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Luennon sisältö 

• Mitä uni on ja miten sitä säädellään? 

• Nuorten tyypillinen uni ja uniongelmat 

• Mitä on syytä huomioida nuoren 
uniongelmien selvittelyssä? 

• Mielenterveyden häiriöt ja uni 

• Mihin hoito kannattaa suunnata? 

• Koulu ja uni –kysymyksiä? 

 

 

 

 



MITÄ UNI ON JA MITEN SITÄ 
SÄÄDELLÄÄN? 
 



Unen rakenne 

• unen päävaiheet:  
– perusuni (NREM, ortouni) 

• N1-N2 = kevyt uni (n.60%) 

• N3 = syvä uni, hidasaaltouni, 
SWS (n.20%) 

– vilkeuni (REM, paradoksaalinen 
uni) (n. 20%) 

 

N1 

N2 

N3 

REM 



Unen rakenne 

• unijakson kesto n. 1,5h 

• N1  N2  N3  REM 

 

Terveen 16v pojan hypnogrammi 



Unen säätelyn komponentit 

• sirkadiaaninen komponentti (C): vastaa unen oikeasta ajoituksesta 
 
• homeostaattinen komponentti (S): vastaa unen oikeasta määrästä 

A Borbély, 1982 



Unen säätely 

• Vireysjärjestelmä:  
– Aivorungon tumakkeet > talamus > 

aivokuori 

• useat eri aivoalueet ja 
neurotransmitterit  
– valvetta ylläpitävät: 5-HT (Raphe), NA 

(LC), histamiini (TMN), oreksiini 
(lat.hypotalamus), DA (ventral 
periaqueductal grey matter), Ach 
(LDT/PPT, BF) 

– uneen johdattava: GABA 
(hypotalamuksen ventrolateraalinen 
preoptinen alue VLPO), adenosiini, 
melatoniini 
 

Mignot E et al. Nature Neuroscience  5, 1071 - 1075 (2002) 



Sirkadiaaninen säätelyjärjestelmä 

Lähde: Chronotherapeutics for Affective Disorders. Wirz-Justice A et al. 2009 



Sirkadiaaniset rytmit ≠uni-valve-rytmi  

Plasman melatoniini (pg/mL) 

Kehon ydinlämpötila (oC) 

Reaktioaika (s) 

Triasyyliglyseroli (mmol/l) 

Subjektiivinen vireys (asteikko 0-100) 

Rajaratnam & Arendt, Lancet 2001 



NUORTEN TYYPILLINEN UNI JA 
UNIONGELMAT 



Nuorten unen tyypillisiä piirteitä 

• Unen kokonaismäärän vähentyminen  

• Unen rakenteen keveneminen  

• Vuorokausirytmin siirtyminen myöhäisemmäksi  

• Unen jakaantuminen aiempaa epätasaisemmin arjen ja viikonlopun/loman välillä 

• Päiväaikaisen väsymyksen lisääntyminen 

REM 

non-REM 



Nuorten unen taustalla vaikuttavat.. 

• Ympäristöön ja elintapoihin liittyvät tekijät mm.: 
– kotiläksyjen määrä, harrastukset, osa-aikatyö, liikuntatottumukset, nuoren kokema 

stressi, ruutuaika, vanhempien vaikutuksen väheneminen, päihteiden ja kofeiinipitoisten 
juomien käyttö... 

 
• Biologiset tekijät mm.: 

– Aivokuoren reorganisoituminen, synapsien karsiutuminen (’pruning’) → syvä uni ↓ 
– Puberteetin hormonaaliset muutokset 

• sp-hormonit → suprakiasmaattisen tumakkeen sisäisen kellon toiminnan modulointi 
– Homeostaattisen säätelyn muutokset (epäselvä mekanismi) 

• Valvotuskokeissa nuoret kestävät ns. unipainetta paremmin kuin lapset 
 

Uneen heijastuu nuoren psyko-fyysis-sosiaalinen kehitys ja sen ongelmat 
kokonaisvaltaisella tavalla 

 
 
Nuoret elävät kehityksellistä vaihetta, jossa heillä on hyvät biologiset edellytykset ja 

suuret ympäristön houkutukset nukkua myöhään, epäsäännöllisesti ja kerätä 
univajetta 



Mikä on uniongelma, mikä normaalia? 

• Nuorten uniongelmat ovat hyvin tavallisia 
– nuoren itsensä kokema vs. jonkun muun toteama (esim. vanhemmat, 

opettajat, hoitotaho) 
– Unen ongelma vs. jonkin muun ongelman heijastuminen uneen 
– Unihäiriöiden runsas komorbiditeetti (muut unihäiriöt, 

mielenterveyden häiriöt) 
– Uniongelmien vaikeusaste vaihtelee paljon 
 

…mistä sitten pitää olla huolissaan? 
– Pitempikestoinen vaikutus päiväaikaiseen toimintakykyyn 

Uniongelma = jollakin tapaa ongelmalliseksi koettu uni 
Unihäiriö = diagnostiset kriteerit täyttävä uniongelma 



Nuorten tavallisia uniongelmia 

Painajaiset 
~4% 

Unettomuus 
~10% 

Tytöt > pojat 

Myöhäinen vrk-rytmi  
(Delayed Sleep Phase, DSP) 

>50% 

Liika-
unisuus 

<1% 
(narkolepsia 0,026%) 

Riittämätön uni 
~10-40% 



F51.2 Ei-elimellinen uni-valve-rytmin 
häiriö (ICD-10)  

 

Tähän ryhmään kuuluvat uni-valverytmin häiriöt, joissa psyykkiset syyt ovat ensisijaisia. Fyysisinä 
pidetyistä häiriöistä tulisi käyttää diagnoosia G47.2 eli ei-psyykkisperäinen uni-valverytmin häiriö. 
Tapauskohtaisesti tulisi ratkaista, ovatko psyykkiset syyt ensisijaisia eli pitäisikö käyttää tätä diagnoosia 
vai diagnoosia G47.2. Tätä diagnoosia tulisi myös käyttää, jos uni-valverytmin häiriöön ei löydetä sen 
paremmin psyykkistä kuin fyysistäkään syytä. Jos taudinkuvaa hallitsee uni-valverytmin häiriö, ei-
elimellisen uni-valverytmin häiriön diagnoosi on asianmukainen, vaikka potilaalla olisi samanaikaisesti 
psyykkisiä oireita kuten ahdistuneisuutta, masennusta tai hypomaniaa. 

- Uni-valverytmi eroaa yhteisössä sopivana pidetystä.  

- Esiintyy unettomuutta tavanomaiseen nukkumisaikaan ja liiallista nukkumista tavanomaiseen 

valvomisaikaan lähes päivittäin vähintään kuukauden ajan tai toistuvasti tätä lyhyempiä 

aikoja.  

- Unen määrän, laadun tai ajoituksen epätyydyttävyys aiheuttaa huomattavaa kärsimystä tai 

vaikuttaa tavanomaisiin arkielämän toimintoihin.  

- Syy ei ole elimellinen, esimerkiksi neurologinen syy tai sisätautiongelma, psyykkisiin 

toimintoihin vaikuttavan lääkkeen käyttö tai muu lääkitys. 

 



Viivästynyt unijakso (ICSD-3)   

Häiriön vaikeusaste: 
• Lievä: kahden tunnin viive verrattuna toivottuun ajankohtaan, vähäinen tai lievä haitta toimintakykyyn. 
• Kohtalainen: kolmen tunnin viive ja kohtalainen haitta toimintakykyyn. 
• Vaikea: neljän tunnin viive ja vaikeasti alentunut toimintakyky. 
 

- Vuorokauden pääasiallinen unijakso selkeästi myöhässä tavoiteltuun kellonaikaan nähden, 

mistä merkkinä krooninen tai toistuva (vähintään 3kk) kyvyttömyys nukahtaa tavanomaiseen 

toivottuun nukahtamisaikaan ja kyvyttömyys herätä toivottuun ja sosiaalisesti hyväksyttyyn 

aikaan.  

- Potilaan unen laatu ja määrä kohenevat ja hän säilyttää myöhäisen rytminsä suhteessa 

ympäristöön tilanteessa, jossa häneltä ei vaadita tiukkaa vuorokausirytmiä.   

- Vähäisiä tai ei minkäänlaisia ongelmia pysyä unessa nukahtamisen jälkeen. 

- Selkeä vaikeus tai täysi kyvyttömyys aikaistaa unirytmiä pakottautumalla aikaisempaan uni-

valverytmiin. 

- Unenseurantalomakkeessa ja/tai aktigrafiaseurannassa vähintään kahden viikon ajalta 

todettavissa johdonmukaisesti ja toistuvasti uni-valverytmi, jossa yleensä myöhempään kuin 

klo 02 alkava ja pitkään jatkuva uni. 

- satunnaisesti saattaa esiintyä ei-sirkadiaanista uni-valverytmiä, jolloin esimerkiksi ei nähdä 

ollenkaan unta koko päivän ja yön aikana, jota seuraa 12-18 tuntia kestävä unijakso. 

- Oireet eivät täytä minkään muun nukahtamisvaikeutta tai liikaunisuutta aiheuttavan 

unihäiriön diagnostisia kriteereitä. 

- Jos käytetään jotakin seuraavista laboratoriomenetelmistä, niissä tulisi näkyä tavanomaisen 

unijakson merkittävä viivästyminen: 1) 24 tunnin unipolygrafiaseuranta (tai kaksi peräkkäistä 

yötä unipolygrafiaa joiden välissä univiivetesti (multiple sleep latency test; MSLT)), 2) 

Jatkuvassa lämpötilan seurannassa lämpötilan minimi (nadir) on viivästynyt tavanomaisen 

(viivästyneen) unijakson jälkipuoliskolle. 

 



Suositukset eri ikäisten unen määrästä 

 

8-10h 

Hirschkowitz et al., National Sleep Foundation’s updated sleep duration recommendations: final report. Sleep Health, 2015 



Uniongelmien yleistyminen 

Kronholm et al. J Sleep Res 2013; Kouluterveyskysely 

Unettomuusoireet Toistuva päiväväsymys 

tytöt 

pojat 



MITÄ ON SYYTÄ HUOMIOIDA NUORTEN 
UNIONGELMIEN SELVITTELYSSÄ? 



Nuorten uniongelmien selvittely 

- laaja-alaista, työlästä 
- voi toimia helposti hyväksyttävänä väylänä nuoren 

kokonaistilanteen laajaankin selvittelyyn  

• Perustuu nuoren ja vanhempien haastatteluun 
– Erot nuori vs. vanhempi tavallisia  

millaisia unihäiriöitä nuorella on? 
kuinka vaikea-asteisia ne ovat? 
kuinka pitkään ne ovat jatkuneet? 



Unen muuttuminen on 
indikaattori siitä, että 
nuoren elämässä on 
tapahtunut jotakin 

merkittävää 



Nuorten uniongelmien selvittely 

Somaattiset 
sairaudet mielialaoireet 

unta haittaavat 
tekijät 

päiväaikainen 
väsymys 

kuormittavat 
elämäntapahtumat 

Perheen vrk-rytmi ja 
nukkumistottumukset 

nukkumistottumukset 

unioireet 



Tarvittaessa lisänä 

• Unenseurantalomake 

• Unikyselylomakkeet (mm. BNSQ, PSQI, ISI, AIS, MEQ, MESC, 

MCTQ, PDSS…) 

• Aktigrafia (unenseurantalomakkeen täyttäminen ei onnistu tai 
epäluotettava) 

• Unipolygrafia (esim. epäily narkolepsiasta, uniapneasta) 



MIELENTERVEYDEN HÄIRIÖT JA UNI 



Mielenterveyden häiriöt ja uni 
• Onko unihäiriö psykiatrisen häiriön taustalla oleva tekijä, sen 

seuraus, vai molempia? 
– Molemmat manifestaatioita yhteisistä taustatekijöistä? 

 
geenit 

välittäjä
-aineet 

hormonit ympäristö Psykologiset 
prosessit 
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14v. nuorten nukkumistottumukset korreloivat aivojen harmaan aineen 
paikallisten volyymien kanssa 

Lyhyempi uni arkena ja myöhäisemmät nukkumisajat viikonloppuisin  
korreloivat pienemmän harmaan aineen volyymin kanssa useilla frontaalisilla ja 
mediaalisilla aivoalueilla 
 
Edellä mainitut korreloivat myös kouluarvosanojen kanssa 

• n=177 
• 14v koululaisia; 
tyttöjä 52% 
• 3T MRI 
• koko aivojen 
VBM-analyysi 



Uni, kognitio, tunteiden ja 
käyttäytymisen säätely 

• Unen EEG-piirteet yhteydessä nuorten kognitiiviseen 
kapasiteettiin (ÄO) (Tarokh et al. 2016; Bodizs et al. 2014) 

• Lyhyetkin unen manipulaatiot (esim. uniajan rajoittaminen) 
vaikuttavat kognitiota heikentävästi  
– keskittymiskyky, toiminnanohjaus, tunteiden säätely, muisti ja 

oppiminen ↓ 

– Mahdollisesti nuorilla kuitenkin aikuisia parempi resilienssi unen 
puutteen vaikutuksille (paremmat kompensaatiokeinot?) 

• Epidemiologisissa tutkimuksissa todettu nuorten 
lyhyen/myöhäisen/epäsäännöllisen unen yhteys mm. 
riskinottoon, päihteidenkäyttöön, depressio-oireisiin, 
toivottomuuden tunteisiin, ahdistuneisuuteen 

 



Mielenterveyden häiriöt ja uni 

• N. 50%:lla unettomuudesta kärsivistä nuorista on 
samanaikaisesti myös jokin psykiatrinen häiriö 
– Etenkin: mielialahäiriöt, ahdistuneisuushäiriöt, psykoosit, päihdehäiriöt  

• >90%:lla masentuneista nuorista on subjektiivisia uniongelmia 
– Erityisesti unettomuus, vrk-rytmin häiriöt, hypersomnia 

• Unettomuus nuoruusiällä on riskitekijä varhaisaikuisuuden 
depressiolle 

• Unihäiriöt voivat kuulua vakavan mielenterveyden häiriön (esim. 
psykoosisairauden) ennakko-oirevaiheeseen 

 

 Mahdollisuudet psykiatristen häiriöiden ennaltaehkäisyyn? 

 



Häiriö Unen ilmiöitä 

Depressio Unettomuus, liikaunisuus, uni-valve-rytmin häiriöt. REM-unen 
muutokset osalla masennusta sairastavista. 

Mania/hypomania Unen tarpeen väheneminen. 

Psykoosit Nukahtamisvaikeudet, katkonainen ja lyhyt uni, syvän unen 
vähenemä 

Anoreksia Aliravitsemustila  syvän unen vähenemä 

ADHD Nukkumaanmenon vastustus, nukahtamisvaikeudet, yöheräilyt 

Ahdistuneisuushäiriöt 
 

Nukahtamisvaikeudet, levoton yöuni, ylivireystila. 
 

PTSD 
 

Traumaan liittyvät painajaisunet, ylivireystila. 

OCD Nukahtamista viivästyttävät/heräämistä aikaistavat 
pakkotoiminnot 

Eroahdistushäiriö Nukahtamisvaikeudet, painajaisunet 



Uni ja psykiatriset häiriöt – pulmia 

• Uniongelmien hoitotulos usein huono: mm. 
masennuksen yleisin jäännösoire  

• Uniongelmien esiintyminen yhteydessä: 
– vaikeampaan oirekuvaan: mm. masennuksessa 

itsetuhoisiin ajatuksiin 
– huonompaan ennusteeseen: oireiden uusiutumisriski, 

relapsit 

• Psykiatrisen häiriön hoito voi joissain tapauksissa 
vaikeuttaa uniongelmia: esim. stimulanttilääkitys, 
fluoksetiini 

 



MIHIN HOITO KANNATTAA 
SUUNNATA? 



Nuorten uniongelmien hoito 

• Monitahoista 
• Pyrkimys syyn mukaiseen hoitoon 
• Yleispätevää hoitoa nuoren uniongelmiin ei ole 
• Tasapainottelua nuoren autonomian ja vanhempien/huoltajien tuen välillä 

 
Lähes kaikille voi suositella: Uni-valve-rytmin säännöllistäminen, 

unenhuolto-ohjeet 
 

 

• Mahdollinen uniongelman ja psykiatrisen häiriön välisen noidankehän 
katkaisu tärkeää vaikuttamalla johonkin tai yhtäaikaisesti useaan tekijään 
 

 

 

uniautonomia 



Unettomuuden Käypä hoito -suositus 

Lapset (≥ 6 v) ja nuoret 

• Nuorten toiminnallisen unettomuuden hoidossa voidaan noudattaa samoja periaatteita kuin 
aikuisten hoidossa. Murrosiässä tapahtuvan biologisen vuorokausirytmin viivästyminen ja 
sitä vahvistavat sosiaaliset tavat on syytä ottaa huomioon, kun arvioidaan nuoren 
unettomuuden syytä. 

• Melatoniini todennäköisesti aikaistaa nukahtamista yli 6-vuotiailla nukahtamisvaikeudesta 
kärsivillä lapsilla ja nuorilla B. 

• Nuorten viivästyneen unijakson lyhytkestoisessa hoidossa melatoniini yhdistettynä 
kirkasvalohoitoon ei liene tehokkaampi kuin molemmat erikseen tai lumehoito C. 

• Pitkäkestoinen melatoniinin ja kirkasvalohoidon yhdistelmähoito saattaa olla tehokkaampi 
kuin hoitamatta jättäminen C. 

• Kognitiivisia menetelmiä toteuttavat interventiot saattavat auttaa lasten ja nuorten 
unettomuudessa C. 

• Kognitiivis-behavioraaliset menetelmät yhdistettynä kirkasvalohoitoon voivat olla tehokkaita 
nuorten viivästyneen unijakson hoidossa C. 

• Liikunnalla lienee nukahtamisviivettä lyhentävä ja yöheräilyä vähentävä vaikutus nuorilla C. 

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/nak06378
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/nak08571
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/nak08571
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/nak08564
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/nak08565
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/nak08566


Kognitiivis-behavioraaliset menetelmät 
• ≠ kognitiivinen psykoterapia 
• soveltuu perusterveydenhuollon käyttöön täydennyskoulutuksen avulla. Osa unettomista 

näyttäisi hyötyvän jo suhteellisen vähäisestä mutta hyvin suunnatusta hoidosta. 
 



Kehitykselliset neuropsykiatriset häiriöt 
• Kliinisen kokemuksen perusteella unihäiriöt ovat varsin yleisiä neuropsykiatrisissa häiriöissä. 
• Autismi, ADHD, Touretten oireyhtymä ja kehitysvammaisuus ovat neuropsykiatrisia sairauksia, joihin 

useissa epidemiologisissa selvityksissä on liitetty nukahtamiseen ja unen jatkuvuuteen liittyviä 
ongelmia 136, 14, 15. Löydöksien varmistuminen objektiivisin mittausmenetelmin on kuitenkin ollut 
vaihtelevaa 137. 

• Kognitiivis-behavioraaliset menetelmät ovat mahdollisesti tehokkaita autistien unettomuuden hoidossa, 
kun ne toteutetaan riittävän yksityiskohtaisella ryhmä- tai henkilökohtaisella ohjauksella C. 

• Vaikka psykostimulantit saattavat aiheuttaa unettomuutta, riittävään psykososiaaliseen tukeen 
yhdistettynä ne saattavat myös parantaa ADHD:ssä yöunta usein ilman, että joudutaan turvautumaan 
nukahduslääkkeisiin 14. 
– Bentsodiatsepiineja on aiheellista välttää. Tsolpideemi ja estsopikloni lienevät tehottomia ADHD:hen liittyvän lasten ja 

nuorten unettomuuden hoidossa C. 
– Melatoniini on monissa tapauksissa osoittautunut hyväksi ensisijaiseksi hoitovaihtoehdoksi neuropsykiatrisissa 

häiriöissä C. 

• Pääosa tutkimuksista on tehty kehitysvammaisaineistoilla, joissa on ollut mukana myös muista 
neuropsykiatrisista sairauksista kärsiviä eikä tuloksia ole esitetty erikseen eri ryhmissä 138, 139. 

• Älylliseen kehitysvammaisuuteen liittyy suurentunut unihäiriöiden riski. Unettomuus on yksi keskeisiä 
uniongelmia tässä väestöryhmässä 26, 27. 
– Melatoniini saattaa auttaa kehitysvammaisten unettomuudessa C. 

• Kehitysvammaisten unettomuuden hoidossa kognitiivis-behavioraaliset menetelmät lienevät tehokkaita C. 

Unettomuuden Käypä hoito -suositus 

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50067#R136
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/nix02242
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/nix02246
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50067#R137
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/nak08569
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/nix02242
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/nak08567
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/nak06380
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50067#R138
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50067#R139
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50067#R26
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50067#R27
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/nak06380
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/nak08570


Unettomuuden Käypä hoito –suositus 

Psykiatrisen potilaan unettomuus (aikuiset) 
• Psykiatrisen potilaan hoidossa tärkeintä on psykiatrisen perussairauden asianmukainen hoito. Useisiin 

psykiatrisiin sairauksiin liittyy unettomuutta jo ydinoireena. Unettomuus voi suurentaa psykiatristen potilaiden 
itsemurhariskiä A, C, 163. 

• Unettomuuden hoitaminen parantanee hoitotuloksia ja elämänlaatua psykiatrisista häiriöistä kärsivillä. 
• Pitkäkestoinen unettomuus suurentaa riskiä sairastua psykiatrisiin sairauksiin, esimerkiksi masennukseen 164. 

Unettomuuden hyvä hoito saattaa parhaimmillaan ehkäistä sairastumisalttiiden sairastumista tai estää 
psykiatrisen potilaan uuden sairausjakson kehittymistä. 

• Vaikka unettomuus on yksi masennuksen oireista, unettomuushäiriö voi esiintyä masennuksen yhteydessä myös 
itsenäisenä sairautena. Tällöin unettomuuden hoito parantaa myös masennuksen hoitotuloksia ja potilaan 
elämänlaatua. Niin kutsutussa epätyypillisessä masennuksessa unihäiriö ilmenee liikaunisuutena. 
– Unettomuus kaksinkertaistaa masennukseen sairastumisen riskin A. 
– Depression esiintyvyys lisääntyy ikääntyessä, mikä altistaa unettomuudelle 165, 166. Ks. myös Käypä hoito -suositus 

Depressio 1, 91. 

• Psykiatrisella potilailla voidaan hyödyntää psykiatristen lääkkeiden väsyttävää vaikutusta. Esimerkiksi 
unettomuudesta kärsivällä masennuspotilaalla voi olla eduksi käyttää illalla annosteltavaa väsyttävää 
psyykenlääkettä. Kyseeseen voi tulla esimerkiksi unilääkkeenä otettava erittäin pieni annos mirtatsapiinia, 
doksepiinia tai muuta illalla otettavaa sedatiivista psyykenlääkettä. Pieni annos sedatiivista masennuslääkettä 
voidaan yhdistää useimpiin aamulla otettaviin masennuslääkkeisiin, mutta psykiatrin konsultaatio on eri 
psyykenlääkkeitä yhdisteltäessä aina suositeltavaa. 

• Unilääkkeen tarpeenmukainen käyttö saattaa edistää psykiatrisen sairauden hoitotasapainon saavuttamista. 
Esimerkiksi bentsodiatsepiinien kaltaisen estsopiklonin lisääminen SSRI-lääkitykseen saattaa parantaa hoitotulosta 
unettomilla ahdistuneisuushäiriöpotilailla C. 

• Unen huoltoa edeltävät toimenpiteet ovat tärkeitä myös psykiatrisilla potilailla. Pitkäaikaisen unettomuuden 
hoidon perustana ovat myös tässä potilasryhmässä unen huolto ja unta edistävät kognitiivis-behavioraaliset 
menetelmät. 
 

http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/nak08547
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/nak08552
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50067#R163
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50067#R164
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/nak08548
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50067#R165
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50067#R166
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/hoi50023
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/suositus?id=hoi50067#R91
http://www.kaypahoito.fi/web/kh/suositukset/nak08549


Unettomuuden lääkkeettömän hoidon 
porrastus 

Espie, SLEEP 2009 



Matalan kynnyksen mahdollisuuksia: 

• Suomen Mielenterveysseuran Unitehdas-sivusto nuorille: 
 www.mielenterveysseura.fi > kehittämistoiminta > lapset ja nuoret > 
 unitehdas 

 

• Mielenterveystalon unettomuuden omahoito-ohjelma (aikuiset):  
 www.mielenterveystalo.fi > aikuiset > omahoito ja oppaat > 
 omahoito > unettomuuden omahoito 
 

http://www.mielenterveysseura.fi/
http://www.mielenterveystalo.fi/


Koulu ja uni – kysymyksiä? 

• Onko koulujen aloitusajan myöhentämiselle perusteita? 
 

Later school start times for supporting the education, health, and well-being 
of high school students. Marx et al. Cochrane Database Syst Rev. 2017 Jul 
3;7:CD009467.  
 
- 11 erillistä tutkimusta, joissa yhteensä 297,994 13-19-vuotiasta 

osallistujaa 
- Tutkimukset vertasivat aikaisten (7:00-7:30) ja myöhäisten (8:00-10:30)  

koulun aloitusaikojen yhteyttä koulusuoriutumiseen, nukkumiseen, 
mielenterveyden indikaattoreihin, vireystilaan 

- Myöhäisemmät aloitusajat olivat yhteydessä mahdollisiin hyötyihin useilla 
osa-alueilla (mm. unen määrä, mielialaoireet) 

- Tutkimusasetelmissa oli kuitenkin selkeitä puutteita ja heikkouksia ja 
näihin tuloksiin on suhtauduttava varauksellisesti (ei myöskään 
sovellettavissa suoraan Suomen oloihin) 

 
 

 
 



Koulu ja uni – kysymyksiä? 

• Ovatko koululla tarjotut uni-interventio-ohjelmat 
tehokkaita? 

 
School-Based Sleep Education Programs for Short Sleep Duration in 
Adolescents: A Systematic Review and Meta-Analysis. Chung et al. J Sch 
Health. 2017 Jun;87(6):401-408.  

 

• 7 randomisoitua kontrolloitua tutkimusta, joissa 876 nuorta 
interventioryhmässä ja 2483 verrokkia  

• Viikottain yht. 4x50min uniohjaus luokissa vrt. tavalliset oppitunnit 
• Tavallisiin oppitunteihin verrattuna uniohjauksen läpikäyneet nuoret 

nukkuivat pitempiä yöunia sekä viikolla että viikonloppuna ja heidän 
mielialansa oli parempi välittömästi intervention loppuessa 

• Seurannassa nämä vaikutukset eivät enää havaittavissa 
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Kiitos!  


