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The rush, stress and pressure of modern society and the individual ambitions are significant causes of the devel-

opment of insomnia. Insomnia is very common in Finland and around the world. Anyone may experience tempo-
rary insomnia at some point of their live, for example because of stress. There has been a lot of discussion about 

the usage of medication as treatment for insomnia in the media. The discussion has dealt with the side- and inju-
rious effects of sleeping pills. The number of TV advertisements for melatonin products have increased and the 

advertisements promise that the consumers will get rid of insomnia.  
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suffered from insomnia. Nursing studies cover the necessity of sleep on the face of it, but a lot of information 
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clinical tests, cognitive and behavioristic therapy bring good results as they improve the quality of sleep in the 
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and quality of sleep. 
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1 JOHDANTO 

 

Uni on suuri osa ihmiselämää, sillä me nukumme noin kolmanneksen elämästämme. Unen tehtäviä 

on useita, joista päälle päin näkyvin on kehon ja psyykkisten voimien palautuminen. (Pihl ja Aronen  

2015, 17.) Tällöin keho varastoi energiaa seuraavaa päivää varten samalla kun se poistaa haitallisia 

aineenvaihduntatuotteita aivoista (Unettomuus: Käypä hoito -suositus 2017). Levon aikana aivot kä-

sittelevät tunne-elämän asioita ja ratkaisevat ongelmia tiedostamattamme (Pihl ja Aronen 2015, 17).  

 

Normaalisti ihminen nukkuu yön aikana kuudesta yhdeksään tuntia. Uni rakentuu REM-unesta (vil-

keuni) sekä NREM-unesta (perusuni). REM- ja NREM-uni vuorottelevat yön aikana noin 90 minuutin 

väliajoin. Ihminen näkee unia vilke- eli REM-unen aikana. (Huttunen 2018.) 

 

Tutkimusten mukaan noin kolmannes aikuisista kärsii unettomuudesta (Unettomuus: Käypä hoito -

suositus 2017). Satunnaisina öinä tapahtuva ohimenevä unettomuus on hyvin tavanomaista. Se joh-

tuu yleisimmin uni-valverytmin häiriöstä, aikaeroväsymyksestä, tilapäisestä stressistä tai mieltä pai-

navista asioista. (Huttunen 2018.) Lyhytkestoisesta unettomuudesta kärsii 15-20% aikuisista, eli 750 

000–1 000 000 suomalaista. Tilapäisestä unettomuudesta taas kärsii 30-35%. (Partinen 2009; Unet-

tomuus: Käypä hoito -suositus 2017.)  

 

Opinnäytetyön aiheena on unettomuuden hoito lääkkeettömin keinoin. Aihe on rajattu koskemaan 

tilapäisestä unettomuudesta kärsiviä aikuisia. Tähän aiheeseen päädyttiin omien harjoittelukokemus-

ten, unettomuuden yleisyyden ja ajankohtaisuuden sekä omien mielenkiinnon kohteiden vuoksi. Ha-

luamme tuoda tuoreinta tietoa ja helppoja kotona toteutettavia keinoja sekä tilapäisestä unettomuu-

desta kärsiville että heidän kanssaan työskenteleville. 

 

Tilaajana on Varkauden kaupungin Mielenterveys- ja päihdepalvelut. Opinnäytetyö on kehittämistyö, 

jonka tarkoituksena on koota ajantasaista, luotettavaa, kansainvälistä sekä tutkittua tietoa ja koota 

niistä helppolukuinen, lyhyehkö ja kiinnostava opas unettomuudesta kärsiville asiakkaille sekä hei-

dän omaisilleen. Opas toimii myös työkaluna ja tukena hoitohenkilökunnalle asiakasohjaustilanteissa. 

Tavoitteena on jakaa tietoa mahdollisimman monelle unettomuuden lääkkeettömistä hoitokeinoista 

ja unettomuuden yleisyydestä. Toivomme, että opas antaisi asiakkaille rohkeutta hakeutua avun pii-

riin tarvittaessa. Opinnäytetyö ei liity mihinkään projektiin tai hankkeeseen. 

 

Vaikka tilaajamme on mielenterveys- ja päihdetyön yksikkö, uniongelmat eivät rajoitu vain psykiatri-

siin sairauksiin, masennukseen tai päihdeongelmiin. Unettomuuden taustalla voi olla myös jokin fyy-

sinen sairaus, kuten uniapea, hengitysteiden sairaus, kipu- tai särkytilat, sydämen vajaatoiminta tai 

jonkin käytössä olevan lääkkeen sivuvaikutus (Huttunen 2018). 
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2 UNI 

 

Uni on tärkeä elämämme perustarpeista, jota ilman ei voi elää. Me nukumme noin kolmanneksen 

elämästämme. Unella on useita tehtäviä, joista meille tärkeimmät ovat kehon ja psyykkisten voimien 

palautuminen. (Järnefelt ja Hublin 2012, 8; Pihl ja Aronen 2015, 17). Tällöin keho varastoi energiaa 

seuraavaa päivää varten samalla kun se poistaa haitallisia aineenvaihduntatuotteita aivoista glymfa-

kierron avulla (Unettomuus: Käypä hoito -suositus 2017; Wigren ja Stenberg 2015, 152). Aivot käsit-

televät tunne-elämän asioita ja ratkaisevat ongelmia tiedostamattamme (Pihl ja Aronen 2015, 17).  

 

Hermosolut muovautuvat, kun aivot työstävät kokemiaan tapahtumia ja opittuja asioita yön aikana, 

eli uni tukee ihmisen oppimista ja kehittää muistia. Tällöin lyhytaikaisessa muistissa olevat tiedot  

voivat siirtyä pitkäaikaiseen muistiin. (Pihl ja Aronen 2015, 17; Unettomuus: Käypä hoito -suositus 

2017.) Toisaalta unen aikana synapsiyhteyksiä tuhoutuu, jotta aivot toimisivat energiatehokkaammin 

ja muistitilaa säästettäisiin (Partonen ja Lauerma 2017b). Tutkimukset ovat osoittaneet, että riittä-

vällä unella on vaikutusta vastustuskykyyn ja sen säätelyyn. Lisäksi se torjuu tulehduksia ja sairauk-

sia. (Pihl ja Aronen 2015, 17; Unettomuus: Käypä hoito -suositus 2017.) 

 

Unen tarve vaihtelee henkilöittäin. Aikuisella keskimääräinen unentarve vaihtelee kuudesta yhdek-

sään tuntiin. Unen tarve on se aika, jotta jokainen tuntisi itsensä levänneeksi ja virkeäksi. (Huuto-

niemi ja Partinen 2015, 34; Unettomuus: Käypä hoito –suositus 2017.) Huutoniemi ja Partinen 

(2015) arvioisivatkin unen tarvetta sillä, kuinka paljon ihminen nukkuu loman aikana. Monet eri teki-

jät vaikuttavat ihmisen tarvitseman unen pituuteen. Perimä määrittelee sen, onko ihminen lyhyt- vai 

pitkäuninen. Lyhytuniset pärjäävät 4-5 tunnin yöunilla, kun taas pitkäuniset tarvitsevat 9-10 tuntia 

ollakseen virkeitä. (Järnefelt ja Hublin 2012, 17.) Fyysinen työskentely esim. urheilu väsyttää, jolloin 

ihminen voi tarvita tavallista pidemmät yöunet. Masennus ja sairaudet voivat taas vaikuttaa unen-

saantiin siten, ettei uni tule väsymyksestä huolimatta. Myös ikääntyessä unen tarve vähenee ja sen 

laatu muuttuu. (Huutoniemi ja Partinen 2015, 33-34; Partonen ja Lauerma 2017a.) 

 

2.1 Unen rakenne 

 

Uni on tila, jossa perusuni eli NREM-uni (eli non rapid eye movement, kutsutaan myös N-uneksi) ja  

vilkeuni eli REM-uni (eli rapid eye movement, kutsutaan myös R-uneksi) vuorottelevat normaalissa  

unessa 90 minuutin välein neljästä viiteen kertaan yössä (Järnefelt ja Hublin 2012, 12; Pihl ja Aro-

nen 2015, 17; Unettomuus: Käypä hoito -suositus 2017). NREM-uni jaetaan kolmeen vaiheeseen, 1. 

ja 2. vaihe kuvaavat kevyttä unta, kun taas 3. vaihe kuvastaa syvää unta (Järnefelt ja Hublin 2012, 

12). Nukahtamisen jälkeen ihminen vaipuu kevyen ja rauhallisen NREM-hidasaaltounen kautta sy-

vään REM-vilkeuneen. Tavallisesti REM-univaihe alkaa noin 90 minuuttia nukahtamisen jälkeen. 

(Partinen 2009.) NREM ja REM-unen vuorottelu on kuvattu kuvassa 1. 
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Syvän NREM-unen on katsottu vaikuttavan aineenvaihduntaan, lepoon ja palautumiseen, kun taas 

REM-unen aikana muisti, oppiminen ja mielenterveys eheytyvät. Toisaalta syvä uni mahdollistaa op-

pimisen ja teoreettisen tiedon muistiin painamisen ja REM-unta tarvitaan konkreettisten asioiden, 

kuten pyörällä ajamisen, oppimisen tallentamiseen. (Huutoniemi ja Partinen 2015, 29-32.) 

 

American Academy of Sleep Medicine on luokitellut univaiheet kolmeen NREM -luokkaan (N1, N2 ja 

N3) ja REM -uneen. Aikaisemmin unen rakennetta määriteltäessä on käytetty Rechtschaffenin ja Ka-

lensin uniluokitusta. Siinä unelle on määritelty viisi univaihetta: kevyt (S1 ja S2), syvä (S3 ja S4) 

sekä REM-uni (vilkeuni). Rechtschaffenin ja Kalensin uniluokitusta on muokattu vastaamaan uutta 

luokitusta, jolloin NREM -unen S3 ja S4 -vaiheet on yhdistetty. Näitä yhdistettyjä vaiheita kutsutaan 

hidasaaltouneksi. Muut unten osat vastaavat toisiaan, kuten S1 -uni vastaa uuden luokittelun N1 -

unta jne. (Huutoniemi ja Partinen 2015, 29-32; Kotronoulas, Stamatakis ja Stylianopoulou 2009.) 

Tässä opinnäytetyössä käytetään American Academy of Sleep Medicine:n luokituksen termejä. Ku-

vassa 2 on polygrafiakäyrä valveesta ja unen eri vaiheista. 

 

 

 

Kuva 1 NREM- ja REM-unen vuorottelu yön aikana aina nukahtamisesta heräämiseen 

saakka (Scammell, Arrigoni ja Lipton 2017). 

Kuva 2 Polygraafinen rekisteröinti valveesta ja eri univaiheista (Hublin ja Partinen 2015). 
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2.1.1 NREM-uni 

 

Unen ensimmäinen vaihe, NREM-1, on pinnallisen unen ja valveen välitila, joka vastaa torkkumista. 

Ympäristön äänet voivat tulla torkkeen läpi, eikä ihminen välttämättä tunne nukkuneensa (Hedensjö 

2014, 86; Huutoniemi ja Partinen 2015, 30-31). Tämä vaihe kestää vain muutaman minuutin, eli 

hyvin nukkuvien unesta vain 2-5% on N1 -unta. Huonosti nukkuvien N1 -unen, eli kevyen unen, 

määrä lisääntyy. (Huutoniemi ja Partinen 2015, 31; Serata, Rapinesi, Casale, Kotzalidis, Brugnoli ja 

Girardi 2013, 10.) EMG:n (elektromyografia, lihassähkökäyrä) avulla on todettu, että leuanaluslihak-

set rentoutuvat ja EOG:n (elektro-okulografia, silmänliikkeiden mittausmenetelmä) mukaan silmät 

tekevät hidasta aaltoilevaa liikettä. (Huutoniemi ja Partinen 2015, 30-31.) 

 

NREM-2 –vaihe on syvempi kuin 1. vaihe ja se voi kestää jopa puolet yöstä. N2 -unen määrä vaihte-

lee 35-55% välillä henkilöstä riippuen. Ihminen on helposti herätettävissä tässä vaiheessa, vaikka 

hän onkin unessa. (Huutoniemi ja Partinen 2015, 31; Hedensjö 2014, 86-87.) Herääminen äänien 

vuoksi on tässäkin vaiheessa mahdollista (Serata ym. 2013, 10). Tässä vaiheessa voidaan nähdä 

heikkoja unia, jotka kestävät 1-2 sekuntia. Silmät tekevät pientä liikettä tai ne ovat paikoillaan (Huu-

toniemi ja Partinen 2015, 31; Serata ym. 2013, 10.) 

 

NREM-3 –vaiheessa ihmisen herättäminen on jo vaikeaa, koska uni on jo syvää. (Hedensjö 2014- 

87.) Elimistö toimii vähäisellä teholla ja koko elimistö aivot mukaan lukien ovat lepotilassa (Järnefelt 

ja Hublin 2012, 13). Ihminen ei liiku nukkuessaan lähes ollenkaan. Hengitys tasoittuu sekä syke, ve-

renpaine ja kehonlämpötila laskevat (Järnefelt ja Hublin 2012, 13; Huutoniemi ja Partinen 2015, 31; 

Serata ym. 2013, 10). Tämä johtuu parasympaattisen hermoston aktivoitumisesta (Järnefelt ja Hub-

lin 2012, 13). Unia voi esiintyä harvoin, mutta ne eivät jää usein mieleen. Syvä uni kestää pienimmil-

lään 15-25% yöunista. (Huutoniemi ja Partinen 2015, 31.) 

 

Syvää NREM-unta pidetään elimistölle tärkeänä, koska se elvyttää aivoja ja aineenvaihduntaa (Huu-

toniemi ja Partinen 2015, 29). Metabolia toimii voimakkaasti, jolloin esim. adenosiini muuttuu 

ATP:ksi, ja energiansaannista pidetään huolta (Himanen ja Toppila 2018). Syvän unen aikana ihmi-

sen aivolisäke erittää kasvuhormonia (GH), jota tarvitaan kasvuun ja kudosten korjaamiseen (Luga-

resi 2008, 33). Myös uusien asioiden oppiminen ja mieleen painaminen mahdollistuvat (Pihl ja Aro-

nen 2015, 17). Kevyessä unessa opitut asiat viedään lyhytkestoisesta muistista pitkäkestoiseen 

muistiin (Himanen ja Toppila 2018). Taulukkoon 1 on koottu NREM- ja REM-unien fysiologisia muu-

toksia. 

 

Fysiologinen prosessi NREM-uni REM-uni 

Autonominen hermosto Sympaattisen hermoston 
aktiivisuus laskee ja pa-
rasympaattisen hermoston 
toiminta lisääntyy 

Sympaattisen hermoston 
aktiivisuus lisääntyy huo-
mattavasti 

TAULUKKO 1 Fysiologiset muutokset NREM- ja REM-unien aikana (Serata, Rapinesi, Casale, 

Kotzalidis, Brugnoli ja Giradi 2013, 14). 
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Verenkiertoelimistö Sydämen syke hidastuu; ve-
renpaine alenee  

Sydämen syke nousee 
NREM-uneen nähden; ve-
renpaine nousee (jopa 30%) 
NREM-uneen nähden 

Hengityselimistö Hengitystiheys harvenee, 
hengitystievastus nousee 

Rintakehän liikkeet vähene-
vät, hengitystievastus kas-
vaa, yskärefleksi vaimentuu 

Aivoverenkierto Verenkierto ja metabolia 
vähenevät 

Verenkierto, hapenkulutus 
ja metabolia vastaavat val-
veilla olon tasoa; limbisen 
järjestelmän ja aivojen nä-
köalueiden toimintavilkkaus 
kasvavat 

Kehon lämpötila Säännelty toimimaan mata-
lammalla tasolla, lämmön-
tuotanto vähenee, lämpö-
hukka kasvaa 

Ei säänneltyä; ei vapinaa tai 
hikoilua; lämpötila ajautuu 
kohti huoneenlämpötilaa  

 

2.1.2 REM-uni 

 

REM-uni alkaa noin 90 minuuttia nukahtamisen jälkeen. Nimensä mukaisesti REM-unessa silmät te-

kevät vilkasta liikettä. Luustolihaksisto on rentoutuneessa tilassa, joka voidaan havaita EMG:n avulla.  

(Huutoniemi ja Partinen 2015, 31; Serata ym. 2013, 12). Aivokuoren välittäjäaine asetyylikoliinin 

tuotanto jatkuu REM-unen aikana, kun muiden tuotanto loppuu melkein kokonaan (Huutoniemi ja 

Partinen 2015, 43; Wigren ja Stenberg 2015, 152). 

 

REM-unessa sympaattinen hermosto ottaa vallan, jolloin sydämen syke ja verenpaine nousevat (Jär-

nefelt ja Hublin 2012, 13; Lugaresi 2008, 28). Sydämen toiminta ja hengitys muuttuvat epäsäännöl-

liseksi. Lisäksi verenkierto aivoissa lisääntyy. EEG:stä nähtävä aivojen aktivaatiotaso nousee ja se 

muistuttaakin normaalia valvetilaa. (Huutoniemi ja Partinen 2015, 31-32; Järnefelt ja Hublin 2012, 

13; Lugaresi 2008, 28; Serata ym. 2013, 12.) 

 

On havaittu, että REM-unella on iso osa tunne-elämän huoltamisessa (Hedensjö 2014, 91). Heden-

sjö (2014, 93) kuvailee REM-unta yölliseksi terapiaksi, joka pehmentää negatiiviset tunteet. REM-

unessa harjoitellaan toimimaan vaarallisissa tilanteissa (Himanen ja Toppila 2018). Tämän avulla 

ihminen voi käydä läpi kokemiaan uhkaavia ja traumaattisia tilanteita ilman suuria tunnekuohuja. 

Näin aiheeseen liittyvät tunteet järjestäytyvät ja niihin liittynyt tunnelataus vähenee. Tunteellisuus ja 

oudot kokemukset voivat selittyä myös sillä, että REM-unen aikana serotoniinituotanto on hiipunut, 

mutta asetyylikoliinin pitoisuus on korkea samaan aikaan. (Huutoniemi ja Partinen 2015, 44-45.) 

REM-unen määrässä tapahtuu muutoksia ihmisen vanhetessa (kts. kuva 3) ja se liittyy ihmisen kehi-

tykseen. Vauvat tarvitsevat unta noin 15-16 h vuorokaudessa ja tästä unesta jopa 50 % on REM-

unta (tai sen esiastetta). Vilkeunen määrä vähenee huomattavasti leikki-ikään mennessä, jolloin sen 

määrä vastaa aikuisiällä huomattavaa 15-25 %:n REM-unen osuutta. (Paavonen ja Urrila 2016.) Ih-

misen unen säätely alkaa heiketä jo 40 vuotiaana (Kajaste ja Markkula 2015, 167). Vanhetessa 



       11 (48) 

 

REM-unen määrä vähenee ja unesta tulee kevyempää. Unesta voi tulla katkonaista, joka voi johtua 

monesta eri syystä. (Kajaste ja Markkula 2015, 166; Seppälä 2016.)  

 

2.2 Unen säätely 

 

Unta ja valvetta säätelee pääasiassa kaksi prosessia: sirkadiaaninen ja homeostaattinen rytmi. 

Näistä rytmeistä käytetään myös nimikkeistä prosessi C ja prosessi S. (Hublin ja Partinen 2015; 

Porkka-Heiskanen ja Stenberg 2008; Schwartz ja Kilduff 2015). Sirkadiaaninen rytmi pitää huolen 

siitä, että uni ajoittuu oikeaan vuorokaudenaikaan ja homeostaattinen rytmi sen määrän pysymi-

sestä sopivana. Molempia komponentteja ohjaillaan pääosin aivojen hypotalamuksessa. (Hublin ja 

Partinen 2015). Tämän ns. kaksiprosessimallin rinnalle on ehdotettu muitakin oskillaattoreita, eli 

malleja, jotka osallistuvat rytmin säätelyyn (Kajaste ja Markkula 2015, 28; Partinen ja Lauerma 

2017b).  

 

Unen aikana aivoissamme vuorottelee kaksi tilaa: perusuni (NREM) ja vilkeuni (REM). Näiden tilojen 

säätelyyn tarvitaan useita eri aivorakenteita, välittäjäaineita, hormoneita ja erilaisia biokemiallisia 

tekijöitä. (Järnefelt ja Hublin 2012, 15; Partonen 2015b.) Nämä säätelyjärjestelmät tukevat toisiaan 

tai jossain tilanteissa korvaavat toisiaan (Hublin ja Partinen 2015; Järnefelt ja Hublin 2012, 15). 

 

2.2.1 Sirkadiaaninen rytmi 

 

Elämä maapallolla on hyvin rytmitettyä. Kuu saa aikaan vuoroveden nousemisen ja laskemisen, vuo-

denajat vaihtelevat ja yö muuttuu päiväksi Auringon noustessa. Myös ihmiskeholla on omat ryt-

Kuva 3 Unen muutokset ihmisen elämänkaaren aikana (Paavonen ja Urrila 2016). 
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minsä. Näitä rytmejä kutsutaan sirkadiaanisiksi rytmeiksi. Latinan kielestä suomennettuna circa tar-

koittaa ”noin” ja dies ”päivää” (Hedensjö 2014, 42; Scammell ym. 2017; Partonen 2015b.) Tässä 

yhteydessä päivällä tarkoitetaan vuorokautta, jonka pituus on noin 24 tuntia (Hedensjö 2014, 42). 

Siihen vaikuttaa unen ja valveillaolon luontainen rytmi (Järnefelt ja Hublin 2012, 8-9). Sirkadiaani-

nen rytmi määrittelee, milloin meillä on nälkä, milloin olemme valppaimmillamme, mitä hormoneja 

veressämme kiertää milloinkin ja miten lämmin kehomme on. (Hedensjö 2014, 42.)  

 

Sirkadiaanista rytmiä ohjaa biologinen kello, johon vaikuttaa ympäristömme. Suurin vaikuttava tekijä 

on valon määrä. (Hedensjö 2014, 42; Kajaste ja Markkula 2015, 23.) Biologinen kello koostuu mo-

nista ihmiskehon soluissa olevista sisäisistä kelloista, joilla on oma rytminsä. Koko elimistön kellojär-

jestelmää ohjaa suprakiasmaattinen tumake (SCN), joka sijaitsee isoaivojen pohjaosassa hypotala-

muksessa (kts. kuva 4). Sitä synkronoi päivittäinen valon ja pimeyden vaihtelun sykli, joka kulkeutuu 

tumakkeeseen silmän verkkokalvolta näköhermoa pitkin. Tämä valon aikaansaama aktivaatio sääte-

lee uni-valverytmiä. (Järnefelt ja Hublin 2012, 9; Scammell ym. 2017.) Jotta SCN tulisi synkronoitua 

päivittäin, ihmisen tulisi oleskella noin 2000-3000 luksin valoisuudessa päivittäin yhtäjaksoisesti 10-

30 minuuttia. Otollisin aika tähän on klo 6-9 välillä. (Järnefelt ja Hublin 2012, 9.) 

 

Unen ja sirkadiaanisen rytmin yhteyttä on tutkittu asettamalla tutkimushenkilöitä joko 24 tunnin 

ajaksi valoisaan tilaan tai 24 tunnin ajaksi pimeään tilaan. Tulokset osoittavat, että tällaisissa tilan-

teissa unen ajoitus on vahvasti yhteydessä sirkadiaanisen kellon kontrolloimaan lämpötilan säätely-

rytmiin. Samoissa tutkimuksissa on huomattu, että sirkadiaaninen kello edistää hereillä oloa päiväs-

aikaan, vaikka homeostaattinen unipaine kasvaakin. Tämä vaikutus kumoutuu juuri ennen tavan-

omaista nukkumaanmenoaikaa. Tämän jälkeen SCN edistää unta koko yön ajan, vaikka homeostaat-

tinen unipaine väheneekin huomattavasti aamuyön aikana. (Scammell ym. 2017.) 

 

Kuva 4 Sirkadista ja muita kehon rytmejä säätelevät hermoradat (Scammell, Arrigoni ja Lip-

ton 2017) 
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Tutkimusten mukaan biologinen kello voi toimia myös henkilöillä, joilla on näkövamma, jos melanop-

siinijärjestelmä toimii. Tämä tarkoittaa sitä, että vaikka ihminen ei näkisi mitään, mutta hänen näkö-

vaurionsa on aivoissa tai verkkokalvon tappi- ja sauvasoluissa, saattaa biologinen kello reagoida va-

loon ja pimeyteen kuten normaalisti. Jos melanopsiinijärjestelmässä on vaurio, sisäinen kello on 

mahdollista saada oikeaan aikaan esim. ruoka-aikojen avulla. (Hedensjö 2014, 49.) 

 

Vuorokauden mittaisen sirkadiaanisen rytmin lisäksi on havaittu myös eräänlainen BRAC -rytmi (Ba-

sic Rest-Activity Cycle), joka toistuu 90 minuutin välein. Käytännössä tämä rytmi tarkoittaa sitä, että 

jos ihminen ei mene nukkumaan silloin kun häntä väsyttää, seuraava aikaikkuna unelle tulee 90 mi-

nuutin päästä. (Huutoniemi ja Partinen 2015, 30; Partonen 2017.) 

 

2.2.2 Homeostaattinen säätely 

 

Unipaine tarkoittaa tarvetta nukahtaa. Se kasvaa sitä suuremmaksi, mitä pidempään ihminen on he-

reillä. (Kajaste ja Markkula 2015, 26-27.) Jotta unipaine olisi tarpeeksi suuri nukahtamiseen, ihmisen 

tulisi valvoa vuorokaudessa noin 16-17 tuntia (Järnefelt ja Hublin 2012, 8). Unen aikana unipaine 

vähenee aamua kohden mentäessä (Scammell ym. 2017). Jos uni jää liian lyhyeksi, keho pyrkii kom-

pensoimaan tämän nukkumalla seuraavan yönä pidempään. Tässä tilanteessa seuraavana yönä sy-

vän unen määrä on tavallista suurempi. Tätä voi kutsua myös ns. korvausuneksi. Tästä ilmiöstä käy-

tetään nimitystä homeostaattinen säätely, koska homeostasia tarkoittaa tasapainoon pyrkimistä. 

(Kajaste ja Markkula 2015, 26-27.) 

 

Unipaineeseen liittyy teoria, jonka mukaan ”unitekijän” pitoisuus kehossa kasvaa valveen aikana, 

mutta pienenee unen aikana samalla parantaen unta. Tarkkaa tietoa siitä, mikä tämä unitekijä on, ei 

ole, mutta ehdokasmolekyylejä on löydetty. On huomattu, että ehdokkaista tärkeimmät ovat yhtey-

dessä immuunivasteeseen, hermoston muokkautuvuuden säätelyyn sekä energia-aineenvaihdun-

taan. (Wigren ja Stenberg 2015, 154.) Näistä voidaan nimetä adenosiini ja typpioksidi. Adenosiinin 

kertyminen kehoon valvomisen vuoksi aiheuttaa häiriön energiatasapainoon. Tämän takia adenosiini 

kertyy niille aivoalueille, joissa on valvetta ylläpitäviä soluja. Tämä voidaan havaita Myenertin tumak-

keessa, joka sijaitsee etuaivojen pohjaosassa. Vielä ei tiedetä, mistä valvomisesta kertynyt adeno-

siini on peräisin. (Hublin ja Partinen 2015; Kajaste ja Markkula 2015, 27; Wigren ja Stenberg 2015, 

154.) 

 

2.2.3 Vireyttä tuovat välittäjäaineet 

 

Vireyteen vaikuttavat välittäjäaineet ovat muista yhteyksistä tuttuja hermovälittäjäaineita, kuten no-

radrenaliini, serotoniini, asetyylikoliini ja histamiini (Markkula 2019). Vireyteen vaikuttaa myös pepti-

dirakenteinen oreksiini, joka on osa hypokretiinijärjestelmää. Kaikki vireyden ylläpitoon liittyvät solut 

sijaitsevat joko hypotalamuksessa, ydinjatkeessa tai aivosillassa. Näiden aivo-osien ja niiden valvetta 

ylläpitäville järjestelmille on yhteistä, että valveen aikana niiden sähköinen aktivaatio on runsasta ja 
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se vähenee unen aikana. (Porkka-Heiskanen ja Stenberg 2008.) Kuvassa 5 esitellään uni-valvejärjes-

telmän keskeiset aivoalueet ja välittäjäaineet. 

 

Kuva 5 (Stern ja Naidoo 2015; Ylikoski ja Partinen 2017) 

 

Noradrenaliinia erittyy locus caeruleuksesta, eli aivorungon sinitumakkeesta. Noradrenaliset radat 

jarruttavat GABAergisiä hermoratoja, jotka sijaitsevat hypotalamuksen edessä ja otsalohkon ala-

osassa. Lisäksi noradrenaliini lisää serotonergisten hermosolujen toimintaa. (Porkka-Heiskanen ja 

Stenberg 2008; Ylikoski ja Partinen 2017.) Ihmisellä on useita serotoniinireseptorityyppejä, mutta 

vireyteen niistä vaikuttaa vain yksi, 5-HT -reseptorityyppi. Serotoniinia tuotetaan pääosin aivorungon 

dorsaalisessa saumatumakkeessa, mutta sitä tuotetaan myös aivorungon raphetumakkeissa, eli nu-

cleus raphe:ssa. (Porkka-Heiskanen ja Stenberg 2008; Schwartz ja Kilduff 2015; Ylikoski ja Partinen 

2017.) 

 

Asetyylikoliini syntyy asetyylikoentsyymi A:n ja koliinin synteesistä. Kolinergisiä aivorakenteita ovat 

aivosilta, septum ja etuaivojen pohjaosassa oleva Meynertin tumake. (Porkka-Heiskanen ja Stenberg 

2008; Ylikoski ja Partinen 2017.) Meynertin tumakkeen toiminta on vilkkaimmillaan valveen ja vil-

keunen aikana. Asetyylikoliinireseptorien päätyypit nikotiini- ja muskariinireseptorit ovat osallisena 

vireystilan säätelyssä, kun ne lisäävät aivokuoren sähköistä toimintaa. (Porkka-Heiskanen ja Sten-

berg 2008). 
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Histamiinia on löydetty hypotalamuksen tuberomamillaarisen tumakkeen alueen hermosoluista ja ne 

aktivoivat varsinkin etuaivojen histamiinireseptoreita (H1). Kuten noradrenaliini- ja serotoniinisoluilla, 

histamiinisoluilla on useita yhteyksiä vireystilan ylläpitoon osallistuviin aivorakenteisiin. (Kotronoulas 

ym. 2009; Porkka-Heiskanen ja Stenberg 2008; Schwartz ja Kilduff 2015.) 

 

Oreksiinijärjestelmä on peptidisoluryhmä, joka sijaitsee pääosin posterolateraalisessa hypotalamuk-

sessa. Oreksiinia on löydetty aivojen ja selkäytimen lisäksi myös suolistosta. Se koostuu oreksiini 

A:sta ja B:stä. Kirjallisuudessa oreksiinijärjestelmästä käytetään myös nimeä hypokretiinijärjestelmä 

(Hcrt) ja sen osia vaihtoehtoisesti hypokretiini-1:ksi ja hypokretiini-2:ksi. (Merikanto, Partonen ja 

Lahti 2011; Porkka-Heiskanen ja Stenberg 2008; Schwartz ja Kilduff 2015.) Oreksiinijärjestelmän 

tiedetään vilkastuttavan hermosolusysteemeitä, jotka auttavat heräämisessä ja valveen ylläpidossa. 

Lisäksi ne säätelevät REM-unta, energiatasapainoa ja motivaatiota. (Kotronoulas ym. 2009; 

Schwartz ja Kilduff 2015; Ylikoski ja Partinen 2017.)  

 

2.2.4 Unta lisäävät välittäjäaineet 

 

GABAergiset solut sijaitsevat etuaivojen pohjaosissa olevassa preoptisessa tumakkeessa (VLPOA), 

talamuksessa sekä aivorungossa. Varsinkin VLPOA:ta pidetään unen kannalta tärkeimpänä aivoalu-

eena, koska sen GABAergiset solut inhibitoivat monia virkeyttä edistäviä välittäjäaineita (kts. Kuva 

6). (Porkka-Heiskanen ja Stenberg 2008; Schwartz ja Kilfuff 2015.) 

 

Adenosiini, sytokiinit ja typpioksidi ovat ”hypnotoksiineja”, eli osa unitekijäteoriaa. Adenosiini piden-

tää hidasaaltounen määrää ja se tekee unesta syvempää. Valvomisen myötä adenosiinipitoisuudet 

Kuva 6 (Markkula 2019) 
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etuaivojen pohjaosissa suurenevat ja myös adenosiinista riippuvainen typpioksidin pitoisuudet kas-

vavat. Normaalitilanteessa typpioksidia ei ole aivoissa lainkaan, vain sitä erittyy elimistöön immuuni-

puolustuksen aktivoituessa. Eli voidaan sanoa, että elimistö kokee unen puutteen uhkana tervey-

delle. (Kotronoulas ym. 2009; Markkula 2019; Porkka-Heiskanen ja Stenberg 2008.) Immuunipuolus-

tukseen liittyvät sytokiinit, erityisesti interleukiini 1 ja 2, säätelevät unta hypotalamuksen ja raphetu-

makkeiden kautta. Muut interleukiinit edistävät NREM-unia. (Schwartz ja Kilduff 2015.). 

 

Melatoniini eli pimeähormoni syntyy aivojen käpylisäkkeessä (Huutoniemi ja Partinen 2015, 23; Ka-

jaste ja Markkula 2015, 155). Se hidastaa SNC:n toimintaa ja aktivoi GABAergisen järjestelmän. Valo 

hidastaa melatoniinin erityksen, kun taas melatoniinin eritys nousee illan pimetessä. (Hedensjö 

2014, 49; Huutoniemi ja Partinen 2015, 23; Merikanto ym. 2011; Scammell ym. 2017.) Sen eritys 

alkaa klo 20 ja 21.30 välillä ja erityksen huippu saavutetaan klo 2-4 aikaan yöllä (Huutoniemi ja Par-

tinen 2015; Ylikoski ja Partinen 2017). Melatoniini siis kertoo elimistölle, että ulkona on pimeää. 

Tämä saa aikaan kehon lämpötilan laskun ja se saa meidät uneliaiksi. (Hedensjö 2014, 49; Huuto-

niemi ja Partinen 2015, 23.) Melatoniinilla on myös antioksidanttisia vaikutuksia ja se toimii osana 

elimistön puolustusjärjestelmää. Sillä on todettu myös olevan kipua ja tulehduksia helpottavia omi-

naisuuksia. (Huutoniemi ja Partinen 2015, 24; Kajaste ja Markkula 2015, 155.) 

 

Vaikka melatoniinia pidetään hyvänä sedatiivisena aineena, sen unta ylläpitävät vaikutukset ovat 

heikkoja. Melatoniini on siis hyvä kronoterapiassa, eli vuorokausirytmin ajastamisessa, ja unen saa-

misen helpottamisessa. (Scammell ym. 2017.) Toisaalta melatoniini alentaa kehon lämpötilaa ja näin 

helpottaa nukahtamista (Lugaresi 2008, 33).  

 

2.2.5 Unta säätelevät hormonit 

 

Alkuyön aikana kasvuhormonia (GH) erittyy runsaasti, kun taas adrenokortikotropiini- ja kortisolita-

sot ovat matalia. Loppuyötä kohden edellä mainittujen hormonien eritys kääntyy päinvastaiseksi, eli 

adrenokortikotropiinia ja kortisolia erittyy enemmän ja kasvuhormonin tuotanto vähenee. (Kotro-

noulas ym. 2009.) 

 

GHRH:lla (Growth hormone-releasing hormone) eli kasvuhormonin vapauttajahormonilla saattaa olla 

suora vaikutus NREM- ja REM-unien ylläpitoon. Se osallistuu varsinkin unen pituuden ja hidasaal-

tounen säätelyyn. GHRH vaikuttaa REM-uneen monella eri tavalla henkilön sukupuolesta ja iästä riip-

puen. (Kotronoulas ym. 2009.) 

 

Kortikotropiinia vapauttavaa hormonia (CRH tai CRF) vapautuu hypotalamus-aivolisäke-lisämunuais-

kuori -akselilla (hypothalamopituitary-adrenocortical axes, HPA). CRH vähentää hidasaaltounta ja 

lisää virkeyttä. Saman HPA -järjestelmän kautta erittyvä ACTH eli adrenokortikotropiini tukahduttaa 

REM-unta ja sen määrä kortisolin lisäksi kasvaa hieman ennen unen loppumista. (Kotronoulas ym. 

2009; Porkka-Heiskanen ja Stenberg 2008; Schwartz ja Kilduff 2015.) 
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2.2.6 Lämpötilan säätely 

 

Vuorokauden aikana kehon lämpötila vaihtelee 0,5-1 astetta. Korkeimmillaan se on puolen päivän tai 

alkuiltapäivän aikoihin ja matalimmillaan klo 2-4 aamulla. (Kajaste ja Markkula 2015, 25; Lugaresi 

2008, 31.) Aivojen lämpötila alkaa laskea kello 19-20:n jälkeen, jonka ansioista unensaanti helpottuu 

(Pihl ja Aronen 2015, 104.) Näin ollen ihminen alkaa herätä, kun kehon lämpötila nousee (Kajaste ja 

Markkula 2015, 25; Lugaresi 2008, 31). 

 

Jos nukkumaanmenoa siirretään yöstä aamuun, esim. kuten vuorotyöntekijät tekevät yövuoron jäl-

keen, nukahtaminen on vaikeaa kohonneen kehon lämpötilan vuoksi. Tällöin unesta ei tule tarpeeksi 

syvää ja ihminen heräilee useasti. (Lugaresi 2008, 31.)  
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3 UNETTOMUUS 

 

Unihäiriöistä yleisin on unettomuus. Sitä on aikaisemmin pidetty oireena jostain perussyystä. Nyt 

tutkimusten perusteella tiedetään, että sairauden asteella oleva unettomuushäiriö voi kehittyä kestä-

essään vain kuukauden. Tämä johtuu aivoissa olevien univalveen säätelyjärjestelmien häiriintymi-

sestä. (Huutoniemi ja Partinen 2015, 63.) 

 

Tutkimusten mukaan noin kolmannes aikuisista kärsii unettomuudesta. Lyhytkestoisesta  

unettomuudesta kärsii 15-20% aikuisista, eli 750 000–1 000 000 suomalaista. Tilapäisestä  

unettomuudesta taas kärsii 30-35%. (Partinen 2009; Unettomuus: Käypä hoito -suositus 2017.) 

 

Unettomuus luokitellaan kolmeen ryhmään sen keston perusteella. Pitkäaikainen unettomuus kestää  

yli kolme kuukautta ja lyhytkestoinen taas yhdestä kolmeen kuukautta. Tilapäinen unettomuus,  

johon tässä opinnäytetyössä keskitytään, on akuutti tila, joka on kestänyt alle yhden kuukauden.  

Sen kriteerinä on myös se, että se aiheuttaa haittaa ja ongelmia arkielämässä. (Unettomuus: Käypä  

hoito -suositus 2017.) 

 

Unettomuudelle voi altistaa usea eri tekijä stressin lisäksi, kuten geenit ja herkkäunisuus (Huuto-

niemi ja Partinen 2015, 87-88; Unettomuus: Käypä hoito -suositus 2017). Geenit ohjailevat lisäksi 

virkeyden aamuiltatyyppisyyttä, unen pituutta, periytyviä sairauksia, persoonallisuuden piirteitä ja 

stressinsietokykyä. Myös naissukupuoli lisää unettomuuden mahdollisuutta, koska naiset ovat herk-

käunisempia kuin miehet. Tähän on yritetty löytää selitystä luolamiesajoilta, jolloin naisten täytyi 

hoitaa lapsiaan ja herätä hiljaisiinkin ääniin. (Huutoniemi ja Partinen 2015, 88 ja 109.) 

 

Monet sairaudet aiheuttavat unettomuutta. Sairauksiin liittyviä uniongelmia voi esiintyä mm. masen-

nuksessa, psykooseissa, maniassa, keskittymis- ja ahdistuneisuushäiriöissä, kilpirauhasen liikatoimin-

nassa, erilaisissa kiputiloissa (esim. syöpäkipu), fibromyalgiassa, muistisairauksissa, astma ja sydän-

sairauksissa, aivovammojen jälkeen, uniapneassa ja levottomien jalkojen oireyhtymässä. (Huuto-

niemi ja Partinen 2015, 88; Unettomuus: Käypä hoito -suositus 2017.) 

 

Unettomuutta voivat aiheuttaa myös lääkkeet ja lääkkeiden erilaiset yhteisvaikutukset (Huutoniemi 

ja Partinen 2015, 89; Unettomuus: Käypä hoito -suositus 2017). Lääkeaineita, jotka aiheuttavat 

unettomuutta, ovat esim. unilääkkeet (erityisesti midatsolaami ja triatsolaami, jotka ovat lyhytvaikut-

teisia bentsodiatsepiineja), astmalääkkeet, piristeet (kola, kahvi), amfetamiini, serotoniinin takaisin-

oton estäjät (SSRI), epäspesifiset beetasalpaajat (propranoli, karvediloli), statiinit, MAO-B estäjät 

(selegiliini), tyroksiini, kortikosteroidit sekä asetyylikolinesteraasin salpaajat, joita käytetään muisti-

sairauksien hoitoon. Lisäksi keskushermostoon vaikuttavilla lääkkeillä voi olla merkittäviä yhteisvai-

kutuksia sienilääkkeiden tai tiettyjen antibioottien (makrolidit) kanssa. (Huutoniemi ja Partinen 2015, 

89; Unettomuus: Käypä hoito -suositus 2017.) 
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3.1 Unettomuuden määritelmä ja syyt 

 

Unettomuus tarkoittaa toistuvaa vaikeutta nukahtaa tai pysyä unessa. (Unettomuus: Käypä hoito –

suositus 2017.) Kyseessä on unettomuushäiriö, jos nukahtamiseen illalla menee enemmän kuin 30 

minuuttia, yön aikana heräämisiä on useita tai aamuyöllä tapahtuvan heräämisen jälkeen ei saada 

enää unta. Häiriön määritelmässä yhden tai useamman oireen tulee esiintyä vähintään kolmena päi-

vänä viikossa. (Huutoniemi ja Partinen 2015, 108.) 

 

Satunnaisina yönä tapahtuva unettomuus on tavallista (Huttunen 2018). Lyhytkestoinen tai tilapäi-

nen unettomuus pysyy oireilun tasolla. Mutta kun unettomuus pitkittyy, uni-valverytmin säätelyjär-

jestelmät voivat häiriintyessään laukaista unettomuushäiriön. (Huutoniemi ja Partinen 2015, 63; 

Unettomuus: Käypä hoito –suositus 2017.) 

 

Tilapäinen unettomuus johtuu yleensä erilaisista stressitekijöistä. Ne voivat olla fyysisiä, psykologisia 

tai psykososiaalisia. Lisäksi ne voivat olla ihmisen ympäristön aiheuttamia. Tilapäinen unettomuus 

kestää yleensä muutaman päivän, mutta enintään kuukauden. Kun stressitekijä poistuu, unettomuus 

korjaantuu. (Huttunen 2018; Unettomuus: Käypä hoito –suositus 2017) 

 

Monet nauttivat alkoholia ennen nukkumaanmenoa, koska se saattaa helpottaa nukahtamista. Suu-

rina annoksina se kuitenkin huonontaa unen laatua. Myös kolajuomat ja tumma suklaa voivat huo-

nontaa yöunta. Kofeiini vaikeuttaa nukahtamista sen piristävän vaikutuksen takia. Jopa klo 14 jäl-

keen nautittu kahvi huonontaa nukahtamismahdollisuuksia. Tämä johtuu siitä, että kofeiini parantaa 

hengitystoimintaa ja lisää sydämen toimintaa jonkin verran. Tupakan sisältämä nikotiini aktivoi ai-

voja ja sen vuoksi aiheuttaa yöunen keventymisen. Nikotiini sekä kofeiini heikentävät mm. unilääk-

keiden tehoa. (Huutoniemi ja Partinen 2015, 90.) 

 

Elämänmuutokset ja niihin liittyvät stressi ja jopa traumat aiheuttavat unettomuutta. Muutoksista 

johtuva unettomuus yleensä korjautuu pian. (Huutoniemi ja Partinen 2015, 90-91; Unettomuus: 

Käypä hoito -suositus 2017.) Työssä ilmenevät ongelmat ja stressi, epäsäännölliset työajat ja vuoro-

työ altistavat unettomuudelle. Liikunnan puute ja huono yleiskunto saavat ihmisen nukkumaan huo-

nosti, koska ne sotkevat uni-valverytmiä. Liian pitkät päiväunet vaikeuttavat nukkumaanmenoa il-

lalla, mutta 10-45 minuutin päiväunilla saattaa olla mieltä ja muistia virkistävä vaikutus. Myös ma-

kuuhuoneen ilmanlaadulla, siisteydellä sekä sängyn ja petivaatteiden laadulla on merkitystä unen-

saantiin. (Huutoniemi ja Partinen 2015 2015, 90-91.) 

 

Unettomuuden hoidossa on tärkeää säännöllinen ja luotettava hoitosuhde sekä seuranta. Hoidossa  

tulisi huomioida asiakkaan sitoutuminen hoitoon, hänen ympäristönsä, käytettävissä olevat  

lääkkeettömät menetelmät ja mahdollinen lääkehoito. (Unettomuus: Käypä hoito -suositus 2017.) 

Unen saantia voi helpottaa nukkumalla tarpeeksi. Erityisesti rasvaisten ruokien sisältämä  

hiilihydraatti virkistää mieltä ja vaikeuttaa unensaantia. Alkoholi ja muut päihteet keventävät unen 

laatua ja lisäävät kuorsaamista. Liikuntaa kannattaa harrastaa muutamaa tuntia ennen nukkumaan-

menoa, jotta keho rauhoittuu. (Suomen Mielenterveysseura. s.a.) 
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3.2 Unettomuuden vaikutus terveyteen 

 

Useiden tutkimusten mukaan unettomuudesta kärsivillä todettiin uupumuksen, masennuksen, ahdis-

tuneisuuden ja stressin lisäksi merkittäviä muutoksia ongelmanratkaisukyvyssä.  Löydösten syntyme-

kanismeista ei ole tarpeeksi tutkittua tietoa, mutta univajeella, uupumuksella ja mielialojen vaihte-

lulla on suuri vaikutus muutosten syntyyn. (Järnefelt ja Hublin 2012.) Väsymyksestä johtuvat muu-

tokset mielialassa saa aikaan aktivoitumisen unettomuuden noidankehässä (kts. Kuva 7) (Kajaste ja 

Markkula 2015, 38).  

 

Univajeen vuoksi ihmisen reagointi sekä haasteet ongelmanratkaisussa, päätöstenteossa ja tarkkaa-

vaisuudessa lisääntyvät. 18 tunnin valvominen vastaa noin 0,6 promillen humalaa ja yhden yön val-

vominen yhden promillen humalaa. (Hedensjö 2014, 118-120; Kajaste ja Markkula 2015, 39.) Kogni-

tiivisten ongelmien lisäksi univaje näkyy motorisissa toiminnoissa (Hedensjö 2014, 119). 

 

On todettu, että univaje lisää riskiä sairastua kakkostyypin diabetekseen, masennukseen sekä se 

lisää lihavuutta, sydän- ja verisuonitauteja (Kajaste ja Markkula 2015, 39). Kaikkia unen vaikutuksia 

immuunijärjestelmään ei tiedetä, mutta hyvin nukutun yön aikana keho tuottaa paremmin lymfo-

syyttejä. Näitä valkosoluja tarvitaan bakteerien ja viruksien torjuntaan. (Hedensjö 2014, 136.) 

 

Uusimpien tutkimuksen mukaan on voitu osoittaa yhteys huonolaatuisen unen, jatkuvan unilääkkei-

den käytön ja muistisairauksien riskin välillä. Huonolaatuisesta unesta kärsivillä ihmisillä muistitoi-

minnot heikkenevät, koska heidän sympaattinen hermostonsa on hallitsevassa osassa. Sympaattinen 

hermosto aktivoituu stressi- ja ahdistustilanteissa. Jos sympatikotonia on hallitsevassa osassa yön 

aikana, uni muuttuu kevyeksi ja sen eheyttävät voimat eivät ole riittäviä. (Huutoniemi ja Partinen 

2015, 50-56.) Valveilla ollessa aivoihin kertyneet kuona-aineet eivät pääse poistumaan aivoista 

Kuva 7 Unettomuuden noidankehä (Mielenterveystalo.fi s.a.) 
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glymfakierron, eli aivojen oman nestekierron, avulla. Tärkein näistä kuona-aineista on beeta-amy-

loidi, joka aiheuttaa Alzheimerin tautia. Liian kevyen unen aikana aivojen gliasoluissa ei pääse muo-

dostumaan energiaa. Pitkään jatkuessa tämä lisää riskiä sairastua muistisairauteen. (Huutoniemi ja 

Partinen 2015, 50-56; Wigren ja Stenberg 2015, 155; Ylikoski ja Partinen 2017.) 

 

3.3 Unilääkkeet 

 

Uusimpien tutkimusten mukaan unilääkkeet eivät tehoa niin hyvin, kuin lääkkeettömillä unensaanti-

keinoilla (Huutoniemi ja Partinen 2015, 71). 

 

Unilääkkeitä käyttävä ihminen saattaa tuntea nukkuneensa hyvin, koska hän ei muista yön aikaisia 

heräämisiään. Tutkimusten mukaan unilääkkeitä käyttävällä henkilöllä heräämisiä saattaa olla jopa 

enemmän kuin henkilöllä, joka ei käytä lääkkeitä. (Huutoniemi ja Partinen 2015, 56; Kajaste ja 

Markkula 2015, 19.) 

 

Ennen unilääkkeen määräämistä lääkärin tulisi selvittää, mistä unettomuus johtuu ja tarkastaa asiak-

kaan kokonaislääkitys. Ensisijaisesti tulisi kokeilla paraneeko unettomuus asiakkaan peruslääkitystä 

muuttamalla, jolloin unilääkkeille ei ole ollenkaan tarvetta. (Huutoniemi ja Partinen 2015, 89; Unet-

tomuus: Käypä hoito -suositus 2017.) Jos kuitenkin päädytään kokeilemaan unilääkkeitä, niitä saisi 

määrätä vain alle kahden viikon pituisiksi kuureiksi. Unilääkkeitä ei suositella käytettäväksi yli neljää 

viikkoa, koska potilaan toimintakyky voi huonontua, lääketoleranssi kasvaa ja tästä voi aiheutua lää-

keriippuvuus. Lääkärin tulisikin sopia potilaan kanssa unilääkkeen käytön lopettamisesta jo lääkettä 

määrätessä. (Partonen ja Lauerma 2017c.) 

 

Bentsodiatsepiinit helpottavat nukahtamista turruttamalla aivojen valvetumakkeita. Tätä tehdessään 

bentsodiatsepiinit voivat samalla lamata tietyllä tasolla tärkeitä elintoimintoja. Tämän vuoksi ihmis-

keho saattaa suurentaa yönaikaista sympatikotoniaa, joka aiheuttaa syvän unen määrän vähenemi-

sen. (Huutoniemi ja Partinen 2015, 56.) Ne myös lisäävät muistisairauksien, kaatumisen ja kuollei-

suuden riskiä bentsodiatsepiinien johdannaisten (esim. diatsepaami, klonatsepaami, loratsepaami, 

oksatsepaami ja tsopikloni) kanssa. (Huutoniemi ja Partinen 2015, 70). 
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4 UNETTOMUUDEN LÄÄKKEETÖN HOITO 

 

Uusimpien tutkimusten mukaan on saatu osoitettua selvästi, että lääkkeettömillä unensaantikeinoilla 

saadaan lähes poikkeuksetta parempia tuloksia kuin unilääkkeiden avulla (Huutoniemi ja Partinen 

2015, 71). Myös tuoreimman unettomuuden Käypä hoito -suosituksen (2017) mukaan lääkkeettömät 

hoitomuodot ovat ensisijaisia hoitokeinoja. 

 

4.1 Behavioralistiset menetelmät 

 

Behavioraalinen menetelmä perustuu psykologisiin teorioihin ja toimintamenetelmiin unettomuuden 

hoidossa. Sen tarkoituksena on poistaa huonot opitut käyttäytymisen tottumukset ja opetella uusi 

tekniikka potilaan ympäristö huomioiden. Menetelmiä ovat ehdollistaminen, poisherkistäminen ja 

altistaminen. Rentoutus on myös yksi tapa, mitä käytetään apuna. (Järnefelt ja Hublin 2012,92-94.) 

 

Behavioraalisen unettomuuden hoidon tavoitteena on yksilöllinen ja yhtenäinen uni, joka tukee 

eheyttävää unta ja nukkumistapoja. Menetelmällä yritetään korjata haitallisia ja unettomuudesta 

johtuvia asioita. Usein nämä ongelmat ovat alkaneet ennen unettomuuden alkua, mutta unettomuu-

den jatkuessa ne ovat muodostuneet ongelmaksi. (Järnefelt ja Hublin 2012,92-94.) 

 

Behavioraalisiin menetelmiin käytetään uniärsykkeiden hallintamenetelmiä ja rajoitetaan vuoteessa 

oloaikaa. Tarkoituksena on, että vuoteeseen mennään ainoastaan uneliaana ja sänkyä ei käytetä 

muuhun kuin nukkumiseen. Ajatuksena on unen tulo, joka tapahtuu lyhyessä ajassa. Jollei uni tule 

noin vartissa, niin vuoteesta noustaan ylös. Tämän tarkoitus on päästä nukkumisen suorituspai-

neesta. (Järnefelt ja Hublin 2012,92-94.)  

 

Pitkäaikaistutkimuksissa on todettu, että behavioraaliset menetelmät ovat tehokkaampia kuin lääke-

hoito, koska terapiassa potilas muuttaa tapojaan, käyttäytymistään ja uskomuksiaan. Vaikka terapi-

asta saatuja tuloksia joudutaan odottamaan muutama viikko, tulokset pysyvät vaikka terapia päät-

tyy. Mutta jos lääkkeellisen unettomuuden hoidon lopettaa yhtäkkiä, unettomuus iskee uudelleen. 

(Molen, Carvalho, Fernandes do Prado ja Fernandes do Prado 2014.) 

 

Behavioraalinen terapia ei ole kovin yleistä, koska lääkäreillä ei ole tietoa psykologisista hoitomene-

telmistä. Lisäksi yksilöterapia voi olla liian kallista, mutta vaihtoehdoksi on esitetty ryhmäterapiaa. 

Itsehoito-oppaat ovat suurimmaksi osaksi ainoa vaihtoehto saada lisää tietoisuutta potilaille. (Molen 

ym. 2014.) 

 

4.2 Kognitiiviset menetelmät 

 

Kognitiiviset menetelmät ovat informaation prosessointia eli ne koskevat yksilön ajatusmaailmaa, 

uskomuksia ja mielikuvia. Menetelmään tuodaan teoreettisia malleja ja käytännöllisiä keinoja. (Jär-

nefelt ja Hublin 2012, 102-103.) 
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Kognitiivisella toimintamallilla pyritään vähentämään unettomuuden liittyvää ylivireyttä ja tuoda mie-

lenrauhaa (Järnefelt ja Hublin 2012, 102-103). Menetelmällä pyritään saamaan haitalliset ajatukset 

pois ja käsitellä niiden lähtösyitä. Tarkoituksena on haitallisten ajatuksien uudelleenkäsittely ja aja-

tusten arviointi. Sillä usein ne liittyvät uskomuksiin, tuntemuksiin ja ennakko-oletuksiin. Kognitiivi-

seen menetelmään pitää varata aikaa uuden oppimiseen sekä harjoitteluun. (Järnefelt ja Hublin 

2012,102-103; Molen ym. 2014.) Huolet ja ajatukset siitä, että unta ei saada tarpeeksi, aiheuttavat 

sympaattisen hermoston aktivaation ja näin ahdistuneisuus kasvaa (kts. Kuva 8). Myös autonominen 

aktivaatio, kehon kiihkeystila ja ahdistuneisuus johtavat siihen, että sisäiset (lihasjännitys) ja ulkoiset 

(naapurin koiran haukkuminen) tapahtumat vievät huomion nukkumaan menolta. (Molen ym. 2014.) 

4.3 Unihygienia 

 

Unihygienia on toiselta nimeltään unen huoltamista. Sen avulla pyritään poistamaan toimintahäiriöitä 

ja ongelmatekijöitä. Unen huollossa kiinnitetään huomiota arjen vuorokausirytmiin. Siihen kuuluu 

vuorokausirytmin ylläpito, säännöllisyys ja unen tuloa estävien ärsykkeiden poistaminen. (Kajaste ja 

Markkula 2015, 88-89.) Lisäksi unenhuollossa kiinnitetään huomiota hyviin elämäntapoihin, nukku-

misrutiineihin ja ympäristöön. Niiden avulla on tarkoitus edistää hyvää nukkumista. (Pihl ja Aronen 

2015, 84-85.)  

 

Suositellaan, että jos ei uni tule 15-20 minuutissa, tulisi nousta sängystä ylös ja mennä toiseen huo-

neeseen tekemään jotain rauhallista. Vasta kun tuntee itsensä uneliaaksi, kannattaa mennä takaisin 

sänkyyn. Aamuisin tulisi nousta samaan aikaan ylös, jopa viikonloppuisin, jotta säännöllinen elämän-

rytmi säilyy. Heräämisajoista tulisi pitää kiinni huolimatta mihin aikaan on menty nukkumaan edelli-

senä iltana. Rauhoittuminen kannattaa aloittaa tuntia ennen nukkumaanmenoa lopettamalla päivän 

askareet ja aloittamalla unirituaalit, kuten kylpeminen ja valojen himmentäminen. (Molen ym. 2014.) 

 

Kuva 8 Unettomuuden kognitiivinen noidankehä (Mielenterveystalo.fi s.a.) 
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Sänky ja makuuhuone ovat vain nukkumista ja seksiä varten. Muut makuuhuoneessa tapahtuvat 

aktiviteetit kuten, asioista huolehtiminen, sängyssä juttelu tai opiskelu ja syöminen häiritsevät unen 

saantia. (Molen ym. 2014; Pihl ja Aronen 2015, 105-107.) Tekovalo, kännykät ja muut elektroniset 

laitteet saavat ihmiset välttämään tai tyrehdyttämään sirkadiaaniset vihjeet nukkumaanmenosta. 

Iltapainotteinen elektronisten laitteiden, jotka loistavat sinertävää valoa, käyttö viivästyttää sirkadi-

aanista rytmiä ja unen alkamista, tukahduttaa melatoniinin ja lisää aamu-unisuutta. (Scammell ym. 

2017.) 

 

4.3.1 Vuodevaatteet ja sänky 

 

Tyynyn valinnalla on merkitystä nukkumiseen. Niskaa tukeva, pölytön, mukautuva ja hengittävä 

tyyny on monelle hyvä ja tärkeä ratkaisu. (Partinen ja Huutoniemi 2018, 136.) Hyvän tyynyn valitse-

misessa kannattaa ottaa huomioon oma koko, nukkuma-asento ja mukavuus. Tyynyn tarkoituksena 

on tukea kaularankaa siten, että kaula ja hartialinja olisi oikeassa asennossa. Vatsallaan nukkumista 

ei suositella, koska selkäranka on silloin väärässä asennossa. Hyviä nukkumisasentoja ovat kylki- tai 

selkäasennot. (Pihl ja Aronen 2015, 107.) 

 

Hyvän patjan ja sängyn hankkimiseen kannattaa panostaa. Patjan tärkein tehtävä on tukea selkää, 

sillä huono patja aiheuttaa selkäkipua ja sen myötä huonolaatuista unta. Hyvä patja on siis sopiva, 

ei liian pehmeä tai liian kova. Myös sijauspatjan valinnassa kannattaa ottaa huomioon hengittävyys, 

tukevuus ja miellyttävyys. (Partinen ja Huutoniemi 2018,132-134) 

 

Laadukkaat ja luonnonkuituiset vuodevaatteet ovat parhaita, sillä ne hengittävät. Peiton suositellaan 

olevan itselleen mieluinen ja ilmava. Painavalla peitolla voi saada turvallisuuden tuntua ja myös pro-

prioseptiivisen tuntohermostonjärjestelmän kautta mielenrauhaa. (Partinen ja Huutoniemi 2018, 

136.) 

 

4.3.2 Nukkumislämpötila 

 

Nukkumistilan lämpötila olisi hyvä olla 18-21 asteen välillä. Suositeltavaa olisi tuulettaa huone ennen 

nukkumamenoa. Liian alhainen lämpötila voi aiheuttaa katkonaista unta, sillä keho tuottaa lämpöä ja 

ylläpitää sitä. Paleltaminen häiritsee unta, jolloin unesta tulee katkonaista. (Pihl ja Aronen 2015, 10.) 

 

4.3.3 Valo 

 

Valaistus makuhuoneessa ei saisi olla kirkas, sillä valo vaikuttaa nukahtamiseen. Ongelmia uneen voi 

tuoda valoisa vuodenaika. Tämän vuoksi pimeä huone olisi ihanteellinen nukkumiseen. Valoisan vuo-

denajan aikana suositellaan laittamaan pimennysverhot tai käyttämään silmiä peittäviä maskia. (Pihl 

ja Aronen 2015, 10, 106.) 

 

Kirkasvalohoito -menetelmällä on saatu hyviä tuloksia unettomuuden hoidossa. Suurimmissa tutki-

muksissa on todettu, että unen katkonaisuus vähenee kirkasvalohoidolla enemmän kuin hämärällä 

valaistuksella. Kirkasvalon on todettu parantavan unenlaatua, auttavan nukahtamisvaikeuksiin ja 
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vähentää väsymystä. Yhdessä tutkimuksessa todettiin, että nämä vaikutukset kestivät jopa kolme 

viikkoa. Eräässä satunnaisessa tutkimuksessa verrattiin 20 ja 45 minuuttia kestäviä valohoitoja ja 

todettiin parempi tulos 45 minuutin hoidolla. Tällöin unenmäärä ja laatu paranivat huomattavasti 

enemmän kuin 20 minuutin kirkasvalohoidolla.  (Partonen 2015a.) 

 

4.3.4 Päiväunet 

 

Päiväunia tulisi ottaa vain tarpeen tullessa ja ne olisi hyvä keskittää iltapäivään. Suosittelu on 10-20 

minuutin unet, sillä sen ei pitäisi vaikuttaa yöuneen. (Järnefelt ja Hublin 2012,79.) Joissakin läh-

teissä päiväunia suositellaan välttämään kokonaan (Molen ym. 2014). Päiväunien on esitetty häirit-

sevän homeostaattista unipainetta, jonka vuoksi unihygieniasuosituksissa kehotetaan välttämään 

päiväunia, jotka kestävät pidempään kuin 30 minuuttia. Kuitenkin tutkimustulokset aiheesta ovat 

ristiriitaisia, sillä suurimmassa osassa tutkimustuloksissa päiväunilla ei ole ollut vaikutusta yölliseen 

uneen. Muutamissa tutkimuksissa on huomattu päiväunien aiheuttavan unen pirstaleisuutta ja tä-

män vuoksi unen tehokkuus on vähentynyt. (Irish, Kline, Gunn, Buysse ja Hall 2015.) 

 

Tulokset näyttävät selvästi, että lyhyet alle 30 minuutin kestävät päiväunet ovat hyväksi kognitiivi-

selle toimintakyvylle, virkeydelle ja mielialoille. Vain muutamassa tutkimuksessa on tutkittu illalla ta-

pahtuvia päiväunia, koska ne voivat hävittää unipaineen ja siten vaikeuttaa yöunta. (Irish ym. 

2015.) 

 

4.3.5 Melu 

 

Ihmisen ympäristön normaalit yölliset äänet, kuten liikenne ja musiikki, voivat vaikuttaa uneen, 

vaikkei niitä tietoisesti huomattaisikaan. Äänen laatu esim. sen jatkuvuus, tyyppi ja toistuvuus, sekä 

henkilökohtaiset erot vaikuttavat ääniin reagointiin. Yleisesti ottaen yölliset äänet lisäävät heräämis-

kertoja sekä N1-ja N2 unien määrä lisääntyy. Lisäksi hidasaaltouni ja REM-uni vaimentuvat. (Irish 

ym. 2015.) 

 

Nukkumisympäristön olisi hyvä olla hiljainen ja rauhallinen, melutaso alle 25 dB:n äänitasoa. Ääni-

herkkien on vaikea nukahtaa, jos taustalla kuuluu pieniäkin ääniä, kuten herätyskellon tikittävä ääni. 

Korvatulppien käyttö on hyvä keino, koska niiden avulla nukahtaminen helpottuu. Tärkeää onkin 

pyrkiä poistamaan häiritsevät äänet, jotka vaikuttavat unen saantiin. (Partinen ja Huutoniemi 2018, 

130.)  

 

4.3.6 Liikunta 

 

Liikunnalla on suuri merkitys unensaantiin. Se vaikuttaa fyysiseen ja psyykkiseen hyvinvointiin. Sillä 

on suuri merkitys nukahtamiseen, unenlaatuun ja seuraavan päivän vireystasoon. Liikunnalla on 

hyvä vaikutus syvään uneen parantamalla sitä. (Pihl ja Aronen 2015, 101-102.) Tai Chi tai metsässä 

kävely parantavat unenlaatua. Joogan on huomattu olevan yhteydessä yöllisiin heräämisiin ja niiden 
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jälkeinen nukahtaminen tapahtuu nopeammin. (Molen ym.2014.) Joogan positiiviset vaikutukset voi-

vat johtua, joko fyysisestä aktiivisuudesta tai kehon ja mielen tasopainottamisesta. (Neuendorf, 

Wahbeh, Chamine, YU, Hutchison ja Oken 2015.)  

 

Säännöllisen liikunnan unta parantavien vaikutusten syntymekanismit ovat suurilta osin vielä tunte-

mattomia. Silti epäillään, että unenlaatu paranee liikunnan vaikutuksesta kehon lämpötilaan, virkey-

teen ja/tai adenosiinitasoihin. Tutkimusten mukaan liikunta lisää huomattavasti kokonaisunen mää-

rää, N2-unta, hidasaaltounta ja REM-unen viivettä. Lisäksi se vähentää hieman nukahtamisviivettä. 

Tutkimuksissa on verrattu kansallisien liikuntasuosituksien mukaisia aerobisia- ja kestävyysliikunta-

muotoja, mutta niiden vaikutuksesta uneen ei ole huomattu eroja. (Irish ym. 2015.) 

 

Liikunnan ajankohdalla on väliä unensaannissa. Liikunta, joka tapahtuu lähellä nukkumamenoaikaa, 

voi nostaa fysiologista vireyttä ja häiritä unta. Keho voi käydä ylikierroksilla kovan treenin jälkeen. 

Rennon kävelyn ei pitäisi vaikuttaa negatiivisesti. (Irish ym. 2015; Pihl ja Aronen 2015, 101-102.) 

Kokoelmatutkimusten mukaan liikunnan harrastaminen 4-8h ennen nukkumaanmenoa on tehok-

kainta, sillä se vähentää eniten nukahtamisaikaa. Joissakin tutkimuksissa on huomattu, että liikunta 

hieman ennen nukkumaanmenoa saattaa parantaa unen laatua. Tätä perusteltiin kehon lämpötilan 

nousulla, sekä liikunnan anksiolyyttisten ja masennuksen ehkäisevien vaikutusten ansiosta. (Irish 

ym. 2015.) 

 

4.3.7 Stressi 

 

Vaikka stressi ei perinteisesti ole osa unihygieniaa, uusien suositusten mukaan huolien vähentämi-

nen tai rentouttavien asioiden tekeminen ennen nukkumaanmenoa kuuluu unihygieniaan. Stressi 

lisää kognitiivista ja fysiologista vireyttä, jotka molemmat ovat haitallisia unensaannille ja -ylläpi-

dolle. Monissa tutkimuksissa on nähty selvä yhteys psykososiaalisen stressin ja unen välillä. Psykolo-

ginen stressi lisää psykofysiologista vireyttä, jonka epäillään olevan suurin syy siihen, miksi stressi 

häiritsee unta.  Huolihetken tai huolipäiväkirjan kirjoittaminen on vähentänyt unen häiriöitä joillakin 

tutkimushenkilöillä. (Irish ym. 2015.) 

 

4.3.8 Huolihetki 

 

Ihmisellä on taipumus huolehtia asioista. Huolestumisesta pitäisi päästä pois, sillä siitä ei ole mitään 

hyötyä. Huolihetkimenetelmästä on apua niille, jotka vuoteessa käyvät pyörittelemään ajatuksia. 

Tarkoituksena on, että nukkumaan mennessä paperille kirjoitetaan huolenaiheet tai asioita mitkä 

ovat mielen päällä. Yleensä huolihetkissä etsitään ratkaisuja ongelmien selventämiseksi. Jos ratkai-

sua ei löydy tai niihin ei pystytä vaikuttamaan, parasta olisi antaa aikaa asialle. On hyvä lukea kirjoit-

tamansa teksti itsekseen tai läheiselle ihmiselle, näin siihen tulee etäisyyttä ja toisen ihmisen näke-

mys asioista. Tarkoituksena on, että kaikki asiat ovat kontrollissa ja asiat järjestyvät omalla painol-

laan. Tähän kannattaa varata illalla aikaa 15-20 minuuttia, mielellään parisen tuntia ennen nukku-

maan käyntiä. (Pihl ja Aronen 2015, 202-203.)  
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4.3.9 Unipäiväkirja 

 

Unipäiväkirja -menetelmän tarkoituksena on seurata unettomuuden ja hoidon vaikutuksia. Unipäivä-

kirjaan merkitään tietoa unesta, päivittäisistä toimista, vireystasosta, lääkkeiden käytöstä ja tervey-

dentilasta. (Järnefelt ja Hublin 2012, 39-40.) Unipäiväkirjaan on tarkoitus kirjata unirytmiä, unetto-

muusoireita sekä unen laatua. Näiden vastausten perusteella lasketaan ns. unitehokkuusprosentti. 

Näin saadaan tietää myös nukutun ajan pituus. (Järnefelt ja Hublin 2012, 39-40.)  

 

4.4 Ravinto ja nautintoaineet 

 

Ravinnolla on suuri merkitys vireyteen ja uneen. Hyvällä ruokavaliolla voimme rauhoittaa elimis-

tömme, jonka avulla myös uni ja vireystaso paranevat. Ravinto vaikuttaa energiatasapainoon ja hy-

vinvointiin. (Pihl ja Aronen 2015, 92.) 

 

Yöuneen vaikuttaa heikentävästi myös nopeat hiilihydraatit, koska ne nostavat nopeasti verensoke-

ria, kiihdyttäen insuliinituotantoa, jolloin keho tuntee virkistyvänsä. Verensokeri myös laskee tällöin 

nopeasti, kun insuliini sitoo glukoosin ja sen myötä varastoituen rasvakudokseen. Tämä toistuva ve-

rensokerin heilahtelu heikentää yöunen laatua. (Partinen ja Huutoniemi 2018, 141.) Iltapalan suosi-

tellaan olevan kevyt ja ravitseva. Täydellä ja raskaalla ravinnolla on huono vaikutus uneen, koska 

siitä voi seurata valvomista. Kovin rasvaisia ja mausteisia ruokia ei suositella nauttivan illalla. (Pihl ja 

Aronen 2015.101.) 

 

4.4.1 Nikotiini 

 

Nikotiinilla on vaikutus keskushermostoon. Se aiheuttaa virkeyttä ensisijaisesti stimuloimalla aivojen 

pohjaosien kolinergisiä neuroneita ja asetyylikoliinijärjestelmään kuuluvien nikotiinireseptoreiden 

kautta. Se vaikuttaa myös välittäjäaineiden pitouksiin suurentaen niitä. Nikotiinireseptorin kautta 

vapautuu dopamiinia, jota kutsutaan mielihyvähormoniksi. Unihygieniasuosituksien mukaan nikotii-

nia tulisi välttää paremman unen saamiseksi, sillä se vähentää katkonaista unta ja sen saanti helpot-

tuu. (Irish ym. 2015; Kajaste ja Markkula 2015, 89-90.) 

 

Tutkimuksien mukaan tupakan polttaminen tai esim. nikotiinilaastarin käyttö yhdistetään heikenty-

neeseen uneen. Nikotiini vaikuttaa pidentämällä nukahtamisaikaa, vähentämällä kokonaisunen aikaa 

ja useisiin aamuyön heräämisiin ja sekä REM-unen ja hidasaaltounen tyrehdyttämiseen. Tupakoinnin 

lopettaminen on suositeltavaa, vaikka vieroitusoireet aiheuttavat uniongelmia mielitekojen vuoksi.   

(Irish ym. 2015.) 

 

4.4.2 Kofeiini 

 

Kahvi on kaikista eniten käytetty psykoaktiivinen nautintoaine ja sen stimuloivat vaikutukset tekevät 

siitä loogisen kohteen unta häiritsevien tekijöiden etsinnässä. Molekyylitasolla kofeiini salpaa adeno-

siinireseptoreita aivojen pohjaosissa ja hypotalamuksessa. (Irish ym. 2015; Kajaste ja Markkula 

2015, 91.)  
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Kofeiini saavuttaa huippupitoisuutensa noin 30 minuutissa suun kautta nauttimisen jälkeen. Sen 

puoliintumisaika on 3-7 h, mutta siihen vaikuttavat yksilölliset tekijät, kuten herkkyys, metabolia ja 

kerääntyminen. Kofeiinin puoliintumisaika kasvaa iän myötä, eli vanhemmilla aikuisilla aine pysyy 

aktiivisena pidempään. Laboratoriotutkimukset ovat osoittaneet, että suuret määrät nautittua kofeii-

nia lähellä nukkumisaikaa aiheuttavat pirstaleista unta. Mutta pienimillä kofeiiniannoksilla vaikutuk-

set ovat pienempiä ja vähemmän johdonmukaisia. Kofeiinista pidättäytymisestä on vähän pitkäai-

kaistutkimuksia, mutta saatavalla olevan tiedon mukaan se olisi suotavaa henkilöille, jotka käyttävät 

sitä vähän tai ajoittaisesti. Lisää tutkimuksia tarvitaan suurten kofeiininmäärien vaikutuksista ihmi-

sen kehoon. (Irish ym. 2015.) 

 

4.4.3 Alkoholi 

 

Alkoholi vilkastuttaa GABA-, kannabinoidi- ja opiaattijärjestelmä on keskushermostossa, jolloin vaiku-

tus mielihyvään syntyy tämän kautta (Kajaste ja Markkula 2015, 94; Molen ym. 2014). Tiedetään, 

että alkoholi saattaa syventää unta ja vähentää REM-unen määrää alkuyöstä, mutta loppuyötä koh-

den REM-unen määrä ja yölliset heräämiset kasvavat. (Molen ym. 2014.) Alkoholin nauttiminen lä-

hellä nukkumaanmenoaikaa yhdistetään pidentyneeseen nukahtamisaikaan ja lisääntyneeseen hi-

dasaaltouneen, kun alkoholi metaboloituu muutaman ensimmäisen nukutun tunnin jälkeen, unesta 

tulee kevyempää ja N1 ja sekä REM- unen määrä kasvaa. Lisäksi yöaikaisia heräämisiä tulee useam-

min. Illalla pieni määrä alkoholia nautittuna vähän ennen nukkumaanmenoa auttaa unensaantia no-

peuttamalla nukahtamaan. (Irish ym. 2015; Kajaste ja Markkula 2015,94.) 

 

Uniongelmat voivat altistaa alkoholiongelmille (Molen ym. 2014). Alkoholiriippuvaisilla uniongelmat 

ovat kroonisia, jotka kärjistyvät vierotusoireiden vuoksi. Tämän vuoksi unihygienian suositusten te-

hokkuudesta ei ole paljon tietoa. Myöskään alkoholin ja muiden stimuloiden aineiden, aineiden kuten 

tupakka, kofeiini ja energiajuomat, yhteiskäytöstä ja niiden vaikutuksista uneen ei ole tarpeeksi tut-

kimuksia. (Irish ym. 2015.) 

 

4.5 Rentoutusmenetelmät unettomuuden lääkkeettömänä hoitomuotona 

 

Keskeisin syy unettomuuteen voi olla kehon ylivireystila, joka johtuu nyky-yhteiskunnan kiireisestä 

elämäntyylistä. Rentoutumiskeinoilla pyritään rauhoittamaan unettoman ylikierroksilla käyvä mieli, 

keho ja ympäristö. Rentoutumisen on todettu vaikuttavan samalla tavalla kuin uni, koska molem-

missa mielen ja kehon toiminnot rauhoittuvat ja tasoittuvat. Autonomisen hermoston rentoutunei-

suus heijastuu koko kehoon sisäeritysjärjestelmän ja immuunipuolustusjärjestelmän kautta. Kehon 

välittäjäainejärjestelmä alkaa erittämään mm. oksitosiinia, joka toimii kuin morfiini ja se lievittää 

stressiä. (Järnefelt 2012, 84-85; Kajaste ja Markkula 2015, 100-101; Pihl ja Aronen 2015, 123.)  

 

Rentoutumistekniikoita kokeilemalla löytää itselleen sopivimman vaihtoehdon. Näitä ovat mm. prog-

ressiivinen rentoutus, hengitysharjoitukset ja mindfullness. Niiden harjoitteluun voi mennä aikaa, 

mutta rentoutumisen harjoittelu auttaa unensaannissa. (Kajaste ja Markkula 2015, 103.)  
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4.5.1 Rentoutus 

 

Unettomuuden hoidossa on saatu hyviä tuloksia rentoutumisella. Progressiivinen lihastenrentoutumi-

nen on hyvä keino. Asteittain etenevässä lihaksenrentouttamisessa, jossa vuorotellaan lihaksen tie-

toista jännittämistä ja rentouttamista, on huomattu vähentävän ahdistusta ja lisäämään rentoutu-

mista. Rentoutusterapia auttaa sekä unen saantiin että ylläpitoon. Kun rentoutus otetaan osaksi päi-

vittäistä elämään, harjoitteista saadaan pitkäaikaisia positiivisia tuloksia. Tämä vaatii aluksi myös 

harjoittelua ja säännöllisyyttä. Rentoutus on sekä fyysistä että psyykkistä. (Kajaste ja Markkula 

2015, 102-103; Molen ym. 2014.) Se auttaa palautumaan nopeasti fyysisestä ja psyykkisestä suori-

tuksesta. Se lisää stressinhallintakykyä, keskittymiskykyä, sekä itsensä ymmärrystä, jonka vuoksi se 

auttaa unettomuuteen. (Kajaste ja Markkula 2015, 102-103.) 

 

Suggestiota, eli rentoutustilaa käytetään apukeinoina ja sillä vaikutetaan ajatuksiin ja koko kehon 

tuntemuksiin, siten että keho rentoutuu. (Järnefef ja Hublin 2012,85.) Kun taas autogeeninen ren-

toutus tapahtuu ajatusten avulla, kiinnittämällä huomiota jokaiseen lihasryhmään yksi kerrallaan, 

sekä lihaksen hallintaan. Tarkoituksena on, että koko keho rentoutuu. (Pihl ja Aronen 2015, 125.) 

Tutkimuksien mukaan erilaisilla rentoutustekniikoilla saattaa olla positiivisia vaikutuksia uneen. 

(Neuendorf ym. 2015.) 

 

4.5.2 Hengitysharjoitukset 

 

Hengitystekniikoita on monenlaisia ja niiden tarkoitus on rauhoittaa autonomista hermostoa. Ensim-

mäisenä kannattaa opetella syvähengittäminen. Sen tarkoitus on tuoda apua paniikkitiloissa tai kont-

rollin menettämisessä. Usein näissä tilanteissa kannattaa rauhoitella itseään, hengittämällä kolme tai 

viisi kertaa rauhallisesti sisään ja ulos. Mieltä voi rauhoitella sanomalla itselleen, ettei minulla ole mi-

tään hätää. Hengitysharjoituksia voi tehdä paikasta tai ajasta riippumatta. (Kajaste ja Markkula 

2015,101.) Vatsahengitystä käytetään usein osana erilaisia rentoutustekniikoita tai sitä voidaan käyt-

tää yksin. (Molen ym. 2014.) 

 

4.5.3 Mindfullness  

 

Mindfullness on läsnäoloa ja keskittymistä tähän hetkeen. Tietoisuustaitoharjoituksen avulla saa hy-

vän pohjan unelle. Harjoitusten avulla saadaan kielteiset asiat pois ajatuksista ja luodaan rentoa olo-

tilaa mukavista muistoista. Tarkoituksena vapauttaa mieli ja antaa lupa itselleen olla keskittymättä 

mihinkään. (Kajaste ja Markkula 2015, 102.) Mindfullness -meditaatio on uusi lähestymistapa stres-

sin ja tunteiden hallintaan, joista on hyötyä unensaantiin. On olemassa tilastollisia ja kliinisiä todis-

teita, että nukahtamisaika lyhenee ja unensaanti helpottuu. (Molen ym. 2014.) 

 

4.5.4 Mielikuvaharjoittelu  

 



       30 (48) 

 

Jokainen ihminen käyttää mielikuvaharjoitusta päivittäisessä elämässään esim. kuvittelemalla ajo-

reitti matkakohteeseen ennen ajamisen aloittamista. Tämä mielikuvittelu tekee ajamisesta helpom-

paa. Mielikuvaharjoittelu unen saannin helpottamissa tähtää hallitsemaan häiritseviä ajatuksia ja 

huolia. Tämän avulla negatiivisten ajatusmallien, huolten ja tunteiden virta voidaan pysäyttää. Mieli-

kuvaharjoituksen aikana mieli keskittyy muihin asioihin, kuten visualisoituihin kuviin. Tämä on teho-

kasta varsinkin ahdistuneisuudesta lähtöisin olevista ajatuksista. Tutkimuksien mukaan mielekkäät ja 

rentouttavat tai symboliset mielikuvat helpottavat vähentämään huolia ja kehon ylivireyttä. (Molen 

ym. 2014.) 

 

4.5.5 Musiikki 

 

Musiikilla on suuri merkitys unettomuuden lääkkeettömässä hoidossa. Parhaimmat tulokset on 

saatu, kun koehenkilöt ovat kuunnelleet musiikkia ennen nukkumaanmenoa. Musiikkiavusteisella 

rentoutuksella on todettu olevan eniten merkitystä unen laadulle. Musiikin kuuntelu ja musiikkiavus-

teinen rentoutus auttavat lyhentämään nukahtamisaikaa. Musiikin kuuntelulla saattaa myös olla vai-

kutuksia unen tehokkuuteen. (Feng, Zhang, Hou, Cai, Jiang, Li, Zhao ja Li 2018.) 

 

Kuunneltavalla musiikkityypillä oli eri tutkimusten välillä eroja. Toisissa todettiin, että rentouttavaa ja 

rauhoittavaa musiikkia tulisi kuunnella maaten, kun taas toiset tutkimukset olivat sitä mieltä, että 

tutulla lempimusiikilla oli suurentunut terapeuttinen vaikutus. Joka tapauksessa kaikessa tutkimuk-

sissa tuli esille musiikin positiiviset terapeuttiset vaikutukset. (Feng ym. 2018.) 
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5 TYÖN TOTEUTUS JA SEN KUVAUS 

 

Tämä opinnäytetyö toteutettiin kehittämistyönä. Kehittämistyön tarkoituksena oli tuottaa produkti, 

eli tuote, joka on esim. opas, tapahtuma tai portfolio. Tavoitteena oli tehdä tilaajalle konkreettinen 

tuotos, joka ei ole tutkimus. Kehittämistyössä produktin lisäksi tulee kirjoittaa raportti, jossa yhdiste-

tään teoreettinen tieto ja ammatillinen taito. (Vilkka ja Airaksinen 2003, 9-10.) Raportissa tulee 

käydä läpi mitä, miksi ja miten on tehty, työprosessi, sekä oman tuotoksen arviointi (Vilkka ja Airak-

sinen 2003, 65). 

 

Opinnäytetyön aiheen tulisi olla lähtöisin työelämästä ja sen vuoksi se on luontaista toteuttaa ky-

seessä olevalle kohderyhmälle. Kohderyhmä auttaa aiheen rajauksessa ja se pitää opinnäytetyön 

oikeilla raiteilla. Tämä estää aiheen vierestä kirjoittamisen. (Vilkka ja Airaksinen 2003, 9, 40.) 

 

5.1 Aineiston keruu 

 

Keräsimme ajantasaista tutkittua tietoa erilaisista luotettavista lähteistä sekä alan kirjallisuudesta. 

Monipuolisen teoriatiedon keräämisen jälkeen kokosimme unettomuudesta ja sen lääkkeettömistä 

hoitokeinoista tiiviin oppaan Varkauden kaupungin Mielenterveys- ja päihdepalvelujen asiakkaille. 

Oppaamme sisältää tietoja unesta ja unettomuudesta. Se antaa konkreettisia neuvoja, joita jokainen 

voi toteuttaa kotona ilman suurta budjettia. Oppaassa neuvotaan ja kerrotaan, kuinka elämänrytmi 

voidaan löytää ja kuinka sitä pidetään yllä sekä miten unta voi saada ilman lääkkeitä. Esittelemme 

oppaassamme (liite 1) unihygienian tärkeyden ja kuinka pienillä muutoksilla voi olla suuri merkitys. 

Laitoimme oppaaseen rentoutumis- ja hengitysharjoitukset sekä ohjasimme, mistä lisää samankaltai-

sia harjoitteita löytää. 

 

5.2 Hyvä opas 

 

Nykyään potilaille on tarjolla useita erilaisia ohjeita ja oppaita, mutta niiden sisältöihin ei olla kiinni-

tetty huomiota paljoakaan. Ohjeet mielletään usein vain informaation tuojiksi, jolloin itse ohjeen 

merkitys jää vähälle. Oleellista hyvälle ohjeelle on sisällön lisäksi se, miten asiat sanotaan. (Torkkola, 

Heikkinen ja Tiainen 2002, 11.) Tekstin merkitykset syntyvät, kun potilas lukee tekstin. Tässä tulkin-

taprosessissa ihmistä ohjaa hänen sisäiset tulkintamallinsa, eli miten hän ymmärtää tekstin. Potilaan 

lukemisen tulkintaa ohjailee henkilökohtaisten tulkintojen lisäksi konteksti ja kulttuuri. Kontekstilla 

tarkoitetaan sitä, että ohjeen odotetaan olevan lajityypilleen ominainen. Esim. kuten lehtiartikkelin 

olevan sopiva sanomalehteen. Konteksti voi tarkoittaa myös tilaa ja tilannetta, missä potilas tutustuu 

oppaaseen. Potilas keskittyy lukemaansa kodin rauhassa aivan eri tavalla kuin esim. sairaalan häli-

nässä. Väsymys ja sairastelu vaikeuttaa lukemiseen paneutumista. Kulttuuri on kontekstia paljon 

laajempi käsite, jolla on suuri merkitys oppaan kirjoittajan ja lukijan väliseen ymmärrykseen. Suoma-

laisilla on oma kulttuuri, jossa puhutaan samaa kieltä. Lisäksi terveysala voidaan katsoa kulttuuriksi, 

jolla on omia käsityksiä esim. terveydestä. (Torkkola ym. 2002, 17-19.) 
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Oppailla pyritään vaikuttamaan lukijaansa kolmen eri kysymyksen avulla. Ensiksi on mietittävä, keitä 

kohderyhmään kuuluu. Pyritäänkö oppaalla vaikuttamaan yhteen henkilöön vai halutaanko oppaan 

tuovan valistusta koko yhteisölle? Toiseksi pitäisi päättää, missä muutoksen halutaan tapahtuvan. 

Halutaanko oppaalla muuttaa olemassa olevaa tietoa, asenteita vai käyttäytymistä? Tieto ei yksinään 

johda muutokseen tai haluihin tehdä muutosta, esim. kaikki tietävät tupakan vaarallisista vaikutuk-

sista, mutta läheskään kaikki eivät ole valmiita lopettamaan tupakoimisen. Kolmas kysymys liittyy 

vaikutukseen ja siihen, että liittyykö siihen aina muutosta? Voiko asioiden pysyminen ennallaan olla 

vaikutusta? (Torkkola ym. 2002, 19-20.) 

 

Oppaan tärkein tehtävä on vastata potilaan kysymyksiin. Vasta tämän jälkeen sen tulisi antaa muita 

neuvoja potilaalle. Tämä on hyvä ottaa huomioon ohjeen kirjoittamisen asiajärjestyksessä. (Torkkola 

ym. 2002, 15.) Kun opas etenee ”tärkeämmästä ei-niin-tärkeään” asiaan, jopa vain alun lukeneet 

potilaat saavat hyvän kuvan oppaan sisällöstä (Torkkola ym. 2002, 39). 

 

Hyvässä oppaassa tulisikin päättää, mitä tietoja potilas tarvitsee: mitä hän jo tietää ja mitä hänen 

olisi tärkeää tietää. Jokainen potilas on erilainen, eivätkä kaikki ole kiinnostuneita lukemaan pitkiä 

opasvihkoja. (Torkkola ym. 2002, 13.) Ohjeissa tärkeät asiat ilmaistaan lyhyesti. Ohjeita voidaan 

luonnehtia myös luettelomaisiksi, jolloin ne voivat toimia muistilistoina. Jotta väärinkäsityksiltä väl-

tyttäisiin, ohjeiden tulee olla yksinkertaisia ja -selitteisiä. (Torkkola ym. 2002, 25.) Tekstin tulisi olla 

havainnollista yleiskieltä, joka vastaa mm. kysymyksiin: Mistä on kyse? Miten sitä hoidetaan? (Tork-

kola ym. 2002, 42-43.) 

 

Potilaan hoidossa painopiste on potilaan neuvonnassa. Neuvonnan tarkoituksena on auttaa potilasta 

ymmärtämään ja elämään sairautensa tai ongelmansa kanssa. Ohjeet voivat auttaa potilasta ym-

märtämään, kuinka toimia tietyissä tilanteissa. Suurimmassa osassa tapauksista potilaat tarvitsevat 

kirjallisten ohjeiden lisäksi henkilökohtaista ohjausta. Koska potilaat ovat koko ajan entistä enem-

män valveutuneimpia omasta terveydestään ja sen hoidosta, heille on tärkeää saada laadukasta oh-

jausta ja ohjeita. Suulliset ohjeet ovat yksinään riittämättömiä, mutta yhdistettynä kirjallisiin ohjeisiin 

ne ovat paremmin ymmärrettävissä. Kun potilas saa ohjeet henkilökohtaisesti hoitavalta taholtaan, 

potilailla on mahdollisuus esittää kysymyksiä heti. (Torkkola ym. 2002, 24-25.) 

 

Toivomme Varkauden kaupungin Mielenterveys- ja päihdepalvelujen ottavan oppaamme mukaan 

potilasohjaustilanteisiin tueksi, koska työntekijöillä on suuri vastuu potilasohjauksen sekä neuvonnan 

onnistumisessa. Hyvä opas auttaa organisaatiota ja henkilökuntaa potilaiden lisäksi. (Torkkola ym. 

2002, 26, 32.) Oppaiden antamat havainnollistamiskeinot tehostavat asian ymmärtämistä ja se an-

taa motivaatiota itsehoitoon. Potilaat tarvitsevat helppoja ja yksinkertaisia neuvoja, joita voidaan 

toteuttaa kotona (Torkkola ym. 2002, 28, 32). Suullisen ohjauksen aikana potilas saa paljon tietoa, 

josta suuri osa voi mennä täysin ohitse. Kotiin saatava kirjallinen opas auttaa palauttamaan mieleen 

suullisen ohjauksen ja potilas voi kerrata unohtuneita asioita rauhassa. (Torkkola ym. 2002, 29.) 
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Jotta potilasohjeesta tulisi hyvä ja helposti luettava, kirjoittajan tulisi pitää mielessään se, että ohje 

kirjoitetaan potilaalle itselleen. Hyvä ohje on kirjoitettu kuin se olisi tarkoitettu juuri kyseessä ole-

valle potilaalle. Ohjeita ei tulisi kirjoittaa määräilevään muotoon, koska se voi tuoda potilaalle tun-

teen, että häntä pidetään tietämättömänä. Käsky -muotojen sijaan ohjeet tulisi perustella, miksi näin 

on hyvä toimia. (Torkkola ym. 2002, 36-38.) 

 

Oppaan luotettavuutta lisää otsikot. Hyvä otsikko kertoo aiheen, joka herättää lukijan mielenkiinnon. 

Väliotsikot pienentävät lukemisen sopiviin palasiin. Väliotsikonkin on hyvä kertoa tekstin ydinasia 

Ohjeiden otsikoihin ja väliotsikoihin riittää yksi sana tai sanapari. Otsikoiden tarkoituksena on saada 

potilas lukemaan kappale loppuun. (Torkkola ym. 2002, 39-40.) 

 

Potilasohjeissa käytetyt kuvat houkuttelevat lukemaan, tukevat ymmärtämistä sekä lisäävät luotetta-

vuutta. Kuvien käyttöön liittyy myös tekijänoikeudet, jotka rajoittavat kuvien käyttöä ja kopiointia. 

(Torkkola ym. 2002, 41-42.) Ulkoasu lisää ymmärrettävyyttä ja se herättää lukijan mielenkiinnon. 

Opas ei saisi olla täynnä tekstiä vain löyhä ulkoasu lisää selkeyttä. (Torkkola ym. 2002, 53.) Hyvän 

ohjeen lopussa on kerrottu ohjeen tekijät, mistä saa lisätietoa sekä mihin potilas voi ottaa tarvitta-

essa yhteyttä. (Torkkola ym. 2002, 44.) 

 
5.3 Aikataulu ja resurssit 

 

Opinnäytetyömme sai alkunsa tammikuussa 2018, jolloin huomasimme suuren tarpeen unettomuu-

den hoitokeinoista lääkkeettömin keinoin. Aihe esiteltiin nykyiselle tilaajallemme, joka tunsi oppaasta 

olevan suuren hyödyn asiakkaille ja työntekijöille. Viranhaltijapäätös tutkimusluvasta opinnäytetyölle 

saatiin toukokuun lopussa 2018. Tämän jälkeen aloimme keräämään tietoa useista eri lähteistä ja 

kirjallisuudesta. Kesän aikana huomasimme, että unettomuudesta ja sen lääkkeettömästä hoidosta 

julkaistiin kirjoja kovaa vauhtia. Päätimme yhdessä hidastaa teoriatiedon etsintää, koska halusimme 

saada kaikki mahdolliset lähdeaineistot mukaan opinnäytetyöhömme.  

 

Tämän vuoksi opinnäytetyömme alkuperäinen valmistumisaikataulu myöhästyi tammikuusta 2019. 

Nyt toivomme, että opinnäytetyömme valmistuu huhtikuuhun 2019 loppuun mennessä.  

 

Opinnäytetyömme ei liity mihinkään projektiin tai hankkeeseen, jonka vuoksi työstämme ei aiheudu 

mitään kuluja. 
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6 POHDINTA 

 

Aiheen rajaus tuotti alussa ongelmia, koska olisimme halunneet käsitellä myös pitkäaikaista unetto-

muutta. Päädyimme tekemään oppaan lyhytaikaisesta unettomuudesta, koska sen ehkäisy on äärim-

mäisen tärkeää, jottei unettomuus kroonistu. Päätimme keskittyvämme työssämme aikuisiin, koska 

nuorten ja vanhusten unettomuuden synnyssä on niin paljon erityispiirteitä.  

 

Pohja oppaalle oli jo valmiina, koska se liittyi harjoitteluumme. Se oli saanut hyvän vastaanoton ja 

sille oli suuri kysyntä. Yksi lääkäri kiinnostui aiheesta ja pyysi lähettämään valmiin opinnäytetyön 

hänelle luettavaksi. Viimeistään tässä vaiheessa tajusimme, että tämä on todella tärkeä aihe. Tilaa-

jan saatuamme aloimme etsiä lähteitä ja tietoa suomenkielisistä tutkimuksista. Huomasimme pian, 

että lääkkeettömistä unettomuuden hoitokeinosta ei ollut paljoakaan lähteitä. Kirjoittajina toistuivat 

samat henkilöt, jotka ovat Suomessa unettomuuden hoidon uranuurtajia. Tämän jälkeen kään-

nyimme luotettaviin kansainvälisiin lähteisiin. Lähteitä löytyi hieman enemmän, mutta suurimmassa 

osassa kerrattiin samoja asioita kuin suomenkielisissäkin. Kirjallisuudessa oli aika niukasti nautintoai-

neiden vaikutuksesta unensaantiin ja monissa tutkimuksissa toistettiin samoja asioita. Loppuvuo-

desta 2018 ja alkuvuodesta 2019 ilmestyi muutama opinnäytetyöllemme olennainen tutkimus ja jopa 

yksi suomenkielinen kirja. Päätimme hidastaa kirjoitustahtiamme, jotta saisimme hyödynnettyä 

kaikki mahdolliset lähteet työhömme.  

 

Yhteistyö opinnäytetyön tekemisessä on toiminut hyvin. Jaoimme vastuualueet ja lähdimme työstä-

mään niitä ensin omilla tahoillamme opiskelujemme vuoksi. Kokoonnuimme pohtimaan ja arvioi-

maan yhdessä kirjoittamaamme osuutta. Autoimme toisiamme löytämään lähteitä ja kääntämään 

niitä suomen kielelle. Saatoimme soitella toisillemme päivittäin ja pyytää vertaisarviointia tekstistä. 

Luottamus toiseen on kasvanut koko kirjoitusprosessin ajan.  

 

6.1 Eettisyys ja luotettavuus 

 

Kehittämistyön aiheen valitsemiseen liittyy erilaisia eettisiä ongelmia. Tuotoksen aihe ei saa olla 

loukkaava eikä sen se saa olla kohderyhmää halveksuva. Kun kyseessä on mahdollisesti psyykkisesti 

sairaita asiakkaita, on kiinnitettävä tähä erityistä huomiota. (Leino-Kilpi ja Välimäki 2014, 366-367.) 

 

Ennen varsinaista lähdeaineiston lukemista, lähteen arviointi voidaan tehdä silmäilemällä. Lähteen 

valintaan vaikuttavat sen kirjoittaja, tunnettavuus, lähteen ikä, laatu ja uskottavuuden aste. Lähteen 

luotettavuutta voidaan arvioida jo pelkästään lähdeluettelon tai lähdeviitteiden perusteella. Jos sama 

henkilö toistuu useasti eri lähdeluetteloissa, se luultavasti tarkoittaa sitä, että hän on alallaan tun-

nettu. Tämä lisää luotettavuutta ja hänen julkaisuihinsa kannattaa perehtyä. Uusia lähteitä tulee 

käyttää aina, koska tutkimustietoa tulee koko ajan lisää. Uudet tutkimukset sisältävät teoriatietoa 

vanhemmista tutkimuksista. Myös alkuperäisten lähteiden käyttö on suositeltavaa, koska tieto saat-

taa muuttua ensisijaisen lähteen tulkinnan aikana. (Vilkka ja Airaksinen 2003, 72-73.) 
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Opinnäytetyöhömme luotettavuutta tuo sellaisen lähdeaineiston käyttäminen, jossa kirjoittajina ja 

tutkijoina on professoreja, tutkimusjohtajia, uniklinikan työtekijöitä, neurologian dosentteja sekä 

unettomuuden ja väsymyksen hoitokeinoihin perehtyneitä henkilöitä. Lisäksi olemme käyttäneet tuo-

reita kansainvälisiä tutkimuksia työssämme. Olemme saaneet positiivista suullista palautetta esim. 

Varkauden hengitysryhmän vetäjältä oppaassa olevan hengitysharjoituksen toimivuudesta. 

 

Opinnäytetyön tiedot ovat kerätty toisten tuottamista aineistoista. Tiedot ovat mahdollista joko refe-

roida tai lainata suoraan. Jotta lähteet sopisivat parhaiten omaan työhön, ne on parasta referoida. 

Referoidut tiedot merkitään tarkoin lähdeviittein opinnäytetyön ohjeiden mukaisesti. Toisten ajatus-

ten, tulosten ja kirjallisin annin omissa nimissä esittäminen on plagiointia. Vajaat tai epäselvät viit-

taukset ja lähdeviitteet luetaan myös plagioinniksi. (Vilkka ja Airaksinen 2003, 78,106-107.) 

 

6.2 Ammatillinen kasvu 

 

Opinnäytetyömme antaa meille hyvän ja perusteellisen tietopohjan uneen ja unettomuuteen liittyen. 

Sairaanhoitajaopinnoissa unta ei käsitellä periaatteessa lainkaan, jolloin sen opiskelu jää omien mie-

lenkiinnon varaan. Käydessämme läpi alan kirjallisuutta ja tutkimuksia, huomasimme kuinka moneen 

eri ongelmaan ja sairauteen unettomuus liittyy. Olipa tuleva työpaikkamme missä tahansa ja oli-

vatpa asiakkaamme tai potilaamme ketä tahansa, voimme käyttää hyväksi opinnäytetyöstämme op-

pimiamme asioita. Unettomuutta tavataan jokaisessa ikäluokassa ja tietoyhteiskunnan sekä sosiaali-

sen median paineen vuoksi unettomuus tulee mitä luultavammin kasvamaan entisestään.  

 

6.3 Hyödynnettävyys ja kehittämisideat 

 

Toivomme oppaamme tuovan tukea ja erilaisia keinoja unettomuuden lääkkeettömään hoitoon. Li-

säksi haluamme, että oppaasta tulisi työkalu Varkauden kaupungin Mielenterveys- ja päihdepalvelu-

jen työntekijöille ohjaamisen helpottamiseksi.  

 

Seuraavat opinnäytetöiden tekijät voisivat jatkaa aloittamaamme aihetta esim. tekemällä kyselytutki-

muksen siitä, kuinka lääkkeettömät unettomuuden hoitokeinot onnistuvat tai kuinka työntekijät ko-

kevat unettomuuden hoitokeinojen ohjauksen. 
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