.  

 

6.2 Eettisyys ja luotettavuus 

Opinnäytetyöhön kirjoitettu tieto on tutkimus- ja asiantuntijatietoa. Teksteihin on kir-

jotettu lähdeviitteet, jotta kirjoituksen todenperäisyyden voi tarvittaessa tarkistaa tai 

halutessaan tietystä osa-alueesta on helpompi hankkia lisätietoa lähdeviitteiden 

avulla (Hirsjärvi ym. 2009, 121). Tieteellisen tutkimuksen luotettavuus ja sen eetti-

nen hyväksyntä ovat uskottavia vain, jos tutkimus on tehty hyvän tieteellisen käy-

tännön mukaisesti. Lainsäädäntö määrittelee rajat hyvän tieteellisen käytännön oh-

jeiden soveltamiseen ja hyvää tieteellistä käytäntöä voidaan pitää myös osana tut-

kimusorganisaation laatujärjestelmää. Tutkimuksessa tulee noudattaa tutkimus-

työtä tehdessä rehellisyyttä, tarkkuutta ja yleistä huolellisuutta. Samat arvot pätevät 

myös tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä yleisesti tutkimuksen ja sen 

tulosten arvioinnissa. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6.) Tarkastelimme 

opinnäytetyötä tehdessä lähteitä kahden eri henkilön toimesta, joten lähteiden luo-

tettavuus pystyttiin varmemmin toteamaan.  

Vilppi tieteellisessä toiminnassa ja piittaamattomuus hyvästä tieteellisestä käytän-

nöstä ovat hyvän tieteellisen käytännön vastaisia ja ne voivat olla jopa lainvastaisia 

tekoja. Vastaavasti aidot tieteelliset arviointi- ja tulkintaerimielisyydet ovat osa tie-

teellistä keskustelua eivätkä loukkaa siten hyvää tieteellistä käytäntöä. (Tutkimus-

eettinen neuvottelukunta 2012, 8.) Opinnäytetyötä tekemään eettisesti oikein. Mui-

den kirjoituksia ei plagioitu suoraan ja alkuperäislähteiden tekstejä ja tekijöitä pyrit-

tiin kunnioittamaan niin, että tekstin merkitystä ei muutettu ja tekijän nimi mainittiin. 
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Luotettavuutta heikentäviä tekijöitä tutkijan saamista tuloksista ovat huolimattomuus 

tulosten kirjaamisessa, säilyttämisessä sekä raportoinnissa ja nämä voivat jopa mi-

tätöidä tutkimuksen kokonaisuudessaan. Siten tutkijalta edellytetään tiedollista am-

mattitaitoa tieteenalasta. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 8.) Luotetta-

vuutta heikentää se, kun osa tiedoista on muualta kuin alkuperäistutkimuslähteistä, 

kuten tutkimuskatsauksista sekä asiantuntija-artikkeleista. Kaikki lähteet on kuiten-

kin pyritty lukemaan huolellisesti läpi ja varmistettu sisällön perusteella ja muihin 

tietolähteisiin verraten lähteiden luotettavuus. Luotettavuutta heikentää myös se, 

että tutkimustietoa aiheeseen saatiin löydettyä monipuolisesta hakemista huoli-

matta hyvin vähän, tutkimuksia ei siis ole ainakaan julkaistu aiheeseen liittyen kovin 

paljon.  Luotettavuutta lisäsi, kun opinnäytetyötä kirjoittaessa pyrittiin olla huolellisia 

oikeinkirjoituksessa sekä oikeanlaisessa tulkinnassa eri lähteistä löytyneistä tie-

doista. Tekstin oikeinkirjoituksen tarkastaminen kahden eri henkilön toimesta lisäsi 

myös luotettavuutta. Monesti toinen tekijä huomasi tekstivirheitä, joita toinen tekijä 

ei huomannut. Monet lähteistä olivat englanninkielisiä ja kieltä pyrittiin kääntämään 

MOT-sanakirjaa hyödyntämällä, jotta käännöksestä tulisi mahdollisimman oikea ja 

virallinen. 

6.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet 

Kirjallisuuskatsauksen perusteella unettomuuden lääkkeettömiksi omahoidon kei-

noiksi sairaalassa oloaikana selvisi ilta-aikaan älylaitteiden käyttämisen sekä vuo-

teessa olon ja päiväunien rajoittaminen, vuorokausirytmin säännöllistäminen, liikku-

misesta sekä terveellisestä ja oikea-aikaisesta ravitsemuksesta huolehtiminen sekä 

musiikin kuuntelu, ajatusten hallinta ja askarruttavien asioiden käsittely tai kirjoitta-

minen ennen nukkumaan menoa.  

Opinnäytetyötä tehdessä selvästi huomattiin, että sairaalassa olevan potilaan koke-

maa unettomuutta ei ole juurikaan tutkittu hoitotieteellisesti, varsinkaan suomen kie-

lellä. Aihetta olisi tarpeellista tutkia, jotta parhaat hoitokeinot unettomuuden hoitoon 

sairaalassa saataisiin potilaiden käyttöön.  

Opinnäytetyössä ei käsitelty eri sairauksien vaikutusta unen merkitykseen, joten jat-

kotutkimusaiheena voisi olla hyvä käsitellä sitä miten eri sairaudet vaikuttavat unen 
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saantiin ja laatuun. Myös eri lääkkeiden vaikutusta unensaantiin ja unenlaatuun olisi 

hyvä tutkia.  

Opinnäytetyön tuloksien perusteella tehtiin seinätaulu osastohoidossa oleville poti-

laille unettomuuden omahoidon tueksi (Liite 3). Jatkotutkimuksena olisi tärkeä sel-

vittää seinätaulun toimivuutta potilaiden kokemuksien mukaan, ja sen toimivuuden 

perusteella hyödyntää mahdollisesti myös muissa ympäristöissä kuin osastoympä-

ristössä. 



33 
 

 

LÄHTEET 

Alanen, H-M. & Leinonen, E. 2014. Vanhusten unettomuuden syitä on aktiivisesti 
etsittävä. [Verkkolehtiartikkeli]. Lääkärilehti 69, 3422.  [Viitattu 15.3.2018]. Saa-
tavana: http://www.laakarilehti.fi/ajassa/paakirjoitukset/vanhusten-unettomuu-
den-syita-on-aktiivisesti-etsittava/ 

Arber, S. & Meadows, R. 2011. Unen sosiologia: hoiva sukupuoli ja uniongelmat. 
Sosiaalilääketieteellinen aikakauslehti 48 (2), 100-113.  

Blackburn, L., Achor, S., Allen, B., Bauchmire, N., Dunnington, D., Klisovic, R., 
Naber, S., Roblee, K., Samcak, A., Tomlinson-Pinkham, K. & Chipps, E. 2017. 
The Effect of Aromatherapy on Insomnia and Other Common Symptoms 
Among Patients With Acute Leukemia. Onkology nursing forum 44(4). 

Eloranta, T. & Virkki, S. 2011. Ohjaus hoitotyössä. Latvia: Livonia Print. 

Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiiri. Henkinen ensiapu. [Verkkosivu]. Etelä-Poh-
janmaan sairaanhoitopiiri. [Viitattu 4.4.2018]. Saatavana: 
http://www.epshp.fi/potilaat_ja_vierailijat/palvelut/henkinen_ensiapu 

Haarala, J. Opettaja. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Keskustelu 27.11.2018. 

Hirsjärvi, S., Remes, P. & Sajavaara, P. 2009. Tutki ja kirjoita. Hämeenlinna: Ka-
riston Kirjapaino Oy. 

Hublin, C. 2015. Unettomuus. [Verkkolehtiartikkeli]. Lääketieteellinen aikakausi-
kirja Duodecim 131 (12), 1193-1195. [Viitattu: 4.5.2018]. Saatavana: 
http://www.duodecimlehti.fi/lehti/2015/12/duo12318 

Huttunen, M. 2018. Unettomuus. [Verkkosivu]. Lääkärikirja Duodecim. [Viitattu 
28.9.2018]. Saatavana: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_ar-
tikkeli=dlk00534  

Järnefelt, H. 2017. Psykologiset hoitomuodot tehoavat unettomuuteen. [Verkkoleh-
tiartikkeli]. Suomen lääkärilehti – Finlands läkartidning 72 (12), 776-871. Saata-
vana Medic-tietokannasta. Vaatii käyttöoikeuden. 

Järnefelt, H.& Virkkala J. 2017. Onko unen itsemittaus välttämättä hyvä juttu? 
[Verkkosivu]. Työterveyslaitos. [Viitattu 11.10.2018]. Saatavana: 
https://www.ttl.fi/tyopiste/onko-unen-itsemittaus-valttamatta-hyva-juttu/ 

Järnefelt, H., Salin, M. & Hublin, C. 2012. Unettomuuden lääkkeettömän hoidon 
koulutus ja käytäntö työterveyshuollossa. Työterveyslääkäri 30 (1), 79-81.  

http://www.laakarilehti.fi/ajassa/paakirjoitukset/vanhusten-unettomuuden-syita-on-aktiivisesti-etsittava/
http://www.laakarilehti.fi/ajassa/paakirjoitukset/vanhusten-unettomuuden-syita-on-aktiivisesti-etsittava/
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00534
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00534
https://www.ttl.fi/tyopiste/onko-unen-itsemittaus-valttamatta-hyva-juttu/


34 
 

 

Kajaste, S. 2015. Kognitiiviset (CBT, kognitiivis-behavioraaliset) menetelmät pitkä-
kestoisen unettomuuden hoidossa. [Verkkosivu]. Käypä hoito -suositus. [Viitattu 
8.10.2018]. Saatavana: http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suosi-
tus;jsessionid=D3F0DD05DD738342D7120F4531F3E77D?id=nix01074 

Kangasniemi, M., Utriainen, K., Ahonen, S-M., Pietilä, A-M., Jääskeläinen, P. & Lii-
kanen, E. 2013. Kuvaileva kirjallisuuskatsaus: eteneminen tutkimuskysymyk-
sestä jäsennettyyn tietoon. [Verkkolehtiartikkeli]. Sairaanhoitajien koulutussää-
tiö - Hoitotiede 25 (4), 291-301. [Viitattu 16.10.2018]. Saatavana Doria-tietokan-
nasta. Vaatii käyttöoikeuden. 

Kontinen, V. & Hamunen, K. 2015. Leikkauksen jälkeisen kivun hoito. [Verkkoleh-
tiartikkeli]. Duodecim 131, 1921-1928. [Viitattu 5.12.2018]. Saatavana: 
https://www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo12492 

Kronholm E. 2016. Lievät unettomuusoireet lisääntyvät. [Verkkosivu]. Terveyden ja 
hyvinvoinnin laitos. [Viitattu 3.5.2018]. Saatavana: https://thl.fi/fi/web/kansan-
taudit/-/lievat-unettomuusoireet-lisaantyvat 

Kyngäs, H., Kääriäinen, M., Poskiparta, M., Johansson, K., Hirvonen, E. & Ren-
fors, T. 2007. Ohjaaminen hoitotyössä. Porvoo: WSOY oppimateriaalit Oy. 

Käypä hoito -suositus. 2014. Omahoidon määritelmä. [Verkkosivu]. Suomalainen 
Lääkäriseura Duodecim. [Viitattu 26.5.2018]. Saatavana: http://www.kaypa-
hoito.fi/web/kh/suositukset/suositus;jsessio-
nid=FD66236ADBC87F2D8A810987182ADCD2?id=nix02107 

Käypä hoito -suositus. 2018. Unettomuus. [Verkkosivu]. Suomalainen Lääkäri-
seura Duodecim.  [Viitattu 8.3.2018]. Saatavana: http://www.kaypa-
hoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50067 

Leino-Kilpi, H. & Salanterä, S. 2009. Hyvä potilasohje edistää potilasturvallisuutta. 
Suomen potilas lehti 2, 6-7.  

Lo, W-Y., Chiou, S-T., Huang, N & Chien, L-Y. 2016. Long work hours and 
chronic insomnia are associated with needlestick and sharps injuries 
among hospital nurses in Taiwan: A national survey. International Journal of 
Nursing Studies 64, 130-136. 

Manson E. 2013. Colorful character. [Verkkojulkaisu]. Caterer & Hotelkeeper 203, 
4789. [Viitattu 5.12.2018]. Saatavana: https://web.a.ebscohost.com/ehost/de-
tail/detail?vid=0&sid=a249f688-85df-4533-843a-a5106bc36df1%40sdc-v-sess-
mgr02&bdata=JnN-
pdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=89775819&db=hjh 

Markkanen, U., Palonen, M., Saarenpää-Heikkilä. O. & Åstedt-Kurki, P. 2014. Per-
heen ohjaus pikkulapsen nukkumistottumusten tukemiseksi- terveydenhoitajien 
kokemukset uniohjannasta neuvolassa. Tutkiva hoitotyö 12 (4), 12-22.  

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus;jsessionid=D3F0DD05DD738342D7120F4531F3E77D?id=nix01074
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus;jsessionid=D3F0DD05DD738342D7120F4531F3E77D?id=nix01074
https://www.duodecimlehti.fi/api/pdf/duo12492
https://thl.fi/fi/web/kansantaudit/-/lievat-unettomuusoireet-lisaantyvat
https://thl.fi/fi/web/kansantaudit/-/lievat-unettomuusoireet-lisaantyvat
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus;jsessionid=FD66236ADBC87F2D8A810987182ADCD2?id=nix02107
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus;jsessionid=FD66236ADBC87F2D8A810987182ADCD2?id=nix02107
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus;jsessionid=FD66236ADBC87F2D8A810987182ADCD2?id=nix02107
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50067
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50067
https://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=a249f688-85df-4533-843a-a5106bc36df1%40sdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=89775819&db=hjh
https://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=a249f688-85df-4533-843a-a5106bc36df1%40sdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=89775819&db=hjh
https://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=a249f688-85df-4533-843a-a5106bc36df1%40sdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=89775819&db=hjh
https://web.a.ebscohost.com/ehost/detail/detail?vid=0&sid=a249f688-85df-4533-843a-a5106bc36df1%40sdc-v-sessmgr02&bdata=JnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZSZzY29wZT1zaXRl#AN=89775819&db=hjh


35 
 

 

Mattila, E. 2018. Opiskelija. Seinäjoen ammattikorkeakoulu. Keskustelu 4.12.2018.  

Ohayon, M., Emerson, M., Hirshkowitz, M., Albert, S., Avidan, A., Daly, F., Dauvil-
liers, Y., Ferri, R., Fung, C., Gozal, D., Hazen, N., Krystal, A., Lichstein, K., 
Mallampalli, M., Plazzi, G., Raqding, R., Scheer, F., Somers, V. & Vitiello, V. 
2017. National Sleep Foundation's sleep quality recommendations: first report 
[Verkkolehtiartikkeli]. Sleep Health 3, 6-19. [Viitattu 19.11.2018]. Saatavana: 
Sleep Health Journal –tietokannasta. Vaatii käyttöoikeuden. 

Partinen, M. & Huovinen, M. 2011. Unikoulu aikuisille. Juva: Bookwell Oy 

Partinen, M. 2009. Unesta terveyttä. [Verkkojulkaisu]. Lääkärikirja Duodecim. [Vii-
tattu 7.5.2018]. Saatavana: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskir-
jasto/tk.koti?p_artikkeli=onn00112#s5 

Partonen, T. 2007. Unettomuuden hoito uudistuu. [Verkkolehtiartikkeli]. Lääkäri-
lehti, 62, 4087. [Viitattu 15.3.2018]. Saatavana:  http://www.laakari-
lehti.fi/ajassa/paakirjoitukset/unettomuuden-hoito-uudistuu/ 

Partonen, T. 2016. Tietoa potilaalle: Uni-Valverytmin (unirytmin) häiriöt. [Verkkojul-
kaisu]. Lääkärikirja Duodecim. [Viitattu 15.3.2018]. Saatavana: http://www.ebm-
guidelines.com/dtk/hpt/avaa?p_artikkeli=dlk00535 

Partonen, T. 2017. Uni on laatuaikaa. [Verkkolehtiartikkeli]. Potilaan lääkärilehti. 
Saatavana: http://www.potilaanlaakarilehti.fi/kommentit/uni-on-laatuaikaa/ 

Paunio, T. & Porkka-Heiskanen, T. 2008. Unen merkitys sairauksien synnyssä.  
[Verkkolehtiartikkeli]. Duodecim 124, 695-701. [Viitattu 16.3.2018]. Saatavana: 
http://www.ebm-guidelines.com/xmedia/duo/duo97135.pdf  

Pilkington, S. 2013. Causes and consequences of sleep deprivation in hospitalised 
patients. [Verkkolehtiartikkeli]. Nursing standard 27, 49, s. 35-42. [Viitattu 
4.12.2018]. Saatavana: https://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfvie-
wer?vid=0&sid=dcb127a0-4555-4613-aed6-d8283ae40469%40sessionmgr103 

Puumala, M. 2018. Apulaisosastonhoitaja. Seinäjoen terveyskeskus. Keskustelu 
4.12.2018. 

Routasalo, P., Airaksinen, M., Mäntyranta, T. & Pitkälä, K. 2009. Potilaan omahoi-
don tukeminen. [Verkkosivu]. Lääketieteellinen aikakausikirja Duodecim. [Vii-
tattu 26.5.2018]. Saatavana: https://www.duodecim-
lehti.fi/lehti/2009/21/duo98401 

Salzmann-Erikson, M., Lagerqvist, L. & Puosette, S. 2016. Keep calm and have a 
good night: nurses’ strategies to promote inpatients’ sleep in the hospital envi-
ronment. Scandinavian journal of Caring Scienses 30, 356-364. 

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=onn00112
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=onn00112
http://www.laakarilehti.fi/ajassa/paakirjoitukset/unettomuuden-hoito-uudistuu/
http://www.laakarilehti.fi/ajassa/paakirjoitukset/unettomuuden-hoito-uudistuu/
http://www.potilaanlaakarilehti.fi/kommentit/uni-on-laatuaikaa/
http://www.ebm-guidelines.com/xmedia/duo/duo97135.pdf
https://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=dcb127a0-4555-4613-aed6-d8283ae40469%40sessionmgr103
https://web.b.ebscohost.com/ehost/pdfviewer/pdfviewer?vid=0&sid=dcb127a0-4555-4613-aed6-d8283ae40469%40sessionmgr103
https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2009/21/duo98401
https://www.duodecimlehti.fi/lehti/2009/21/duo98401


36 
 

 

Seinäjoki. 2018. Kuntoutusosasto Y1. [Verkkosivu]. Seinäjoen sosiaali- ja terveys-
keskus. [Viitattu 19.11.2018]. Saatavana: https://www.seinajoki.fi/sosiaali-jater-
veyspalvelut/terveyspalvelut/kaupunginsairaala/osastoy1.html 

Soriento, Y. 2010. Melatonin, sleep and insomnia. [Verkkokirja]. Nova Biomedical 
books. [Viitattu 8.10.2018]. Saatavana: EBSCOhost eBook Academic Collec-
tion -tietokannasta. Vaatii käyttöoikeuden. 

Stol, M., Axelin, A. & Suhonen, R. 2016. Kirjallisuuskatsaus hoitotieteessä. Turku: 
Turun yliopisto. 

Tarnanen, K., Partinen, M., Mäkinen, E. & Tuunainen, A. 2016.Unettomuus vaivaa 
välillä meitä kaikkia. [Verkkosivu]. Lääkärikirja Duodecim. Saatavana: 
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=khp00075 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2014. Uni. [Verkkosivu]. Terveyden ja hyvinvoin-
nin laitos. [Viitattu 5.5.2018]. Saatavana: https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitse-
mus/uni 

Terveyden ja hyvinvoinnin laitos. 2015. Unihäiriöt. [Verkkosivu]. Terveyden ja hy-
vinvoinnin laitos. [Viitattu 5.5.2018]. Saatavana: https://thl.fi/fi/web/mielenter-
veys/mielenterveyden-edistaminen/keinoja-mielenterveyden-edistami-
seen/time-out-aikalisa-elama-raiteilleen/aikalisaohjaajien-materiaalipaketti/mie-
lenterveys/unihairiot 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta. 2012. Hyvä tieteellinen käytäntö ja sen louk-
kausepäilyjen käsitteleminen Suomessa. [Verkkosivu]. Tutkimuseettinen neu-
vottelukunta. [Viitattu 16.3.2018]. Saatavana: http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/fi-
les/HTK_ohje_2012.pdf 

 

 

https://www.seinajoki.fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/terveyspalvelut/kaupunginsairaala/osastoy1.html
https://www.seinajoki.fi/sosiaali-jaterveyspalvelut/terveyspalvelut/kaupunginsairaala/osastoy1.html
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=khp00075
http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf
http://www.tenk.fi/sites/tenk.fi/files/HTK_ohje_2012.pdf


37 
 

 

KIRJALLISUUSKATSAUKSESSA KÄYTETYT LÄHTEET  

Tutkimukset: 

Bernert, R., Merrill, K., Braithwaite, R., Van Orden, K., & Joiner, T. 2007. Family 
life stress and insomnia symptoms in a prospective evaluation of young adults. 
Journal of Family Psychology 21, 58–66. 

Brand, S., Gerber, M., Pühse U. & Holsboer-Trachsler E. 2010. Depression, Hypo-
mania, and Dysfunctional Sleep-related Cognitions as Mediators Between 
Stress and Insomnia: The Best Advice Is Not Always Found on the Pillow. 
[Verkkolehtiartikkeli]. International Journal of Stress Management 17, 113-134. 

Brunborg, G., Mentzoni, R., Molde, H., Myrseth, H., Skouveroe, K., Bjorvatn, B. & 
Pallesen, S. 2011. The relationship between media use in the bedroom, sleep 
habits and symptoms of insomnia. Journal of sleep research 20(4), 569-575. 

Clark, I. & Landoit, H-P. 2017. Coffee, Caffeine, and Sleep: a Systematic Review 
of Epidemiological Studies and Randomizer Controlled Trials. Sleep Medicine 
Rewiews.  

Dautovich, N., McCrae, C. & Rowe, M. 2008. Subjective and Objective Napping 
and Sleep in Older Adults: Are Evening Naps “Bad” for Nighttime Sleep. Jour-
nal of the American Geriatrics Society 56(9), 1681-1686. 

Gellerstedt, L., Medin, J. & Karlsson, M. 2013. Patients’ experiences of sleep in 
hospital: a qualitative interview study. [Verkkojulkaisu]. Journal of Research in 
Nursing. [Viitattu 19.11.2018]. Saatavana: https://journals.sa-
gepub.com/doi/10.1177/1744987113490415  

Kiljunen, K., Ritmala-Castrén, M., Lundgrén-Laine, H. & Leino-Kilpi, H. 2016. Yön 
aikainen uni ja kipu tehohoitohoidossa potilaan arvioimana. [Verkkolehtiartik-
keli]. Hoitotiede 28 (3), 171-181. [Viitattu 5.12.2018]. Saatavana: 
http://elektra.helsinki.fi/se/h/0786-5686/28/3/yonaikai.pdf 

Pilorz, V., Tam, S., Hughes, S., Pothecary, C., Jagannath, A., Hankins, M., Ban-
nerman, D., Lightman, S., Vyazovskiy, V., Nolan, P., Foster, R. & Peirson, S. 
2016. Melanopsin Regulates Both Sleep-Promoting and Arousal-Promoting Re-
sponses to Light. [Verkkojulkaisu]. Public Library of Sciense. [Viitattu 
8.10.2018]. Saatavana: https://journals.plos.org/plosbiology/arti-
cle?id=10.1371/journal.pbio.1002482#sec002  

Rutledge, C., La Guardia, A. & Bluestein, D. 2013. Predictors of self- efficacy for 
sleep in primary care. Journal of Clinical Nursing 22, 1254-1261. 

Schmidt R., Harvey A. & Linder M. 2011. Cognitive and affective control in insom-
nia. Frontiers in Psychology. 

https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1744987113490415
https://journals.sagepub.com/doi/10.1177/1744987113490415
http://elektra.helsinki.fi/se/h/0786-5686/28/3/yonaikai.pdf
https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1002482#sec002
https://journals.plos.org/plosbiology/article?id=10.1371/journal.pbio.1002482#sec002


38 
 

 

Shaw R. 2016. Using Music to Promote Sleep for Hospitalized Adults. American 
journal of critical care 25 (2), 181-185. 

Tsai, Y., Wong, T. & Ku, Y-C. 2008. Self-care management of sleep disturbances 
and risk factors for poor sleep among older residents off Taiwanese nursing 
homes. Journal of Clinical Nursing 17, 1219-1226.  

Wang, Q., Chair, S., Ling Wong, E. & Xiaomei L. 2016. The Effects of Music Inter-
vention on Sleep Quality in Community-Dwelling Elderly. The journal of alterna-
tive and complementary medicine 7, 576-584. 

Asiantuntija-artikkelit: 

Huttunen, M. 2018. Unettomuus. [Verkkosivu]. Lääkärikirja Duodecim. [Viitattu 
28.9.2018]. Saatavana: http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_ar-
tikkeli=dlk00534  

Kukkonen-Harjula K. & Härmä M. 2009. Kohentaako liikunta unta. [Verkkoartik-
keli]. Terveysportti. [Viitattu 11.12.2018]. Saatavana: http://www.ter-
veysportti.fi/dtk/shk/avaa?p_artikkeli=ttl00673#s3  

Partonen, T. 2016. Tietoa potilaalle: Uni-Valverytmin (unirytmin) häiriöt. [Verkkojul-
kaisu]. Lääkärikirja Duodecim. [Viitattu 15.3.2018]. Saatavana: http://www.ebm-
guidelines.com/dtk/hpt/avaa?p_artikkeli=dlk00535 

Tarnanen, K., Partinen, M., Mäkinen, E., & Tuunainen, A. 2016. Unettomuus vai-
vaa välillä meitä kaikkia. [Verkkosivu]. Lääkärikirja Duodecim. Saatavana: 
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=khp00075 

 

  

http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00534
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00534
http://www.terveysportti.fi/dtk/shk/avaa?p_artikkeli=ttl00673#s3
http://www.terveysportti.fi/dtk/shk/avaa?p_artikkeli=ttl00673#s3
http://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=khp00075


39 
 

 

LIITTEET 

LIITE 1. Tiedonhakutaulukko 

LIITE 2. Tutkimustaulukko 

LIITE 3. Seinätaulu 

 



1(4) 
 

 

LIITE 1. Tiedonhakutaulukko 

Tietokanta 

ja  

hakusanat 

Hakutu-

losten 

määrä 

Otsikon 

perus-

teella 

valitut 

Tiivistel-

män pe-

rusteella 

valitut 

Koko 

tekstin 

perus-

teella 

valitut 

Kirjallisuuskatsauk-

seen valitut 

Academic 

Search 

Elite 

blue light 

 

 

 

141 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Cinahl 

thought 

control 

strategies 

AND in-

somnia 

AND cogni-

tive 

insomnia 

AND 

hospital 

AND 

sleep 

sleep qual-

ity AND pa-

tient AND 

self man-

agement 

 

 

 

 

 

 

 

8 

 

 

 

334 

 

 

 

33 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

2 

 

 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 



2(4) 
 

 

 

sleep AND 

music 

sleep AND 

insomnia 

AND 

relaxation 

insomnia 

AND stress 

AND man-

agenet 

caffeine 

AND sleep 

AND in-

somnia 

 

 

297 

 

 

 

149 

 

 

 

83 

 

 

 

154 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

3 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

2 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

 

 

 

1 

Medic 

unen* OR 

unet* AND 

omahoito 

OR itse-

hoito 

oma* AND 

une*  

rajaus: 

Suomi 

sairaala 

AND une* 

rajaus: 

suomi 

 

237 

 

 

 

 

 

23 

 

 

35 

 

 

 

 

9 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

 



3(4) 
 

 

hoito* AND 

une* ra-

jaus: 

Suomi   

kofeiini 

AND une* 

kofeiini 

AND uni* 

melu OR 

ääni AND 

une 

sairaala 

AND une* 

sinivalo 

vuode-

osasto 

AND une* 

tilapäinen 

AND une* 

lyhytkest* 

AND une* 

omah* 

AND une* 

lääkkeetön 

AND une*   

231 

 

 

 

 

2 

 

5 

 

42 

 

 

35 

0 

 

0 

 

 

1 

 

2 

 

4 

 

 

6 

1 

 

 

 

 

1 

 

2 

 

1 

 

 

2 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

2 

1 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

0 

 

 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

0 

 

0 

 

 

0 



4(4) 
 

 

SeAmk 

Finna  

hospital 

light 

sleep 

rajausaihe: 

sleep disor-

ders 

 

 

44 

 

 

 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

Manu-

aalinen 

haku 

lähteiden 

lähteistä 

2 

 

2 2 2 2 

Hakutu-

loksia yh-

teensä 

1868 37 24 16 16 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1(6) 
 

 

LIITE 2. Tutkimustaulukko  

Tutkimukset: 

Tutkimuksen te-

kijä, vuosi & 

maa 

Tutkimuk-

sen tarkoi-

tus ja ta-

voite 

Kohde-

ryhmä 

Tutkimus-

mene-

telmä 

Tutkimuksen tulok-

set  

Bernert ym. 

2007 

Yhdysvallat 

Tutkia 

perhe elä-

män, stres-

sin ja unet-

tomuus oi-

reiden yh-

teyttä 

n=115 

Opiske-

lija 

Kyselylo-

make  

Negatiiviset elä-

mäntapahtumat ja 

akateeminen 

stressi vaikeuttivat 

unen saantia 

Brand ym. 2010  

Sveitsi  

 

Selvittää 

kuinka 

stressi, 

masennus, 

hypomania 

eli lievä 

mania ja 

unihäiriöt 

vaikuttavat 

unettomuu-

teen.  

n=862 

Potilasta 

 

Kysely Stressin ja ajatus-

ten hallinta ennen 

nukkumaan menoa 

auttaa unen saan-

tiin 

Brunborg ym. 

2011 

Norja 

Tutkia me-

dian eri 

laitteiden 

käytön vai-

kutuksia 

makuuhuo-

neessa 

n=2500 

Henkilöä  

Kyselytut-

kimus 

Laitteiden käyttö 

makuuhuoneessa 

ennen nukkumaan-

menoa vaikeutti 

monien unen saa-

mista ja vaikutti 



2(6) 
 

 

uneen ja 

unettomuu-

teen 

unenlaatuun hei-

kentävästi. Käytä 

vuodetta vain nuk-

kumiseen.  

Clark & Landoit 

2017 

Sveitsi 

 

Tutkia kah-

vin ja kofe-

iinin vaiku-

tuksia 

uneen 

58 artik-

kelia 

Kirjalli-

suuskat-

saus 

Kofeiini vaikuttaa 

negatiivisesti uneen 

Dautovich ym. 

2008 

Yhdysvallat 

 

Tutkia päi-

väunien 

vaikutusta 

unen saan-

tiin illalla 

n=103 

Potilasta 

Tilastolli-

nen tutki-

mus 

Erityisesti myöhään 

päivästä otetut päi-

väunet vaikuttivat 

osan tutkittavien 

unen saantiin illalla 

Gellerstedt ym. 

2013  

Ruotsi  

Tutkia poti-

laiden ko-

kemuksia 

sairaalassa 

nukkumi-

seen ja 

hoitohenki-

lökunnan 

toiminnan 

vaikutuksia 

unen saan-

tiin 

n=38 

Potilasta 

Haastat-

telu 

Vaikuttaminen ja 

osallistuminen 

omaan hoitoon li-

säävät unen laa-

tua.. 



3(6) 
 

 

Kiljunen ym. 

2016  

Suomi  

 

Tutkia poti-

laiden 

unen laa-

tua, kipua 

ja määrää 

tehohoidon 

aikana ja 

niiden vai-

kutuksia 

toipumi-

seen 

 

n=120 

Potilasta 

Kysely 

suoritettiin 

tilastolli-

sesti 

Richards 

Campbell 

Sleep 

Question-

naire© ja 

Visual 

Analog 

Scale 

(VAS) -

mittarei-

den avulla 

Kipulääkkeillä oli 

merkitys kivuliaan 

potilaan unenlaa-

tuun ja saantiin.  

Pilorz ym. 2016. 

Englanti 

 

Tutkia eri 

valosävy-

jen merki-

tystä unen 

saantiin. 

 

Hiiret  Eläinkoe 

Tilastolli-

nen ana-

lyysi 

Sinivalo, jota käyte-

tään älylaitteidenkin 

näytöissä, vaikuttaa 

unensaantiin mer-

kittävästi, koska ai-

vot tulkitsevat sen 

päivänvaloksi.  

Rutledge ym. 

2013  

Yhdysvallat 

 

Potilaiden 

unettomuu-

den itsear-

viointi ja 

hyväksymi-

nen sairaa-

lassa  

n=236  

Potilas 

Kyselylo-

make  

Potilaiden tulisi 

tehdä itsearviointia 

sairaalassa unetto-

muudesta ja hyväk-

syä siihen johtavat 

syyt ja sairaudet.   



4(6) 
 

 

Schmidt ym. 

2011  

Yhdysvallat  

 

Tunnetilo-

jen hallin-

nat päivällä 

aiheuttavat 

illalla ah-

distusta 

nukku-

maan me-

non ai-

kana. 

 Kirjalli-

suuskat-

saus  

Huonosti nukkujilla 

on yleensä vai-

keuksia luopua 

kontrollista nukku-

maan menossa 

Shaw R, 2016 

 

Selvittää 

musiikin 

kuuntelun 

vaikutukset 

unen saan-

tiin ja 

unenlaa-

tuun 

11 tutki-

musta  

Kirjallisuus 

katsaus 

Musiikin kuuntelu 

auttaa nukahta-

maan 

Tsai ym. 2008  

Taiwan  

 

Potilaiden 

iän vaiku-

tus uneen 

ja unetto-

muuteen. 

Sekä hoita-

jien koulu-

tus  

n=196 

Hoitaja? 

Potilas?  

Kyselylo-

make  

Vanhempien poti-

laiden iän vaikutus 

unenlaatuun voi 

johtua terveydelli-

sistä syistä. Hoita-

jien koulutus unen-

laatuun olisi tär-

keää potilaiden 

kannalta.  

Wang ym. 2016 

Kiina  

Tutkia mu-

siikin kuun-

telun vaiku-

tuksia 

n=64 

Potilasta 

Tilastolli-

nen tutki-

mus  

Musiikin kuuntelu 

auttoi turvallisesti ja 

lääkkeettömästi pa-

rempaan unen 



5(6) 
 

 

ikääntynei-

den palve-

luasumis-

yksikössä 

olevien ih-

misten 

unenlaa-

tuun 

saantiin, laatuun ja 

tehokkuuteen 

 

Asiantuntija-artikkelit: 

Artikkelin tekijä, 

vuosi & maa 

Sisältö 

 

Tulokset 

Huttunen 2018 

Suomi 

Uni, univaje, univelka, 

unettomuuden syyt ja 

omahoito 

Mitä tarkoitetaan unella ja unet-

tomuudella, mitkä ovat sen syyt 

ja kuinka sitä voidaan omahoitaa   

Partonen ym 

2016 

Suomi 

Vuorokausirytmi, unen-

tarve, uni-valverytmin 

häiriöt sekä omahoito 

Vuorokausirytmin säännöllisyys, 

potilaan unentarve, mitä tarkoi-

tetaan uni-valverytmin häiriöllä ja 

kuinka sitä hoidetaan ja mitä tar-

koittaa omahoito unettomuu-

dessa  

Tarnanen ym. 

2016 

Suomi 

Mitä on unettomuuden 

syyt, hoito, toteaminen, 

yleisyys, ehkäisy sekä 

omahoito 

Unettomuudella tarkoitetaan eri-

laisia vaikeuksia uneen liittyen. 

Unettomuutta voi esiintyä jokai-

sella jossain kohtaa elämässä.  



6(6) 
 

 

Kukkonen-Har-

jula & Härmä 

2009 

Suomi  

Liikunnan merkitys 

unelle.   

Säännöllisellä liikunnalla on hy-

viä vaikutuksia unen laatuun 

sekä kestoon.  

 

 

 

 



1(1) 
 

 

LIITE 3. Seinätaulu 

 Sairaanhoitaja (AMK) –opiskelijat Emilia Mattila & Teemu Vihinen (SeAMK sosiaali- ja terveysala) 2019 


	Opinnäytetyön tiivistelmä
	Thesis abstract
	SISÄLTÖ
	1 JOHDANTO
	2 UNI JA UNETTOMUUS
	2.1 Unen laatu ja unen eri vaiheet
	2.2 Unettomuus ja unettomuuden yleisyys, syyt ja riskitekijät
	2.3 Unen merkitys hyvinvointiin
	2.4 Unettomuuden kokeminen sairaalassa
	2.5 Unettomuudesta kärsivän potilaan hoito ja tukeminen sairaalassa
	2.6 Unettomuuden omahoito sairaalassa

	3 OPINNÄYTETYÖN TARKOITUS JA TAVOITE
	4 OPINNÄYTETYÖN TOTEUTUS
	4.1 Seinäjoen terveyskeskuksen kuntoutusosasto Y1
	4.2 Kirjallisuuskatsauksen toteutus
	4.3 Tiedonhaku ja sisäänottokriteerit
	4.4 Aineiston analysointi
	4.5 Unettomuuden omahoidon opas

	5 OPINNÄYTETYÖN TULOKSET
	5.1 Älylaitteet
	5.2 Vuoteessa olo
	5.3 Vuorokausirytmi
	5.4 Liikunta ja ravitsemus
	5.5 Musiikki
	5.6 Ajatusten hallinta

	6 POHDINTA
	6.1 Tulosten tarkastelu
	6.2 Eettisyys ja luotettavuus
	6.3 Johtopäätökset ja jatkotutkimusaiheet

	LÄHTEET
	KIRJALLISUUSKATSAUKSESSA KÄYTETYT LÄHTEET
	LIITTEET

