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LUKIJALLE
 
Uni ei ole vain ”aikalisä” elämässämme. Uni on aktiivinen 
tila, joka on tärkeä jokapäiväiselle fyysiselle ja psyykkiselle 
hyvinvoinnillemme. Uniongelmat huonontavat elämänlaa-
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taa vaaratilanteita työelämässä tai liikenteessä.
 Yli miljoona suomalaista kärsii huonolaatuisesta yöunes-
ta ja/tai alentuneesta päiväaikaisesta vireystasosta. 
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sairaudet, kuten astma, sydämen vajaatoiminta ja masen-
nus. 
 Varsinaisia unihäiriöitä ovat esimerkiksi uniapnea, narko-
lepsia ja levottomat jalat -oireyhtymä. 
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 Uniliitto ajaa ja valvoo uniongelmaisten etua sekä pyrkii 
parantamaan jäsentensä elämänlaatua. Uniliitto jakaa tie-
toa nukkumisen ja päiväaikaisen vireystason vaikutuksesta 
ihmisen yleiseen hyvinvointiin. Se välittää tietoa uniongel-
mista ja -häiriöistä sekä niihin liittyvistä tutkimuksista ja hoi-
dosta sekä hoitoa antavista tahoista.
 Yksi tärkeä toimintamuoto on vertaistuki, jonka piiriin 
kaikki uudet jäsenet ovat tervetulleita.
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MITÄ UNI ON?

Uni on ihmisen aivotoiminnan tila, jossa tietoinen yh-
teys olemassaoloon on poikki. Unen aikana elimistö 
elpyy ja lepää, esimerkiksi sydämen syke hidastuu ja 
verenpaine laskee. Ainoastaan aivot työskentelevät, 
ne käsittelevät päivän tapahtumia – ja lataavat omia 
energiavarastojaan.

Univaiheet koostuvat syvästä unesta ja REM-unesta. Syvä 
uni (deltauni) on fyysisen levon kannalta tärkeää, silloin 
täytetään solujen energiavarastoja ja korjataan valveen 
aikaisen rasituksen vaurioita. 
 REM-unen aikana (vilkeuni)elimistö aktivoituu: aivojen 
toiminta on vilkasta ja hengitys, sydämen rytmi ja hor-
monitasapaino vaihtelevat. Tällöin päivän kokemukset ja 
tunnetilat järjestyvät ja saattavat kertautua. REM-unessa 
tapahtuu oppimista, mieleen painamista ja sitä voidaan 
sanoa myös psyyken lepovaiheeksi. Suurin osa unista 
nähdään myös tällöin. 
 Syvä uni ja vilkeuni vaihtelevat vuorotellen. Syvässä 
unessa opitaan tietoja ja REM-unessa opitaan taitoja. 

Unen tarve
Ihmisen tarvitsema unen määrä vaihtelee yksilöllisesti. 
Keskiarvojen mukaan useimmat nukkuvat vuorokaudes-
sa 7-8 tuntia. Toiset selviävät 4-5 tunnin unella ja toiset 
tarvitsevat yli 9 tuntia unta vuorokaudessa. Pienet lapset 
tarvitsevat paljon unta ja nukkuvat myös päiväunia. Mur-
rosikäisten pitäisi nukkua jopa 9 tuntia vuorokaudessa. 
Vanhemmiten unen määrä yön aikana saattaa vähetä, 
mutta on hyvä huomioida, että päivällä nukuttu aika vä-
hentää yöunen määrää. Tärkeää on tuntea itsensä levän-
neeksi ja pirteäksi unen jälkeen.

Uni-valve-rytmi
Unta säätelee sisäinen vuorokausirytmi, jota tahdistavat 
mm. valo, työelämä, päivän erilaiset säännölliset rutiinit. 
Rytmi voi alkaa edistää tai jätättää yksilöllisesti, jos sitä 
ei päivittäin tahdisteta. Uni-valverytmin häiriöt ovat varsin 
tavallisia unettomuuden aiheuttajia. Esimerkiksi nuorilla 
viivästynyt unijakso on tavallinen, jolloin uni ei tule kuin 
vasta aamuyöllä, ja herääminen aamulla on vaikeaa. Vire-
ystaso sen sijaan on korkeimmillaan illalla. Aikaistuneessa 
unijaksossa herätään aamuyöstä, eikä enää saada unta. 
Tällöin henkilö haluaa mennä vastaavasti hyvin aikaisin 
nukkumaan. Tämä on tavallista vanhemmille ihmisille. Ih-
miset ovat myös luonnostaan aamu- tai iltavirkkuja, mikä 
on hyvä ottaa huomioon omaa vuorokausirytmiä suun-
nitellessa. Unirytmi voi mennä sekaisin myös epäsään-
nöllisistä työajoista ja matkustettaessa aikavyöhykkeeltä 
toiselle. 

Unihäiriöiden hoito 
Unihäiriön syy on aina selvitettävä ja yritettävä ensisijai-
sesti hoitaa. Perussairauden hoito parantaa unta, mutta 
myös varsinaisia unihäiriöitä pystytään tehokkaasti hoita-
maan. Keskussairaaloissa voidaan tutkia ja selvittää uni-
häiriöt erityisissä unilaboratorioissa. Uniapnean ja kuor-
sauksen hoidolla on saatu hyviä tuloksia. Unettomuutta 
kannattaa hoitaa vaikuttamalla sen syihin. Unilääkkeiden 
käyttö on viimeisin hoitokeino unettomuuteen ja silloinkin 
vain tilapäisluonteisesti, koska niihin voi kehittyä riippu-
vuus. Hyvä uni takaa hyvän ja laadukkaan päivän. Väsy-
nyt on työssään tapaturma-altis ja tekee helposti virheitä. 
Lisäksi hän on vaarallinen kuljettaja liikenteessä. Unetto-
muuden selvittely ja hoito on tärkeä ja arvokas osa tervey-
denhuoltoamme

UNETTOMUUS
Markku Partinen, neurologian dosentti,  
Helsingin Unikliniikka, Vitalmed Oy 

Unettomuus on lähes epidemian tavoin lisääntyvä on-
gelma. Jokainen on jossakin elämänsä vaiheessa kärsi-
nyt unettomuudesta. Jatkuvaa unettomuutta ja päivävä-
symystä on jopa 5-10 % aikuisista. Kun tähän lisätään 
nuorten määrä, prosenttiluku nousee huomattavasti. 
Unettomuudesta puhutaan silloin, kun on tunne, ettei ole 
nukkunut hyvin tai tarpeeksi.

Nukahtamisvaikeus, yöllinen toistuva heräily ja liian varhainen 
aamuherääminen ovat kaikki unettomuuden muotoja. 1-2 yön 
unettomuudesta ei tarvitse huolestua eikä sitä tarvitse erityi-
semmin hoitaa. Paras tapa suhtautua siihen on, että nukutaan 
sitten kun nukuttaa. Jos unen saanti on vaikeaa tai yöllä esiin-
tyy toistuvasti heräilyä, on hyvä miettiä syitä unettomuuteen.
 Muutokset elämäntilanteissa, stressi, huolet ja murheet voi-
vat joksikin aikaa viedä hyvän unen. Tällöin omaa nukkumis-
taan voi huoltaa elämäntavoilla, nukkumisympäristön ja –käy-
täntöjen kohentamisella.
 Unettomuus on kuitenkin useimmiten oire, jonka taustalla 
on jokin häiriö. Siksi pidempään jatkunut unettomuus on aina 
syytä tutkia ja selvittää. Unettomuus voidaan usein hoitaa tai 
ainakin sitä voidaan lievittää. 

Fyysiset sairaudet ja vaivat
Useimmat sairaudet aiheuttavat unihäiriöitä. Nivel- ja selkäki-
vut ja raajojen huono verenkierto ovat yleisiä unettomuuden 
syitä. Särky, kutina ja nenän tukkoisuus sekä monet fyysiset 
sairaudet, kuten sydämen ja keuhkojen ongelmat, vaihde-
vuodet, virtsa- ja vatsavaivat voivat olla huonon unen taustal-
la. Refluksitauti eli ruokatorven vajaatoiminnan seurauksena 
syntynyt ruokatorven ärsytystila voi myös herättää öisin. Tä-
män vuoksi kannattaa aina selvittää, onko unihäiriön taustalla 
jokin elimellinen sairaus, sillä perussairauden hyvä hoito pa-
rantaa myös unta.
 Jotkut lääkkeet, alkoholi tai liiallinen kahvinjuonti ovat myös 
tavallisia syitä unettomuuteen.

Tunneperäiset tekijät ja mielenterveyden häiriöt 
Voimakkaat tunnevaihtelut ja elämän kriisit aiheuttavat unet-
tomuutta. Läheisen kuolema, onnettomuus ja arkielämän 
huolet työpaikalla, parisuhteessa tai perheessä johtavat 
unen häiriöihin. Masentunut ihminen nukahtaa usein illal-
la hyvin, mutta herää varhain aamulla eikä saa enää unen 
päästä kiinni.
 Masennukseen voi liittyä päänsärkyä ja muita fyysisiä oirei-
ta, jotka nekin häiritsevät unta. Moni pyrkii hoitamaan stres-
siään ja unettomuutta lisäämällä alkoholin kulutusta. Reilu 
alkoholiannos kuitenkin rikkoo unen rakenteen ja huonontaa 
unen laatua. Alkoholin käyttö lisää myös masennusta, johon 
taas liittyy unettomuus.

Unettomuuden hoidossa monet konstit käyttöön
Unettomuutta kannattaa aluksi yrittää parantaa kotikonstein 
unta edistävillä tekijöillä. Unta häiritsevät seikat tulisi kartoittaa 
ja mahdollisuuksien mukaan poistaa. Elämäntapojen, päivän 
ja illan toimintojen sekä makuuhuoneen ja vuoteen järjestämi-
nen hyvää unta tukevaksi ovat hoidon perusta. 

Valossa oleskelu, liikunta, sosiaaliset toiminnat sekä riittävä 
ruoan ja nesteiden saanti kuuluvat unta edistäviin päivätoimin-
toihin. Kahvin, teen, kolajuomien ja tupakoinnin välttäminen 
iltapäivisin ja iltaisin saattaa edistää unettomuuden parane-
mista. Kevyt, mutta riittävä ilta-ateria, rauhallinen toiminta iltai-
sin (esim. lukeminen, musiikin kuuntelu) ja vuoteeseen meno 
mahdollisuuksien mukaan samoihin aikoihin illalla – joskin 
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vasta väsyneenä tukevat hyvää yöunta. Hämärä, äänetön ja 
lämpötilaltaan sopiva (18-24° C) makuuhuone sekä keholle 
sopiva patja ja tyyny ovat myös tärkeitä unta edistäviä tekijöitä.

Aina kotikonstit eivät kuitenkaan riitä ja tällöin voidaan tarvita 
unilääkkeitä. Unettomuuden hoitoon voidaan käyttää lääki-
tyksenä melatoniinia, bentsodiatsepiini-johdannaisia tai sen 
tavoin vaikuttavia lääkkeitä tai sedatiivisia masennuslääkkeitä. 

Vaikeita unihäiriöitä tutkitaan uniklinikoilla, joihin tullaan 
yleensä lääkärissä käynnin jälkeen. Unettomuutta aiheuttavat 
tekijät pyritään löytämään ja korjaamaan erilaisilla terapioilla 
ja lääkehoidolla. Parhaat tulokset unettomuuden hoidossa 
saadaan kognitiivisilla menetelmillä ja psykoterapialla. 
 Jos unettomuuden taustalla epäillään fyysistä häiriötä, uni-
laboratoriossa seurataan potilaan yöunta. Koko yön kestä-
vässä unipolygrafiassa tutkitaan unen rakennetta, hengitystä, 
hapen kyllästeisyyttä, sydämen toimintaa ja raajojen liikkeitä. 
Uni-valverytmin häiriöitä voidaan mitata myös noin viikon kes-
toisella aktiivisuuden mittauksella pientä rannekellon tapaista 
aktigrafia käyttäen.

Yleistä unettomuudesta
Monet asiantuntijat ovat sitä mieltä, että unettomuus ja uni-
häiriöt ovat ihmisen itsensä aiheuttamia. Se pitää osittain 
paikkansa. Yksi keskeinen syy on keinovalossa oleilu. Toinen 
tärkeä syy on riittämätön huolenpito unesta (huono unihy-
gienia), mikä tarkoittaa uneen ja makuuhuoneeseen liittyviä 
vääriä tottumuksia ja asenteita: yritetään nukkua väärässä 
paikassa väärään aikaan. Ongelma vaivaa varsinkin vanhuk-
sia. Vanhemmiten unen rytmi latistuu ja heräämisiä voi olla 
enemmän. Samoin erilaiset sairaudet, yksinäisyys ja masen-
tuneisuus voivat heikentää unen laatua. Unen tarve ei sinänsä 
muutu ihmisen vanhetessa, mutta jos aktiviteetit vähenevät, 
myös passiivinen jakso vähenee.
 On hyvä muistaa, että pitkien päiväunien nukkuminen vä-
hentää yöunen määrää. Pitkiä yli 90 minuutin kestoisia päi-

väunia tulisikin välttää. Toisaalta lyhyiden 20–45 minuutin 
kestoisten päiväunien edut ovat kiistattomat. Siitä huolimatta 
Suomessa nokoset sallitaan vain päiväkotilapsille.
 Työpaikalla otetut tirsat saatetaan tulkita laiskuudeksi. Sak-
sassa on tavallista keskeyttää työnteko kuudennen tunnin 
aikaan ja pitää siestaa. EU:n muissakin maissa siesta on ta-
vallista. 
Tuntuu epäoikeudenmukaiselta, että valoisassa Espanjassa 
siesta on sallittua, muttei pimeässä, pohjoisessa Suomessa. 
 Suomalaisten unirytmiä häiritsee pohjoinen maantieteelli-
nen sijainti. Kesällä valoisuus voi haitata nukkumista, ja talvel-
la varsinkin pohjoisessa aurinko ei näyttäydy aikoihin. Valon 
puute vaikuttaa ihmisen auringon mukaan viritetyn biologisen 
kellon käyntiin. 
 Aamuherätyksen aikaan valon pitäisi käynnistää elimistö 
jarruttamalla käpylisäkkeen melatoniinin tuotantoa ja lisää-
mällä lisämunuaiskuoren erittämää kortisolia. Jos on pimeää, 
viesti lisämunuaisiin ja vuorokausirytmiä säätelevään sup-
rakiasmaattiseen tumakkeeseen jää vajaaksi, melatoniinin 
tuotanto ei vähene eikä koneisto lähde käyntiin. Pahimmassa 
tapauksessa syntyy kaamosmasennus. 

Unettomuuden vaikutuksia 
Unettomuus aiheuttaa ärtyneisyyttä ja sekavuutta. Mitä pi-
dempään unen puute jatkuu, sitä enemmän keskittymiskyky 
kärsii ja sekä puheesta että kirjoituksesta tulee epäselvää.
 Pitkään jatkunut univaje vaikeuttaa ensimmäisenä moni-
mutkaista päätöksentekoa ja luovuutta. Monotonisissa tehtä-
vissä tarkkaavaisuus vähenee, ja ihminen nukahtelee helpos-
ti, vaikkakin rutiinitehtävistä usein selvitään. Myös nopeissa, 
yllättävästi vaihtuvissa tilanteissa, esimerkiksi liikenteessä re-
aktiot hidastuvat, mikä lisää onnettomuusriskiä. Lisäksi unet-
tomuus aiheuttaa sydämen tykytystä ja muita autonomisen 
hermoston oireita sekä kivunsietokyvyn heikkenemistä.
 Pitkään jatkuneet univaikeudet ja –häiriöt voivat aiheuttaa 
sekä psyykkisiä että fyysisiä oireita ja sairauksia, siksi ne on 
hyvä hoitaa ajoissa. 

UNENHUOLTO eli nuku hyvin
Seuraavat ohjeet ovat hyödyksi useissa unihäiriöissä. Ne auttavat nukkumaan paremmin. Jos sinulla on jokin tietty unihäiriö, 
kysy lisäohjeita lääkäriltäsi. Voit myös lainata kirjastosta tai hankkia Terve uni –kirjan, jossa kerrotaan unesta yksityiskoh-
taisemmin.

• Pyri rauhoittamaan kodin ilmapiiri ennen nukkumaan menemistä.
• Tee jotakin rentouttavaa ennen nukkumaan menoa: ota lämmin kylpy, valmista pieni iltapala, käy läpi rentoutusharjoituksia.
• Käy nukkumaan vasta kun olet väsynyt.
• Älä nukahda television tai videon ääreen.
• Jos et ole väsynyt etkä nukahda 20 minuutin kuluessa vuoteeseen menostasi, poistu makuuhuoneesta. Palaa takaisin vasta, kun 

olet väsynyt. Toista tämä niin usein kuin on tarpeen illan ja yön aikana. Älä nukahda muualle kuin makuuhuoneeseen.
• Käytä makuuhuonettasi vain nukkumiseen, seksielämään - ja kun olet sairaana.
• Vältä liian pitkäksi venyneitä päiväunia. Ihanteena olisi nukkua 20 ja korkeintaan 80 minuuttia. Pyri ottamaan päiväunet lounaan 

jälkeen, mieluummin ennen klo 15:tä.
• Iltapäivällä ja illalla on syytä välttää kirkasta valoa, kun taas aamu on hyvä aloittaa valolla.
• Liiku säännöllisesti, kuitenkin niin, että raju liikunta tulisi lopettaa 3-4 tuntia ennen nukkumaan menemistä. Kevyt liikunta, kuten 

iltakävely, auttaa nukahtamisessa.
• Muistathan, että säännöllinen liikunta ja terveellinen ruokavalio auttavat myös hyvään uneen.
• Säännöllinen päivärytmi pitää sisäisen kellon ajassa.
• Syö päivällä kevyt lounas ja illalla kasvispitoinen päivällinen. Vältä raskaita aterioita ennen nukkumaan menemistä.
• Älä nauti kofeiinipitoisia tuotteita (kahvi, suklaa, kaakao) ja virvoitusjuomia klo 16 jälkeen tai kuuteen tuntiin ennen nukkumaan 

menoa.
• Unilääkkeitä täytyy käyttää harkiten. Lääkäri kirjoittaa reseptin yleensä kolmeksi viikoksi kerrallaan. Etenkin uniapneapotilaan 

tulisi välttää alkoholia ja keskushermostoon vaikuttavia lääkkeitä, kuten lihasrelaksantteja ja unilääkkeitä, koska ne huonontavat 
unenaikaista hengitystä.

• Vaikka olisit terve, älä nauti alkoholia väsyneenä tai muun lääkityksen kanssa.
• Kaikkia tupakkavalmisteita on syytä välttää. Niillä on terveyttä heikentävä vaikutus ja lisäksi nikotiini on stimulantti.
• Herää säännöllisesti samaan aikaan arkisin ja vapaapäivisin.

Viikonloppuisin voit valvoa myöhempään, mutta heräämisen pitäisi tapahtua viimeistään kahden tunnin sisällä arkiaamun 
heräämisestä. Pitkät aamu-unet viikonloppuisin sekoittavat mm. nuorten sisäisen kellon, jolloin arkiaamuna on vaikeata 
aloittaa viikko.
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NYT UNIASIAT KUNTOON!
Uniterapia – yksilöllinen ja kokonaisvaltainen 
unettomuuden ja huonounisuuden hoitokeino

Uniterapian aikana:
 - Keskitytään tutkimaan, mitä tapahtuu silloin 

kun ihminen ei pysty nukahtamaan tai heräilee 
kesken unien.

 - Kartoitetaan yksilöllisesti unettomuuden 
taustalla olevat ongelmat, joiden mukaan 
valitaan hoitomenetelmät.

 - Annetaan keinoja torjua unettomuutta 
aiheuttavia ja ylläpitäviä tekijöitä

 - Opastetaan elämäntapa- ja asennemuutoksiin 
niin, että uni säilyy hyvänä myös hoidon 
jälkeen

 
Uniterapia sisältää:
 - 5 tapaamiskertaa 2 viikon välein.
 - Unen, vireyden ja elämänhallinnan eri 

näkökohtien käsittelyä ja keinoja niiden 
hallintaan.

 - Rentoutus- ja tietoisuustaitoharjoituksia.
 - Kotitehtäviä tapaamiskertojen välillä,  jotka 

auttavat itsetutkiskelussa ja toimintamallien 
muuttamisessa.

 - Uniterapiaa voidaan toteuttaa yksilöterapiana, 
etäterapiana puhelimen, internetin tai postin 
välityksellä tai pienryhminjä. Ryhmien koko on 
5-6 henkilöä.

Hinnat:
 - Yksilökäynnit 70 euroa / kerta 
  ( 350 euroa 5 kertaa)
 - Ryhmätapaaminen 30 euroa / kerta 
  ( 150 euroa 5 kertaa )

Anna-Mari Aronen
Sairaanhoitaja, unihoitaja
Kognitiivisen psykoterapeutin
opinnot alk. 2009
Vastaanotto: Helsingin Uniklinikka
Sitratori 3, Helsinki
puh: 050 5499059
aronen@welho.com
www.uniapulaiset.fi

Susan Pihl
Uniterapeutti, erik.lab.hoitaja 
Kognitiivisen psykoterapeutin 
opinnot alk. 2009 
Vastaanotot: Helsingin Uniklinikka ja 
Terveysklinikka  Aureus 
puh: 0400 593 614
susan.pihl@gmail.com 
www.susanpihl.fi
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KOGNITIIVISET MENETELMÄT UNETTOMUUDEN HOIDON APUNA 
Anna-Mari Aronen, sairaanhoitaja  

MELATONIINISTA APUA UNETTOMUUTEEN
Timo Partonen, LT, dosentti, ylilääkäri, 
Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

Elimistön sisäinen kello synnyttää vuorokausirytmin ja mää-
rittää uni-valverytmin. Solut aivojen hypotalamuksen etu-
osan suprakiasmaattisissa tumakkeissa tahdistavat elimis-
tön toiminnot elinympäristön 24 tunnin aikatauluun. Ihmisen 
sisäisellä kellolla on taipumus jätättää joka päivä siten, että 
elimistön sisäinen vuorokausi on pituudeltaan keskimäärin 
24 tuntia 10 minuuttia. Käpyrauhasen solujen tuottama mela-
toniini on yöhormoni, jonka eritys verenkiertoon on runsasta 
pelkästään öisin ja joka siten viestii elimistölle yön pituudesta.

Jos unettomuus kestää alle kaksi viikkoa ja liittyy johonkin 
elämänmuutokseen, siitä ei tarvitse yleensä huolestua. On 
normaalia reagoida muutokseen unettomuudella. 
 Lyhytkestoisessa unettomuudessa yleensä auttaa parhai-
ten tunteiden käsittely, sosiaalinen tuki ja ystävät. Kun univai-
keudet ovat kestäneet yli kolme kuukautta, puhutaan pitkä-
kestoisesta unettomuudesta. Aikuisista jopa 5-12 prosenttia 
kärsii pitkäaikaisesta unettomuudesta. 
 Kognitiivisia menetelmiä pidetään toiminnallisen, pitkäkes-
toisen unettomuuden hoidossa tärkeänä keinona.  Siinä kes-
kitytään tutkimaan erityisen tarkkaan, mitä tapahtuu silloin 
kun ihminen ei kykene nukkumaan. 
 Mitä tapahtuu, kun vireystila ei laske tai nousee uudelleen. 
Vireystilaa ylläpitää, tai sen kohoamista aiheuttaa, usein mei-
dän omat ajatuksemme ja tunteemme. Näitä ajatuksia voivat 
olla esim. ihmissuhteet, työasiat tai useasti jo itse unetto-
muuden synnyttämä ahdistus ja pelko. 
 Unettomuus kehittyy usein eri tekijöiden yhteisvaikutuk-
sesta. Useimmiten voidaan erotella unettomuuteen altistavat 
tekijät, unettomuuden laukaisevat tekijät ja sitä ylläpitävät 
tekijät. Unettomuuden hoidon tulisi lähteä jokaisen ihmisen 
omien ongelmien pohjalta, jonka perusteella valitaan hoi-
tomenetelmät. Kognitiiviset menetelmät vaikuttavat unetto-
muutta ylläpitäviin tekijöihin, ja niiden vaikutus säilyy myös 
hoidon lopettamisen jälkeen. 

Kesällä julkaistu (27.8.2008) unettomuuden käypä hoito -suo-
situs nostaa kognitiiviset tekniikat ensisijaiseksi lääkkeettö-
mäksi vaihtoehdoksi pitkäaikaisen unettomuuden hoidos-
sa. Suositus perustuu siihen, että nämä tekniikat vaikuttavat 
unettomuutta ylläpitäviin tekijöihin, ja koska niiden teho säilyy 
hoidon lopettamisen jälkeen ”(Lähde: Käypä hoito -suositus; 
Duodecim 2008; 124 (15) 1782-94) ” 

Kognitiivisten menetelmien avulla tutkitaan, arvioidaan ja 
muutetaan uneen ja unettomuuteen liittyviä ajatuksia ja us-
komuksia ja vaikutetaan tätä kautta vireystasoon. Unirytmiä 
voidaan säännöllistää mm. opettelemalla terveellisiä nukku-
mistottumuksia ja rajoittamalla vuoteessa oloaikaa. 

Aluksi kannattaa noudattaa seuraavia ohjeita: 
Tarkista elintapasi. Kahvia ja kofeiinipitoisia tuotteita olisi 
hyvä välttää klo 14 jälkeen. Jopa pienillä määrillä alkoholia 
illalla voi olla häiritsevä vaikutus uneen. 
Älä syö iltaisin liian raskaasti, mutta älä myöskään mene 
nukkumaan nälkäisenä. 

Lisää liikuntaa, mutta älä urheile juuri ennen nukkumaan 
menemistä. 
Tee nukkumisympäristö otolliseksi nukkumiselle. 
Rauhoitu ja noudata iltarutiineita. Vuode on vain nukku-
mista ja rakastelua varten, älä lue, katso televisiota, syö tai 
työskentele vuoteessa 
Noudata säännöllistä unirytmiä. Nouse aamuisin aina sa-
maan aikaan riippumatta siitä, kuinka pitkään olet yöllä nuk-
kunut. 
Vältä liian pitkään nukkumista. 
Käsittele huolet päivällä tai illalla. 
Älä yritä nukahtaa väkisin. Jos uni ei tule 15 minuutissa 
valojen sammuttamisen jälkeen, nouse vuoteesta ja palaa 
vuoteeseen vasta, kun tunnet itsesi taas uneliaaksi. 
Älä nuku päiväunia. 

Lueteltujen keinojen toteuttamiseen vaaditaan lujaa sitou-
tumista ja vahvaa motivaatiota. Keinot muuttavat vähitellen 
vanhoja totuttuja malleja, jolloin uusi unirytmi ja rentoutunut 
olo parantavat huomattavasti nukahtamista ja nukkumista.
Jos itse ei ole saanut ohjeista apua, niin on helpompi saada 
apua muutokseen kognitiivisiin keinoihin perehtyneen tera-
peutin avulla. Muutokseen sitoutuminen on yleensä varmem-
paa, jos mukana on toinen. 
 Unettomat potilaat ovat yleensä hyvin tietoisia uneen liit-
tyvistä asioista ja keinoista miten unettomuuteen voisi vai-
kuttaa. Käytännössä tulee selvästi esille se, että omaan elä-
mään näiden asioiden soveltaminen on kuitenkin vaikeaa tai 
useasti sovelletaan vain muutamaa ohjetta. Näitä kokeillaan 
muutaman kerran ja jos joku neuvo ei heti toimi, annetaan 
helposti periksi. Myös jokin uneen liittyvä tieto on saatettu 
ymmärtää täysin väärin. 
 Kognitiivisiin keinoihin perehtynyt terapeutti voi auttaa si-
nua saamaan varmimman tuloksen unettomuuden hoidos-
sa. Tällöin ohjeet ovat aina yksilöllisesti suunniteltuja. Hoidon 
alussa kartoitetaan nukkumistottumukset uni-valvepäiväkir-
jaa apuna käyttäen, jonka jälkeen asiakkaan kanssa luodaan 
oma lukujärjestys ja toimintaohjeet. Kognitiiviset menetelmät 
edellyttävät asiakkaalta itsetutkiskelua ja vanhojen väärien 
toimintamallien muuttamista. 

Alussa unettomuuden hoito voi tuntua hankalalta ja työläältä. 
Silloin on kuitenkin hyvä muistaa, että unettomuuden hoito 
tuo nopeasti takaisin siihen käytetyn ajan, kun hyvä olo ja 
vireyden tunne lisääntyvät.

Yöuni antaa palautteen sisäisen kellon toiminnalle siten, että 
perusunen (NREM-unen) vaiheet hidastavat sisäisen kellon 
käyntiä ja että vilkeunen (REM-unen) vaiheet ja yöunta katko-
vat valveet kiihdyttävät sisäisen kellon käyntiä. Valveillaolon 
aikana puolestaan valo, ateriointi ja liikunta antavat oman pa-
lautteensa sisäiselle kellolle. Sisäisen kellon näin elimistön 
sisältä ja ulkopuolelta toimintaansa varten keräämä palaute 
voi olla terveydelle joko myönteistä tai haitallista. Haitallinen 
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palaute johtaa sisäisen kellon rytmihäiriöön.
Sisäisen kellon rytmihäiriön hoito aikabiologisilla unilääkkeil-
lä, jotka tahdistavat sisäisen kellon käyntiä, helpottaa myös 
unettomuutta. Nykyisin poikkeuksetta synteettisesti tuotettu 
melatoniini on ensimmäinen käytännölle läheinen esimerkki 
näistä lääkkeistä. Aikabiologinen unilääke tahdistaa, perin-
teinen unilääke sedatoi (rauhoittaa väsyttämällä) nukahta-
maan. Edellisen pääasiallinen vaikutuskohta on aivoissa, 
hypotalamuksen etuosan suprakiasmaattisten tumakkeiden 
soluissa, jälkimmäisen laajalti eri puolilla keskushermostoa 
etenkin aivokuorella. Perinteinen unilääke muuttaa univai-
heista rakentuvaa yöunta, aikabiologinen unilääke ei riko 
yöunen rakennetta.
 Ensimmäiset aikabiologiset lääkkeet ovat jo apteekeissa. 
Aikuisten unettomuuden hoitoon on saatavilla apteekin suo-
raan raaka-aineesta valmistama nopeavaikutteinen melato-
niini. Sen annos on 1–6 mg iltaisin 30–60 minuuttia ennen 
nukkumaanmenoa. Yli 55-vuotiaille potilaille voi nykyisin 
määrätä unettomuuden hoitoon myös pitkävaikutteista me-
latoniinia annoksella 2 mg iltaisin 1–2 tuntia ennen nukku-
maanmenoa. Jotta melatoniinin vaikutus olisi mahdollisim-
man tehokas, lääke tulisi ottaa iltaisin säännöllisesti samaan 
kellonaikaan ja, jos kyseessä on pitkävaikutteinen melatonii-
ni, viimeistään kello 22.
 Melatoniini on lumetta tehokkaampi pitkäaikaisen (primaa-
rin) unettomuuden hoidossa. Melatoniinin haittavaikutukset 
sen sijaan eivät eroa lumevaikutuksesta. Näyttö perustuu 
useamman meta-analyysin sisällyttämiin tutkimuksiin. Mela-
toniinin tehokas annos on näissä tutkimuksissa vaihdellut 0,5 

mg:sta 5,0 mg:aan.
Melatoniini edistää unta nopeuttamalla nukahtamista. Pit-
kävaikutteinen melatoniini myös poistaa yöunesta katkonai-
suutta, joka aiheutuu yönaikaisesta valveesta. Erään meta-
analyysin mukaan melatoniini lyhensi nukahtamisviivettä 7 
minuutilla primaarista unettomuudesta ja 38 minuutilla vii-
västyneestä unijaksosta kärsivillä potilailla. Toisen meta-ana-
lyysin mukaan melatoniinin vaikutuksesta nukahtamisviive 
lyhenee 4 minuutilla ja yöuni pitenee 12 minuutilla.
 Erään meta-analyysin mukaan melatoniini ei kuitenkaan 
ole tehokas perussairauden aiheuttamasta (sekundaari-
sesta) unettomuudesta kärsivillä potilailla. Perussairauden 
asianmukainen hoito on näissä tapauksissa ensisijaista. Li-
säksi tämän meta-analyysin mukaan melatoniini ei ole teho-
kas lääke vuorotyöstä johtuvan unettomuuden hoitoon. Työ-
vuorojärjestelyt ovatkin ensisijainen keino helpottaa tällaista 
unettomuutta. Sitä vastoin Cochrane-katsauksen mukaan 
melatoniini on tehokas lääke aikaerosta johtuvaan unetto-
muuteen. Myös oikein ajoitettu kirkasvalo on nopea keino 
helpottaa aikaerorasitusta.
 Melatoniinin lyhytaikainen käyttö on turvallista, tosin yh-
täältä epilepsiaa (kaatumatauti) sairastavien sekä toisaalta 
varfariinia (verenohennuslääke) lääkehoitonaan käyttävien 
potilaiden tulee noudattaa varovaisuutta melatoniinin annos-
telussa. Aikabiologiset unilääkkeet voivat olla avuksi etenkin 
vanhuspotilaille, koska ne säännöllistävät uni-valverytmiä ei-
vätkä riko univaiheiden rakennetta eivätkä heikennä muistia. 
Suotuinen seikka kaikille on myös se, ettei näihin lääkkeisiin 
näyttäisi kehittyvän riippuvuutta.
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LEVOTTOMAT JALAT OIREYHTYMÄ
Markku Partinen 

Elämä tarjoaa joskus ikäviä yllätyksiä, sairauksia ja uni-
häiriöitä. Kun tunnistaa, mikä on syynä huonoon yöuneen 
ja päiväväsymykseen, voi tilannetta lähteä korjaamaan. 
Levottomat jalat -oireyhtymä on yksi unihäiriöiden aihe-
uttajista.

Ismo Alanko lauloi levottomista jaloista ”Jalat vie ja taas 
mennään”. Tämä voisi luonnehtia myös levottomat jalat -oi-
reyhtymää potevan tuntemuksia (LJ eli RLS; Restless Legs 
Syndrome ICD-10 diagnosointikoodi G25.8). Tunne voi myös 
olla pohkeiden kihelmöintiä, joka panee ihmisen liikkumaan 
kuin marionettinuken.

Oireet
Illalla vuoteeseen menoaikaan jalkoihin (sääriin, pohkeisiin, 
jalkateriin) tulee epämiellyttäviä tuntemuksia, jotka helpotta-
vat kun jalkoja liikuttelee. Tuntemukset vaihtelevat ihmisestä 
toiseen. Kyseessä voi olla ryömivä, kihisevä, kihelmöivä, pis-
tävä tai polttava tunne jaloissa ja joskus myös käsissä. Mo-
nien potilaiden mielestä jalat ovat kuin muurahaispesässä. 
Vaikeammissa tapauksissa tuntemuksiin liittyy kipua. Lähes 
aina oireisiin kuuluu jalkojen levottomuus alaruumiiseen asti, 
mikä pakottaa nousemaan ylös ja liikkumaan. Oireet ilmene-
vät etenkin lepotilassa eli iltaisin ja öisin. Niiden seuraukse-
na useimmat eivät saa nukutuksi ja kärsivät siksi jatkuvasta 
unenpuutteesta. Toisaalta oireita voi esiintyä myös päivällä, 
jolloin pitkäaikainen istuminen on tuskallista mm. teatterissa, 
lentokoneessa ja kokouksissa. 
 Muita levottomiin jalkojen oireita ovat unettomuus, levo-
ton yöuni ja päiväaikainen väsymys. Unen vähyys ja nämä 
päiväaikaiset häiriötekijät voivat johtaa ahdistuneisuuteen tai 
masennukseen. Pahempaa voi olla vielä tulossa, joten mene 
lääkäriin. Mieti kotona, miten oireitasi kuvailisit. Ne ovat ko-
vin yksilöllisiä. Hävetä ei tarvitse. Pienetkin yksityiskohdat 
tuntemuksissasi ovat tärkeitä. Oireyhtymä, joka usein tulee 
muuten terveelle henkilölle, ei ole psykologinen tai emotio-
naalinen häiriö.. Kyse ei ole lihaskrampista pohkeessa tai 
puutumisen tunteesta. Ei myöskään pistelystä tai polttelus-
ta, joka on tyypillistä diabetesta sairastavalle. Epämiellyttävä 
tuntemus on useimmiten pohkeissa ja helpottuu tilapäisesti 
jalkaa venyttämällä tai liikuttamalla.

Oireyhtymän yleisyys
Jos toteat, että sinulla on levottomat jalat, et ole yksin, Levot-
tomista jaloista kärsii noin 5-10 % ihmisistä jossain elämänsä 
vaiheessa. Levottomia jalkoja esiintyy enemmän naisilla kuin 
miehillä. Se selittyy suureksi osaksi sillä, että naiset menettä-
vät enemmän rautaa mm. kuukautisten aiheuttamana. Mata-
la kudosrauta onkin ehkä voimakkain tunnettu RLS:n riskite-
kijä. Seerumin ferritiinin tulisi olla vähintään 45 g/l. Raskaana 
olevista naisista 1/3 kärsii etenkin raskauden viimeisen kol-
manneksen aikana levottomista jaloista.
 Lapsilla RLS voi ilmetä kasvukipuina. Perinnöllisessä muo-
dossa oireet alkavat usein jo ennen 20 vuoden ikää. Yleensä 
ne ilmenevät vasta 30 ikävuoden jälkeen ja voimistuvat iän 
myötä. Oireita ilmenee useammin ihmisillä, joilla on jokin mu-
nuaissairaus, erityisesti dialyysipotilailla (ureeminen RLS).
 Tutkimusten mukaan levottomat jalat -oireyhtymä selittää 
yli 15 % iäkkäimpien ihmisten unettomuudesta. Tutkimukset 
osoittavat, että 5-10 % aikuisista kärsii levottomista jaloista. 
Vaikeista oireista kärsii ehkä 3 % prosenttia aikuisista. Ky-
seessä on siis yleinen sairaus, joka on yhtä yleinen kuin mig-
reeni. 

Historiaa 
Englantilainen lääkäri Willis kertoi levottomista jaloista jo 
vuonna 1685. Lähemmin asiasta kirjoitti ruotsalainen lääkäri 
Ekbom vuonna 1945. Hän otti myös käyttöön termin "Rest-
less Legs Syndrome". Vaikka siitä on jo 50 vuotta, RLJ on 
edelleen monille potilaille ja lääkärille vieras. 

Syitä sairastumiseen 
Kaikkia syitä ei vielä tiedetä, mutta todennäköisin syy on 
häiriö hermoimpulssin siirrossa. Tämän hetkisen teorian 
mukaan kyseessä on aivojen dopamiini aineenvaihdunnan 
häiriö. Tiettyjä ennakkoehtoja ja jonkinasteista perinnöllisyyt-
tä on havaittu. Noin 30 % levottomat jalat -oireyhtymästä on 
perinnöllistä ja loppuun 70 %:iin ei ole varmennettua syytä. 
Perinnöllisissä tapauksissa oireet ovat usein vaikeampia ja 
hankalammin hoidettavissa
   Tietyt tekijät ovat sidoksissa levottomat jalat -oireyhtymään 
tai aiheuttavat sen. Näitä tekijöitä ovat: anemia, alaraajojen 
huono verenkierto, hermostolliset ongelmat, lihassairaudet, 
alkoholismi tai vitamiinien ja mineraalien puutostilat. On 
myös seikkoja, jotka voivat laukaista tämän oireyhtymän: tie-
tyn lääkityksen aloittaminen tai lopettaminen, kofeiinipitoiset 
tuotteet, tupakointi, väsymys, kuumuus tai pitempi oleskelu 
kylmässä.

Oirehtymän tutkimus ja hoito
Terveyskeskuslääkäri voi tyypillisessä tapauksessa tunnistaa 
oireyhtymän ja aloittaa lääkityksen. Ongelmallisissa tapauk-
sissa on suositeltavaa kääntyä neurologin puoleen. Kliinisen 
tutkimuksen tärkein osa on niin sanottu neurologinen status. 
Esimerkiksi heikentyneet tai puuttuvat jänneheijasteet viittaa-
vat mahdolliseen hermovaurioon (esimerkiksi polyneuropa-
tia). Edelleen lääkäri selvittää, onko potilaalla sellaisia saira-
uksia, joiden tiedetään altistavan tai pahentavan levottomia 
jalkoja.

Aktigrafiarekisteröinti
Aktigrafia rekisteröinti mittaa lepo/aktiviteetti-rytmiä. 
Aktigrafi on pieni ei-dominantin käden ranteeseen kiin-
nitettävä rannekellon kokoinen kevyt laite, joka mittaa 
aktiviteettia käden liikkeen perusteella. Laitteen pieni 
mikroprosessori kerää tietoa myöhempää analysointia 
varten. Aktigrafiaa käytetään yleensä 7-14 vrk uni-valve-
rytmin määrittämiseksi.

Diagnosointi tapahtuu paljolti potilaan kuvailemien tunte-
musten pohjalta. Useimmiten oireyhtymässä esiintyviä tun-
temuksia alaraajoissa kuvataan kihinäksi, väristyksiksi, nyki-
miseksi tai jäytämiseksi. Ja nämä tuntemukset saavat aikaan 
pakonomaisen tarpeen liikuttaa raajoja. Toinen diagnoosia 
varmentava seikka on oireiden helpottuminen raajoja liikutel-
taessa. Lisäksi tarvitaan tavanmukaiset esitiedot, suoritetaan 
tutkimus, jotta poissuljettaisiin muut sairaudet. Dopamiinia-
gonisti-lääkekokeilun myönteinen vaikutus vahvistaa diag-
noosia.

Itsehoito
Näitä ovat esimerkiksi lämmin kylpy, hieronta, paikallisesti 
kohdistettu lämpö, jääpakkaukset, asetyylisalisyylihappo tai 
muut särkylääkkeet, säännöllinen liikunta ja kofeiinipitoisten 
tuotteiden välttäminen. Mitään tutkimusta näiden hoitomuo-
tojen tehosta ei ole ja keinoista on todettu vain lyhytaikaista 
apua.
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LEVOTTOMAT JALAT - OIREYHTYMÄN HOITO
Gabriele Sved, neurologi, ylilääkäri, Helsingin Uniklinikka, Vitalmed Oy

Levottomat-jalat- oireyhtymän hoito alkaa oikealla diagnoo-
silla. Oireiden tulee täyttää kaikki kansainväliset kriteerit, jotta 
diagnoosi on varma.

Oireet ovat seuraavat:
1)Levossa (istuen tai maaten) jalkojen (tai raajojen) 
epämukavia tuntemuksia, joihin liittyy pakonomainen 
liikuttelun tarve
2)Raajojen liikuttaminen helpottaa oireita tilapäisesti
3)Oireet ovat pahemmat erityisesti iltaisin / öisin

Jotkut sairaudet voivat aiheuttaa samankaltaista oireilua, ja 
ne tulee sulkea pois (taulukko 1).
Lisäksi tulee selvittää, onko kyseessä primaarinen RLS (rest-
less legs -syndrooma, RLS) vai sekundaarinen RLS, joka 
liittyy toiseen sairauteen tai johtuu jostakin puutostilasta (tau-
lukko 2).
 Kun diagnoosi on tehty, neuvotellaan hoidon tarpeellisuu-
desta ja mahdollisista hoitokeinoista. Erityisesti tulee ottaa 
huomioon muut sairaudet, potilaan ikä ja mahdollisesti aiem-
min saadut sivuvaikutukset lääkityksistä. 
 Hoitovaihtoehtoja on nykyään paljon, ja lievään oireiluun 
riittävät yleensä ”kotikonstit”, kuten lämmin tai kylmä suihku 
ennen nukkumaan menoa, liikunta päiväsaikaan ja kofeiinipi-
toisten juomien, alkoholin sekä tupakan välttäminen. Lisäksi 
suositellaan mahdollisimman säännöllisiä elämäntapoja. Jot-
kut henkilöt hyötyvät magnesiumista, vaikka tutkimustulok-
set ovat ristiriitaisia.

Verenluovutusta ei suositella, jos RLS-potilaalla on todettu 
raudanpuute, vaikka hemoglobiini olisi vielä viiterajoissa. 
Potilaalta on hyvä tarkistaa myös seerumin ferritiinipitoisuus.

Periaatteessa hoitoa tulee harkita keskivaikeilla ja vaikeilla 
tapauksilla silloin, jos RLS-oireilu heikentää selvästi elämän 
laatua, työkykyä ja unta (unettomuus). Mikäli lääkitys tulee 
kyseeseen, monoterapia on aina se paras hoito, jos se vain 
onnistuu.
 Mikäli levottomat-jalat -oireilu vaivaa vain ajoittain (esi-
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Aika on toisinpäin maljakko ja 
käännettynä kynttiläpidike. 
Helmet voi irrottaa ja käyttää 
vaikka käsikoruna.

Osallistu TWD-kesäkilpailuun!
Tamron verkkopalvelusta TWD:stä löytyy paljon hyödyllistä tietoa Tamron jakelussa olevista 
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TESTAA ITSESI 
- Kärsitkö levottomista jaloista?

Lue huolella seuraavat kysymykset ja vastaa nii-
hin ”Kyllä” tai ”Ei”. Laske kaikki kyllä-vastauksesi 
yhteen ja katso tuloksen arviointia testin lopusta. 
Vastattuasi kysymyksiin sinun on helpompi päättää 
kannattaisiko kääntyä lääkärin puoleen 

Tyypillistä levottomille jaloille. Etenkin iltaisin ennen 
nukahtamista jaloissa on epämiellyttävä tuntemus, 
ikään kuin ne olisivat muurahaispesässä. Jalkoja voi 
myös kuumottaa tai niissä voi olla omituista syvää sär-
kyä tai muita tuntemuksia. Joskus samanlainen tunne 
voi olla muuallakin kehossa. 

1. Oireita ei esiinny yhtä pahoina tai niitä ei esiinny lain-
kaan, kun olen jalkeilla (esim. noustessani vuoteesta 
kävelemään), liikutellessani jalkateriäni, hieroessani 
jalkapohjia lakanaa vasten, otettuani kuuman tai kyl-
män jalkakylvyn, hieroessani jalkojani tms. Kyllä/ei.

2. Jalkoihin tulee epämiellyttävä tuntemus istuttuani 
pitempään, esimerkiksi katselemassa televisiota tai 
elokuvissa, autossa, teatterissa, kirkossa tai koko-
uksessa. Kyllä/ei.

3. Epämiellyttävä tunne tulee yleensä iltaisin tai öisin. 
Kyllä/ei.

4. Minulla on usein nukkumis- tai nukahtamisvaikeuk-
sia. Kyllä/ei.

5. Vuodekumppanini kertoo, että jalkani (tai käteni) nyt-
kähtelevät nukkuessani. Kyllä/ei.

6. Joskus jalkani nytkähtelevät tahattomasti hereillä ol-
lessani. Kyllä/ei. 

7. Olen usein väsynyt päiväsaikaan. Kyllä/ei. 

8. Lääketieteellisissä tutkimuksissa ei ole löydetty syytä 
tuntemuksilleni. Kyllä/ei. 

9. Muilla perheenjäsenillä on samanlaisia tuntemuksia. 
Kyllä/ei.

Tuloksen arviointi. Jos vastasit myöntävästi kol-
meen tai useampaan kysymykseen, sinulla saattaa 
olla levottomat jalat -oireyhtymä. Jos vastasit myön-
tävästi viiteen tai useampaan kysymykseen sinulla 
on mitä todennäköisimmin levottomat jalat. Ota yh-
teys lääkäriisi.

Taulukko 1: Erotusdiagnoosit
Akathisia: - liittyen psykoosilääkitykseen, 
antidepressantteihin, keskushermoston rappeuma-
sairauteen
Lihassairaudet: - myokymia, hypnic jerks (nukahtamis-
säpsähdykset), essentielli myoklonus, ortostaattinen vapina
ADHD
Ahdistuneisuus / masennus
Kasvukipu (lapsilla)
Neuropatiat
Artriitit
Myalgiat
Radikulopatiat
Suonenveto
Painful leg and moving toes -syndrooma
Kausalgia-dystonia-syndrooma

Taulukko 2: Mahdolliset oireiden aiheuttajat ja/tai 
sairaudet:
Polyneuropatiat (liittyen diabetekseen; perinnölliset 
polyneuropatiat; meralgia paraesthetica ym)
Puutostilat: raudanpuute, B12-vitamiinin puute, folaatin 
puute
Munuaissairaus (erityisesti dialyysihoidossa)
Raskaus
Parkinsonin tauti
Multippeli skleroosi (MS-tauti)
Keuhkosairaudet (myös kroonis-obstruktiivinen 
keuhkosairaus ja uniapnea)
Kilpirauhasen liika- tai vajaatoiminta
Hyperparatyreodismi
Myelopatia
Fibromyalgia, reumataudit
Lääkkeet: psykoosilääkkeet, antidepressantit, 
pahoinvointilääkkeet, litium, keskushermostoon vaikuttavat 
antihistamiinit, kalsiumin kanava-salpaajat ja jotkut rasva-
aineenvaihduntaan vaikuttavat lääkkeet

Yksi ikävä sivuvaikutus on mahdollinen augmentaatio eli 
RLS-oireiden huononeminen (oireiden alun aikaistuminen, 
alueen laajeneminen ja oireiden asteen lisääntyminen). Aug-
mentaatioon auttaa dopa-agonistien lopetus ja vaihto toi-
seen lääkitykseen (lääkitysryhmään).

Uudempi dopa-agonisti on rotigotiini (Neupro), joka toimii 
laastarina vuorokauden ympäri. Siihen nykytiedon mukaan 
ei liity augmentaatiota, ja se on augmentaatio-epäilyssä mui-
den dopa-agonistien vaihtoehto. Pelihimon sivuvaikutusris-
kistä tulee keskustella potilaan kanssa, vaikka se on melko 
harvinainen sivuvaikutus.

Jos dopa-agonisteista ei saada ollenkaan vaikutusta, diag-
noosi tulee kyseenalaistaa. Tutkimukset voivat siinä tapa-
uksessa auttaa diagnoosin selvittelyssä. Tällöin kyseeseen 
voivat tulla esim. SIT- ja/tai hermoratatutkimus. Joissakin ta-
pauksissa myös kokoyön täydellinen unipolygrafia on hyö-
dyllinen.

Toinen lääkeryhmä, joka vaikuttaa levottomiin jalkoihin, on 
opiaatit (esim. Panacod, Tramal, Temgesic). Huomattavien 
sivuvaikutusten vuoksi niitä on hyvä välttää hoidon alkuvai-
heessa. Mainittakoon, että myös esim. Tramalista on rapor-
toitu augmentaatiotapauksia.
Myös bentsodiatsepiineistä (esim. Rivatril) on saatu vaikutus-
ta levottomiin jalkoihin. Mutta myös niiden sivuvaikutusprofiili 
rajoittaa lääkkeiden käyttöä. Sivuvaikutuksia ovat erityisesti 
väsyttävä ominaisuus, riippuvuus ja aivojen toimintakyvyn 
heikkeneminen.

Epilepsialääkkeet, kuten karbamatsepiini ja erityisesti ga-
bapentiini / pregabaliini, vaikuttavat selkeästi RLS-oireiluun. 

Pregabaliini (Lyrica) vaikuttaa suotuisasti unen laatuun (lisää 
syvää unta, vähentää unen katkonaisuutta). Se vaikuttaa 
myös ahdistuneisuusoireiluun sekä krooniseen kipuun, jol-
loin se on usein hyvä hoitovaihtoehto.

Hoitoa tulee seurata vastaanotolla. Alkuvaiheessa varmiste-
taan, että hoito on tyydyttävä, jatkossa suositellaan kontrol-
leja ainakin 1- 2 vuoden välein. Lääkkeiden tarve on syytä 
välillä tarkistaa ja tilanteen mukaan lääkkeiden annoksia vä-
hentää. Myös laboratoriokontrolleja on hyvä tehdä säännölli-
sesti, kun käytetään säännöllistä lääkitystä.
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PERIODINEN RAAJALIIKEHÄIRIÖ
Markku Partinen 

Toinen raajoihin kohdistuva unihäiriö on periodinen 
raajaliikehäiriö. Kun levottomissa jaloissa raajojen 
tahdonalainen liikuttaminen auttaa poistamaan epä-
miellyttävän tunteen, niin periodisessa raajaliikehäiri-
össä raajat liikkuvat tahattomasti unen aikana, jolloin 
nukkuja ei ole useinkaan tietoinen siitä.
 
Useimmilla ihmisillä, joilla on levottomat jalat -oireyhtymä, 
on myös periodinen raajaliikehäiriö (Periodic Limb Move-
ment Disorder, PLMD). Sen sijaan periodista raajaliikehäi-
riötä potevalla ei useinkaan ole levottomia jalkoja.
 Periodinen raajaliikehäiriö kohdistuu alaraajoihin, mut-
ta myös käsivarsiin. Liikkeet tulevat säännöllisesti yleen-
sä puolen minuutin välein. Liikehäiriössä koukistuu iso 
varvas ja ylöspäin liikkuva nilkka, polvi tai lantio. Liikkeet 
muistuttavat nykäyksiä tai potkimista(1). Raajojen liikkeitä 
esiintyy etupäässä yön ensimmäisen puolikkaan aikana
 Jos raajaliikehäiriötä esiintyy viidesti tai sitä useammin 
tunnissa, estää se jo kunnon yöunen. Raajojen liikkee-
seen voi herätä välittömästi nukahdettuaan ilman, että 
edes huomaa nukahtaneensa. Tällöin subjektiivinen ko-
kemus voi olla nukahtamisvaikeus.
 Jos oireena on vaikeus pysyä yhtäjaksoisesti unessa 
koko yö, on mahdollista, että raajojen liikkeet aiheuttavat 
sarjan ”mikroheräämisiä” (hyvin lyhyt herääminen), jotka 
koetaan huonosti tai levottomasti nukuttuna yönä.

(1) Periodisessa raajaliikehäiriössä ei ole kysymys yöllisis-
tä lihasnykäyksistä, joita esiintyy silloin tällöin nukahtami-
sen yhteydessä. Ne ovat aivan vaarattomia, eivätkä vaikuta 
mitenkään yöuneen tai päiväaikaiseen vireystilaan.

Osa tästä oireyhtymästä kärsivistä ei ole lainkaan tietoi-
nen unenaikaisista liikehäiriöistä, mutta he kärsivät päi-
väaikaisesta väsymyksestä edellä mainittujen lyhyiden 
heräämisten vuoksi. He eivät koe ongelmia yöunen aika-
na, vaan nukahteluna TV:n ääreen, lukiessa ja jopa auton 
rattiin.
 Periodinen raajaliikehäiriö vaikuttaa itse potilaaseen 
sekä hänen vuodekumppaniinsa, joka voi joutua potku-
jen kohteeksi yön aikana tai muuten häiriintyä jatkuvasta 
liikehdinnästä. Itse potilas voi huomata mm. ihokarvojen 
kuluneen pois alaraajoistaan jatkuvan liikehdinnän vuoksi.
 Periodinen raajaliikehäiriö on harvinainen alle 30-vuoti-
ailla, mutta yleistyy iän mukana. Oireistoa on vähäisessä 
määrin 30–50-vuotiailla, ikävuosina 50–60 vuotta jo noin 
kolmanneksella ja yli 60-vuotiaista joka toisella on perio-
dinen raajaliikehäiriö. Tässäkään ei ole sukupuolten väli-
siä eroja. Unettomuudesta kärsivistä ihmisistä noin 20 % 
diagnosoidaan periodinen raajaliikehäiriö.

Syitä sairastumiseen 
Tietyt tekijät ovat sidoksissa levottomat jalat -oireyhty-
mään tai aiheuttavat sen. Näitä tekijöitä ovat: anemia, 
alaraajojen huono verenkierto, hermostolliset ongelmat, 
lihassairaudet, alkoholismi tai vitamiinien ja mineraalien 
puutostilat. On myös seikkoja, jotka voivat laukaista tä-
män oireyhtymän: tietyn lääkityksen aloittaminen tai lo-
pettaminen, kofeiinipitoiset tuotteet, tupakointi, väsymys, 

kuumuus tai pitempi oleskelu kylmässä, Samanlaiset teki-
jät vaikuttavat myös periodiseen raajaliikehäiriöön. Lisäksi 
tämä häiriö on yleisempi ihmisillä, jotka sairastavat mu-
nuaisten vajaatoimintaa tai narkolepsiaa. Samoin jotkut 
masennukseen käytettävistä lääkkeistä lisäävät periodista 
raajaliikehäiriötä. 

Diagnosointi
Tämän oireyhtymän diagnosointi vaatii huomattavasti tar-
kemmat tutkimukset. Koska nämä potilaat eivät välttämät-
tä ole tietoisia unenaikaisesta liikehäiriöstä, he valittavat 
oireinaan levotonta yöunta tai päiväaikaista väsymystä. 
Usein tämän oireyhtymän varmentamiseen tarvitaan uni-
tutkimus.

Hoito
Monet eivät tarvitse hoitoa lainkaan, sillä he nukkuvat hy-
vin raajojen liikkeistä huolimatta, eikä heillä ole päivisin 
väsymystä, joka haittaisi elämää. Ne, jotka oireidensa 
puolesta nukkuvat kevyemmin ja häiriintyvät yöllisestä 
raajojen liikkeistä, voivat syventää untaan parantamalla 
omaa unihygieniaansa.

RLS:N JA PLMD:N hoidossa käytettäviä lääkkeitä

• dopamiiniagonistit: pramipeksoli, ropiniroli, levodopa
• bentsodiatsepiinit: klonatsepaami, tematsepaami, diat-

sepaami
• kouristuksia ehkäisevät lääkkeet:: gabapentiin, okskar-

batsepiini, karbamatsepiini, valproaatti
• opiopaatit: kodeiini ja muut opiaatit

Seuraavat lääkeaineet pahentavat levottomat jalat oireyhty-
män ja periodisen raajaliikehäiriön oireita

• masennuslääkkeet, serotoniinin takaisinoton estäjät ja 
niiden sukulaiset (sitalopraami, fluoksetiini, fluvoksamii-
ni, paraksetiini ja mirtsapiini)

• antihistamiinit, tietyt flunssalääkkeet,pahoinvointilääkke
et (metokloramidi ja litium)

• kalsiumin salpaajat sydänsairauksien ja korkean veren-
paineen hoidossa, rauhoittavat lääkkeet – varsinkin psy-
koosin hoidossa käytettävät vanhemmmat neuroleptit 

Näiden lääkkeiden lisäksi levottomat jalat oireyhtymän ja 
periodisen raajaliikehäiriön oireita pahentavat kahvi, tee ja 
kolajuomat, Battery, Red Bull ja muut energiajuomat.

Hoidon tavoitteet
Hyvän unihygienian ja lääkityksen tavoitteena on syven-
tää potilaan unta. Se ei välttämättä estä vuodekumppania 
häiriintymästä yöllisistä oireista. Ihanteellisin päämäärä 
olisi saada nämä häiritsevät liikkeet kokonaan pois. Kui-
tenkaan sellaista hoitomallia ei vielä toistaiseksi ole saa-
tavilla.
   Jotkut masennuslääkkeet pahentavat oireita sekä le-
vottomissa jaloissa ja periodisessa raajaliikehäiriössä. 
Lääkityksen vaihtaminen voi parantaa tilannetta. Onneksi 
molempiin oireyhtymiin auttavat samat lääkkeet. Lääkärin 
kanssa on syytä aina neuvotella lääkemuutoksista.
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NARKOLEPSIA
Christer Hublin
neurologian dosentti, Helsingin yliopisto
apulaisylilääkäri,Työterveyslaitos
 
Narkolepsia on elimellinen keskushermostoperäinen sai-
raus. Keskeisenä oireena on valveajan poikkeava väsy-
mys ja tahaton, jopa vastustamaton, nukahtelu. REM-uni-
vaiheen säätely on häiriintynyt, mikä ilmenee erilaisina 
oireina.

Mitä on narkolepsia?
Narkolepsia on syyltään tuntematon aivosairaus, jolle on 
luonteenomaista poikkeava väsymys ja nukahtelualttius. 
Narkoleptikon valveajan nukahtelukohtauksia voi tulla tois-
tuvasti päivittäin - erityisesti yksitoikkoisissa tilanteissa ja pai-
kallaan ollessa. Uni voi tulla yllättäen ja vastustamattoman 
voimakkaana, ja nukahtaminen voi tapahtua yllättävissäkin 
tilanteissa, kuten kesken puheen, syödessä tai kävellessä. 
Narkoleptikon nukahtamisalttiutta on verrattu tilaan, jossa 
terve ihminen on valvottuaan yhteen menoon 2-3 vuorokaut-
ta.

Narkolepsian klassinen muoto, narkolepsia-katapleksia, on 
kuvattu 1880. Katapleksia on tunnetilojen laukaisema äkilli-
nen, ohimenevä lihasjänteyden menetys. Katapleksiakohta-
uksen laukaisee yleisimmin nauru tai vitsin-kertominen, se 
alkaa yleensä asteittain ja on lyhytkestoinen (alle 2 min). 
Lihasvoiman heikentyminen on symmetristä, mutta sen laa-
juus ja voimakkuus vaihtelevat yksilöllisesti: äärimmillään 
se voi olla vain ohimenevä tuntemus, jota ulkopuolinen ei 
huomaa, mutta se voi johtaa myös kaikkien lihasten voimat-
tomuuden johdosta kaatumiseen ja puhekyvyn tilapäiseen 
menetykseen. Tavallisia ilmenemismuotoja ovat polvien not-
kahtaminen, yläraajojen voimattomuus, pään heilahtaminen 
niskalihasten voiman alentuessa, puheen muuttuminen epä-
selväksi, tunne silmien hallinnan heikentymisestä, ja poski-

lihasten nykiminen. Katapleksiakohtauksen aikana tajunta 
säilyy, mutta se voi joskus johtaa nukahtamiseen. Väsymys 
altistaa katapleksialle. Kohtausten esiintymistiheys on myös 
hyvin vaihteleva: joillakin potilailla se voi ilmetä vain muuta-
ma kerran koko elämän aikana, joillakin kohtauksia voi olla 
jopa kymmeniä päivässä.

Narkolepsian muut oireet ja vaikutukset
Edellä mainittujen pääoireiden lisäksi voi esiintyä myös seu-
raavia:
• unihalvaus eli nukahtamis- tai heräämisvaiheessa henkilö 

ei voi hetkellisesti puhua eikä liikkua
• hallusinaatiot eli harha-aistimukset nukahtamis- tai herää-

misvaiheessa, jotka voivat olla pelottavia tai ahdistavia
• katkonainen yöuni on yleinen
• automaattinen toiminta eli väsymyksen takia oman toimin-

nan kontrolli puutteellista eikä jälkikäteen muista tekemi-
siään

• mielialan vaihtelut ja masennus
• näköhäiriöt
• muistivaikeudet ja -katkot väsymyksen ja nukahtelun takia
• nukahtamiseen liittyvät tapaturmat.

Päivittäisiin oireisiin - erityisesti vireystilan jatkuvaan vaihte-
luun ja sitä kautta vaihtelevaan toimintakykyyn - liittyy usein 
epävarmuutta pärjäämisestä ja tämä aiheuttaa monilla kuor-
mittuneisuutta. Lähes 2/3:lla oireet alkavat 15–30-vuotiaana, 
vaikuttavat usein koulumenestykseen ja opiskeluun sekä 
myöhemmin pärjäämiseen työelämässä. Alkuoireet voivat 
olla ennen diagnoosin asettamista hämmentäviä, ja esim. 
nukahtelu voidaan tulkita laiskuudeksi tai merkiksi mahdol-
lisesta päihdeongelmasta, katapleksia voi johtaa kiusatuksi 

 

 

  
Helsingin Uniklinikka, Tutkimuskeskus Vitalmed 
 

Helsingin uniklinikka on kansainväliset standardit täyttävä unilääketieteen keskus.  
Tutkimuskeskuksen johtajana toimii neurologian dosentti Markku Partinen. 
 
Klinikka on erikoistunut seuraavien oireiden ja sairauksien diagnostiikkaan ja hoitoon: 

Unettomuus, uniapnea, levottomat jalat-oireyhtymä, väsymys, uupumus, kuorsaus, narkolepsia, unissakävely  
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joutumiseen tai "hulluksi" leimautumiseen, ja hallusinaatiot 
voivat aiheuttaa pelkoa oman mielenterveyden järkkymises-
tä. Monilla oireilu johtaa sosiaalisen aktiivisuuden vähene-
miseen ja jopa eristäytymiseen. Narkolepsia aiheuttaa käy-
tännössä kaikilla lisääntynyttä psykososiaalista taakkaa, ja 
osalla potilaista tämä on huomattavan vahva.

Miten narkolepsia alkaa ja kehittyy
Tavallisin ensioire on lisääntynyt väsymys ja nukahtamisaltti-
us, mutta muutamalla prosentilla oireisto alkaa katapleksial-
la. Yleensä oireisto kehittyy vähitellen kuukausien tai muuta-
man vuoden aikana, mutta pienellä osalla alku voi olla melko 
äkillinen. Narkolepsia voi alkaa missä iässä tahansa, mutta 
tavallisimmin 15–25-vuotiaana. Osalla jotkut oireista - taval-
lisimmin katapleksia, unihalvaukset ja hallusinaatiot - lieve-
nevät vuosien mittaan, mutta on epäselvää johtuuko tämä 
sopeutumisesta oireisiin (esim. tunnetilojen säätely vähentää 
katapleksia-alttiutta) vai taudin luonnollisesta kulusta. Jos 
väsymys ja nukahtelu selvästi pahenevat, on syytä arvioida 
onko mukaan ilmaantunut jokin lisätekijä (esim. uniapnea 
painonnousun myötä). Eliniän ennuste on normaali. Muuta-
mien tutkimusten mukaan narkolepsia on hieman yleisempi 
miehillä kuin naisilla.

Miten yleinen narkolepsia on?
Suomalaisessa aikuisväestössä narkolepsia-katapleksian 
esiintyvyys on 0.026 %. Tämän perusteella narkoleptikkoja 
maassamme voi olla jopa noin 1000, mutta toistaiseksi diag-
noosi on asetettu arviolta 300–400:lle. Viime vuosina meillä 
on lisääntyvästi diagnosoitu narkolepsiaa lapsipotilailla, mikä 
ensisijaisesti kuvastanee sairauden parantunutta tunnetta-
vuutta.

Narkolepsian syy ja muodot
Tarkkaa syytä narkolepsian syntyyn ei tiedetä. Merkittäviltä 
osin oireet selittyvät nykykäsityksen mukaan aivojen yhden 
välittäjäaineen (oreksiini-/hypokretiinijärjestelmän) toiminnan 
heikkenemisellä. On arvioitu, että kaikista narkolepsiatapa-
uksista noin 4/5 olisi klassista muotoa (narkolepsia-kataplek-
sia) ja ehkä kymmenesosa ilman katapleksiaa. Lisäksi muu-
tamalla prosentilla oireisto liittyy johonkin perussairauteen 
(harvinaista aikuisilla) tai sairaus esiintyy vahvemmin perin-
nöllisenä (useammalla lähisukulaisella).

Miten narkolepsia diagnosoidaan?
Narkolepsiaa epäilevän aikuisen henkilön tulisi hakeutua 
neurologin vastaanotolle, lapsen kohdalla lastenneurologille. 
Diagnoosi perustuu oireiden tarkkaan kartoitukseen, neuro-
logiseen tutkimukseen ja laboratoriokokeisiin. Ensin pyritään 
pois sulkemaan oireiden muut mahdolliset syyt. Diagnoosin 
varmistamiseksi käytetään unirekisteröintejä (unipolygrafia 
ja seuraavan päivän univiivetesti eli mslt). Näin voidaan pois 
sulkea muita unihäiriöitä, jotka voisivat aiheuttaa samankal-
taisia oireita. Narkolepsia-katapleksiassa diagnoosi voidaan 
myös varmentaa määrittämällä aivoselkäydinnesteen hypok-
retiini1-pitoisuus.

Miten narkolepsiaa hoidetaan?
Hyvän hoitotuloksen saaminen ei yleensä onnistu pelkän 
lääkehoidon avulla vaan sairauden perusominaisuus - vire-
ystilan voimakas vaihtelu valvetilassa ja unijakson rikkonai-
suus - edellyttää myös säännöllisiä ja terveellisiä elämänta-
poja. Osa potilaista tulee toimeen vain tarvittaessa otettavalla 
lääkityksellä tai ei käytä niitä lainkaan. Merkityksellisiä keino-
ja ja näkökohtia ovat erityisesti:
• säännöllinen univalverytmi
• ennakkoon suunnitellut 10–20 min torkut juuri vireysmini-

mien edellä (yksi tai useampia päivässä)
• tärkeimpien aktiviteettien aikataulutus vireysminimien ulko-

puolelle
• oireita laukaisevien tilanteiden välttäminen (pitkä paikal-

laan olo, voimakkaat tunnetilat jne.)
• fyysinen aktiivisuus

• ylipainon välttäminen
• ruokavalio (valveen aikana kevyttä ja vähän hiilihydraatteja 

sisältävää ravintoa, kofeiinia maltillisesti)
• tapaturma-alttiiden aktiviteettien välttäminen
• potilaan, sukulaisten ja työtovereiden informointi
• ammatillinen neuvonta
• tarvittaessa psykologinen tuki
• sopeutumisvalmennuskurssit ja muu potilasyhdistystoi-

minta.

Lääkehoito
Lääkityksessä pyritään löytämään pienin annostus, joka riit-
tävällä tavalla lievittää oireita ja korjaa toimintakykyä. Erityi-
sesti nukahtamisalttius on yleensä siinä määrin voimakas, 
että suurillakaan lääkeannoksilla ei voida saavuttaa oireetto-
muutta. Suuremmilla annoksilla sivuvaikutukset usein lisään-
tyvät selvästi ja toleranssin (= lääketehon menetyksen) riski 
kasvaa. Väsymyksen ja nukahtelun lievittämiseen käytetään 
erilaisia piristeitä. Katapleksian hoito voi edellyttää erillistä 
lääkitystä, ja samat lääkkeet tehoavat myös unihalvauksiin 
ja hallusinaatioihin. Vaikka yöuni olisi hyvinkin katkonainen, 
varsinaisten unilääkkeiden pidempiaikaiseen käyttöön on 
syytä suhtautua pidättyvästi tottumisriskin ja illalla otetun 
lääkkeen jäännöspitoisuuden aiheuttaman seuraavan päivän 
vireyttä heikentävän vaikutuksen takia.

Koulutus ja ammatti
Koulutus-, ammatti- ja työpaikkavalinnat tulisi tehdä harkiten. 
Narkolepsiassa työkykyisyys riippuu oireiden voimakkuudes-
ta, hoitovasteesta ja sopivasta ammatinvalinnasta. Yksitoik-
koista, paikallaan oloa edellyttävää työtä tai kolmivuorotyötä 
ei suositella narkoleptikolle. Myöskään turvallisuuskriittiset 
ammatit (ammattikuljettaja, pelastusala, vaarallisten työko-
neiden käyttö jne.) eivät sovellu narkolepsiaa sairastavalle.

UNIHÄIRIÖIDEN TUTKIMUKSET YLI 20 VUODEN KOKEMUKSELLA
Helsingin keskustassa, Postitalossa

Kokoyönrekisteröinti kotona:
• Ns. suppea unipolygrafia (Kela no 1784):
 uniapnea, kuorsaus, levottomat jalat, päiväväsymys,        

muut elimelliset unihäiriöt
• Uusin Embletta Gold -laitteisto
• Kokenut ja ammattitaitoinen henkilökunta ja opastus
• Korkealuokkainen analyysi ja lausunnot (KNF-el.,  dos 

Tapani Salmi, unilääketieteen erityispätevyys)
• Diagnostiikkaa tukeva materiaali ja kyselylomakkeet 

www.knf.fi

Kliinisen neurofysiologian muut palvelut ja tutkimukset 
Postissa:
EEG tutkimukset
MSLT (univiivetesti), MWT (hereillä pysymistesti)
ENMG (hermo-lihas sähkötutkimus)
QST  (kvantitatiivinen tuntotestaus)
Unihäiriö –seulonta: www.sleeprecording.com 

Asiakkaitamme ja yhteistyökumppaneita 
Suomen suurimmat sairaalat ja lääkäriasemat
Lisätiedustelut, neuvonta ja ajanvaraus puh 010 3465540
/ esh. Anne Tiilikainen
KNF-Laboratoriot Oy, 
Mannerheiminaukio 1 B 3. krs, 00100 Helsinki
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RAVINTO JA UNI
Susan Pihl, uniterapeutti, erikoislaboratoriohoitaja

Kun puhumme ravinnosta ja syömisestä, ajattelemme 
välittömästi painonhallintaa. Ruualla ja juomalla on kui-
tenkin myös suuri vaikutus vireystilaan ja uneen, jotka 
molemmat vaikuttavat energiatasapainoon ja sitä kautta 
myös painoon ja yleiseen hyvinvointiin.
Tietyt ruoka-aineet lisäävät uneliaisuutta ja toiset piristä-
vät niin, että nukkuminen on vaikeaa. Siksi on tärkeää va-
lita juomansa ja ruokansa huolella, jotta uni- ja vireystila 
olisi mahdollisimman tasapainoinen. 

Uneliaisuutta lisääviä aineita

Tappajaburgeri
Iltalehdessä oli 28.11.2009 pieni artikkeli. ”Burger King on 
ilahduttanut jo entuudestaan vakavasta ylipainosta kärsiviä 
amerikkalaisia ottamalla listalleen uuden hirviöpurilaisen. 
Jättihampurilaisen välissä on neljä pihviä ja viisi juustoa, ja 
se sisältää huimat 1000 kaloria ja 68 grammaa rasvaa. Ter-
veydenhoidon asiantuntijat ovat purilaisesta kauhuissaan ja 
sitä onkin kuvailtu lautaselle asetetuksi sydänkohtaukseksi.”

Kuulostaa aikamoiselta annokselta, joka varmaan nukuttaa 
mukavasti, mutta sillä on hintansa….

Jos kuitenkin valitsemme hieman kevyempiä vaihtoehtoja 
nukkuaksemme paremmin, tietyt ruoka-aineet sisältävät ai-
neita, jotka rentouttavat, helpottavat unen tuloa ja ylläpitävät 
unta yhtenäisenä. Samalla elimistön aineenvaihdunta tasa-
painottuu ja kaloreja kuluu nukkuessa.

Tryptofaani
Tryptofaani on unta edistävien aineiden, kuten serotoniinin 
ja melatoniinin esiaste, ja se rauhoittaa hermostoa ja aivojen 
toimintaa. Sitä esiintyy seuraavissa ruoka-aineissa: Kalkku-
na, kana, maito, kotijuusto, kananmunat, pähkinät, kokojy-
vät, tumma riisi, linssit, seesamin ja auringonkukan sieme-
net sekä erityisesti mantelit. Kalsium ja B6-vitamiini auttavat 
tryptofaanin imeytymistä. Kun iltapalaan kuuluu tryptofaania 
sisältävien ruoka-aineiden lisäksi hitaita hiilihydraatteja ja 
proteiineja sisältäviä ruokia, elimistö rauhoittuu ja muuttuu 
uneliaaksi.

Muutamia vinkkejä iltapalaksi:
Kalkkunaa yhdessä tummanvihreiden vihanneksien kanssa
Omeletti ja vihannekset
Pavut, tumma riisi ja lehtisalaatti
Kana-caesar-salaatti
Kana- tai kalkkuna salaatti, jossa on auringonkukan ja sesa-
min siemeniä
Kala ja höyrytetyt vihannekset

Pieni makea jälkiruoka toki sallitaan!

Iltapalan on hyvä olla kevyt mutta ravitseva. Täydellä vatsalla 
uni ei ole hyvää, vaikka nukahtaminen saattaakin olla nope-
aa. Erityisesti rasvaiset ja mausteiset ruuat, alkoholi, kahvi ja 
jälkiruuat saattavat valvottaa.

Unta häiritseviä aineita:
Alkoholi
Tupakka
Lisä- ja säilöntäaineet
Kahvi ja kofeiinipitoiset aineet (tumma suklaa, energiajuo-
mat, tumma tee)

Jälkiruuat, sokerit ja makeutusaineet
Sipuli
Rasvaiset ja mausteiset ruuat
Limonadit

Tyramiini
Tyramiini on aminohappo, joka lisää noradrenaliinin eritystä. 
Tämä ns. stressihormoni lisää aivojen aktiviteettia ja saattaa 
valvottaa. Seuraavat ruoka-aineet sisältävät tyramiinia: Peko-
ni, juusto, suklaa, munakoiso, kinkku, perunat, hapankaali, 
sokeri, makkara, pinaatti, tomaatti ja viini. Niitä on hyvä vält-
tää ennen nukkumaanmenoa.

Veren sokeritasapainon hallinta voi toimia paremmin kuin 
lampaiden laskeminen

Yönaikainen veren sokeritasapaino vaikuttaa sekä unen laa-
tuun että painonhallintaan. Keho käyttää unen aikana rasva-
varastoja, puhdistaa elimistöä kuona-aineista ja korjaa solu-
jen energiatasapainoa.

Jos kärsit yöllä liian alhaisesta verensokerista (hypoglykemi-
asta), se voi olla yksi syy virkistämättömään uneen tai liian 
aikaiseen heräämiseen aamuyöllä. Stressi lisää sokerin epä-
tasapainoa siten, että välillä sokeri voi olla korkea ja välillä 
matala. 
Oireita voivat olla: hikoilu, ahdistuneisuus, nälän tunne, va-
pina ja heikko olo. Kun sokeritaso laskee, se aiheuttaa glu-
koosia säätelevien hormonien, kuten adrenaliinin, glukago-
nin, kortisolin ja kasvuhormonin erittymisen, jotka lähettävät 
aivoihin signaalin että on saatava ruokaa – tällöin elimistö 
herää ja uni voi olla tipotiessään.

Toinen ongelma sokeritasapainossa illalla ja yöllä voi olla se, 
että veren sokeri on liian korkealla. Tämä on paljon yleisem-
pää kuin liian alhainen sokeripitoisuus veressä. Jos sokeri on 
koholla ennen nukkumaan menoa, kehon toiminnot voivat 
olla liian aktiivisia, jotta pystyisit rentoutumaan ja rauhoittu-
maan nukahtamista varten. Olo voi olla hyvin uupunut ja vä-
synyt, mutta mieli ei rauhoitu. Jos nauttii liian sokeripitoista 
ravintoa illalla, stressihormonit aktivoituvat ja pitävät elimis-
töä hereillä. Mitä enemmän ahdistuu ja stressaantuu siitä, 
ettei pysty nukkumana – sitä enemmän stressihormoneja 
erittyy elimistössä. Tästä syntyy unettomuuden noidankehä!

Korkea sokeripitoisuus veressä voi viivästyttää ruokahalua 
säätelevän leptiini-hormonin erittymistä. Kun leptiinin eritys 
alkaa vasta aamutunneilla, se estää puolestaan vireystilaa 
kohottavan kortisolin erittymistä, mikä puolestaan aiheuttaa 
väsyneisyyttä ja alavireisyyttä aamulla. 

Verensokerin epätasapaino aiheuttaa useita oireita ja tunte-
muksia illalla, yöllä ja aamulla:
kova nälkä aamulla
yöllinen hikoilu
päänsärky unen aikana tai herätessä
tokkurainen tunne aamulla
ärtyisyys ja painava tunne päässä, joka voi kestää useita tun-
teja
muistihäiriöt
kahvin tarve heti aamulla, jotta heräisi

On tärkeää käydä lääkärin vastaanotolla, jos tällaiset oireet 
jatkuvat ruokailu- ja elämäntapojen muuttumisen jälkeen, jot-
ta voidaan pois sulkea esim. uniapnea-oireyhtymä tai muut 
sairaudet, lääkkeiden sivuvaikutukset ym.  
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Insuliiniresistenssi
Monet tutkimukset ovat osoittaneet, että unenpuute vaikuttaa 
insuliiniherkkyyteen ja hiilihydraattien aineenvaihduntaan. 
Kun nukumme liian vähän, kehon stressihormoni kortisoli li-
sääntyy, joka taas aiheuttaa insuliinierityksen lisääntymisen.  
Tämä puolestaan vaikeuttaa kehon rasvojen hajottamista, 
jolloin painon pudottaminen vaikeutuu. Lisäksi hiilihydraatti-
en aineenvaihdunta häiriintyy, ja varastorasvan määrä lisään-
tyy lisääntymistään. Verensokeripitoisuus nousee, mikä voi 
johtaa tilaan jossa solut eivät enää pysty käyttämään insulii-
nia. Soluilla on jatkuva ’nälkiintymisen tunne’, jolloin elimistö 
haluaa koko ajan lisää sokeria. Pitkään jatkuessa tila voi ke-
hittyä metaboliseksi oireyhtymäksi ja/tai tyypin II diabetek-
seksi.

Miten tasapainotan verensokerin?
Lääkkeet eivät aina yksin auta, vaan on tärkeää huomioida 
ruokavalio, unen huolto ja stressin hallinta biokemiallisen ta-
sapainon saavuttamiseksi. 

Unen aikana olemme kaikkein pisimmän ajan vuorokaudes-
sa ilman ravintoa. Sen vuoksi on tärkeää huolehtia sokerita-
sapainosta. Oikealla ravinnolla voimme tasapainottaa myös 
unta, jolloin se on virkistävää ja tervettä emmekä heti aamulla 
tarvitse kahvia tai muita stimulantteja päästäksemme käyn-
tiin. Hyvä uni mahdollistaa myös oikean rasvanpolton yöllä, 
ja painonhallinta on helpommin toteutettavissa.

Aterioiden säännöllinen nauttiminen koko vuorokauden ai-
kana on tärkeää. Hyvä muistaa myös pienet välipalat (esim. 
hedelmä) ruokailujen välillä, siten syömään mennessä ei ole 
niin kova nälkä, että ahmii liikaa ruokaa. 

Jos kärsit hypoglykemiasta ja heräät yöllä, voit syödä yöllä 
hieman kalkkunaa tai jotakin muuta proteiini-pitoista (esim. 
sokerittoman jugurtin). 

Liian korkeaa verensokeria voi säädellä välttämällä ns. no-
peita hiilihydraatteja sisältäviä ruokia. Näitä ovat esimerkiksi 
sokeri, pullat, kakut, valkoinen leipä, pizza, valkoinen pasta 
ja riisi, makeiset, limonadit, makeat sokeripitoiset hedelmät, 
alkoholi ja peruna. Nopeat hiilihydraatit nostavat verensoke-
rin nopeasti, ja näitä aineita me haluamme juuri silloin, kun 
on kova nälkä ja stressi. Kuitenkin niiden vaikutus elimistöön 
on haitallinen, ja niitä olisi hyvä välttää.

Leptiiniresistenssi
Leptiini löydettiin vuonna 1994, ja se on hormoni, joka osallis-
tuu kylläisyyden tunteen säätelyyn ja hiilihydraattien aineen-
vaihduntaan. Se osallistuu myös rasvojen muodostukseen. 

Kun leptiinitaso on alhainen, keho haluaa erityisesti hiilihyd-
raattipitoista ravintoa. Leptiini on osallisena myös monissa 
muissa kehon toiminnoissa: nälkä, stressivaste, rasvan polt-
to ja varastointi, kehon lämpötila, sydämen syke, lisääntymi-
nen, luunmuodostus, veren sokeripitoisuus.

Tutkimuksissa todettiin, että unen puute alensi leptiinipitoi-
suutta terveillä, normaalipainoisilla miehillä, mutta ylipainoi-
silla henkilöillä mitattu leptiinitaso oli korkea. Osoittautui, että 
heillä oli ns. leptiiniresistenssi, ja heidän kehonsa herkkyys 
leptiinille oli muuttunut (vrt. insuliiniresistenssi).  Leptiinire-
sistenssissä aivot eivät tunnista leptiinin vaikutusta. Leptiiniä 
muodostuu rasvasoluissa, jonka seurauksena rasvaa muo-
dostuu lisää tuottaakseen yhä enemmän leptiiniä. Noidan-
kehä on alkanut! Tunnet nälkää, koska aivot ilmoittavat, että 
kehossa ei ole riittävästi rasvaa. Syöt lisää, koska et tunne 
itseäsi kylläiseksi. Syömisen pysäyttäisi leptiini, jonka ääntä 
elimistösi ei kuule, vaikka sitä muodostuu koko ajan lisää. 
Paino alkaa kohota. 
 Myös greliini-hormonilla on tärkeä osa ruokahalun sääte-
lijänä. 

Paino-ongelmien lisäksi myös uni häiriintyy. Leptiiniresis-
tenssi lisää stressihormonipitoisuuksia ja sitä kautta unihäi-
riöitä. Myös unenaikaisia hengityshäiriöitä on yhä enemmän, 
kun painoa tulee lisää. Riskejä on siis monia.

Voit itse tehdä jotakin!
Insuliini- ja leptiiniresistenssin torjumiseksi voi itsekin tehdä 
jotain. Solut pitää opettaa uudelleen.
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Pääasialliset syyt näihin ongelmiin on liiallinen ns. nopeiden 
ja liiaksi puhdistettujen hiilihydraattien käyttö.

Unen puutteen vaikutukset
Uni ja ravinto kulkevat käsi kädessä, mitä emme usein tule 
ajatelleeksi. Tiedämme sen, että jos syömme liian vähän 
tai paastoamme, uni on rikkonaista, palelemme herkästi ja 
voi olla hermostunut olo. Jos taas syömme liikaa (varsinkin 
jouluruuat!), tulee vatsanväänteitä, laktoosiongelmia, liikaa 
sokeria ja nopeita hiilihydraatteja, allergisia oireita ym., jotka 
kaikki voivat rikkoa untamme. Pienet tilapäiset häiriötekijät 
korjaantuvat helposti, mutta pitkään jatkunut huono ravinto 
alkaa vaikuttaa terveyteen. Meillä Suomessa ruokaan liittyvät 
asiat ovat tärkeitä. Pimeänä vuodenaikana kehomme pyytää 
herkkuja, jotta jaksaisimme olla pirteitä. Kesällä taas keven-
nämme ruokavaliota, ja voimme nauttia valosta.
Jos kuitenkin ruokavalio pitkin vuotta painottuu liikaa val-
misruokaan, nopeisiin hiilihydraatteihin ja trans-rasvoihin, 
elimistön aineenvaihdunta häiriintyy. Tästä seuraa monen-
laisia ongelmia. Unettomuus alkaa olla kansantauti maas-
samme. Hyvä huomioida, että stressihormonit vaikuttavat 
voimakkaasti uneemme ja valvottavat meitä väärään aikaan. 
Liikkumalla oikeaan aikaan ja nauttimalla oikeanlaista ruokaa 
voimme rauhoittaa elimistömme, jolloin unesta tulee tervettä 
ja virkistävää.
 Unen puute lisää nälän tunnetta ja väsymystä. Liikunta ei 
kiinnosta, eikä sitä jaksa harrastaa. Tästä syystä on enem-
män tilaisuuksia syödä, jolloin kaloreita tulee yhä enemmän. 
Kun kalorit lisääntyvät, paino alkaa nousta. Kehon aineen-
vaihdunta hidastuu, ja energiaa kuluu yhä vähemmän, mutta 
stressi lisääntyy. Emme siedä enää pientäkään stressiä, ja 
meistä tulee myös ärtyneitä ja masentuneita. Huonosti nuk-
kuneena ottaa myös turhia riskejä, ja onnettomuusalttius voi 
lisääntyä. Kamala yhdistelmä!

Kaavio unen puutteen vaikutuksesta mielialaan, kognitiivisiin 
toimintoihin ja painoon

Miksi juuri hitaat hiilihydraatit?
Glyseeminen indeksi (GI) on mittayksikkö, jolla voidaan mi-
tata hiilihydraattien vaikutusta verensokeritasoihin. Niillä hii-
lihydraateilla, jotka hajoavat nopeasti ruuansulatuksessa ja 
vapauttavat nopeasti sokeria verenkiertoon, on korkea GI. 
Kun taas ne hiilihydraatit, jotka sulavat hitaasti ja vapautta-
vat vähitellen sokeria verenkiertoon, omaavat alhaisen GI:n.  
Alhainen GI vaikuttaa insuliinitasoon ja auttaa tasapainotta-
maan veren sokeria ja rasvoja. 
Älä unohda muita tuotteita

On tärkeää huolehtia myös vitamiinien ja hivenaineiden saa-
misesta. Esim. levottomat jalat-oireyhtymä liittyy usein rau-
dan puutteeseen, mikä pitää tutkia laboratoriokokein. 

Kaikkia näitä ruoka-aineita olisi hyvä nauttia:
eläinproteiinia:  n. 100-180 g/ateria 
mieluiten kala, kana
kananmunat: 1-2 /päivä
palkokasvit  3-4 kertaa viikossa 
 (1 annos n. kupillinen)
jyvät, pähkinät ja siemenet päivittäin
hedelmät (ei paljon sokeria) päivittäin
vihannekset päivittäin
vesi vähintään 8 lasillista päivässä
kylmäpuristettua neitsytöljyä (oliivi, rypsi) kohtuullisesti

Melko pienellä muutoksella voi siis saada paljon aikaan. 
Korjaamalla elämäntapojaan, liikkumalla hieman enemmän 
ja välttämällä nopeita hiilihydraatteja voi saada nopean vai-
kutuksen elimistön toimintaan: Uni ja vireys, elämänlaatu ja 
vyötärö voivat kaikki löytyä uudelleen!

Lähteet:
Calbom, Cherie: Sleep away the pounds. Wellness Central, 
New York, 2007.
Partinen, Markku: Nutrition and sleep. Kirjassa: Sleep Disor-
ders Medicine. Basic Science, technical considerations, cli-
nical aspects. Saunders, Philadelphia, 2009.
Willett, Walter C: Eat, drink and be healthy. Free Press, Ne
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UNIAPNEA
Apnealla tarkoitetaan yli 10 sekunnin katkosta nukkuvan hen-
gityksessä. Obstruktiivisessa uniapneassa ylähengitystiet tuk-
keutuvat unen aikana. Hengityskatkos kestää tavallisimmin 20-
30 s, mutta voi kestää jopa parikin minuuttia. 

Vakavissa tapauksissa yli 10 sekunnin katkoksia voi esiintyä yön ai-
kana satoja.  Unenaikainen hengityskatkos aiheuttaa sen, että aivot 
herättävät nukkujan, kun hapen määrä verenkierrossa alenee. Uni 
on katkonaista, mikä vuoksi uniapneasta kärsivät henkilöt kärsivät 
päiväväsymyksestä ja nukahtelutaipumuksesta. Muita vaikutuksia 
ja seuraamuksia ovat mm. päänsärky, muistivaikeudet, keskittymis-
kyvyn heikkeneminen, mielialamuutokset, henkisen ja fyysisen toi-
mintakyvyn alentuminen ja painon lisääntyminen. Pitkään hoitamat-
tomana jatkunut uniapnea voi aiheuttaa metabolista oireyhtymää, 
diabetesta ja altististumista sydän- ja verenkiertoelinten sairauksille, 
kuten esim. verenpaineelle ja sydän- ja aivoinfarkteille. Myös ma-
sennus, sukupuolisen halun ja kkyvyn aleneminen ja infektiotaipu-
mus voivat lisääntyä. 
 Uniapneassa hengitys pysähtyy lyhyeksi ajaksi kerrallaan. Jotta 
hengitys jälleen käynnistyisi ja elimistö saisi happea, on nukkujan 
aivojen ” herättävä”  usein lyhyeksi ajaksi. Nämä havahtumiset 
rikkovat unen rytmiä ja aiheuttavat huonounisuutta.  Usein uniap-
nean havaitsee vuodekumppani, joka huomaa ettei toinen hengitä 
tai  koska hengitys on raskasta ja puhisevaa tai  kuorsaus on ääne-
kästä. Sekä hengityskatkokset että kuorsaus johtuvat  siitä, että osa 
ilmateistä on ahtautunut. Tämä ominaisuus lisääntyy iän mukana. 
Vaikka kuorsaaminen voi tuntua harmittomalta, se voi olla ainakin 
äänekkäänä merkki unihäiriöstä.
 Vaikka uniapnea on usein miesten sairaus, myös naisilla kuorsa-
us- ja uniapneataipumus lisääntyvät vaihdevuosien jälkeen.

• Obstruktiivisessa uniapneassa (Obstructive Sleep Apnea, OSA) 
tukkeutuvat ylähengitystiet. Tällöin kuorsaaminen on äänekästä, 
nukkuja haukkoo henkeään, hengitys on äänekästä, johon liittyy pu-

hinaa ja korskahduksia, joita seuraa hengityskatkos. Tällöin kieli va-
luu nielun takaosaan ja tukkii hengitystiet joko osittain tai kokonaan. 
 Hengityskatkokset herättävät nukkujan, mutta hän ei muista sitä 
aamulla. Jotkut potilaat heräävät satakin kertaa yössä ja ovat ää-
rettömän väsyneitä päivisin. Obstruktiivinen uniapnea voi aiheuttaa 
kognitiivisten taitojen vaikeutumista  päivisin ja voi erilaisiin psyykki-
siin tai fyysisiin oireisiin ja sairauksiin hoitamattomana. Tämä oireyh-
tymä vaatii lääkärin hoitoa.
 
• Sentraalinen uniapnea (Central Sleep Apnea, CSA). Tässä uni-
häiriössä kyseessä on keskushermostoperäinen hengityksen sää-
telyhäiriö unen aikana. Monet uniapneat voivat olla sekamuotoisia 
hengityshäiriöitä, joihin liittyy sekä ylähengitysteiden tukkeutumis-
ta että keskushermoston säätelyhäiriöitä. Puhtaasti sentraaliseen 
uniapneaan liittyy usein joku sydän- tai aivosairaus. Nukkuja joko 
kuorsaa tai ei, saattaa huokailla useita kertoja ja hänen hengityk-
sensä näyttää hyvin pinnalliselta. Sentraalisen uniapnean aikana 
elimistö ei yritä hengittää eikä pumpata ilmaa keuhkoihin pallean 
avulla.  Hengityskatkokset voivat olla hyvin pitkiä. Aamulla nukkuja 
saattaa muistaa useat heräämiset, ja yöuni on tuntunut kevyeltä ja 
katkonaiselta. Oireyhtymä vaatii lääkärin hoitoa.

Kuorsaaminen ja uniapnea
Kuorsaamista esiintyy ajoittain melkein meillä kaikilla, mutta jo-
kaöinen kuorsaaminen voi olla terveysriski. Sillä on todettu olevan 
yhteys sydän- ja aivoinfarkteihin. Tupakointi ja alkoholi lisäävät 
kuorsaamista huomattavasti ja samoin riskejä. Jos kuorsaaminen 
on äänekästä, katkeilevaa, ja välillä esiintyy selviä taukoja hengittä-
misessä ja tauot päättyvät erityyppisiin "korahduksiin", "poksahduk-
siin", "ähinään" ja "puhinaan" ja lisäksi henkilöllä esiintyy voimakasta 
päiväaikaista väsymystä sekä nukahtelutaipumista, voi epäillä hen-
kilön sairastavan jonkin asteista uniapneaa.
 Alkoholi, rauhoittavat lääkkeet ja unilääkkeet rentouttavat hengitys-
teitä ja voivat lisätä sekä kuorsaamista että uniapnean esiintymistä.MedithIlmo210x148UniUutiset06201Page 1   11.6.2010   11:15:50
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Missä ja miten diagnosoidaan?
Uniapneaa epäilevän henkilön on syytä ottaa yhteys omaan lää-
käriin, jolta saa tarvittaessa lähetteen jatkotutkimuksiin. Uniapnean 
diagnosointi on keskittynyt kaikkiin keskussairaaloihin, hyvin varus-
tettuihin aluesairaaloihin sekä yksityisiin laboratorioihin ja tutkimus-
yksikköihin. 
Diagnoosi tehdään useimmiten haastattelulla, kliinisillä ja unitutki-
muksilla. 

Kokoyön  polygrafia (suppea) 
Voidaan tehdä joko unilaboratoriossa tai kotona. Kotirekisteröinnis-
sä tutkittava tulee laboratorioon elektrodien kiinnitystä varten ja nuk-
kuu kotona. Laitteet palautetaan aamulla laboratorioon.
 Rekisteröinnissä saadaan selville: hengitysliikkeet ja ilmanvirtaus, 
hapenkyllästeisyys, kuorsaus, EKG, nukkumisasento ja raajaliik-
keet. Uusimilla laitteilla voidaan tutkia myös syke sykkeeltä mitattava 
verenpaine.

Kokoyön unipolygrafia (laaja)
Voidaan tehdä joko unilaboratoriossa tai kotona. 
Suppean rekisteröinnin muuttujien lisäksi rekisteröidään aivosähkö-
käyrä, jonka perusteella saadaan selville univaiheet, unen määrä ja 
laatu.
 Laboratoriossa voidaan lisäksi tehdä videorekisteröinti polygrafi-
an aikana.

Uniapnean tutkimus ja hoito voivat vaatia joskus useamman erikois-
alan osaajia, joista mainittakoon mm. neurologia, kliininen neuro-
fysiologia, keuhkosairaudet, hammaslääketiede, leukakirurgia, kor-
va-, nenä- ja kurkkusairaudet, sydän- ja verisuonitaudit, psykiatria, 
sisätaudit ja lastensairaudet. 

Lasten uniapnean diagnosointi ja hoito
Ensimmäisenä tutkitaan lapsen anatomiset piirteet. Esimerkiksi pie-
ni tai taaksepäin vetäytynyt alaleuka, kapea ja pieni yläleuka, suu-
rentuneet kita- ja/tai nielurisat voivat aiheuttaa unenaikaisia hengi-
tyshäiriöitä. Jos lapsi kuorsaa äänekkäästi tai nukkuu suu auki ja jos 
hän lisäksi kärsii päiväväsymyksestä, keskittymis- ja tarkkaavuuson-
gelmista tai ei jaksa kunnolla koulussa, voi epäillä että hänellä saat-
taa olla uniapnea. Tämä vaatii erikoislääkärin tutkimusta ja hoitoa. 

Uniapnean hoito

Ylipaine-hengityshoito
CPAP-hoitoa (nenän kautta annettava ylipaine-hengityshoito) pi-
detään tänä päivänä ensisijaisena hoitona uniapneassa ns. kon-
servatiivisten hoitojen rinnalla (laihdutus, elämäntavat). CPAP-hoi-
tomenetelmän kehitti vuonna 1980 australialainen professori Colin 
E. Sullivan. Suomessa on tällä hetkellä julkisen sektorin puolella yli 
20.000 CPAP-laitetta käytössä ja henkilökohtaisesti ostettuja lienee 
useita satoja. Maassamme arvioidaan olevan kuitenkin moninker-
tainen määrä CPAP-hoitoa tarvitsevia potilaita. Mikäli hoito sopii, 
CPAP-hoito antaa yleensä välittömän avun oireisiin. Lopullinen tulos 
riippuu potilaan hoitomyönteisyydestä ja motivaatiosta sekä maskin 
ja laitteen soveltuvuudesta. 

Laihdutus ja painonhallinta uniapnean hoidossa
Koska 2/3 uniapneapotilaista on ylipainoisia, ja ylipaino selvästi lisää 
apneoita, suositellaan laihdutusta tärkeänä hoitomuotona. Laihdu-
tus onnistunee parhaiten laihdutusryhmissä, joista on saatu hyviä 
tuloksia. Jo 10 %:n laihdutus merkitsee huomattavaa vähennystä 
uniapneoiden lukumäärässä ja kestossa. Laihtumisella on suuri 
merkitys myös muiden sairauksien ja terveysriskien kannalta, esi-
merkkeinä kohonnut verenpaine, diabetes, masennus ja tules-vai-
vat. Parhaita esimerkkejä ovat henkilöt, jotka ovat voineet luopua 
laihdutuksen avulla CPAP-laitehoidosta.
 Laihdutuksen asiantuntijat painottavat, että jokainen osaa laih-
duttaa, mutta saavutetun painon säilyttäminen on vaikeaa. Meidän 
tulisikin puhua painon hallinnasta, mikä edellyttää aina ruokailu- ja 
liikuntatapojen pysyvää muuttamista. Vyötärön ympärysmitan seu-
raaminen on hyödyllisempää kuin vaa’alla punnitseminen. Miesten 
vyötärön ympäryksen tulisi olla alle 102 cm ja naisten alle 90 cm. 

Laihdutusleikkaukset
Laihdutusleikkauksia on alettu suorittaa vaikeasti ylipainoisille. Alus-
tavat tulokset ovat lupaavia, mutta pitkäaikaisvaikutuksista ei ole 
vielä näyttöä.

Hammaslääketieteen mahdollisuudet uniapnean hoidossa
Obstruktiivisen uniapnean syntyyn vaikuttavat sekä anatomiset että 
neurologiset seikat, joiden vaikutus vaihtelee eri potilailla. Suun, nie-
lun ja leuan anatomian tutkiminen on johtanut hammasteknisten ko-
jeiden kehittämiseen, jotka siirtävät alaleukaa eteenpäin tai vaikut-
tavat kielen asentoon. Näitä ovat mm. erilaiset hammaskiskot. Ne 
ovat edullisia ja hoitomyönteisyys on korkeaa tasoa. Niiden käyttöä 
voidaan harkita lievää tai keskivaikeaa uniapneaa sairastaville. Ham-
maskoje sopii monille joko ainoaksi hoidoksi lievässä uniapneassa 
tai osaksi muuta hoitoa.

Leikkaushoidolla lievitystä uniapneaan
1980-alussa kehitettiin pehmeän suulaen typistykseen perustuva 
leikkaus (UPPP = uvulopalatofaryngoplastia tai LUPPP). Stanfordin 
yliopistossa unihäiriöiden tutkimusyksikössä kirurgit, joista eräillä 
oli myös hammaslääkärikoulutus ja kokemusta suulakihalkioleik-
kauksista, kehittivät leikkausmenetelmiä, joilla alaleukaa siirretään 
eteenpäin ja näin lisätään ilmatilaa nieluun. Uniapneapotilailla kieli 
kuitenkin usein valuu nukkuessa tukkimaan nielun, jonka estämi-
seksi kehitettiin ns. box-leikkaus.
 Nielun ilmatilan laajentamiseksi voidaan tehdä myös RAFTA 
(RFTA, RFA) -hoito (Radio-frequency Thermal Ablation). Molemmis-
ta viimeksi mainituista leikkauksista ei ole vielä pitkäaikaisia seuran-
tatutkimuksia, mutta subjektiivisesti saadut tulokset ovat rohkaise-
via.

Maskit
Maskeja on nenän peittävä malli, nenän ja suun peittävä malli ja sie-
raimiin asetettava malli. Hyvä ja sopiva maski lisää käytön miellyttä-
vyyttä. Tärkeintä on maskin käyttömukavuus ja yksilöllinen valinta. 
Maskin tulee asettua tiiviisti, jolloin ohivirtauksia ei ole, tai ne ovat 
mahdollisimman pieniä.

Hoidon haittavaikutuksia 
On melko yleistä, että ainakin hoidon alussa ilmenee jonkinasteisia 
hankaluuksia, mutta asiantuntevalla avulla ja harjoituksella ne voi-
daan voittaa. Yleisimmät ylipainehengityshoidon haittavaikutukset 
johtuvat nenään tulevasta ilmavirrasta. Yli puolet hoitoa saavista po-
tilaista kärsii nenän tukkoisuudesta ja nenän limakalvojen turvotuk-
sesta tai kuivuudesta. Hoito voi aiheuttaa nenän kutinaa, nenän vuo-
tamista, nenäverenvuotoa ja nenän limakalvojen kuivumista. Jotkut 
nenän limakalvojen oireista katoavat muutaman kuukauden hoidon 
jälkeen. Vuotava maski aiheuttaa silmien punaisuutta. Se vähentää 
tietenkin hoidon tehoa, jolloin kuorsaus ja uniapnean muut oireet 
saattavat palata. Ilma vuotaa maskin ohi, silloin kun maski ei ole 
sopiva. Tällöin on syytä vaihtaa maskia joko erikokoiseen tai vaihtaa 
kokonaan mallia.
 Yleisimmät hoidosta aiheutuvat vaikeudet liittyvät hengitysmaskin 
sopivuuteen ja hengitysteiden kuivumiseen. Jos maski on ollut hoi-
don alussa sopiva, niin vuoto saattaa johtua maskin kuluneisuudes-
ta ja se on hyvä tarkistuttaa asiantuntijalla.
 Laitteeseen voi saada varusteeksi kostuttajan ja lämmittäjän. Ne 
vähentävät laitehoidon haittavaikutuksia. Kaikki laitteet pystyvät ai-
kaansaamaan viileää kostutusta, osa laitteista pystyy tuottamaan 
lämmintä kosteaa ilmaa. Ilmankostuttimen käytössä on oltava huo-
lellinen, jolloin vältytään hengitysteiden ja poskionteloiden tulehduk-
silta. 
 CPAP-laite voi aiheuttaa nielun kuivumista ja kipua. Se johtuu il-
man virtaamisesta auki olevan suun kautta. Tätä voi ehkäistä käyt-
tämällä hengitysmaskia, joka peittää sekä nenän että suun. Toinen 
vaihtoehto on käyttää nukkuessa leuan ali kulkevaa nauhaa, joka 
pitää suun kiinni. Myös ilmankostuttimen käyttö ennaltaehkäisee 
suun ja nielun kuivumista.
 Kaikki laitteet pitävät jonkinlaista ääntä, uudemmat vähemmän 
kuin vanhemmat. Laitteen pitäminen lattialla tai vuoteen alla vähen-
tää tätä meluhaittaa. 
 Maski kiinnitinnauhoineen voi jättää ihoon punaisia jälkiä, jos nau-
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hat ovat liian tiukalla. Nenän päällä olevan maskin osan voi peh-
mustaa, mikä helpottaa nenän päälle tulevaa painetta. Kiinnityksen 
on kuitenkin oltava sopivan napakka, ettei maski pääse vuotamaan.
 Yksi mahdollisuus ihon ärsyyntymiseen on allergia. Tällöin iho 
punoittaa niistä kohdista, joissa maski peittää ihoa. Vaikka maskit 
tehdään antiallergisista materiaaleista, voivat jotkut olla aineelle al-
lergisia. Tällöin on syytä yrittää vaihtaa maskin materiaalia, mutta 
tietysti sitä ennen on otettava yhteys hoitavaan lääkäriin.
 CPAP-hoidon alkuvaiheessa jotkut kokevat laitteen työntämän il-
man tulevan liian suurella paineella nenään. Tällöin nukahtaminen 
voi olla hankalaa. Alkuvaiheessa laitteeseen voi totutella käyttämällä 
sitä hereillä ollessa, esimerkiksi televisiota katsellessa. Jos vähitellen 
totuttelusta ei ole apua, niin useimmista laitteista löytyy paineensää-
töohjain, jolla painetta voi asteittain nostaa. Tällöin nukahtamisvai-
heessa paine on vielä alhainen, sitten se nousee tarvittavalle tasolle. 
Nukahtaminen on näin helpompaa. Aluksi voi ilmanpainetta kasvat-
taa vähitellen pitemmän ajan kuluessa, noin 10–20 minuuttia. Kun 
laitteeseen tottuu, voi aikaa lyhentää ja saa pahaan mahdollisen 
hyödyn hoidosta.

Ylipainehengityslaitteet ja hoito
Ylipainehengityslaitteita on erilaisia, samoin kuin hoidossa käytettä-
viä maskeja. Näin on mahdollista löytää itselleen sopivin yhdistelmä.
•  CPAP (continiously positive air pressure) on laite, joka työntää 

ilmaa samalla paineella koko ajan 
•  Kaksitasoinen PAP eli BiPAP on laite, joka vähentää painetta 

uloshengityksen aikana ja lisää sitä sisäänhengityksen aikana 
•  Automaattinen, itsesäätyvä PAP-laite työntää ilmaa säädetyllä 

peruspaineella ja nostaa painetta silloin, kun nukkujan ylähengi-
tystiet ahtautuvat liikaa ja palautuu vähitellen peruspaineelle, kun 
hengitys toimii normaalisti.

Tärkeintä hoidossa on, että laite tuottaa oikean määrän ilmaa vali-
tulla paineella riippumatta nukkuma-asennosta tai unen vaiheesta. 
Laitteen valinta ja säädöt tehdään yksilöllisesti kuhunkin tarpeeseen 
ja niistä huolehtii asiantuntija

Valitse itsellesi paras, herää virkeänä!

Maski on pehmeä, kevyt ja siinä on ainutlaatuinen kahden 
tyynyn rakenne, joista sisätyynyn kohdistunut paine tiivistää 
maskin nenään ja ulompi tyyny tarjoaa mukavan tuen. 

Maskia on saatavana neljää kokoa

www.medith.fi Lisätietoja: info@medith.fi, 020 7811 404 

Philips Easy Life CPAP -nenämaski - 
tästä maski ei enää parane.
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HYVÄ UNI voi olla totta. 
Liity maksuttomaan CPAP-klubiin osoitteessa 
www.cpap.fi tai tilaa liittymislomake numerosta 
(09) 867 6820.

CPAP-klubin jäsenenä saat:

	 Pysyvän 10 %:n alennuksen ResMedin tuotteista.
	 Tietoa sekä vinkkejä uniapneasta ja sen hoidosta.
	 Mahdollisuuden kysyä hoitajalta uniapneaan liittyvistä 
  asioista CPAP-klubin sivuilla.
	 Uni-info-lehden kaksi kertaa vuodessa.
	 Osallistumisoikeuden klubin sivulla toimivaan 
  aktiiviseen keskustelupalstaan.
	 Liittymislahjan.

uniliitto_2010.indd   1 1.9.2010   21:35:26
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NUKKUMISERGONOMIA 
– TAVOITTEENA LEVOLLINEN JA PALAUTTAVA UNI
”Hyvä nukkumisergonomia parantaa yöuntasi sekä en-
naltaehkäisee ja vähentää niska- ja selkäkipuja,” sanoo 
fysiatrian ylilääkäri, dosentti Olavi Airaksinen Kuopion 
yliopistollisesta sairaalasta.

• Selän ja niskan kiputilat ovat erittäin merkittävä ihmisten 
elämänlaatua heikentävä tekijä. Tukirangan vaivoja on lähes 
kaikilla elämän aikana. Näihin kiputiloihin liittyy myös yöunen 
häiriöitä.  Unihäiriöt herkistävät kivulle ja noidankehä on val-
mis: huono yöuni – kivulias päivä – vielä huonompi yöuni 
jne. Hyvä ja lepoa antava, rentouttava yöuni omalta osaltaan 
lievittää kipua, dosentti Olavi Airaksinen sanoo.
• Väärän kokoinen ja/tai muotoinen tyyny on selkeä niska-
hartiaseudun vaivojen pahentaja ja monissa tapauksissa 
jopa niiden alkusyy. Epäsopiva tyyny voi myös häiritä unta ja 
pahentaa unettomuutta. Epäsopiva, ehkä jo liian vanha ja 
kulunut patja aiheuttaa tai pahentaa selkäoireita ja varmasti 
häiritsee nukkumistasi.
• Hyvä nukkumisergonomia tarkoittaa ennen kaikkea onnis-
tunutta tyyny- ja patjavalintaa. Patjan ja tyynyn on tuettava 
vartalosi sen luonnolliseen eli fysiologiseen asentoon pääs-
täen kehon lepäämään ja palautumaan päivän rasituksista 
yön aikana.  Tämä tarkoittaa sitä, että tyyny ja patja tukevat 
selkärangan luonnollisia kaaria ja muotoa hyvin, jolloin lihak-
sisto voi rentoutua.
• Mikäli sinulla on hoitoa vaativia tuki- ja liikuntaelinongelmia, 
on hyvä keskustella hoitavan lääkärin tai terapeutin kanssa 
hoitoasi tukevasta nukkumisergonomiasta ja sinulle sopivis-
ta tyyny- ja patjavalinnoista, dosentti Airaksinen sanoo

Nukkumisergonomia – tyynyn valinta
Tyynyn valintaan kannattaa kiinnittää huomiota. Tyynyllä on 
suuri merkitys hyvän nukkumisasennon löytymiseen. Tyyny 
”linjaa” koko nukkumisasennon.

Kylkimakuuasento
Tyynyn tehtävä on täyttää patjan ja pään väliin jäävä tila niin, 
että kaularanka on selkärangan jatkeena - anatominen pe-
rusasento. Tyynyn korkeuden valintaa vaikuttavat mm. harti-
an leveys ja patjan jousto-ominaisuudet. Tyynyn korkeustar-
ve on pienempi silloin, kun patja joustaa hyvin hartiaseudun 
alueella ja nukkuja painuu syvemmälle patjan sisään. Jämä-
källä patjalla nukuttaessa tyynyn korkeustarve on suurempi.

Selin-makuulla riittää matala tyyny. Selin-makuulla nukut-
taessa tyynyn korkeustarve on pienempi, kaularangan tulisi 
olla mahdollisimman lähellä anatomista perusasentoa. Mata-
lassakin tyynyssä on tärkeää niskan ja pään riittävä tuki.

Vältä vatsalla nukkumista. Liian matala tyyny ohjaa nuk-
kumisasennon asennon usein vatsamakuuasennoksi. Vat-
samakuuasento on epäergonominen nukkuma-asento ja 
ongelmaksi muodostuvat kaularangan kierto sekä taakse 
taipuminen. Tällöin kaularangan hermojen ulostuloaukot 
pienenevät mekaanisesti ja voivat aiheuttaa hermojen pinne-
tilan. Vatsamakuu asento johtaa lihaksiston epätasapainoon 
niska-hartiaseudun sekä selänalueella ja voi aiheuttaa tai pa-
hentaa näiden alueiden kiputiloja 

Arvioi, onko aika vaihtaa tyynyä

Anatominen perusasento 
Niska-hartiaseutu lepää ja palautuu rasituksesta

• Tyyny on todennäköisesti liian matala, jos joudut laitta-
maan käden tyynyn alle.

• Tyynyn ”myttääminen” tarkoittaa, että haet lisää korkeutta 
tyynyyn.

• Käsien puutuminen on usein merkki liian matalasta tyynys-
tä.  Niska- ja hartiaseudun kivut ovat pahimmillaan aamui-
sin.

• Vatsamakuu-asento johtuu todennäköisesti liian matalasta 
tyynystä tai liian kovasta patjasta.

• Jos ongelmana on kuorsaaminen ja öiset hengityskatkok-
set, voi erikoismuotoiltu tyyny auttaa.

Terveystyyny – tärkeä osa kokonaishoitoa
2007 julkaistun tutkimuksen mukaan muotoillun terveystyy-
nyn käytön yhdistäminen fysioterapeutin ohjaamaan tera-
peuttiseen harjoitteluun on tehokkain tapa hoitaa pitkittynyttä 
niskasärkyä (J. Reumatol 2007;34:151-8). Omaa nukkumi-
sergonomiaa tukeva ja oikein muotoiltu tyyny takaa hyvän 
nukkumisasennon. Näin ennaltaehkäistään tehokkaasti nis-
ka-hartiaseudun ja selän kiputiloja.

Nukkumisergonomia – patjan valinta
Nukumme noin kolmasosan elämästämme, keskimäärin 
noin 225 000 tuntia. Ei ole siis yhdentekevää, missä asen-
nossa vartalomme on tämän ajan.

Oikeanlainen patjajäykkyys vähentää kipuja ja parantaa 
unen laatua. Epäsopiva patja voi aiheuttaa mm. selkäkipua, 
joka johtaa unen laadun heikkenemiseen. 2003 tehdyn tut-
kimuksen mukaan (Kovacs, Abraira ym. 2003) puolipehmeä 
patja vähentää kroonista, epäspesifiä alaselkäkipua.

Tutkimukseen osallistui 313 aikuista, joista puolet nukkui 
kovilla patjoilla (H(s)=2.3) ja toinen puoli koehenkilöistä 
puolipehmeillä patjoilla (H(s)=5.6). Luokitus perustuu Eu-
rooppalaiseen patjaluokitukseen, jossa 1 on kovin patja ja 
10 pehmein.
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Koehenkilöillä, jotka nukkuivat puolipehmeillä patjoilla oli pa-
remmat tulokset tarkasteltaessa

Liian pehmeä patja -  lantio painuu liikaa patjan sisään, jolloin 
selkäranka myös taipuu kaarelle.

Oikealla tavalla joustava patja – selkäranka on suorassa.

Liian kova patja – lantio ja olkapää eivät pääse painumaan 
patjan sisään. Patjan ja kehon väliin jäävä tukematon tila aihe-
uttaa kehossa jännityksiä ja ohjaa kehon virheasentoon.

Swiss Medical Products

POSIFORM
Ergonomisesti 
muotoiltu tyyny
Suunniteltu kuorsaajille

SOMNOFIT
Lämpömuovailtavat 
kiskot

SOMNOLIS
Hienostunut 
kevytkisko

Täydellinen ratkaisu 
kuorsaukseen ja 

uniapneaan

SWISS
MADE

SSuuununnninniteteteltltl u uu kukuuuororrorssasassasasaaajajajajililillle

Maahantuonti ja myynti
LabTex terveystuotteet

www. labtex.fi 

Äänikirja saatavissa verkkokaupasta
www.namaste.fi

Unihäiriöpotilaita vastaanottavia 
erikoislääkäreitä

katso: www.uniliitto.fi

Oikeanlainen patja. Patjan ei siis tarvitse olla kova antaak-
seen tukea. Jousto-ominaisuudet ja sopivan tukeva materi-
aali ovat tärkeämpiä. Patjan on myötäiltävä vartalon muoto-
ja, tuettava vyötäröä ja ristiselkää sekä joustettava lantion ja 
hartian alueelta. Etenkin kurvikkaat vartalot tarvitsevat patjan, 
joka mahdollisimman hyvin joustaa kehon mukaan ja antaa 
tukea vartalon kaariin. Selin-makuulla patjan pitää tukea ran-
gan luonnollista muotoa eli jousto-ominaisuus vaatimukset 
ovat samankaltaiset kuin valittaessa patjaa kylkimakuulle.   

Arvioi, onko aika vaihtaa patjaa
• Patja tuntuu antavan periksi keskikohdalta niin, että tunnet 

lantion painuvan selvästi alaspäin.
• Patja tuntuu niin kovalta että se häiritsee nukahtamista ja 

nukkumista
joudut tukemaan nukkuma-asentoa tyynyillä.   
• Kehoa aristaa aamulla ja esim. selkä voi olla jäykkä. Jäykkä 

selkä aamuisin ei kuitenkaan aina tarkoita patjan vaihtoa, 
sillä kyseessä voi olla eri syistä johtuvia oireita. 

• Jos nukut vatsallasi, sinulla on todennäköisesti liian kova 
patja (tai liian matala tyyny), koska vatsapuoli mukautuu 
elastisemmin kovaan alustaan. Usein vatsamakuuasen-
to aiheuttaa myös alaselkäkipuja selkärangan taipuessa 
taaksepäin. 

• Levoton liikehtiminen ja kääntyily vuoteessa johtuvat to-
dennäköisesti siitä, että kehoosi kohdistuu pistekohtaista 
painerasitusta. Tämä painerasitus estää normaalin veren-
kierron ja kääntyilet paljon yön aikana. Tarkista patjan ja 
etenkin sijauspatjan kunto.

Teksti: Fysioterapeutti Pasi Koistinen, Tempur Suomi Oy
Kuvat: Tempur World Inc

kipua vuoteessa
kipua vuoteesta noustaessa ja
toimintakykyä 
kuin niillä jotka nukkuivat kovilla patjoilla.

Läpi koko tutkimusjakson puolipehmeillä patjoilla nukkuvilla 
oli myös vähemmän päiväaikaista alaselkäkipua. Oikeanlai-
nen patjajäykkyys siis vähensi kipua vuoteessa, jolloin nu-
kahtaminen ja nukkuminen häiriintyvät vähemmän puolipeh-
meällä patjalla.
 Asiaa on tutkittu myös toisinpäin. Työterveyslaitoksen pit-
käaikaistutkimuksen mukaan (2006) unihäiriöistä kärsivillä 
on noin kaksinkertainen riski joutua selkäsairauden takia sai-
raalahoitoon verrattuna niihin, joilla ei ollut unihäiriöitä.

Unihäiriöt voivat aiheuttaa selkäkipua monin eri tavoin
Ne voivat:
• madaltaa kipukynnystä
• estää lihasten rentoutumista unen aikana
• lisätä kehon tulehdusvälittäjäaineiden määrää
• vähentää henkisiä voimavaroja

Selkäkivusta ja unihäiriöstä yhdessä voi tulla noidankehä, 
minkä takia molempien vaivojen hoitaminen on tärkeää kivun 
kroonistumisen estämiseksi.

Keho palautuu yön aikana
Vuode on kotisi tärkein huonekalu, joten sen valintaan kan-
nattaa todella kiinnittää huomiota. Selän ja koko kehon lepo 
ja palautuminen yöllä ovat riippuvaisia oikein vartaloa tuke-
vasta patjasta. Huonoja ja keholle epäterveellisiä patjoja on 
karkeasti ottaen kahdenlaisia: liian kovia tai liian pehmeitä.
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Nukkumisergonomia - Tiedätkö kuinka nukut?

Honkanen, Huotari, Lehtimäki, PIRAMK 2009

Nukumme kolmasosan elämästämme, keskimäärin 225 000 tuntia. Ei siis ole yhdentekevää millaisessa sängyssä ja 
missä asennossa nukumme. Hyvä nukkumisergonomia edesauttaa kehon palautumista, huono taas voi altistaa eri-
laisille tuki- ja liikuntaelimistön ongelmille kuten selkä- ja niska-hartiaseudun kivuille. Vastaamalla kysymyksiin (rastita 
kyllä/ei) ja tutustumalla nukkumisergonomian periaatteisiin tämän oppaan tekstiosiossa voit selvittää tarvitseeko juuri 
Sinun kiinnittää huomiota johonkin nukkumisergonomian osa-alueeseen. 

Nimi:_______________________________ Pvm: ______________

Tuntemukset aamuisin

   

 1. Onko sinulla selkäkipuja aamuisin? kyllä ei

 2.  Onko selkäsi aamuisin jäykkä? kyllä ei

 3.  Onko sinulla niska-hartiaseudun kipuja aamuisin? kyllä ei

 4.  Onko sinulla niska-hartiaseudun jäykkyyttä aamuisin? kyllä ei

 5.  Onko sinulla aamuisin päänsärkyä? kyllä ei

 6.  Tunnetko itsesi fyysisesti voimattomaksi heräämisen jälkeen? kyllä ei

 7.  Tunnetko heräämisen jälkeen puutuneisuutta jossain kehosi osassa? kyllä ei

 8.  Tunnetko nukkuvasi riittävästi? kyllä ei

Nukkumisasento

 9.  Missä asennossa nukahdat? 

 10.  Missä asennossa heräät? 

 11.  Onko sinun helppo löytää hyvä nukahtamisasento? kyllä ei

 12.  Heräiletkö öisin? kyllä ei

 13.  Miksi heräilet öisin? 

 14.  Jos heräät yöllä, löydätkö helposti uudelleen

  hyvän nukahtamisasennon? kyllä ei

 15.  Liikehditkö levottomasti yön aikana? kyllä ei

 16.  Onko sinulla pään alla olevan tyynyn lisäksi muita 

  asentoa tukevia tyynyjä? kyllä ei

 17.  Miten käytät lisätyynyjä tukemaan nukkumisasentoasi?
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Tyyny

 18.  Käytätkö nukkuessasi pääsi alla useampaa kuin yhtä tyynyä? kyllä ei

 19.  Millaista tyynyä käytät pääsi alla?

 20.  Kuinka vanha tyynysi on?

 21.  Koetko tyynysi miellyttäväksi? kyllä ei

 22.  Tukeeko tyyny niskaasi? kyllä ei

 23.  Onko kaularankasi taipuneena nukkuessasi? kyllä ei

 24.  Onko kaularankasi kiertynyt nukkuessasi? kyllä ei

 25.  Nukutko käsi tyynyn alla? kyllä ei

 26.  Myttäätkö tyynyäsi? kyllä ei

 27.  Halaatko tyynyä nukkuessasi? kyllä ei

 28.  Kuorsaatko? kyllä ei

Patja

 29.  Millainen patja sinulla on?

 30.  Kuinka vanha patjasi on?

 31.  Koetko patjasi miellyttäväksi? kyllä ei

 32.  Tukeeko patja selkääsi? kyllä ei

 33.  Koetko selkärankasi taipuvan sivuttaissuunnassa nukkuessasi? kyllä ei

 34.  Koetko selkärankasi olevan kiertynyt nukkuessasi? kyllä ei

 35.  Onko patjassasi kuoppia tai painaumia?

  (Patjaa kannattaa tunnustella käsin niiden havaitsemiseksi) kyllä ei

Jos jollakin osa-alueella on useita tummennetulla pohjalla olevia vastauksia, on tähän osa-alueeseen kiinnitettävä eri-
tyistä huomiota. Huomioi että jo yksikin tummennetulla pohjalla oleva vastauksesi voi heikentää merkittävästi nukku-
misergonomiaa ja sen seurauksena unen laatu heikkenee ja aiheuttaa fyysisiä haittoja, kuten selkä- tai niskakipua.  
Lisätietoja saat tilaamalla ilmaisen TEMPUR INFOPAKETIN www.tempur.fi sis. nukkumisergonomian kartoitusopas, 
esitteet ja materiaalinäytteen joka toimii myös rannetukena (arvo 9 €).
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IKÄÄNTYVÄN UNI
Ikääntyminen tuo tullessaan paljon muutoksia, jotka ei-
vät ole sairauden oireita, vaan kuuluvat luonnolliseen 
vanhenemiseen. Iän mukana myös uni ja nukkuminen 
muuttuvat.

Nuorena nukahtaa nopeasti ja nukkuu syvää unta. Ikäänty-
essä nukahtamiseen menee enemmän aikaa, heräämiset 
yön aikana lisääntyvät ja niiden jälkeen on entistä vaikeam-
pi nukahtaa. Erilaiset ulkoa kuuluvat äänet voivat helposti 
häiritä unta. Ikääntymiseen kuuluu myös päivällä torkahte-
lu esim. TV:n ääreen tai tilanteessa, jolloin on rentoutunut. 
Nämä ovat aivan normaaleja ikääntymiseen liittyviä ilmiöitä. 
Ne voivat myös kertoa unihäiriöstä, silloin kun henkilöllä on 
lisäksi nukahtamisvaikeuksia, vaikeus nukkua yön yli tai hän 
nukahtelee päivän aikana. Siksi on syytä erottaa ikääntymi-
seen liittyvät muutokset muutoksista, jotka kertovat jostakin 
unihäiriöstä.
 Terveydenhuollon ammattilaisenkin voi olla joskus vaikea 
erottaa ikääntymisen mukanaan tuomia luonnollisia muutok-
sia todellisista unihäiriöistä. Myös jotkut lääkehoidot (tietyt 
kipulääkkeet ja pahoinvointilääkkeet) ja psyykkiset häiriöt 
(masennus) aiheuttavat unihäiriöitä. Erilaiset unihäiriöt ja 
niiden syy voidaan parhaiten selvittää, kun ollaan tietoisia 
ikääntymisen aiheuttamista muutoksista uneen.
 Esimerkiksi iltapäivänokoset eivät ole epänormaali ilmiö tai 
merkki vanhenemisesta. Viimeaikaisten tutkimusten valossa 
kehon luonnollisiin tarpeisiin kuuluu päiväunet iltapäivällä. 
Silloin kun työelämä ei enää sido velvollisuuksineen, on ai-
kaa toteuttaa tämä luonnollinen tarve.
 Meillä on usein virheellisiä käsityksiä ikääntyvän unen tar-
peesta. Aikuinen tarvitsee suunnilleen saman verran unta 
läpi elämänsä, mutta kykymme nukkua tuo tarvittava mää-
rä yhtäjaksoisesti heikkenee iän mukana. Samoin kykymme 
nukkua syvää unta muuttuu ikääntyessä.
 Vaikka ikääntyneillä on lähes sama määrä unennäkö-unta 
(REM-uni) kuin nuoremmilla, niin heillä on vähemmän syvän 
unen jaksoja unessaan kuin nuoremmilla. Taipumus heräil-
lä yöunen aikana lisääntyy. Joidenkin tutkimusten mukaan 
yli 60-vuotiailla saattaa herääminen yöunen aikana tapahtua 
jopa 150 kertaa
 Nuoret aikuiset saattavat herätä unen aikana viitisen ker-
taa. Nämä heräämiset ovat lyhyitä, ja vaikka niitä ei aamul-
la muistaisikaan, ne voivat jättää kokemuksen levottomasta 
yöstä.
 Normaaliin ikääntymiseen kuuluu, että yli 65-vuotias herää 
ainakin kerran yössä käydäkseen WC:ssä.

Yleisimmät syyt ikääntyneen uniongelmiin
Tutkimusten mukaan yli puolet 65 vuotta täyttäneistä kärsii 
uniongelmista. Yleisin vaiva on unettomuus, ja se tuo muka-
naan uusia vaivoja tai pahentaa jo olemassa olevia.

Sairaudet
Iän mukana mahdollisuus sairastua krooniseen sairauteen 
kasvaa. Monet sairaudet, kuten astma ja muut hengitys-
tiesairaudet, sydänsairaudet ja nivelsairaudet, aiheuttavat 
uniongelmia. Unettomuutta voivat aiheuttaa monenmoiset 
vaivat, kuten kipu, kutina ja kuumeilu.

Lääkitys
Monet sairauksiin käytettävistä lääkkeistä häiritsevät unta. 
Tällaisia lääkkeitä voivat olla metoklopramidi, jota käytetään 
pahoinvoinnissa ja ruuansulatusvaivoissa, beetasalpaajat, 
astmalääkkeet, antihistamiinit sekä serotoniinin takaisinoto-
nestäjät, joita käytetään mm. masennuksen hoidossa. Jos 
lääkityksellä on haittavaikutuksia uneen, on asiasta syytä 
keskustella lääkärin kanssa. Pienelläkin annostuksen muu-

toksella tai lääkkeen oton ajankohdan siirtämisellä voidaan 
vähentää näitä haittoja.
 Yllättävältä voi tuntua, että yksi yleisimpiä unettomuuden 
aiheuttajia on pitkään jatkunut lyhytvaikutteisten unilääkkei-
den eli nukahtamisvalmisteiden käyttö.
 Nukkumistottumuksiin on syytä kiinnittää huomiota, ja eri-
laisia rentoutumistekniikoita voi käyttää ennen nukkumaan-
menoa. Joillekin voi olla hyötyä siitä, että heillä on varalla 
nukahtamislääkkeitä satunnaisesti käytettäväksi.
 Säännöllistä nukahtamislääkkeiden käyttöä ikääntyneillä, 
kuten muillakin, olisi syytä tarkasti valvoa. Yli 65-vuotiaita on 
koko väestöstä 15,6 %, mutta heidän osuutensa kaikista käy-
tetyistä unilääkkeistä on yli puolet. Tässä ryhmässä naiset 
käyttävät noin 20 % enemmän unilääkkeitä kuin miehet. Kui-
tenkin tutkimukset osoittavat, että yleisimmin käytetyt lääk-
keet eivät vaikuta ikääntyneen uneen halutulla tavalla, jotkut 
jopa lisäävät uniongelmia.

Alkoholi
Alkoholi voi helpottaa unen saantia, jos sitä nautitaan kohtuu-
della eli korkeintaan 1-3 ravintola-annosta. Enemmän nautit-
tuna se helpottaa unen tuloa, mutta herääminen voi tapahtua 
muutaman tunnin kuluttua. Aamulla aikaisin herääminen voi 
olla seurausta edellisenä iltana nautitusta liiallisesta alkoholi-
määrästä. Samanlainen seuraus voi olla myös ikääntymisen 
mukanaan tuomalla kehon uni-valverytmin muutoksella.

Masennus
Masennus yleistyy, kun vanhenemme. Nukahtamisvaikeudet, 
keskeytynyt yöuni ja aikaisin herääminen voivat olla merkke-
jä masennuksesta. Joskus masennus voi lisääntyä asteittain 
ja alavireisyydestä tulee elämäntapa. Jotkut masentuneet ih-
miset pitävät huonoa yöunta kaiken syynä ja kokevat, että 
elämä olisi kohdallaan jos vain saisivat kunnon yöunet. Jos 
unihäiriö etenee, saattaa se vaikuttaa ruokahalun puuttee-
seen ja epäsäännölliseen ateriointiin sekä kiinnostuksen hii-
pumiseen jokapäiväistä elämää kohtaan.
 Läheisen menetys voi olla syynä unettomuuteen ja masen-
nukseen. Amerikkalainen tutkimus osoittaa, että kolme nel-
jäsosaa leskeksi jääneistä kärsi unettomuudesta kuukauden 
puolison kuoleman jälkeen. Vuoden kuluttua puolet heistä 
kärsi vielä uniongelmista.

Muut unta häiritsevät tekijät
Joillakin ikääntyneillä ongelmat ovat nukkumisen alueella, 
joillakin omassa mielentilassa ja joillakin päivittäisissä toimin-
noissa. Joskus uniongelmat voivat johtua selkeästä ja hel-
posti poistettavissa olevasta syystä, kuten kofeiinipitoisista 
valmisteista, raskaasta ateriasta tai liikunnasta liian myöhään 
illalla. Uniongelmia aiheuttavat myös laitostuminen, leikka-
uksesta toipuminen ja matkustelu. Samoin jatkuva huoli tai 
stressi voivat laukaista unihäiriön.

Mitä tehdä
Ikääntyminen lisää herkkyyttä tunne-elämän paineille sa-
moin kuin ulkoisille unta häiritseville tekijöille. Useisiin union-
gelmiin voi löytää ratkaisun tarkkailemalla omia ruokatottu-
muksiaan, olemalla selvillä lääkityksestään, pohtimalla omaa 
elämänasennettaan ja liikkumalla sopivana ajankohtana.
 Monista ikääntyneistä ihmisistä tuntuu, että vuoteeseen 
mennessä kaikki huolet valtaavat mielen ja tekevät nukahta-
misen mahdottomaksi. Tähän lääkkeeksi voisi kokeilla huolta 
aiheuttavien asioiden pohtimista ja niihin ratkaisun etsimistä 
jonain muuna aikana vuorokaudesta. Nukkumaan menoon 
voi liittää jonkin rentouttavan toiminnon. Varma keino estää 
unen tulo on yrittää nukkua. 
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Kun ikäännymme, sisäinen kellomme tarvitsee aikaa sää-
tääkseen muutokset. Sisäinen kello huolehtii säännöllisistä 
nukkumis- ja hereillä olo ajoista. Vielä epäsäännöllisesti työs-
säkäyvälle voi olla vaikeampi sopeutua muutoksiin. Usein 
matkustava huomaa myös sopeutumisen aikaeroihin vaikeu-
tuneen. Lämpötilan, valon tai äänten muutokset voivat vai-
kuttaa sisäiseen kelloon. Sen vuoksi säännöllinen elämänryt-
mi helpottaa elämää ja nukkumista. 
 Jos kyseessä on unettomuus tai elämänpiiri on hyvin 
hiljainen ja rajoittunut, on syytä välttää liiallista nukkumista 
päivällä. Eli nukkumiseen varataan yö ja päivisin sama aika 
nokosille. Päivittäinen aktiivisuus ja toimeliaisuus vähentävät 
uniongelmia.

Mahdolliset unihäiriöt
Uniapnea. Uniapnea vaivaa arviolta joka neljättä 60 vuotta 
täyttänyttä ja sen vakavuusaste vaihtelee yksilöllisesti. Ensi-
sijaiset oireet ovat päiväaikainen väsymys ja äänekäs kuor-
saus.

Aikaistunut unijakso ( Advanced sleep phase syndrome, 
ASPS). Taipumus käydä iltaisin aikaisin nukkumaan ja he-
rätä aikaisin aamulla lisääntyy iän mukana. Osa ikääntyvistä 
ihmisistä tuntee tarvetta käydä nukkumaan jopa ennen klo 
21. Tällöin he heräävät 3-4 aikaan aamuyöstä. Tätä ilmiötä 
kutsutaan aikaistuneeksi unijaksoksi. Se rajoittaa sosiaalista 
elämää, koska väsymys tulee aikaisin illalla, jolloin on vielä 
sosiaalisesti toiminnallista aikaa. Toisaalta on myös turhaut-
tavaa herätä niin aikaisin aamuyöstä, koska suurin osa ym-
päristöstä on vielä täydessä unessa. Vaikka aikaistuneesta 
unijaksosta kärsivä yrittäisikin pysytellä hereillä myöhem-
pään, hänen sisäinen kellonsa herättää hänet totuttuun ai-
kaan. Tähän ongelmaan voidaan koettaa valohoitoa, jolloin 
altistutaan kirkkaalle valolle myöhään iltapäivisin tai aikaisin 
illasta. Tämä siirtää unijaksoa myöhäisemmäksi, ja samoin 
herääminen tapahtuu myöhemmin. Hereilläoloaika on syytä 
viettää aina hyvässä valaistuksessa.
Levottomat jalat -oireyhtymä (Restless legs syndrome, 
RLS) ja periodinen raajaliikehäiriö (Periodic limb move-
ment disorder, PLMD). Ehkä puolella 65 vuotta täyttäneistä 
on nykäisyjä jaloissa tai käsivarsissa yön aikana. Näitä lihas-
nytkähdyksiä voi esiintyä harvakseltaan tai jopa kerran mi-
nuutissa tunnin tai kahden ajan öisin.
REM-unen käyttäytymishäiriö. Yleensä REM-unen aikana 
lihakset ovat täysin rentoutuneet, mutta samaa olotilaa ei ole 
REM-unen käyttäytymishäiriötä potevalla. Tällöin nukkuja toi-
mii unensa mukaan. Hän voi törmäillä huonekaluihin, rikkoa 
ikkunan, pudota portaita alas loukaten itseään ja jopa vuode-
kumppaniaan. Suurin osa näistä potilaista on yli 50-vuotiaita 
miehiä, mikä viittaa iän merkitykseen oireyhtymässä.

Vaeltelu ja muut häiriöt. 
Ikääntyvällä henkilöllä voi esiintyä aamuyöstä, heräämisen 
jälkeen, vaeltelua ja sekavuutta. Jos hän elää avioliitossa, 
molempien aviopuolisoiden yöuni häiriintyy tästä auringon-
laskun oireyhtymäksikin sanotusta ilmiöstä. Kaksi kolmas-
osaa hoitolaitoksissa asuvista ihmisistä kärsii unihäiriöistä. 
Hoitokodeissa unettomuus yleensä vain lisääntyy, koska 
niissä käytetään nukahtamislääkkeitä. Valitettavasti nämä 
lääkkeet voivat aiheuttaa sekavuutta ja lisätä kaatumisen 
riskiä.

Milloin tarvitaan asiantuntija-apua?
Jos unettomuutta on ollut yli kuukauden ja päiväaikainen vä-
symys haittaa jokapäiväistä elämää, on syytä ottaa yhteys 
lääkäriin. Hän voi puolestaan ohjata tarvittaessa erikoislää-
kärin vastaanotolle. Esitietojen ja tutkimusten avulla pyritään 
diagnosoimaan mahdollinen unihäiriö. Joskus voidaan tarvi-
ta muidenkin perheenjäsenten antamaa tietoa.

Unta voidaan tutkia myös laboratoriossa. Tutkittavaan kiinni-
tetään ennen nukkumaan menoa anturit, jotka rekisteröivät 
unenaikaista aivotoimintaa, lihasjännitystä, raajojen liikkeitä, 
sydämen sykettä ja hengitystä. Joskus tämä voi olla ainoa 
keino selvittää unihäiriön luonne. Tätä tutkimusta sanotaan 
unipolygrafiaksi (Polysomnography, PSG). Unta voidaan tut-
kia myös päivänokosten aikana, jolloin tutkitaan päiväaikais-
ta väsymystä.

Unilääkkeet
Hoitoa vaativa unettomuus on kyseessä silloin, kun laadul-
taan huonoon tai lyhytkestoiseen uneen kuuluu lisäksi vä-
symys, ärtyneisyys ja suoriutumisen heikkeneminen päivä-
aikaan. Unettomuuden hoitoon voidaan käyttää lääkityksenä 
melatoniinia tai bentsodiatsepiini-johdannaisia tai niiden ta-
voin vaikuttavia lääkkeitä.

Melatoniini
Melatoniini on elimistön oma hormoni, joka toimii unen ja 
vuorokausirytmin säätelijänä. Melatoniini edistää nukahta-
mista ja riittävän suuri yöllinen melatoniinipitoisuus antaa 
edellytykset hyvälle unelle. Iän myötä elimistön kyky tuottaa 
melatoniinia heikkenee, jolloin luonnollinen melatoniinimää-
rä ei välttämättä riitä laadukkaan yöunen takaamiseen. Täl-
löin pitkävaikutteinen melatoniini lääkehoitona voi olla ratkai-
su ongelmaan. 

Tutkimukset ovat osoittaneet, että pitkävaikutteinen melato-
niini lyhentää nukahtamisaikaa, parantaa unen laatua sekä 
lisää aamuvirkeyttä ja parantaa toimintakykyä päivän aikana. 
Melatoniini-lääkehoidon ei ole todettu aiheuttavan perintei-
siin unilääkkeisiin yhdistettyjä sivuvaikutuksia, kuten muisti-
häiriöitä, tokkuraisuutta, riippuvuuden kehittymistä tai vieroi-
tusoireita. 

Bentsodiatsepiini-johdannaiset tai niiden tavoin 
vaikuttavat lääkkeet
Vaikea primaarisen unettomuuden lyhytaikaisessa hoidos-
sa voidaan käyttää bentsodiatsepiini-johdannaisia tai niiden 
tavoin vaikuttavia lääkkeitä. Unettomuuden lääkehoitoon so-
pivat bentsodiatsepiineista tematsepaami ja oksatsepaami 
sekä muista lääkkeistä tsolpideemi ja tsopikloni. 

Bentsodiatsepiinien käyttöön iäkkäillä tulee suhtautua varo-
en. Bentsodiatsepiinit aiheuttavat iäkkäillä selvästi tavallista 
enemmän haittavaikutuksia. Ne heikentävät muistia ja asioi-
den mieleen painamista. Bentsodiatsepiinit voivat aiheuttaa 
myös sekavuutta, haparointia ja kävelyvaikeuksia. Niistä voi 
puolestaan seurata kaatumisia ja luunmurtumia.  

Ikääntyessä keho hajottaa lääkkeitä tehottomammin kuin 
nuorempana. Näin ollen lääkkeet viipyvät kehossa kauem-
min ja vaikuttavat pitempään. 

HUOM! Unettomuus voi joskus olla oire unenaikaisesta hen-
gityshäiriöstä. Tällöin unilääkkeet voivat lisätä unenaikaisia 
hengityskatkoksia ja pidentää niitä. Tämän vuoksi on syytä 
aina selvittää unettomuuden syy ennen hoidon aloittamista.

Lääkkeiden yhteensopimattomuus
Ongelmia voi syntyä sekä sopimattomasta lääkityksestä että 
useiden keskenään epäsopivien lääkkeiden yhteiskäytöstä. 
Sen tähden on tärkeää neuvotella lääkärin kanssa lääkityk-
sestä ja on muistettava mainita myös käytetyt käsikauppa-
lääkkeet. Parasta olisi pitää aina lompakossa luettelo käyttä-
mistään lääkkeistä, koska lääkkeitten nimiä on usein vaikea 
muistaa.



31

KIPU JA UNI
Pentti Fri, Uniliitto ry

Uni on ihmisen aivotoiminnan tila, jossa tietoinen yhteys 
olemassaoloon on poikki. Unen aikana elimistö elpyy ja 
lepää, esimerkiksi sydämen syke hidastuu ja verenpaine 
laskee. Ainoastaan aivot työskentelevät, ne käsittelevät 
päivän tapahtumia – ja lataavat omia energiavarastojaan. 

Jokainen on jossakin elämänsä vaiheessa kärsinyt 
unettomuudesta. 
Unettomuus on kuitenkin useimmiten oire, jonka taustalla on 
jokin häiriö. Siksi pidempään jatkunut unettomuus on aina 
syytä tutkia ja selvittää. Unettomuus voidaan usein hoitaa tai 
ainakin sitä voidaan lievittää.

Fyysiset sairaudet ja vaivat aiheuttavat unihäiriöitä.
Nivel- ja selkäkivut ja raajojen huono verenkierto ovat yleisiä 
unettomuuden syitä. Särky, kutina ja nenän tukkoisuus sekä 
monet fyysiset sairaudet, kuten sydämen ja keuhkojen on-
gelmat, vaihdevuodet, virtsa- ja vatsavaivat voivat olla huo-
non unen taustalla. Refluksitauti eli ruokatorven vajaatoimin-
nan seurauksena syntynyt ruokatorven ärsytystila voi myös 
herättää öisin. Fibromyalgia eli krooninen kipuoireyhtymä 
estää usein nukahtamisen ja hyvälaatuisen unen.  Syöpäpo-
tilailla on kipuja eniten aamuisin ja katkonainen yöuni. 

Huono yöuni lisää kipua
 Huonosti nukutun yön jälkeen kiputuntemukset ovat pahem-
pia. Terveilläkin ihmisillä unen puute lisää lihaskipuja. Hyvä 
kivun hoito parantaa unta ja kipuja voidaan lieventää hoita-
malla unettomuutta. 
 Unen aikana elimistö parantaa mm. kuume- ja tulehdus-
sairauksia. Vakavien onnettomuuksien hoidossa kriittisessä 
tilassa olevia potilasta pidetään mahdollisuuksien mukaan 

NUORI JA UNI
Ollapa jälleen nuori! Nuoressa on niin paljon energiaa, 
mahdollisuuksia, elämää ja väsymystä!?

Nuoret tarvitsevat enemmän unta kuin aikuiset, keski-
määrin kahdeksan yhdeksän tuntia yössä. Jyväskylän 
yliopiston ja WHO:n koululaistutkimuksen mukaan yli 70 
% suomalaisista yli 15-vuotiaista koululaisista käy iltaisin 
nukkumaan klo 23 tai myöhemmin. Vastaava luku oli 15–
20 vuotta aikaisemmin vain 30 %. 
 Syynä nuorten liian vähäiseen yöuneen ovat mm. 
omassa kehossa tapahtuvat nopeat muutokset, elämän-
tyylin valinta ja sosiaalinen paine. Tätä kautta nuorisoa 
uhkaavat kroonisen unettomuuden seuraamukset.
 Teini-ikäiseksi lasketaan perinteisesti nuori, joka on iäl-
tään 13–19 vuoden välillä. Tähän ikäryhmään kuuluvat 
tyypilliset unihäiriöt voivat ilmaantua jo muutamaa vuotta 
aiemmin ja puolestaan jatkua kahdenkymmenen ikävuo-
den paremmalle puolelle.

Unen tarve
Väsymykseen ja virkeyteen vaikuttaa kaksi tekijää. Ensim-
mäinen tekijä on aika, joka on kulunut siitä, kun viimeksi 
on nukuttu. Sitä kutsutaan uni/valvetasapainoksi. Käytän-
nössä se ilmenee siten, että mitä kauemmin olet valveilla 
sitä väsyneemmäksi tulet. Toinen tekijä on vuorokausiryt-
mi, ja se vaikuttaa väsymykseen ja virkeyteen. Sitä voi kut-

koomassa, jotta elimistö saa mahdollisuuden toipua ja saa-
daan potilaan tila tasapainoon (esimerkkeinä Formula-1 kul-
jettajat Häkkinen v. 1994 ja Massa 2009). 

Miten nukahtaa?
Ei voi nukkua tietyllä kyljellä (välillä ei kummallakaan, vatsal-
laan ei voi olla ja selällään kuorsaa ja hengitys pätkii – uniap-
nea) lonkkaa, polviniveliä, olkapäätä särkee, kipuja tulee 
sähköiskun tapaisesti eri paikkoihin vartaloa, jalat kramppaa-
vat, kädet puutuvat jne.. 
 Kipu estää tehokkaasti nukahtamista ja huonontaa yöunta 
tai peräti ei kykene lainkaan nukkumaan.  Tärkeää on kui-
tenkin, että lääkärin määräämät lääkkeet tulee ottaa käyttää 
ohjeistuksen mukaan. 
 Nukahtamista voi edesauttaa muun muassa kevyellä lii-
kunnalla 2-4 tuntia ennen nukkumisaikaa, kevyellä hiilihyd-
raattipitoisella aterialla 2-3 tuntua ennen nukkumisaikaa, il-
tarituaaleilla, välttämällä kofeiinipitoisia juomia ja alkoholia. 

Unen huoltoa esimerkillä
Eräänä aamuna toteat - tietokoneesi käynnisty. Mitä tehdä? 
Ota pois kaikki viimeiseksi asentamasi laitteet ja ohjelmat ja 
käynnistä kone perusasetuksin. Sitten lisäät laitteita ja ohjel-
mia harkiten tarpeesi mukaan ja saat taas toimivan tietoko-
neen.
 Et saa unta tai nukut huonosti. Mitä tehdä? Tarkista unen 
huolto ja nukkumisergonomia. Kipua voivat lisätä huono sän-
ky ja tyyny, kutittavat asusteet ja liinavaatteet, valaistus, tuu-
letus, äänieristys, tarvittavat apuvälineet jne..
 Nyt siis laitetaan unta ja nukahtamista vaikeuttavat ulkoiset 
asiat kuntoon ja siten pyritään antamaan alustava tuki hyväl-
le yöunelle. 

sua myös kehon biologiseksi kelloksi. Jokaisella on oma 
luonnollinen ajastusjärjestelmänsä, joka osoittaa, koska 
tulisi olla hereillä ja koska nukuttava.
 Suurin osa ihmisistä tuntee jonkinasteista unen tarvetta 
iltapäivisin ja voimakasta väsymystä iltaisin. Vuorokausi-
rytmistä johtuu tarpeemme mennä nukkumaan aina tietty-
nä ajankohtana huolimatta edellisen yön unen määrästä. 
Nuoren vuorokausirytmi häiriintyy jatkuvasta valvomises-
ta ja epäsäännöllisistä heräämisajoista. Tämä puolestaan 
aiheuttaa voimakasta aamuväsymystä ja väsymystä sil-
loin, kun pitäisi olla virkeimmillään eli koulutuntien ja lu-
entojen aikana.

Rytmin vaihdos - unijakso viivästyy
Murrosiässä kehossa tapahtuu lukuisia normaaleja muu-
toksia, vuorokausirytmin muutos on vain yksi niistä. En-
nen puberteetti-ikää lapsi nukahtaa normaalisti noin klo 
20–21 aikaan. Murrosikä siirtää tätä rytmiä muutaman 
tunnin myöhäisemmäksi eli nukkumaanmeno siirtyy klo 
22:ksi tai klo 23:ksi. Tätä vuorokausirytmin muutosta kut-
sutaan luonnolliseksi unijakson viivästymiseksi, koska 
nukkumaanmenon tarve viivästyy muutamalla tunnilla. 
Tässä ei ole kysymys unettomuudesta, vaan aivan luon-
nollisesta tapahtumasta. Lisäksi on tärkeää ymmärtää 
myös, että unentarve ei kuitenkaan vähene eli se on kah-
deksasta yhdeksään tuntia yössä. 



32

Jos tätä luonnollista tapahtumaa ei tiedosteta tai siitä ei 
välitetä, vaikeuttaa se uuteen vuorokausirytmiin sopeutu-
mista ja riittävän unen saamista. Esimerkkinä tästä läksy-
jen luku myöhään illalla, seurustelu kavereiden kanssa tai 
nikotiinia ja/tai kofeiinia sisältävien tuotteiden nauttiminen. 
Myös ”univelan” takaisinmaksu viikonloppuina vaikeuttaa 
uuteen vuorokausirytmiin sopeutumista alkuviikosta.

Yöunella monta kilpailijaa – ajankäyttö hallintaan!
Yhteiskunta tällaisenaan vaikeuttaa kunnon yöunta mur-
rosiässä. Koulujen varhaisessa alkamisajassa ei oteta 
huomioon teini-ikäisen fysiologista vuorokausirytmin 
vaihdosta, ja näin yöuni jää pakostakin liian lyhyeksi. Olisi 
tärkeää saada teini-ikäisten koulun alkamisaika varhai-
sesta aamusta ainakin yhtä monta tuntia myöhemmäksi. 
Eri asiantuntijatahojen olisi käytettävä resurssejaan tämän 
tärkeän asian puolesta. Näin taattaisiin jokaiselle elintär-
keä asia: riittävä yöuni.
 Myös koulu ja perheen sisäiset paineet voivat häiritä 
nuoren unta. Erilaiset velvoitteet, kuten osa-aikatyö, ko-
tiaskareet ja läksyt, voivat rasittaa ja näin vähentää mah-
dollisuutta riittävään yöuneen. Murrosiässä voi olla vaikea 
vastustaa sosiaalisia paineita, ja tätä kautta voi tehdä 
elämässään vahingollisia valintoja, kuten yövalvominen, 
alkoholin käyttö, tupakointi ja huumeiden käyttö. Nämä 
valinnat haittaavat kunnon yöunta. Sen tähden aikuisen 
tukeva rooli on tärkeää, kun nuori harjoittelee valintojen 
tekoa, eikä vähiten unihygieniaa koskevissa asioissa.
 Nämä paineet ja murrosiässä tapahtuva unirytmin muu-
tos yhdessä aiheuttavat monelle nuorelle päiväväsymys-
tä. Monen nuoren on vaikeaa nousta aamuisin kouluun 
tai he nukahtelevat koulutuntien aikana, nukkuvat iltaisin 
ja viikonloppuisin tai kokevat ihmissuhteet vaikeina. Jos 
unen puute on jatkuvaa, myös onnettomuusriski liiken-
teessä ja työssä kasvaa.
 Fysiologiset muutokset, sosiaaliset paineet ja vaillinai-
nen kyky tehdä valintoja muodostavat musertavan yhdis-
telmän, joka riistää nuorelta riittävän yöunen. Nuori elää 
muutosten aikaa yrittäen sopeutua niihin sekä jatkuviin 
tunne-elämän heilahduksiin. Tässä herkässä muutospro-
sessissa jatkuva unenpuute hankaloittaa elämää vielä en-
tisestään.

Väliintulo ja hoito
Jos nuori on kohtuuttoman väsynyt päivisin, voi kyseessä 
olla muukin kuin pelkkä unen vähyys. Kyseeseen voi tulla 
esim. uniapnea tai narkolepsia. Uniapneassa ylähengitys-
tiet ahtautuvat unen aikana, johtuen esimerkiksi suurentu-
neista nielu- ja/tai kitarisoista. Narkolepsia on REM-unen 
häiriö, jonka oireita ovat tahaton nukahtelu, tunnereaktioi-
hin liittyvät lihasvoiman menetyskohtaukset (katapleksia) 
ja huonolaatuinen uni. Molemmat oireyhtymät voivat al-
kaa jo murrosiässä.
 Tunne-elämän ongelmat, esimerkiksi murrosiässä ylei-
nen masennus, voivat häiritä yöunta ja vastaavasti päivit-
täistä vireystilaa. Lisäksi tietyt sairaudet aiheuttavat union-
gelmia samoin kuin huumeiden ja alkoholin käyttö.

Kun uniongelma on määritelty, voidaan aloittaa hoito. 
Joskus uniongelmat ratkeavat vain nukkumistottumuksia 
muuttamalla. Jos ongelmat eivät kuitenkaan ratkea tapo-
jen ja valintojen muutoksella, on syytä ottaa yhteys alan 
asiantuntijaan. Esitietojen ja tutkimuksen avulla hän diag-
nosoi ongelman ja valitsee tarkoituksenmukaisimman 
hoidon.

Yleisimmät hoitomuodot
Teini-ikäisen uniongelmia voidaan hoitaa kahdella eri 
tavalla, kumpaankin niistä sisältyy hyvän unihygienian 
omaksuminen.

Kirkasvalohoito. Kirkasvalohoidossa asennetaan biolo-
ginen kello uudestaan käyttämällä hyväksi kirkasta valoa 
ja pimeyttä. Tämä hoito voidaan toteuttaa kotona. Nuori 
asettuu kirkasvalolampulle alttiiksi aamulla, jolloin keho 
saa merkin hereillä oloon. Illalla puolestaan valoja vä-
hennetään, jolloin keholle annetaan merkki valmistautua 
uneen. Valoterapiaa voidaan antaa kotona aivan tavalli-
sella lampulla tai erityisellä kirkasvalolampulla. Siitä saa 
enemmän tietoa alan asiantuntijalta.

Kronoterapia. Kronoterapia on vaativa hoitomuoto. Siinä 
tarvitaan vahvaa ja jatkuvaa motivaatiota sekä hoidettaval-
ta nuorelta että hänen vanhemmiltaan. Tässä hoitomuo-
dossa nukkumaanmenoaikaa siirretään 2-3 tunnilla joka 
ilta, kunnes on päästy tavoitteeseen eli optimaaliseen 
nukkumaanmenoaikaan. Jos nuori on käynyt nukkumaan 
klo 3 aamuyöstä, niin hoidon ensimmäisenä ”päivänä” 
nukkumaan menoa siirretään klo 6:ksi. Seuraavan kerran 
nukkumaan mennään klo 9 ja näin jatkaen, kunnes nuk-
kumaanmenoaika on 22 tai 23. Ja tämän jälkeen nouda-
tetaan tätä nukkumaanmeno aikaa poikkeuksetta. Hoidon 
voi aloittaa esimerkiksi loma-aikana.

Useimmiten näitä kahta hoitomuotoa yhdistellään, koska 
tulokset näyttävät lupaavimmilta, kun mukana on valoele-
mentti. Jos unirytmi ajan myötä pääsee lipsumaan ei-toi-
votulle tielle, voidaan hoito uusia.

Uniongelman voittaminen
Jotta ongelma voidaan ratkaista, on tunnistettava unen 
puutteen merkit. Näitä merkkejä ovat vaikeus nousta 
ylös aamuisin, ärtyneisyys iltapäivisin, nukahtelu päivän 
aikana, arvosanojen lasku tai ylipitkät unet viikonloppui-
sin. Tarkkaavaisuus- ja keskittymisvaikeudet muistuttavat 
ADHD-oireyhtymän oireita. Siihen oireistoon kuuluu kes-
kittymisvaikeuksien lisäksi nopeat mielialojen vaihtelut, 
ylivilkkaus (kykenemättömyys istua paikallaan pitempiä 
aikoja) tai aggressiivinen käyttäytyminen.
 Jos nuorella on ajokortti, on erittäin tärkeää muistuttaa 
häntä, ettei väsyneenä saa istua auton rattiin. Vanhem-
man vastuulla on auttaa nuorta tekemään viisaita valinto-
ja elämässään. Vapaa-ajan aktiviteeteista on syytä karsia 
pois vähemmän tärkeä ja varsinkin sellainen, joka suora-
naisesti kaventaa yöunta. Jos nuori on koulun ohella an-
siotyössä, olisi työn osuuden oltava vähäinen kouluviikon 
aikana ja keskittynyt viikonloppuihin.
 Nuoren koulunkäyntiin ja yleensä mielialoihin on syytä 
kiinnittää huomiota. Näin on mahdollista varhaisessa vai-
heessa puuttua unijakson viivästymiseen tai unihäiriöön. 
Jos uniongelma on jatkuva, on syytä ottaa yhteys unilää-
ketieteen asiantuntijaan oikean diagnoosin ja hoidon saa-
miseksi.
 Jos nuoren unitottumukset huolestuttavat, voi alan 
asiantuntijalta saada neuvoa ja apua oikeiden valinto-
jen teossa. Kiinnostus nuoren uneen ja unitottumuksista 
keskusteleminen samoin kuin mahdollinen asiantuntijan 
apu lisäävät tietoisuutta omasta unesta ja hyvinvoinnista. 
Tämä on erityisen tärkeää tasapainoiselle ja terveelle al-
kavalle aikuisuudelle.
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PIENEN LAPSEN UNI
Unen arvon lapselle näkee hänen leikissään, ilossaan 
ja elämänvoimassaan. Lapsi, joka ei saa kunnon yöun-
ta, muuttaa perheensä elämän painajaiseksi: hänelle 
tulee kehitys- tai käyttäytymishäiriöitä ja muut per-
heenjäsenet kärsivät tarpeettomasta rasituksesta.

On aivan sama, nukkuuko lapsi yksin, toisten sisarusten 
tai vanhempiensa kanssa samassa huoneessa, sillä se ei 
ole ratkaisevaa hyvälle unelle. Tärkeintä on huolehtia hy-
västä unihygieniasta. Ja tietenkin on havaittava ongelmat 
nukkumisessa ja yritettävä ratkaista ne.
 Lapsen nukkuminen saattaa askarruttaa monia van-
hempia silloin, kun he eivät ole tietoisia lapsen unen tar-
peesta. On täysin mahdollista, että jo puolivuotias lapsi 
nukkuu kokonaisen yön, vähintään yhdeksän tuntia kes-
keytyksettä. Lapsen unen tarve on yksilöllinen, mutta suu-
rimmalla osalla lapsista on kyky nukkua koko yö.

Lapsen nukkumisessa on ongelma, jos
•  lapsen kanssa joudutaan viettämään liikaa aikaa yrittä-

en auttaa häntä nukahtamaan
•  lapsi heräilee toistuvasti läpi yön unestaan
•  huono nukkuminen heijastuu lapsen käytöksessä ja 

mielialassa
•  vanhempi tai vanhemmat eivät saa itse riittävästi nuku-

tuksi ja kärsivät unen puutteesta
•  lapsen ja vanhempien välinen suhde alkaa kärsiä lap-

sen huonon yöunen takia

Suurin osa lapsen uniongelmista korjaantuu pienellä neu-
vonnalla ja terveellä järjellä. Toisinaan hyviä ohjeita voi 
saada kokeneelta lastenlääkäriltä ja joissain tapauksissa 
tarvitaan unihäiriöiden asiantuntijaa.

Nukkumaanmenorutiinit
Lapsen valmistaminen nukkumaan voi merkitä ahdistavaa 
eroa sekä lapselle että vanhemmalle. On aivan luonnollis-
ta, että vanhempi haluaa lohduttaa lastaan. Toisaalta taas 
nukkumaanmenorituaali voi olla hyvin antoisa yhdessä 
vietetty aika.
 Kun aikuinen suunnittelee nukkumaanmenorituaalia, 
hänen on hyvä ottaa huomioon, että siihen käytettävä 
aika olisi kymmenestä minuutista puoleen tuntiin. Toimin-
nan on hyvä olla jotain erityistä, mutta riehakkaat leikit tai 
kauhukertomusten lukeminen eivät sovi tähän ajankoh-
taan. Tällainen toiminta voi olla sadun lukeminen tai jokin 
rauhallinen leikki, jota leikitään vain ennen nukkumaan-
menoa. Lapsen on hyvä tietää tämän hetken aikaraja ja 
se, ettei aikuinen siitä tingi. Jos lapsi saa aina vielä yhden 
voileivän tai vielä yhden sadun lisää, hän oppii siirtämään 
nukkumaanmenoaikaa aina myöhäisemmäksi. Ilman uni-
rituaaleja lapsi voi iltaisin käyttäytyä levottomammin ja 
olla ärtyisämpi.

Yleisimmät uniongelmat
Jokainen meistä herää useita kertoja yössä varsinkin 
unennäköunen aikana (REM-uni). Yleensä heräämiset 
ovat lyhyitä, emmekä ole niistä tietoisia, vaan nukah-
damme välittömästi uudestaan. Pieni lapsi toimii eri ta-
valla. Herätessään unestaan lapsi voi pelästyä, tuntea 
turvattomuutta ja alkaa itkeä. On aivan luonnollista, että 
vanhemmat vastaavat tähän tarpeeseen. Vanhemmille 

saattaa tulla tarve auttaa lapsi takaisin uneen pitämäl-
lä sylissä, heijaamalla lasta tai käymällä lapsen viereen. 
Näin tekemällä he itse asiassa opettavat lapselle tämän 
nukahtamistavan. Käy helposti niin, ettei lapsi saa enää 
unta turvautumatta vanhempiinsa. Tätä sanotaan nukah-
tamisassosiaatio häiriöksi. Jos lapsella on tämä häiriö, on 
hänelle opetettava uusi tapa nukahtaa. Tällöin aikuisen 
läsnäolon nukahtamistilanteessa voi korvata esimerkiksi 
pehmolelulla tai unirievulla.
 Joskus aikuinen voi valittaa omaa väsymystään, koska 
hän on heijannut lastaan sylissään pitkin yötä. Joka ker-
ran, kun lapsi herää unestaan, aikuinen joutuu kantamaan 
häntä sylissään, kunnes lapsi nukahtaa. Tällöin lapsi on 
samaistanut nukahtamisen aikuisen sylissä oloon, eikä 
saa nukahdettua ilman aikuisen läsnäoloa.
 Joskus auto on ainoa paikka, jossa lapsi saa nukuttua 
päiväunet. Silloin aikuisen on ajeltava parisen tuntia, kos-
ka lapsi nukkuu ainoastaan liikkuvassa autossa. Tässä 
tapauksessa lapsi ei pysty nukahtamaan omaan vuotee-
seen, vaan on assosioinut nukahtamisen tietyn tyyppi-
seen liikkeeseen. Auton sijaan voivat kyseeseen tulla las-
tenvaunut tai keinuteltava kehto. 

Uniongelmien korjaaminen
Lähtökohta on se, että lapsi oppii nukahtamaan ilman 
vanhempiensa apua. Jos lapsi oppii nukahtamaan aina 
sylissä kannettuna tai heijattuna, hän ei osaa nukahtaa 
enää itsekseen unesta herättyään. Kun hän herää unesta 
ja alkaa itkeä ja hänet otetaan syliin, niin näin vain vah-
vistetaan tätä tottumusta. Lapsen on sen jälkeen vaikea 
oppia nukahtamaan itsekseen.
 Tämä voi olla vanhemmille ristiriitaista, koska he halu-
avat lohduttaa itkevää lasta, mutta myös opettaa hänet 
nukahtamaan itsekseen. Tarkoitus ei ole, että lapsen an-
netaan itkeä yksinään. Aina on ensin huolehdittava, että 
itkevällä lapsella on kaikki kunnossa, ettei hän ole sairas, 
nälkäinen tai märissä vaipoissa. Tarkoitus on opettaa lasta 
nukahtamaan helpommin ja luonnollisemmin ilman tun-
netta hylätyksi tulemisesta.
 Lapsen uudelleen opettaminen nukahtamaan tapahtuu 
johdonmukaisesti sekä öisin että päivisin. Luontevinta oli-
si aloittaa opetus yöunille mentäessä, mutta myös päivä-
unista voidaan aloittaa. Kun uudelleen opettelu aloitetaan, 
on syytä ensin painaa mieleen, että kyse ei ole lapsen hyl-
käämisestä. Johdonmukaisella toiminnalla rohkaisten ja 
vahvistaen opetetaan lapsi nukahtamaan itsekseen. Aina 
on myös ennen toimimista odotettava, että lapsi itkee. Jos 
valitaan tutti lohdukkeeksi, on syytä huomioida se, että 
myöhemmin se saattaa pudota yöllä montakin kertaa sän-
gystä, eikä näin ole saatavilla lapsen herätessä.
 Lapsen voi antaa imeä tuttia, kun häntä rauhoitetaan 
unille, ja tutin voi varovasti ottaa pois lapsen suusta en-
nen kuin hän nukahtaa. Silloin hän ei opi assosioimaan 
nukahtamista tutin imemiseen eikä välttämättä kaipaa tut-
tia herätessään yöllä. Parempi vaihtoehto olisi uniriepu tai 
pehmolelu, sillä ne ovat yleensä saatavilla jos ja kun lapsi 
heräilee yöllä.

Syöminen ja juominen yöaikana
Liiallinen yöruokinta on yleensä ongelmana imeväisillä ja 
pienillä lapsilla. Liiallinen yösyöttäminen tarkoittaa sitä, 
että alle puolivuotias syö useammin kuin kerran yössä 
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sekä sitä, että yli puolivuotias syö kerrankin yössä.
 Jos lapsi on nälkäinen yöaikaan, hän voi herätä lu-
kuisiakin kertoja syömään, eikä saa unta ennen kuin on 
tullut ravituksi. Jos lapsi tottuu aterioimaan öisin, hän voi 
vaatia silloin ruokaa, vaikkei ravitsemuksellisesti tarvitsi-
sikaan sitä. Tällöin vanhempien tehtävä on totuttaa lasta 
aterioimaan sopivampana vuorokauden aikana.
 Jos noin puolivuotias tai sitä vanhempi lapsi ottaa nes-
tettä enemmän kuin 2,5 desilitraa yön aikana, hän saa 
luultavasti enemmän nestettä kuin tarvitsisi. Samoin jos 
lasta imetetään useammin kuin pari kertaa yössä tai jos 
imetys kestää kerrallaan enemmän kuin 2-3 minuuttia. 
Nopein tapa varmistaa, saako lapsi turhaan nesteitä, on 
tarkistaa hänen vaippansa. Jos se on aina läpimärkä, kun 
lapsi herää öisin, on hänellä yöaikainen syömishäiriö.
 Silloin kun lapsi syö jo kiinteää ruokaa, on hänelle hyvä 
tarjota kunnon iltapala. Puuro marjojen kera on hyvä aloi-
tusruoka. Jos lapsi saa iltaisin vain esim. tuttipullollisen 
maitoa, tuo se aluksi kylläisen olon, mutta ei pidä nälkää 
koko yötä. Näin lapsi voi herätä yöllä todelliseen nälkään.
 Yöllä syöttäminen lopetetaan vähitellen. Ensiksi pyri-
tään vähentämään syöttökertoja. Imeväisikäisen syöttö-
väliä pyritään pidentämään kahdeksi tunniksi ensimmäi-
senä yönä. Seuraavana yönä välin tulisi olla kaksi ja puoli 
tuntia, ja näin jatketaan väliä koko ajan pidentäen kunnes 
koko yöruokinnasta on päästy eroon. Se vaatii vähintään 
parisen viikkoa aikaa, riippuen siitä, mikä lähtötilanne oli. 
Jos lapsi on pulloruokinnassa, voidaan kerralla annetta-
van nesteen määrää lisätä ja yösyöttökertoja harventaa.

Lasten unen tarve
Lapsi saa silloin tarpeeksi unta, kun hän herää virkeänä 
ja hyväntuulisena. Seuraavassa joitakin viitteellisiä aikoja 
unelle eri ikäryhmissä.

alle 2-vuotiaat 11-14 h
3-4-vuotiaat  10,5-13 h
5-8-vuotiaa  9,5-12 h
12-vuotiaat  9-11,5 h

Lapsi ja rajat
Rajojen kokeilu alkaa yleensä kahden vuoden iässä. Kun 
lapsi kieltäytyy menemästä nukkumaan, viivyttelee tai 
vaatii vanhempaa jäämään viereensä koko ajan pitem-
mäksi aikaa, on kyse rajoista. Rajojen kokeilu voi tulla 
esiin iltaisin nukkumaan mentäessä, päivisin päiväunille 
mentäessä tai yöllä herätessä.
 Aikuinen on se, joka tietää, milloin lapsen on käytävä 
nukkumaan, vaikka lapsi vastustelisikin ja vaikuttaisi pirte-
ältä. Lapsi voi olla hyvin luova vaatimuksissaan: Vielä yksi 
hali, tärkeän salaisuuden kertominen tai mikä tahansa, 
joka vain siirtää nukkumaanmenoa. Johdonmukainen ja 
määrätietoinen ote aikuiselta estää näiden lukuisten vaa-
timusten vahvistumista. Aikuinen on aina se, joka asettaa 
rajat ja pitää kiinni niiden noudattamisesta.
 Vähän isompi lapsi, joka pääsee itse pois vuoteestaan, 
ei välttämättä huuda vanhempiaan luokseen vaan nousee 
itse pois vuoteestaan. Tällöin voi huoneen ovelle asettaa 
portin, jolloin lapsi ei pääse pois huoneestaan. Hänelle voi 
luvata, että portti otetaan pois ja huoneen ovi aukaistaan, 
jos hän pysyy vuoteessaan. Jos lapsi pääsee kapuamaan 
portin yli, on ehkä välttämätöntä pitää huoneen ovi suljet-
tuna koko yö. Tarkoituksena ei ole pelästyttää lasta. Lasta 
voi rauhoitella oven takaa, mutta tässäkin menetelmässä 

on aina syytä odottaa ensin ennen kuin reagoi ja sitten 
pidentää reagointivälejä.
 Isomman lapsen ollessa kyseessä, voi riittää pelkkä 
varoitus, että ovi suljetaan, ellei hän pysy vuoteessaan. 
Tässäkin menetelmässä on oltava johdonmukainen, sillä 
tarkoituksena on opettaa lapselle uusi tapa mennä nuk-
kumaan.
 Ovi- ja porttimenetelmä on tarkoitettu lapsille, jotka ei-
vät pysy vuoteessaan nukkumaanmenoaikana. Isommille 
lapsille voi käyttää myös palkitsemismenetelmää. Lasta 
kiitetään, kun hän toimii toivotulla tavalla. Aikuinen pitää 
johdonmukaisesti huolta siitä, että rajoja noudatetaan. 
Tärkeää on se, että varsinkin opetteluvaiheessa ovat mu-
kana kaikki, jotka lasta hoitavat säännöllisesti tai sitten 
satunnaisesti.

Ohjeita pienen lapsen unihygieniaan
•  noudata yhdenmukaisia päivittäisiä rutiineja
•  harjoita jotakin rentouttavaa toimintaa ennen nukku-

maan menoa
• älä korvaa läsnäoloasi TV:lla tai videolla nukkumaanme-

noaikana
•  TV:n, videon tai tietokoneen kautta tulevan tarjonnan on 

oltava kullekin ikäkaudelle sopivaa
•  älä anna lapsen nukahtaa tuttipullon kanssa, imetettä-

essä, syliin tai keinuttamiseen
• vältä antamasta lapselle kofeiinipitoisia tuotteita (esim. 

suklaa, kaakao, virvoitusjuomat) tai muita piristeitä, 
esim. jotkut yskänlääkkeet tai limakalvojen turvotusta 
vähentävät lääkkeet

On tärkeää ymmärtää, että suurin osa lasten uniongelmis-
ta ei johdu huonosta vanhemmuudesta. Ei myöskään sii-
tä, että lapsi olisi fyysisesti tai psyykkisesti sairas.
 Jos lapsen uniongelmat jatkuvat huolimatta ohjeiden 
noudattamisesta tai on kysymyksiä, jotka vaivaavat, on 
syytä kertoa niistä terveydenhuoltohenkilöstölle.

Lapsi, joka nukkuu hyvin, nukahtaa helposti, herää har-
voin öisin, on todennäköisesti iloinen koko pitkän päivän. 
Mitä paremmin lapsi nukkuu, sitä onnellisempi on koko 
perhe.

Kuorsaava lapsi
Noin 20–30 % lapsista kuorsaa joskus nukkuessaan. Asi-
antuntijat puhuvat primaarista kuorsauksesta, joka on 
harmitonta, ja uniapneasta johtuvasta kuorsauksesta, jol-
la voi olla vakaviakin seurauksia lapselle.
 Jos lapsi on terve, ei hänen kuorsaamisensa vaadi mi-
tään toimenpiteitä. Säännöllisesti kuorsaavista ja suu auki 
nukkuvista lapsista 10–30 % kärsii uni- tai hengityshäiriös-
tä. On tärkeää havaita poikkeamat normaalista nukkumi-
sesta, jotta voi hakeutua ajoissa asiatuntijan luo.
 Kuorsaava lapsi, jolla on hengityskatkoksia unen ai-
kana, voi sairastaa obstruktiivista uniapneaa (Obstructi-
ve Sleep Apnea Syndrome, OSAS). Kaikista alle koulu-
ikäisistä lapsista noin 0,5-1 % kärsii tästä oireyhtymästä. 
Tässä oireyhtymässä lapsi kuorsatessaan haukkoo usein 
henkeään tai korskahtaa, ja näyttää siltä kuin hänen palle-
ansa painuisi sisäänpäin sisäiänhengitysyritysten aikana. 
Tähän kuuluu myös hengityskatkoksia unen aikana. Ne 
johtuvat ilmateiden ahtautumisesta tai jopa sulkeutumi-
sesta.
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Lasten uniapnea
Uniapnean tarkasta esiintymisestä imeväisikäisillä tietä-
mys on toistaiseksi puutteellista. Hengitystä ahtauttavia 
apneoita esiintyy usein ennenaikaisena syntyneillä ja täy-
siaikaisena syntyneillä harvemmin. Apneaoireilu lisääntyy 
kahden, kolmen kuukauden ikään asti ja alkaa tämän jäl-
keen vähetä. Puolivuotiaista kuusivuotiaisiin lapsiin uniap-
neaa on arvioitu esiintyvän vähintään 2 %:lla. Imeväisillä 
vaikea-asteisen uniapneataudin tiedetään voivan johtaa 
henkiseen kehitysvammaisuuteen, kasvuhäiriöön, kuop-
parintaan tai keuhkosydänvikaan.

Obstruktiivinen uniapnea. Voi aiheuttaa lapselle unihäiri-
öitä ja päiväaikaan käyttäytymishäiriöitä. Hoitamattomana 
sairaus voi johtaa erilaisiin ongelmiin koulussa, viivästy-
neeseen pituuskasvuun ja jopa sydämen rytmihäiriöihin 
laskemalla veren happipitoisuutta. Obstruktiivista uniap-
neaa esiintyy sekä tytöillä että pojilla.

Obstruktiivisen uniapnean oireita
• Lapsi nukkuu epätavallisessa asennossa, pää voi roik-

kua vuoteen ulkopuolella tai lapsi haluaa pääpuolen 
korotetuksi tyynyillä.

• Hän kuorsaa äänekkäästi ja säännöllisesti ja nukkuu 
suu auki.

• Lapsella on unen aikana lyhyitä hengityskatkoksia, joi-
ta seuraa korskahdus, hengen haukkominen tai herää-
minen.

• Hän hikoilee runsaasti unen aikana ja hänen unensa 
on rauhatonta.

• Lapsen on vaikea herätä aamuisin, vaikka yöuni on ol-
lut kyllin pitkä.

• Hänellä voi olla päänsärkyä usein, varsinkin aamuisin.
• Lapsi on ärtyisä, aggressiivinen, oikea känkkäränkkä.
• Hän voi torkahdella päivällä tai olla puoliunessa.
• Lapsella on ongelmia koulussa. 
• Lisäksi lapsella voi olla käyttäytymishäiriöitä, jotka viit-

taavat ADHD-oireyhtymään (Attention Deficit Hyperac-
tivity Disorder, ADHD).

Jotkut uniapneasta johtuvista oireista ovat samantyyppi-
siä kuin ADHD-oireistossa, kuten vaikeus keskittyä, liialli-
nen toimeliaisuus ja hermostuneisuus. Joskus voi käydä 
niinkin, että uniapneasta kärsivän lapsen oireet diagno-
soidaan ADHD:ksi. Niinkin voi käydä, että joku lapsi kär-
sii näistä molemmista oireistoista, jolloin obstruktiivinen 
uniapnea pahentaa ADHD:n oireita. Jos lapsi kärsii jois-
takin yllämainituista oireista, on syytä keskustella lasten-
lääkärin kanssa siitä, tarvitseeko lapsi unilääketieteen asi-
antuntijan apua.

Mitä tapahtuu hengityskatkoksen aikana
Lihakset rentoutuvat unen aikana. Joillakin obstruktiivista 
uniapneaa potevilla lapsilla ylempiä hengitysteitä ympä-
röivät lihakset rentoutuvat liikaa ja keskeyttävät hengitys-
liikkeen. Joillain lapsilla henkitorven yläosa on kapeampi 
kuin normaalisti ja unen aikana rentoutuessa sulkeutuu 
kokonaan. Kummassakin tapauksessa lapsen yrittäes-
sä hengittää hänellä on samantyyppinen kokemus kuin 
yrittäisi imeä juotavaa vettyneellä ja löysällä pillillä. Hengi-
tyksen taas alkaessa voi kuulla syviä haukkomisia, jotka 
saattavat kukin herättää lapsen hetkiseksi.

Kaikki mikä aiheuttaa ilmateiden kapenemisen tai veltos-
tumisen lisää riskiä sairastua obstruktiiviseen uniapne-
aan. Näitä ovat esimerkiksi suurentuneet nielu- tai kitari-
sat taikka rakenteelliset epäsuhdat kasvoissa tai leukojen 
alueella. Tyypillistä obstruktiivista uniapneaa sairastavalle 
lapselle on se, että hänellä on kapea ja korkea kova suu-
laki.
 Uniapnea on melko yleistä Downin syndroomaa tai 
muita synnynnäisiä kehityshäiriöitä sairastavilla, koska 
kehityshäiriöt vaikuttavat hermostoon ja kasvojen anato-
miaan.
 Allergia tai tukkoinen nenä aiheuttavat kuorsausta, mut-
ta ovat harvemmin syynä obstruktiiviseen uniapneaan. 
Toisaalta lapsille, joilla on obstruktiivinen uniapnea, voi 
rauhoittava lääkitys aiheuttaa kuorsausta tai hidasta hen-
gitystä.

Diagnosointi
Obstruktiivisen uniapnean toteamiseksi tai poissulkemi-
seksi tarvitaan polysomnografia (PSG). Se tehdään yön 
aikana unilaboratoriossa. Lapseen kiinnitettävien anturien 
avulla tutkitaan hänen aivojensa toimintaa, raajojen liikkei-
tä, lihasten aktiivisuutta, sydämen toimintaa, hengitystä ja 
nukkumisasentoa. Tämä tutkimus ei aiheuta kipua tai va-
hingoita lasta millään tavalla. Se on välttämätön oikean 
diagnoosin varmistamiseksi ja tarkoituksenmukaisen hoi-
don aloittamiseksi.

Hoito
Kirurgia. Monella lapsella suurentunut kitarisa tai suuren-
tuneet nielurisat ovat syynä obstruktiiviseen uniapneaan, 
ja tällöin hoitona on niiden poistaminen. Myös muita ki-
rurgisia toimenpiteitä voidaan harkita, jos obstruktiivisen 
uniapnean syynä ovat anatomiset seikat. Tosin ne tulevat 
harvemmin kyseeseen.
 Joskus kirurgiset toimenpiteet vaikuttavat kuorsaami-
sen loppumiseen, mutta eivät paranna uniapneaa. Jonkin 
aikaa kirurgisen operaation jälkeen on syytä tehdä uudel-
leen polysomnografia (PSG), jolloin voidaan varmistaa 
obstruktiivisen uniapnean paraneminen.

Oikomishoito. Oikojahammaslääkärin osuus on keskei-
sen tärkeä suulaen rakenteellisissa ongelmissa. Riittävän 
ajoissa aloitetulla hoidolla, jossa pyritään levittämään lap-
sen kapeaa, kovaa suulakea, saadaan aikaan hyviä tulok-
sia.

Muut hoidot. CPAP–hoidossa happea annetaan ylipai-
neella pienen maskin avulla hengitysteihin unen aikana. 
Tämä paineella tuleva ilma estää nielua sulkeutumasta. 
CPAP-hoitoa käytetään silloin kun nielu- ja kitarisojen 
poisto tai oikojahammaslääkärin toimenpiteet ovat pois-
suljettuja tai ne eivät ole parantaneet uniapneaa. 
 Vaikeissa tapauksissa hoito voidaan aloittaa ylipaine-
hengityshoidolla ja liittää siihen kirurgiset ja/tai oikoja-
hammaslääkärin toimenpiteet. Kun näillä toimenpiteillä 
on saatu aikaan ylähengitysteihin enemmän tilaa, voidaan 
ylipainehengityshoito lopettaa.

Elämäntapojen muutos. Joskus obstruktiivinen uniap-
nea voi johtua ylipainosta, jolloin painonpudotus on tar-
koituksenmukainen hoito. Siihen liitetään myös säännölli-
nen liikunta ja uusien ruokailutottumuksien opettelu.



36

MASENNUS JA UNI
Uniongelmat tai päiväaikainen väsymys voivat johtua ul-
koisista tekijöistä kuten  melusta. Tai ne voivat olla yh-
teydessä tiettyyn elämäntilanteeseen, esimerkiksi lapsen 
syntymään tai työttömäksi joutumiseen. Jossain tapauk-
sissa uniongelmat liittyvät mielialoihin, varsinkin masen-
nukseen.

Ihmiset kärsivät yhä enenevässä määrin masennuksesta. 
Se on sairaus, joka vaikuttaa tapaamme kokea itsemme ja 
se vaikuttaa koko kehomme toimintoihin. Univaikeudet ovat 
vain yksi masennuksen oireista.

Muita mahdollisia oireita ovat:
• alavireisyys, alakuloinen mieliala lähes vuorokauden ym-

päri ja lähes päivittäin kiinnostuksen puute tai kyvyttö-
myys innostua asioista, jotka ennen tuottivat mielihyvää

• merkittävä painonvaihtelu, joko lihominen tai laihtuminen
• voimattomuus
• keskittymisvaikeudet tai vaikeus tehdä päätöksiä
• elämänhalun katoaminen, jopa itsemurha-ajatukset

Unettomuus ei välttämättä merkitse masennusta
Masennus on vain yksi syy univaikeuksiin. Muita syitä on esi-
merkiksi obstruktiivinen uniapnea (Obstructive Sleep Apnea 
Syndrome eli OSAS), jossa unenaikaiset hengityskatkokset 
aiheuttavat heräilyä, levotonta yöunta ja päiväaikaista väsy-
mystä.
 Toinen unihäiriöitä aiheuttava sairaus on levottomat jalat 
-oireyhtymä (Restless Legs Syndrome, RLS) ja siihen mah-
dollisesti liittyvä periodinen raajaliikehäiriö (Periodic Limb 
Movement Disorder, PLMD). Tässä sairaudessa henkilöllä 
on unen aikana raajojen, yleensä alaraajojen pakkoliikkeitä, 
jotka estävät kunnon yöunen.
 Nämä eivät ole ainoita syitä univaikeuksiin. Jos univai-
keudet tai unettomuus ovat pääoire, on syytä ottaa yhteys 
lääkäriin, joka auttaa selvittämään uniongelman alkuperän. 
Joskus oireet vaativat unitutkimuksen laboratoriossa..

Myös masennuksesta kärsivällä on poikkeamia sekä syväs-
sä että unennäköunessa. Silloin unen rekisteröinti auttaa 
lääkäriä varmistamaan diagnoosin ja valitsemaan tarkoituk-
senmukaisen hoidon, varsinkin siinä tapauksessa, että hen-
kilöllä on sekä masennusta että unettomuutta.
 Lääkäri haastattelee myös koko sairaushistorian. Usein 
hyötyä on myös siitä, että potilas pitää muutaman viikon ajan 
unipäiväkirjaa, johon hän kirjaa tarkasti unitottumuksensa 

ja uneen liittyvät ongelmat Tämä auttaa lääkäriä määrittele-
mään minkä tyyppisestä masennuksesta on kysymys.
 Masennuksen oire esimerkiksi nuorehkolla, 30–40-vuoti-
aalla henkilöllä on nukahtamisvaikeudet. Iäkkäämmällä, yli 
40-vuotiaalla masennuksen oire on taasen unettomuus aa-
muyön puolella. Tämän diagnoosin voi tehdä iän perusteella. 
 Jos uniongelman takana on unihäiriö, lääkäri valitsee sii-
hen tarkoituksenmukaisen hoidon. Jos kuitenkin uniongelmi-
en taustalla on masennus, lääkäri voi aloittaa masennuksen 
hoidon ja tarvittaessa ohjaa erikoislääkärin luo jatkohoitoon.

Masennus on syynä uniongelmiin
Jos masennus on syynä uniongelmiin, aloitetaan masennuk-
sen hoito ensin. Masennukseen on olemassa monia hyviä 
hoitoja. Esimerkkeinä keskustelu tai psykoterapia ja lääke-
hoito. Lievemmissä tapauksissa, silloin kun masennus ei ole 
kroonista, voi pelkkä psykoterapia tulla kysymykseen. Jos 
henkilöllä on useampia masennusjaksoja ja ne ovat syvem-
piä, parhaana hoitomuotona pidetään masennuslääkitys-
tä ja psykoterapiaa yhdessä. Lääkäri voi aloittaa hoidon ja 
tarpeen vaatiessa lähettää psykiatrin luo, jonka erikoisalaa 
masennuksen hoito on.

Masennuksesta johtuvan unettomuuden lääkehoito
Kun masennusta ja siitä johtuvaa unettomuutta hoidetaan 
lääkkeillä, on valittava oikea lääke ja oikea annos, jolloin lää-
ke vaikuttaa molempiin oireisiin toivotulla tavalla. Vanhem-
mista masennuslääkkeistä doksepiini ja trimipramiini ovat 
osoittautuneet hyviksi vaihtoehdoiksi silloin, kun masennus 
aiheuttaa myös unettomuutta.

Hyvä unihygienia
Hyvän unihygienian noudattaminen on tärkeää, olipa ky-
seessä masennus tai jokin muu nukkumista häiritsevä tekijä. 
Ohjeita on syytä noudattaa joka päivä, olipa kyseessä vapaa- 
tai työpäivä. Vuoteessa ei ole syytä viettää pidempiä aikoja, 
unta odotellen, vaan juuri sen ajan, kun on unessa. Unen 
odottelu voi päinvastoin estää nukahtamisen. 
   
Yhteenveto
Jos sinulla on univaikeuksia tai nukahtelet päiväaikaan hel-
posti, pohdi onko sinulla edellä mainittuja masennukseen 
liittyviä piirteitä. Jos niitä on useampia, on siitä syytä maini-
ta lääkärille. Hän tutkii sinut tarkemmin ja voi mahdollisesti 
yhdessä erikoislääkärin kanssa valita tarkoituksenmukaisim-
man hoidon. 

UNI JA SYDÄN- JA VERENKIERTOSAIRAUDET
Uni on levon aikaa koko elimistölle. Sydän, joka työsken-
telee taukoamatta päivät ja yöt, hidastaa toimintaansa 
unen ajaksi. Unen ja sydämen työskentelyn välinen suh-
de toimii molempiin suuntiin. Sydänsairaudet häiritsevät 
normaalia unta ja unenaikaiset häiriöt altistavat useille 
sydän- ja verisuonisairauksille.

Uni jakautuu kahteen vaiheeseen: REM-uneen (Rapid Eye 
Movement), jota kutsutaan myös unennäköuneksi ja ei-REM-
uneen. Kun ihminen nukahtaa, uni alkaa yleensä kevyellä ei-
REM-unella, jota on noin 80 % nukutusta ajasta. Tämän unen 
aikana sydämen lyöntitiheys, hengitysfrekvenssi ja verenpai-
ne laskevat. REM-unen aikana sekä sydämen lyöntitiheys että 
hengitystiheys vaihtelevat. Joka kerran kun ihminen herää 

unestaan, vaikkakin vain lyhyeksi aikaa, hänen sydämensä 
lyöntitiheys kasvaa ja verenpaine nousee, ja tällöin sydämen 
täytyy työskennellä kovemmin. Aamulla herätessä nämä mo-
lemmat arvot nousevat ja pysyvät korkeammalla tasolla koko 
hereilläoloajan.

Uni ja sydänsairaus
Unen, unihäiriön ja sydänsairauden välillä on selvä yhteys, 
vaikkakaan sitä ei vielä pystytä yksityiskohtaisesti selvittä-
mään. Jo nyt on todettu lisääntynyt riski kuolla sydänkohtauk-
seen ensimmäisten tuntien aikana heräämisen jälkeen aamu-
päivällä. Tämä johtunee sydämen työtaakan lisääntymisestä 
heti heräämisen jälkeen. Useat tutkimukset ovat löytäneet 
yhteyden unenaikaisten hengityshäiriöiden suhteesta kohon-
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neeseen verenpaineeseen, lisääntyneeseen sydäntautiriskiin 
sekä lisääntyneeseen aivoinfarktiriskiin. Itse asiassa hoidet-
taessa erilaisia unenaikaisia hengityshäiriöitä vähennetään 
mahdollisuutta sairastua sydän- ja verisuonitauteihin.

Korkea verenpaine 
Tutkimukset ovat tuoneet esiin yhteyden korkean veren-
paineen (hypertensio)ja obstruktiivisen uniapnean välillä. 
Obstruktiivisesta uniapneasta kärsivillä on usein myös korkea 
verenpaine. Uniapneasta kärsivillä henkilöillä on unensa aika-
na lukuisia hengityskatkoksia. Kun nielu sulkeutuu, hengitys 
pysähtyy ja veren happipitoisuus laskee. Vähentynyt hapen-
saanti sekä sydämen lyöntitiheyden kasvu ja verenpaineen 
kohoaminen yöllisten heräämisten yhteydessä lisäävät sy-
dämen työtaakkaa. Yönaikainen verenpaineen jatkuva koho-
aminen saattaa johtaa verenpainetautiin.
 Kohonnut verenpaine on syytä hoitaa, koska se puoles-
taan altistaa sydänkohtauksille, sydämen vajaatoiminnalle ja 
aivoinfarktille. Pelkästään kohonneen verenpaineen hoito ei 
ole riittävää, jos sen taustalla on jokin unihäiriö, esimerkiksi 
obstruktiivinen uniapnea. Verenpainelääkitys ei välttämättä 
tehoa, jos perussyy jää hoitamatta. Sen vuoksi kohonneen 
verenpaineen syy on tutkittava.

Sepelvaltimotauti
On olemassa selvä yhteys hengitysongelmia aiheuttavien uni-
häiriöiden ja sydän- ja verisuonisairauksien välillä. Obstruk-
tiivisesta uniapneasta kärsivät sairastavat muita useammin 
sepelvaltimotautia. Se johtuu siitä, että tämä oireyhtymä ai-
heuttaa kohonnutta verenpainetta, joka puolestaan altistaa 
sepelvaltimotaudille. Toinen tekijä on sen aiheuttamat yölliset 
heräämiset, jotka rasittavat sydäntä ja näin pahentavat jo ole-
massa olevaa sydänsairautta.
 Valtimot kuljettavat verta, johon happi on sitoutunut, mm. 
sydänlihakseen. Sepelvaltimotaudissa valtimot ovat ahtautu-
neet ja näin hapensaanti on rajoittunutta. Jos henkilöllä on 
lisäksi uniapnean oireistoa, hänen verensä happimäärä las-
kee hengityskatkoksen aikana. Heräämisvaiheessa verenpai-
ne kohoaa ja sydämen lyöntitiheys kasvaa, ja näin sydämen 
työtaakka lisääntyy. Ja happea on veressä vähän juuri silloin, 
kun sydän sitä tarvitsisi. Nämä hapettomat tilat aiheuttavat 
muutoksia sydämeen ja ovat nähtävissä sydänfilmissä.
 Henkilöillä, joilla on ollut sydäninfarkteja, saattaa olla myös 
obstruktiivinen uniapnea, ja se puolestaan hidastaa sydänin-
farktista toipumista. Tutkimukset osoittavat, että obstruktiivi-
nen uniapnea lisää kuolleisuutta sydänverisuonitauteihin ja 
puolestaan obstruktiivisen uniapnean hoito vähentää sitä.

Sydämen vajaatoiminta
Sydämen vajaatoiminta on kyseessä silloin, kun sydän on 
vaurioitunut eikä pysty pumppaamaan verta tarpeeksi tehok-
kaasti. Unenaikaiset hengityskatkokset voivat aiheuttaa sydä-
men vajaatoimintaa sekä olla seurauksena siitä. Tutkimusten 
mukaan obstruktiivinen uniapnea on merkittävä riskitekijä 
sydämen vajaatoiminnan kehittymiseen. Jos henkilöllä on 
sepelvaltimotaudin tai kohonneen verenpaineen aiheuttama 
sydämen vajaatoiminta, niin vajaatoiminta pahenee, jos hen-
kilö sairastuu uniapneaan. Heikentynyt sydänlihas ei kestä 
obstruktiivisen uniapnean tuomaa lisärasitusta. 
 Noin 40 %:lla sydämen vajaatoimintaa sairastavista on 
myös unenaikainen hengityskatkoshäiriö nimeltä sentraali-
nen uniapnea. Sentraalisessa uniapneassa ei nielu sulkeudu 
unen aikana, mutta säätelyhäiriön aikana ei esiinny hengitys-
liikkeitä. Sentraaliseen uniapneaan kuuluvat myös jatkuvat 
heräämiset sekä happimäärän lasku. Heräämiset lisäävät sy-
dämen työtä ja nostavat verenpainetta, mikä lisää sydämen 
vajaatoimintaa, ja tämä lisää sentraalista uniapneaa ja sydä-
men rasittumista.
 Tämä noidankehä katkaistaan hoitamalla sydämen vajaa-
toiminta perusteellisesti. Se ehkäisee sentraalisen uniapnean 

kehittymisen. Jos uniapnean oireita ilmenee vajaatoiminnan 
hoidosta huolimatta, on sentraalinen uniapnea hoidettava 
asianmukaisesti. Uniapnean hoito parantaa sydämen toimin-
taa ja unen laatua.

Aivoinfarkti
Aivoinfarktissa osa aivoja vaurioituu, koska vereen sitoutu-
neen hapen tulo aivoihin vähenee tai estyy kokonaan. Kohon-
nut verenpaine on aivoinfarktin tärkein riskitekijä. Obstrukti-
ivinen uniapnea voi aiheuttaa verenpainetaudin ja se voi 
aiheuttaa suoraan aivoinfarktin, koska uniapnean aikana ve-
ren virtaus aivoihin heikkenee ja veren happipitoisuus laskee.
 Unenaikaiset häiriöt ja myös obstruktiivinen uniapnea voi-
vat alkaa aivoinfarktin jälkeen. Obstruktiivisessa uniapneassa 
yöuni on häiriintynyttä, ja se aiheuttaa voimakasta väsymystä 
ja henkisen suoritustason laskua. Nämä seikat puolestaan 
saattavat estää aivoinfarktista toipumista. Mikäli aivoinfarktin 
saanut potilas kuorsaa äänekkäästi ja hänellä epäillään unen-
aikaisia hengityskatkoksia, olisi hänelle syytä tehdä unirekis-
teröinti. Jos siinä todetaan merkittävä uniapnea, olisi syytä 
aloittaa nenän kautta annettava ylipainehengityshoito (nenä-
CPAP).

Sydän ja verenkiertosairauksien yhteys
Kuten aiemmin on todettu niin unenaikaiset hengityshäiriöt 
voivat suoraan aiheuttaa sydäntaudin. Sydämen vajaatoi-
mintaa seuraa usein myös hengenahdistus, joka puolestaan 
vaikeuttaa nukahtamista tai estää yhtäjaksoisen yöunen. 
Hengenahdistus yleensä pahenee makuuasennossa, koska 
alaraajoista tuleva verimäärää saattaa lisätä sydämen kuor-
mitusta. Tätä oiretta kutsutaan orthopneaksi (hengenahdis-
tus makuuasennossa), ja kohtauksittain ilmenevä yöllinen 
dyspnea on heräämistä hengenahdistukseen. Potilaat voivat 
kokea nämä oireet unettomuutena. Sydämen vajaatoiminta 
näine komplikaatioineen herättää potilaassa huolta ja ahdis-
tusta tulevasta mahdollisesta sydäninfarktista ja oman sairau-
den kroonistumisesta. Pelkästään tällainen huoli ja ahdistus 
aiheuttavat kroonista unettomuutta. Kaiken kaikkiaan unen 
ja sydämen toiminnan suhde on niin moninainen, että se on 
aina syytä selvittää erittäin tarkoin ja kaikin hoidollisin keinoin 
taata sydän- ja verisuonisairauksia poteville kunnon yöuni.

Hyvä uni – terve sydän
Terveen ja toimivan sydämen säilyttämiseksi voi tehdä mo-
nia asioita: syödä terveellisesti eli välttää nopeasti imeytyviä 
hiilihydraatteja, pitää painonsa kurissa, liikkua säännöllisesti, 
käydä säännöllisesti lääkärintarkastuksissa ja nukkua sopi-
van pituisia, laadukkaita yöunia.
 Jos henkilöllä on sydänoireita, on tärkeää poissulkea unen-
aikaiset hengityshäiriöt, esimerkiksi obstruktiivinen uniapnea. 
Jos henkilö sairastaa verenpainetautia tai sydän-verisuonitau-
tia (verisuonten ahtautumista, angina pectorista tai aivoinfark-
tia), hänen on hyvä keskustella lääkärin kanssa mahdollisen 
obstruktiivisen tai sentraalisen uniapnean poissulkemisesta. 
Toinen yleinen vaiva sepelvaltimotautia potevalla on levotto-
mat jalat -oireyhtymä (Restless Legs Syndrome, RLS). Levot-
tomien jalkojen hoito parantaa yöunen laatua ja sitä kautta 
kokonaisterveydentilaa ja elämänlaatua.

Jos lääkäri epäilee potilaallaan unihäiriötä, hän voi ohjata po-
tilaan unitutkimuksiin ja unihäiriöihin erikoistuneen lääkärin 
vastaanotolle. Unitutkimus suoritetaan yleensä unilaboratori-
ossa. Tutkittavaan kiinnitetään unen ajaksi pienet elektrodit, 
jotka rekisteröivät unenaikaista hengitystä, sydämen toimin-
taa ja veren happikyllästeisyyttä ja mahdollisesti raajojen 
liikkeitä.Erikoislääkäri pystyy päättelemään tästä rekisteröin-
nistä, onko potilaan unen laadussa ongelmia. Tämä lausunto 
toimitetaan potilaan omalle lääkärille, jonka kanssa potilas voi 
neuvotella jatkotoimenpiteistä. Unihäiriöt ovat hoidettavissa 
ja niiden hoito lisää sydämen hyvinvointia. 
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Posiform on ergonominen tyyny, 

joka on kehite� y erityises�  

kuorsauksesta kärsiville 

henkilöille.

Tyynyn ainutlaa-

tuinen patentoitu 

muoto tarjoaa sen 

käy� äjälle juuri sel-

laisen asennon, jota 

asiantun� jat suosit-

televat kuorsauksesta 

kärsiville. Posiform tyy-

ny kannustaa nukkumaan 

kylkiasennossa. Tyynyn keski-

osassa olevan harjanteen ansiosta pää ase� uu luonnolli-

ses�  sivuasentoon ja kallistuu samalla hieman eteenpäin.

Selällään nuku� aessa hengitys-

� et saa� avat ahtautua kielen 

painosta. Lisäksi nielun peh-

mytkudos sekä rentoutuneet 

lihakset edesau� avat osaltaan 

hapen huonoa kulkua. Ahtaissa 

hengitysteissä ilma alkaa väreil-

lä sisään- ja uloshengite� äessä, 

mikä aiheu� aa epämieluisan 

kuorsausäänen.

Posiform tyyny au� aa sinua nuk-

kumaan kylkiasennossa, jolloin 

kieli ei pääse tukkimaan hengi-

tysteitäsi. Lisäksi tyynyn ergono-

minen muotoilu edistää alaleuan 

oikeaa asentoa. Posiform tyynyl-

lä nuku� aessa alaleuka työntyy 

kaltevas�  eteenpäin. Tällainen 

pään asento on ihanteellinen 

edistämään hapeno� okykyä yön 

aikana. Alaleukasi rentoutuu 

täysin, jolloin nielun pehmytkudos ei pääse tukkimaan 

hengitysteitä. 
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Kuorsausta ehkäisevää hoitoa 
Posiform tyynyllä
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Pitkäaikaisella kuorsauksella on epämiellyttäviä 
seurauksia
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dän- ja verisuonitau� en oireita sekä sukupuolivie� n hei-

kentymistä. Terveelliset elämäntavat ovat avainasemassa 

kuorsauksen eliminoimisessa!

Opettele nukkumaan Posiform ergonomisella tyy-
nyllä ja heräät aamulla virkeänä  ja energisempä-
nä!

Ylellinen Posiform tyyny on sveitsiläistä laatutyötä ja se 

on valmiste� u kasvien luonnollisesta viskoelas� sesta Me-

mory-vaahdosta, joka muotoutuu ihanteellises�  pään ja 

niskan alle. Tyynyn päällinen on hikeä hylkivää 100% puh-

dasta puuvillaa ja muotoon ommeltu tyynynpäällinen on 

ekologista bambua. Tyynyn koko: 55 x 30 cm.
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Vivago -kello työkaluna unenseurannassa 
 

Vivago- järjestelmä mittaa rannekkeen käyttäjän 
liikeaktiviteettia. Mittaus tehdään rannekkeen 
herkällä liikeanturilla. Mittaustulokseen vaikuttaa sekä 
liikkeiden määrä ja niiden voimakkuus.  

Vivago ohjelma muodostaa kullekin käyttäjälle 
rannekkeen mittauksen perusteella aktiviteettikäyrän, 
jossa yksi piste vastaa yhden minuutin aktiviteettia. 
Aktiviteettikäyrä kuvaa käyttäjän keskimääräistä 
liikeaktiviteettia.  

 

 

 

  

 

 
 

Vivago kellon aktiviteettiedon 
hyödyntäminen käytännössä 

 

 

Yksi tärkeimmistä ihmisen vuorokausirytmeistä on 
unen ja valvetilan vaihtelu eli uni-valverytmi. Terveen 
ihmisen tulisi luonnollisesti liikkua päivisin riittävästi ja 
nukkua levollisesti öisin. Päiväsaikaan aktiviteettikäyrä 
saa keskimäärin suuria arvoja ja aktiviteettitaso myös 
vaihtelee paljon (1).  

Yöaikaan, kun rannekkeen käyttäjä nukkuu ja ei siksi 
juurikaan liiku, saa käyrä huomattavasti pienempiä 
arvoja kuin päivällä (2). Vuorokauden aikana esiintyviä 
säännöllisiä tapahtumia voi myös seurata aktiviteetti -
käyrän avulla. Esimerkiksi päiväunet erottuvat lyhyenä 
matalan aktiviteetin aikana iltapäivällä (3). Käyttäjä 
voi myös säännöllisesti käydä ulkoilemassa tiettyyn 
aikaan päivästä, jolloin ranneke on tukiaseman 
kantaman ulkopuolella. Aktiviteettikäyrässä on tänä 
aikana katkos (4). 

Unen aikaiset liikkeet voidaan nähdä matalana 
aktiviteettina (5), joka kuitenkin on selkeästi 
pienempää kuin henkilön ollessa valveilla. Syvän unen 
aikana ihminen ei yleensä liiku ja aktiviteettikäyrä voi 
silloin olla täysin nollassa (6). Yölliset heräämiset 
näkyvät yön aikaisina korkean aktiviteetin jaksoina (7). 

Hyvän unen tulisi olla riittävän pitkä, 
säännöllinen, yhtenäinen ja siinä tulisi olla 
syvän unen jaksoja. 

Lukuisat muutokset ihmisen hyvinvoinnissa, 
toimintakyvyssä ja terveydentilassa 
heijastuvat uni-valverytmiin, uneen tai päivän 
aikaiseen liikeaktiivisuuteen. 
Aktiviteettikäyrää voikin hoitotyössä mm. 
voinnin muutosten arviointiin ja ennakointiin 
sekä hoidon seurantaan 

 

Vivago Oy:n hyvinvointikelloa on käytetty niin tutkimuskäytössä kuin vanhustyössä hoitotyön apuvälineenä jo 
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Ranneke mittaa makroliikkeitä, eli käden ja kehon 
liikkeitä, jotka liikuttavat ranneketta (F1). Lisäksi se 
mittaa mikroliikkeitä, jotka ovat ranteen lihasten ja 
jänteiden aiheuttamia rannekkeen pohjaan kohdistuvia 
voimia (F2). 
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Vivago -kello työkaluna unenseurannassa 
 

Vivago- järjestelmä mittaa rannekkeen käyttäjän 
liikeaktiviteettia. Mittaus tehdään rannekkeen 
herkällä liikeanturilla. Mittaustulokseen vaikuttaa sekä 
liikkeiden määrä ja niiden voimakkuus.  

Vivago ohjelma muodostaa kullekin käyttäjälle 
rannekkeen mittauksen perusteella aktiviteettikäyrän, 
jossa yksi piste vastaa yhden minuutin aktiviteettia. 
Aktiviteettikäyrä kuvaa käyttäjän keskimääräistä 
liikeaktiviteettia.  

 

 

 

  

 

 
 

Vivago kellon aktiviteettiedon 
hyödyntäminen käytännössä 

 

 

Yksi tärkeimmistä ihmisen vuorokausirytmeistä on 
unen ja valvetilan vaihtelu eli uni-valverytmi. Terveen 
ihmisen tulisi luonnollisesti liikkua päivisin riittävästi ja 
nukkua levollisesti öisin. Päiväsaikaan aktiviteettikäyrä 
saa keskimäärin suuria arvoja ja aktiviteettitaso myös 
vaihtelee paljon (1).  

Yöaikaan, kun rannekkeen käyttäjä nukkuu ja ei siksi 
juurikaan liiku, saa käyrä huomattavasti pienempiä 
arvoja kuin päivällä (2). Vuorokauden aikana esiintyviä 
säännöllisiä tapahtumia voi myös seurata aktiviteetti -
käyrän avulla. Esimerkiksi päiväunet erottuvat lyhyenä 
matalan aktiviteetin aikana iltapäivällä (3). Käyttäjä 
voi myös säännöllisesti käydä ulkoilemassa tiettyyn 
aikaan päivästä, jolloin ranneke on tukiaseman 
kantaman ulkopuolella. Aktiviteettikäyrässä on tänä 
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Unen aikaiset liikkeet voidaan nähdä matalana 
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aikana ihminen ei yleensä liiku ja aktiviteettikäyrä voi 
silloin olla täysin nollassa (6). Yölliset heräämiset 
näkyvät yön aikaisina korkean aktiviteetin jaksoina (7). 

Hyvän unen tulisi olla riittävän pitkä, 
säännöllinen, yhtenäinen ja siinä tulisi olla 
syvän unen jaksoja. 

Lukuisat muutokset ihmisen hyvinvoinnissa, 
toimintakyvyssä ja terveydentilassa 
heijastuvat uni-valverytmiin, uneen tai päivän 
aikaiseen liikeaktiivisuuteen. 
Aktiviteettikäyrää voikin hoitotyössä mm. 
voinnin muutosten arviointiin ja ennakointiin 
sekä hoidon seurantaan 
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Vivago
-ratkaisu

Elämä käsissäsi.
For the life we love

Vivago® -hyvinvointikello näyttää 
paljon muutakin kuin aikaa. Se mittaa 
elettyä elämää. Ajan, viikonpäivän tai 
liikunnan määrän ja unen laadun lisäksi 
Vivago® tarkkailee yleistä vireystilaasi ja 
on valmis puuttumaan peliin, jos se ha-
vaitsee poikkeamia.

Olitpa kotona tai mökillä, Vivago® on 
valmis välittämään tietoa terveydenti-
lastasi sinne, mistä uskot eniten siitä 
hyötyväsi.

Ota elämäsi paras aika omiin käsiisi.

Vivago -ratkaisu koostuu ranteessa 
pidettävästä hyvinvointikellosta ja vali-
tuista lisäpalveluista. 
Vivago on suomalainen innovaatio. 
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