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Kognitiivisen hypnoterapian testiryhmä
13.9.2022 käynnistyy kognitiivisen hypnoterapian
testiryhmä, johon otetaan mukaan kymmenen
kroonisesta unettomuudesta kärsivää henkilöä.
Ryhmä on osallistujille maksuton ja se toteutetaan
verkossa.
Hypnoosiharjoituksia tehdään yhteensä kuuden viikon
ajan, ohjaajina toimivat terapeutit Anna-Mari Aronen,
Raija Arprè ja Susan Pihl. Lisätietoja ja ilmoittautuminen:
https://www.uniliitto.fi/kalenteri/
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Uniryhmät ovat kursseja, joiden tavoitteena on auttaa
unihäiriöistä kärsiviä unen itsehoitoon lääkkeettömin
menetelmin. Ryhmiä ohjaavat Uniliiton perehdyttämät
terveydenhuollon ammattilaiset. Kuhunkin uniryhmään
kuuluu kuusi kahden tunnin tapaamista.
Uniryhmät edellyttävät aina ennakkoilmoittautumista
ja sitoutumista kuuteen tapaamiseen.
Osallistumismaksu on 30 euroa ja se kattaa kaikki
kuusi tapaamista. Uniryhmiä järjestetään myös verkossa.
Syyskauden alussa on alkamassa useita
uniryhmäkursseja! Katso tarkemmat aikataulut:
https://www.uniliitto.fi/kalenteri/

Soili Kajaste
psykologi, psykoterapeutti

Tarja Stenberg
LKT, dosentti

Uniyhdistykset järjestävät Unitupa-vertaisryhmiä
unihäiriöistä kärsiville ja heidän läheisilleen.
Ohjaajina toimivat asiaa tuntevat vertaisohjaajat ja
kokemusasiantuntijat. Ryhmiin osallistuminen on
maksutonta. Vertaisryhmiä toimii myös verkossa.
Katso tarkemmin: https://www.uniliitto.fi/kalenteri/

Neuvonta

UniNeuvo-puhelin 050 550 2288 päivystää keskiviikkoisin klo 17–19. Uneen ja unihäiriöihin liittyviin
kysymyksiin ovat vastaamassa Suomen Unihoitajaseuran unihoitajat. Puhelun hinta on paikallispuhelun
hinta ilman palvelumaksua. UniNeuvo on tauolla kesän
ajan.

Uniuutiset 2/2022 ilmestyy 6.6.

Uniuutiset 3/2022 ilmestyy 26.9.
mainostilavaraukset 26.8.
valmis mainosaineisto 6.9.
Uniuutiset 4/2022 ilmestyy 7.12.
mainostilavaraukset 4.11.
valmis mainosaineisto 15.11.
Ilmoitukset:
milja.saresvaara@uniliitto.fi
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Uniuutiset on painettu ympäristöystävälliselle
paperille Joutsenmerkin saaneessa painotalossa.
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Sopivasti hereillä
Sari Tammikari kirjoittaa artikkelissaan
Uniapua lapsiperheille sivulla kahdeksan,
että lasten nukkumista koskeva tietotulva
on omiaan hämmentämään vanhempia.
Kun neuvoja – ja samalla paineita – satelee
joka suunnalta, vanhemmat ovat entistä
enemmän pyörällä päästään. Usein hämärtyy
se, millaista on lapsen ikätason mukainen
normaali uni.
Sama koskee jossain määrin myös aikuisia. Unesta puhutaan
nykyään niin paljon, että jokainen vähänkin aikaansa seuraava
ihminen tietää jo, miten tärkeää on nukkua hyvin. Mekin täällä
Uniliitossa jaamme kaiket päivä tietoa hyvästä unesta, koska se
on meidän tärkeä tehtävämme vertaistuen jakamisen ja edunvalvonnan ohella.
Miksi sitten emme nuku hyvin, vaikka tiedämme unesta niin
paljon?
Siksi, että itseään ei voi käskeä nukkumaan. Pelkkä tieto ei auta
silloin, kun mieli on liian levoton tai ahdistus estää nukkumasta.

Itseään ei voi käskeä
nukkumaan.

Tieto lisää tuskaa -sanonta on unettomien näkökulmasta
totisinta totta. Mitä enemmän unesta tai sen puutteesta stressaantuu, sitä vaikeammaksi se muuttuu. Siksi unettomien ei kannattaisi
lukea jokaista tutkimustulosta ainakaan univajeen haitoista. Mutta
juuri hehän lukevat, koska oma mieli askaroi usein aiheen parissa.
Siksi etenkin unettomille olisi hyvä opetella rennompaa
suhtautumista ja seurata kiivaana käyvää unikeskustelua vain
itselleen sopivina annoksina. Olla siis vain sopivasti hereillä alan
uusimmasta tutkimustiedosta ja jättää huomiotta ne uutiset, jotka
lisäävät stressiä.
Olisi parempi hakea mieluummin apua koulutetuilta asiantuntijoilta kuin uskoa jokaista somessa leviävää ihmekonstia.
Ne kun tuppaavat tarjoamaan katteettomia lupauksia.
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Nuoret haluavat
nukkua paremmin

”Lopetetaan nuorten syyllistäminen siitä, että heidän unirytminsä
on myöhäinen ja että kännykästä on vaikeaa luopua. Ei tarvitsekaan:
sen voi valjastaa paremman palautumisen välineeksi”,
sanoo professori Anu-Katriina Pesonen.

Teksti: Leeni Peltonen
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Moni meistä aikuisista veisaa
usein virttä, joka ilmaisee huolta
nuorten nukkumisesta. Huolipuheessa nuoret nukkuvat liian
myöhään ja liian vähän ja vielä
kännykkä päänalusena. Kokeellisen aivotutkimuksen professori
ja Helsingin yliopiston Sleep and
Mind -tutkimusryhmän johtaja
Anu-Katriina Pesonen haluaa
tuulettaa näitä käsityksiä. Hänen
mielestään moralisoinnista ei ole
ainakaan hyötyä, jos yrittää auttaa
nuoria nukkumaan paremmin.

”Nuoret ovat kiinnostuneita
omasta nukkumisestaan. Uni on
heidän mielestään mielenkiintoista, ja tietoisuus unen eri puolista on
selvästi kasvanut”, Pesonen sanoo.
Hänen mielestään ei kannata
jatkaa tätä aikuisten ja yhteiskunnan huolestunutta unikeskustelua,
koska nuorten uneen pätevät ihan
samat lainalaisuudet kuin aikuisillakin: itseään ei voi pakottaa nukkumaan. Ja jos unesta huolestuu,
siitä voi seurata pahempia ongelmia.
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nykän käytöstä. Toinen asia on,
auttaako se nukkumaan paremmin. Pesonen ei kannata tällaista
mustavalkoisuutta.
”Kännykkä on nykyajan living
lab,
lab, väline valtavan moniin mahdollisuuksiin. Se pitäisi valjastaa
taitojen opettelemiseen. Esimerkiksi itsesäätelyn tärkeää taitoa
opetellaan tuossa iässä. Usein nuoret ovat hyvin tietoisia siitä, millainen sisältö ja tekeminen heitä
koukuttavat. Myös he, aivan kuten
me aikuisetkin, joutuvat opettelemaan Netflix-maailmassa toimimista.”
Hänen tutkimusryhmässään
on testattu kännykän käyttöä esimerkiksi syvähengitysharjoitusten
ohjaamisessa, ja tulokset ovat hyviä. Unta edistävät harjoitukset ja
musiikki voivat olla nuorelle hyvin
tärkeitä keinoja parantaa untaan,
ja kännykkä on niihin oiva väline.

Rytmi viivästyy
biologisista syistä

Kuva: IStockPhoto/damircudic

”Olisi paljon hyödyllisempää
neuvoa nuorille vaikkapa hyviä keinoja rentoutua ja käyttää
hyväksi sitä, että he ovat todella kiinnostuneita nukkumisesta.
Siinä olisi kansanterveydellinen
mahdollisuus. Nuorten nukkuminen on myös pedagoginen projekti”, Pesonen huomauttaa.

Kännykkä hyötykäyttöön

Hyvää tarkoittavat vanhemmat
saattavat jopa kehuskella, miten
ankara kuri heillä on nuorten kän-

Unitutkijat ovat jo ajat sitten havainneet, että nuorten unirytmi
viivästyy teini-iässä useita tunteja. Jos lapsi aikaisemmin sai unen
kello 22, se voi yhtäkkiä tapahtua
vasta kello 1 – tai jopa vasta kello
3. Tämä biologisista syistä tapahtuva siirtymä palautuu takaisin
”normaalimpiin” nukahtamisaikoihin tytöillä noin 22-vuotiaana
ja pojilla vasta 24-vuotiaana.
”Emme tiedä vielä syytä tähän, mutta rytmin viivästyminen
on tosiasia eri puolilla maailmaa.
Nuori ei yksinkertaisesti kykene nukkumaan aikaisin. Toisille
tästä aiheutuu ongelmia, mutta
ei suinkaan kaikille. Hankalinta tämä on niille, joilla muutenkin on elämänhallinnan kanssa
vaikeaa, mutta ei sen perusteella
pitäisi syyllistää kaikkia nuoria”,
Anu-Katriina Pesonen sanoo.
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Tunnollinen nuori yrittää
mennä nukkumaan aikaisin,
mutta ei pysty nukahtamaan,
jolloin unesta tulee stressiä. Se
taas hankaloittaa nukkumista
entisestään. Epärealistiset yritykset aikaistaa nukkumaanmenoa vaikkapa neljällä tunnilla
ovat tuomittuja epäonnistumaan.
Tutkimukset osoittavat, että
nuoren on mahdollista aikaistaa
nukkumaanmenoaan tunnilla tai
kahdella, mutta se vaatii kärsivällisyyttä ja pitkäjänteisyyttä

Nuorten unirytmi
viivästyy teini-iässä
useita tunteja.
Syyllistävän puheen sijaan
hän kannattaa koulujen alkamisajan siirtämistä myöhemmäksi, kuten monin paikoin on
jo tehtykin.
”Tämä auttaa etenkin niitä
oppilaita, joille riittävän unen
saaminen on vaikeinta. Esimerkiksi sellaisia nuoria, jotka aamulla usein myöhästyvät eivätkä
sen vuoksi tule kouluun ollenkaan.”

Uutta tietoa unesta

Pesonen peräänkuuluttaa unikeskusteluun joidenkin sitkeiden
myyttien kumoamista – ainakin
tietojamme unesta on syytä tarkastella kriittisesti, kun tutkimusta tulee lisää.
”Esimerkiksi myöhäisen liikunnan on pitkään sanottu vaikuttavan uneen haitallisesti.
Laaja kansainvälinen tutkimus
on osoittanut, että näin ei ole.
Liikunta parantaa unta, vaikka
sitä harrastaisi myöhemminkin
illalla – toki yksilölliset eroa-
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Nukute uudistaa uniapnean seulontadiagnostiikkaa yhteistyössä Oulun kanssa.

Kuva: Oulun Rehapoliksessa sijaitsevan Nukute Hengitysaseman bioanalyytikot työssään.

Suomalainen Nukute ja teknologiakaupunki Oulu innovoivat uniapneatutkimuksia vuoden 2022
aikana. Pilottihankkeessa Nukute vastaa Oulun kaupungin uniapnean seulontatutkimuksista itse
kehittämäänsä teknologiaan nojaten.
Ratkaisu seuloo tehokkaasti aikuisten uniapneaa. Hengitysääniin, pulssioksimetriin ja asentotunnistukseen perustuva menetelmä on kliinisesti validoitu. Mikäli olet terveydenhuollon palveluntuottaja ja kiinnostunut kuulemaan lisää, ota yhteys osoitteeseen info@nukute.com
Nukute Collare on CE-merkitty lääkinnällinen laite.
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vaisuudet pitää aina huomioida”,
Pesonen sanoo.
Hän osallistui myös joukkoistamalla tehtyyn Sleepwelltutkimusryhmän kartoitukseen
pandemian vaikutuksista unennäkemiseen. Tutkimus osoitti, että
painajaiset ja unihäiriöt lisääntyivät, ja unien sisältöön tuli nimenomaan pandemiaan liittyviä
elementtejä. Näiltä vaikutuksista
eivät nuoret olleet suojassa – pikemminkin päinvastoin, kuten
muista tutkimuksista tiedämme.

Pandemia kiihdytti
huonoja kehityskulkuja

Viime aikoina melkein kaikki
nuorten hyvinvointia kuvaavat
tutkimukset ovat kertoneet samaa
tarinaa: mielenterveysongelmat
lisääntyvät. Nuoret kokevat juuri
nyt isoja haasteita, ja tulevaisuudenusko on lujilla. Ilmastonmuutos, pandemia ja juuri nyt Ukrainan sota synkistävät maailmaa.
Nuoret kokevat, että tulevaisuutta
leimaa suuri epävarmuus.
”Valitettavasti trendi on selvä:
polarisaatio lisääntyi pandemian
aikana. Osa nuorista voi entistä

huonommin ja toiset entistä paremmin. Pandemia iski erityisen
pahasti juuri nuoriin, koska heidän ikävaiheessaan sosiaalinen
vuorovaikutus on keskeinen kehitystehtävä”, akatemiaprofessori
Katariina Salmela-Aro Helsingin yliopistosta sanoo.

”Polarisaatio lisääntyi
pandemian aikana.
Osa nuorista voi
entistä huonommin
ja toiset entistä
paremmin.”
Epidemian aikana eriarvoisuus
lisääntyi, koska nuorilla on hyvin
erilaiset lähtökohdat esimerkiksi avun hakemiseen, jos ja kun
sitä tarvitaan. Jos kotona on hyvät turvaverkot, ne ottavat kiinni
myös yllättävän kriisin kohdatessa. Kaikilla niitä ei ole.
Tulokset olivat myös sukupuolittuneita: tyttöjen stressi lisääntyi
enemmän kuin poikien.
Hän tekee paljon pitkittäistutkimusta eli seuraa samoja nuoria useiden
vuosien ajan. Vielä ei
tiedetä, miten pandemian jälkeen tapahtuu.

Onko sosiaalinen
media haitaksi
unelle?

IStockPhoto/ Yalana

Salmela-Arolla on
sosiaalisen median
käytöstä vähemmän
optimistinen kuva.
”Some on niin
koukuttava. Erityi-

•
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sesti varhaisnuoruudessa runsas
sosiaalisen median käyttö näyttäisi lisäävän unen viivästymistä.
Nuoret eivät voi valita itse koulupäivänsä alkua, ja uni jää usein
vähäiseksi. Tämä on kuitenkin
hyvin tärkeä kehitysvaihe, kun
aivot muovautuvat voimakkaasti”,
Salmela-Aro sanoo.
Hänen mukaansa uniongelmat
ovatkin tärkeä hyvinvoinnin indikaattori, joka pitäisi ottaa entistä
enemmän huomioon arvioitaessa
nuorten elämää.

Sosiaaliset taidot auttavat
selviämään

Sosiaalisessa mediassa on haasteensa, mutta toisaalta juuri sosiaaliset taidot ovat myös vahvuus.
”Sosiaalis-emotionaaliset taidot näyttävät olevan paras suojaava tekijä, jos tutkitaan uniongelmien esiintymistä nuorilla. Ne
antavat resilienssiä, joka auttaa
suojelemaan muun muassa unta”,
Salmela-Aro sanoo.
Aivan kuten aikuisilla, myös
nuorilla murheiden märehtiminen liittyy huonoon nukkumiseen. Olivatpa haasteet koulussa
tai muussa elämässä, taipumus
jäädä niihin kiinni heijastuu unen
laatuun.
Nuoruuden haasteet ovat isoja, ja kasvatustieteen professorilla
on ymmärrystä nykyajan nuorten
vaikeuksille.
”Ajallemme on tyypillistä, että
mahdollisuuksia on paljon ja pitää
tehdä valintoja – usein jo hyvin
varhain esimerkiksi opintopoluissa. Nuoruuden kehitystehtäviä
on löytää oma identiteettinsä ja
sitoutua valintoihinsa, eikä se tosiaankaan ole helppoa”, Katariina
Salmela-Aro sanoo.
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Uniapua lapsiperheille
Unesta puhutaan jo niin paljon, että tietoa alkaa olla tarjolla
jopa liikaa. Etenkin lapsiperheet hyötyisivät ammattilaisen
tuesta, kun tarpovat monenkirjavan tiedon suossa.

Teksti: Sari Tammikari

L

asten eriasteiset unipulmat
koskettavat noin 25–50 prosenttia suomalaisperheistä. Etenkin vauvavuoden ja pikkulapsivaiheen aikana monissa kodeissa
nukutaan huonosti, ja vanhemmat
altistuvat pitkittyneelle univajeelle ja unettomuushäiriölle. Lapsilla
huonolaatuinen uni voi häiritä tervettä kasvua ja kehitystä.
Vuonna 2021 julkaistun kansainvälisen tutkimuksen* mukaan
suomalaisäidit kuuluvat maailman
uupuneimpien joukkoon. Suomen edelle menevät Puola, Belgia,
Egypti, Kanada, Yhdysvallat ja
Sveitsi.
Mikä altistaa suomalaiset vanhemmat ja erityisesti äidit uupumukselle, kun Ruotsissakin menee
paljon paremmin?

Äitien paineet

Tutkimuksen mukaan suuren
kuormituksen maita yhdistää sukupuolten välinen tasa-arvoistuminen työelämässä sekä yksilökeskeinen kulttuuri. Samalla kun
naisten työelämän vastuut ja paineet kasvavat, jäävät kotihommat
ja lasten hoiva edelleen pääosin
äideille.
Äidit kokevat etenkin arjen
metatyön kuormittavaksi. Metatyöksi kutsutaan näkymätöntä ja
jokapäiväistä aikatauluista sekä
pienhankinnoista ja rutiinitoimista huolehtimista.
Tutkimuksessa nousi esiin
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myös erilaisten turvaverkkojen
puute. Sukupolvien auttamisketju
on katkennut monissa suomalaisperheissä joko maantieteellisten
etäisyyksien tai muiden syiden
vuoksi. Tuttavilta ja kavereiltakaan ei enää kehdata pyytää apua,
koska yksinpärjäämisen kulttuuri
elää vahvana.

Vauvaperheissä
kaivattaisiin
ohjausta ja tukea
läpi vauvavuoden.
Suomalaisessa yhteiskunnassa
tukiverkostot ja hoivatyö onkin
ulkoistettu useiden vuosikymmenien ajan julkiselle sektorille. Ne,
joilla on varaa, käyttävät yksityisiä
palveluita.
Kun julkisen palvelusektorin
tarjontaa supistetaan, perheet jäävät ilman asiallista ohjausta. Koronaepidemian aikana etenkin leikki-ikäisten vastaanottokäyntejä on
vähennetty monissa neuvoloissa ja
terveydenhoitajien vaihtuvuus on
ollut suurta.
Vanhemmat toivoisivat neuvoloilta enemmän ohjausta, ja
luottamus ammattilaisiin on edelleen hyvä. Kiireisimmillä alueilla
vanhemmat ovat kokeneet neuvolan tarjoavan lähinnä mittaus- ja
rokotuspalvelua.

Etenkin vauvaperheissä kaivattaisiin asiallista ja tutkittuun tietoon perustuvaa ohjausta ja tukea
läpi vauvavuoden. Näin vanhemmat eivät turhaan stressaisi ilmiöistä, jotka kuuluvat lapsen normaaliin kehitykseen.

Uni kiinnostaa

Unesta puhutaan nyt joka puolella.
Lapsiperheiden ykköshakukohde
googlen mukaan on lasten uni.
Vanhemmat haluavat tietää, mikä
on normaalia ja kuinka he voisivat
nukkua paremmin.
Kun neuvolan tarjoama ohjaus
ei riitä, odottaa sosiaalisessa mediassa unineuvojen runsaus. Kuka
tahansa voi somessa julistautua
asiantuntijaksi. Kun oma sanoma
on osattu muokata algoritmejä
suosivaan ja vetävään muotoon, on
helppo saada toiset uskomaan siihen ainoana totuutena.
Tietotulvan keskellä vanhemmilta katoaa helposti punainen
lanka. Mikä kaikista ohjeista sopisi
omalle perheelle parhaiten? Niinpä
voidaan toisinaan ajautua erikoisiin tilanteisiin, joissa odotukset
vauvan unesta eivät vastaa lapsen
ikään kuuluvia mahdollisuuksia.
Hälytyskellojen tulisi aina soida, mikäli jotain ohjetta tarjotaan
kaikille sopivaksi. Useimmat vanhemmat tarvitsisivat yksilöllistä
ja objektiivista ohjausta, kuinka
omassa perheessä saavutettaisiin
laadukas uni.
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Puututaan ajoissa

Hyvään uneen satsaaminen on
kustannustehokkainta hyvinvointiohjausta
pikkulapsiperheissä.
Kun perhe on ajautunut tilanteeseen, jossa tarvitaan selkeä interventio, voisi neuvolassa tehtävän
uniohjauksen avulla rakentaa
perheelle uniohjaussuunnitelman
aivan samoilla periaatteilla kuin
perheita ohjataan imetys-, kastelu-, ummetusasioissa.
Tärkeintä on varhainen puuttuminen ja puheeksi ottamisen
malli. Kun tunnistetaan ajoissa
vanhempia kuormittavia tekijöitä,
vahvistetaan vanhempien voimavaroja ja ennaltaehkäistään monia
kuormittuneisuudesta
johtuvia
seurannaisvaikutuksia, kuten masentuneisuutta, parisuhdepulmia,
lasten kaltoinkohtelua ja päihdeongelmia.
Vanhemmille jaettava ennaltaehkäisevä unituki ja tarpeelliset
interventiot ongelmatilanteissa
onnistuisivat yhteistyössä oman
terveydenhoitajan ja muiden perhepalveluiden verkostoissa. Vanhemmat tarvitsevat myös yleistä
ohjausta hyvästä unesta, kuten hyvästä ravitsemuksesta.

Koulutusta saatavilla

Syksyllä 2022 starttaa ensimmäinen suomalaiseen yhteiskuntaan
sopeutettu pediatrisen uniohjaajan
koulutus Tampereen ammattikorkeakouluyhteisön jatkuvan oppimisen keskuksessa. Koulutuksen
tavoitteena on tuoda uniohjauspalvelut tasa-arvoisina ja helposti
saavutettavana tukimuotona kaikille lapsiperheille.
Pediatrisen uniohjaajan täydennyskoulutus on tarkoitettu

SOTE-alan ammattilaisille, jolla
on AMK-tausta tai vastaava sekä
kokemusta lapsiperheiden kanssa työskentelystä. Koulutus antaa
valmiudet tarjota uniohjauspalvelua omaa työtä täydentävänä palveluna.

Pediatrinen
uniohjaus on
dialogista yhteistyötä vanhempien
kanssa.
Erityisesti kuntapäättäjien ja
lapsiperhepalveluita koordinoivien
päättäjien toivotaan kiinnostuvan
kouluttamaan ammattilaisiaan
lapsiperheiden uniohjaajiksi. Tulevissa ja nykyisissä perhekeskuksissa toimivat uniohjaajat tekisivät
tarvittaessa aktiivista moniammatillista yhteistyötä, jonka avulla voidaan vaikuttaa tehokkaasti
uniongelman taustalla oleviin syihin.

Vaativaa perheohjausta

Pediatrinen uniohjaus on vaativaa dialogista ja reflektoivaa
yhteistyötä vanhempien kanssa.
Tavoitteena on tukea perheen arvojen mukaista vanhemmuutta ja
kannustaa vanhempia tarvittaviin
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muutoksiin. Uniohjaus voi kestää
useita viikkoja, ja ohjauksen toteutumista ja vaikutusta seurataan
johdonmukaisesti.
Ongelmia ratkaistaan askel
kerrallaan yksilöllisellä aikataululla, jotta varmistetaan pidempikestoiset positiiviset tulokset.
Uniohjaajan on myös kyettävä
priorisoimaan etenemisjärjestystä
perheen tarpeiden ja voimavarojen
mukaan. Hyvä uniohjaaja auttaa
vanhempia tekemään yhteistyötä,
tunnistamaan omat voimavaransa
ja luottamaan itseensä vanhempina.
Uniohjaajan roolia voisi verrata
valmentajaan, joka pyrkii löytämään jokaisen perheen vahvuudet
ja kehittämään niitä tulevaisuutta
varten.

Tietoa vanhemmille

Yhä useammalle vanhemmalle
ensimmäinen kosketus vauvaan on
oma lapsi. Aiemman kokemuksen
niukkuus altistaa ylireagoinnille.
Vauvan normaali käyttäytyminen
tulkitaan helposti ongelmaksi, ja
lopulta vanhempi saattaa omilla
toimillaan vaikeuttaa vauvan nukahtamista ja unessa pysymistä.

IStockPhotos/Ridofranz
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HERÄSITKÖ AAMULLA

SELKÄ KIPEÄNÄ?
Aloita hyvän unen tärkeimmästä tekijästä!
Unikulma on oikea osoite, kun haluat sänkyysi
patjan, joka seuraa sinun vartalosi ominaispiirteitä –
eikä toisinpäin.
Unikulman ammattitaitoinen henkilökunta koostuu
fysioterapeuteista sekä ergonomiasuunnittelijoista.
Mittausten ja unianalyysin pohjalta Unikulma
valmistaa Sinulle yksilöllisesti sopivan sängyn.
Yksilöllisen patjan räätälöinti alkaa aina
UnikLab-mittauksella. Meiltä saat myös ohjeet ja avun
muihin nukkumisergonomiaan vaikuttaviin tekijöihin.
Tervetuloa myymälään ja anna asiantuntijan auttaa
patjan valinnassa.

-mittaus
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Asiakaspalvelu puh. 040 - 585 6179
Löydä lähin myymäläsi ja varaa aika www.unikulma.ﬁ/myymalat
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Vanhemmille annettava psykoedukaatio vauvojen ja lasten
normaaliin uneen liittyvästä käyttäytymisestä auttaisi heitä erottamaan, mikä kuuluu asiaan ja
milloin on syytä lähteä tekemään
muutoksia.
Kun vanhempia ohjataan tunnistamaan oman lapsensa rytmisyys, temperamenttipiirteet, perheen elämäntyyliin liittyvät tekijät
sekä omien uskomusten ja pelkojen vaikutukset, tuetaan vanhempien aktiivista toimijuutta. Hyvä
uniohjaaja ei pudottele vinkkilistoja yläviistosta, vaan katsoo vanhempia tasaveroisina toimijoina.
Pediatrisen uniohjaajan tulee tarvittaessa kyetä ottamaan
puheeksi arkojakin asioita. On
tärkeää tunnistaa, että haastavan
uniongelman taustalla voi olla
vanhempien omasta elämänhis-

toriasta kumpuavia traumakokemuksia tai parisuhdepulmia.
Usein riittää jo empaattinen
kuunteleminen ja kyky asettua
vanhemman asemaan. Kun vanhempi kokee, että hänen tekemänsä ratkaisut eivät ole epäonnistumista vaan luonnollista reaktiivista
toimintaa, syntyy luottamus ohjaajan ja ohjattavan välille.
Suurin osa lasten unipulmista
hoituu kuitenkin varsin yksinkertaisilla rytmiin, rutiineihin ja vuorovaikutukseen liittyvillä muutoksilla.

Ammattilaiset kouluttavat

Tampereen ammattikorkeakouluyhteisön jatkuvan oppimisen keskuksen pediatrisen uniohjaajan
koulutuksen kouluttajina ja asiantuntijaluennoitsijoina
toimivat
mm. seuraavat ammattilaiset:

•
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Sari Tammikari, Terveydenhoitaja, pediatrinen unihoitaja
Elina Botha, TtT, lehtori TAMK,
kätilö, terveydenhoitaja, Happiest
Baby -kouluttaja
Outi Saarenpää-Heikkilä, dosentti, ayl, lastenneurologian ja
lastentautien erikoislääkäri, unilääketieteen erityispätevyys, lastenklinikka TAYS
Annukka Moilanen, toimintaterapeutti (AMK), sensorisen integraation terapeutti, imetyskouluttaja
Päivi Ronkainen, Lastenpsykiatrian erikoislääkäri, Varhaisen vuorovaikutuksen psykoterapeutti
*Lähde: Roskam, I., Aguiar, J., Akgun,
E. et al. Parental Burnout Around the
Globe: a 42-Country Study. Affec Sci 2,
58–79 (2021). https://doi.org/10.1007/
s42761-020-00028-4

UniNeuvo auttaa
UniNeuvo-puhelimeen voi soittaa ilman palvelumaksua ja kysyä unihoitajalta neuvoa oman unen
ja unihäiriön hoitoon. UniNeuvo auttaa jälleen
kesätauon jälkeen keskiviikkoisin klo 17–19.
Unihoitaja Vuokko Korhonen on toiminut UniNeuvon päivystäjänä keskimäärin kerran kuukaudessa
syyskuusta 2021 alkaen.
”Soittajat kertovat unettomuudestaan ja herkkäunisuudestaan. Iltaisin uni ei vaan tule, ja yölliset heräämiset ovat yleisiä etenkin aamuyöllä. Osa soittajista on
kärsinyt jo pitkään unihäiriöistä”, Vuokko kertoo.
”Soittajat ovat tyytyväisiä saamastaan ohjauksesta ja neuvoista. Puhelimessa ohjaamme heitä muun
muassa toteuttamaan omatoimista unettomuuden hoitoa paremmin, kerromme myös mistä voi hakea vertaistukea, mistä saa lisää tietoa ja milloin tulisi mennä
lääkärin vastaanotolle. Useimmat soittajat tarvitsevat
motivointia ja kannustamista, jotta jaksavat toteuttaa
uusia taitoja ja tapoja.”

Jos unettomuus, uniapnea tai jokin muu unihäiriö mietityttää, kannattaa soittaa! Pienikin neuvo
voi auttaa.
UniNeuvo kuuluu Puhelin- ja verkkoauttamisen eettisten periaatteiden neuvottelukuntaan
(PuhEet), joka huolehtii siitä, että sen piiriin hyväksyttyjen auttavien puhelin- ja verkkopalvelujen
toiminta toteutuu laadukkaana ja että toiminta on
eettisesti perusteltua ja kestävää.

PuhEet -verkoston auttavat puhelimet Suomessa
https://www.puheet.net/auttavat-puhelimet-suomessa/
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Salaisuus hyviin uniin.

Hengittävä pääpanta,
patentoidulla VentiCool
teknologialla, joka
haihduttaa lämpöä ja
kosteutta.

RollFit XT mukautuu
vuotojen minimoimiseksi
ja vähentää nenään
kohdistuvaa painetta.

Fisher & Paykel Healthcaren uusin kokokasvomaski.

Lisätietoja:
Fisher & Paykel Healthcare AB
Puh: +358 9 251 66 123, faksi +46 8 36 63 10
Sähköposti: info@fphcare.fi

619055 REV A © 2019 Fisher & Paykel Healthcare Limited. Vitera on Fisher & Paykel Healthcare Limitedin tavaramerkki. Potilaalle tiedoksi, katso www.fphcare.com/ip

Lisätietoa saat osoitteessa www.fphcare.com/vitera
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Hän

Vuoden unihoitaja
kannustaa unen
hoitoon
KUKA
Armi Luukkonen

Koulutus: terveydenhoitaja/
sairaanhoitaja AMK, sertifioitu unihoitaja
Työ: unihoitaja, luennoitsija
Kotipaikkakunta: Mikkeli
Perhe: puoliso, poika, tytär ja puolison
aikuiset pojat perheineen
Harrastukset: monipuolinen ulkoliikunta
ja mökkeily
Ajankohtaista: Vuoden unihoitaja 2022
Teksti: Tuija Sivonen

U

nihoitajana Armi Luukkosen
erikoisalaa on uniapnean
hoito. Hän tekee yöpolygrafioita eli suppeita unitutkimuksia,
joilla diagnosoidaan uniapneaa.
CPAP-laitteen käytön ohjaaminen on oleellinen osa työtä, ohjauksia pidetään ryhmille tai yksilöille sekä paikan päällä että etänä.
Hoidon sujumista seurataan pilvipalvelujen kautta, puhelimitse ja
tarvittaessa vastaanottokäynnein.
”Työ on itsenäistä, ja ongelmanratkaisukykyä saa harjoitella
usein, kun hoito pyritään saamaan
sujuvaksi. Työ vaatii perehtyneisyyttä uniapnean lisäksi myös
muihin unihäiriöihin. Unettomuuden lääkkeettömän hoidon
keinoja käytetään usein uniapnean
hoidossa tukena”, Armi kertoo.

Urheilijan uralta terveyden
edistäjäksi

”Harrastin lapsuuteni ja nuoruuteni hiihtoa. Kilpaurheilu loppui
18-vuotiaana saadessani molempien nilkkojen pohjehermohalvauksen. Toipumisen kestäessä
haave liikunnanopettajan opin-

noista vaihtui terveydenhoitajaopintoihin.”
Omat terveysongelmat kannustivat hankkimaan tietoa ja
ymmärtämään paremmin ihmisen
fyysistä, psyykkistä ja psykososiaalista kokonaisuutta.
”Unihoitajana olen saanut olla
terveyden edistämisen asialla.
Toimin 19 vuoden ajan Mikkelin
keskussairaalan keuhko-osastolla ja keuhkosairauksien vastaanotolla unihoitajana. Vuosi sitten
rohkenin irtisanoutua vakituisesta
työstä ja perustin oman toiminimen, mikä antaa mahdollisuuden
monipuolisempaan
työskentelyyn unihoitajana. Toiminimelläni pidän myös luentoja varsinkin
uniapneasta ja sivuan niissä myös
unettomuuden lääkkeettömän
hoidon keinoja.”

Hyvä uni syntyy hyvästä
päivästä

”Hyvä uni alkaa syntyä jo päivän
toimistamme”, Armi sanoo.
”Ajatuksillamme on suuri vaikutus nukahtamiseen ja nukkumiseen. Stressaavia asioita kannattaa

käsitellä päivällä vaikkapa huolihetken muodossa. Aamuyöllä
kolmelta emme voi vaikuttaa huoliimme, kierrokset vain nousevat
eikä uni palaa. Kun stressaavia
asioita on käsitellyt aiemmin, ovat
ajatukset ja tunnetila helpommin
unta vastaanottavia.”
Uni on Armin mielestä laatuaikaa, sitä pitää arvostaa ja antaa sille riittävästi aikaa. Yleisimmin uneen tarvitaan 7-9 tuntia
vuorokaudesta. Kiireisen ja liian
tiiviisti aikataulutetun arjen keskellä unesta nipistetään usein,
mikä sitten alkaa kostautua huonona unena ja väsymyksenä.
”Fyysisestä liikunnasta kannattaa myös huolehtia, mutta sitä
ei kuitenkaan saisi harrastaa liian
myöhään illalla. Terveellinen iltapala kannattaa ajoittaa alkuiltaan
eikä kofeiinipitoisia tuotteita kannata nauttia illalla. Rauhallinen
ja raikas nukkumisympäristö,
hyvä sänky, tyyny ja peite ovat iso
osa hyvää unta. Ja sinivalolaitteet
kannattaa jättää makuuhuoneen
ulkopuolelle”, Armi muistuttaa.
Illalla tehdyt hengityshar-
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joitukset auttavat monia rauhoittumaan ja nukahtamaan. Armin
mielestä olisi hyvä myös pystyä
luopumaan liiallisesta kriittisyydestä itseä kohtaan.
”Olemalla armollinen itseäsi
kohtaan ja arvostamalla itseäsi annat myös unen tulolle hyvän mahdollisuuden.”

Unta auttaa päivittäin
toistuva äännöllinen rytmi.

”Nukkumaan kannattaa mennä
samaan aikaan niin viikolla kuin
viikonloppuisin. Ja vuoteeseen tulee mennä vasta silloin, kun on väsynyt. Jos uni ei tule 15 minuutin
aikana, kannattaa nousta sängystä
ylös ja mennä toiseen huoneeseen.”
”Oman kehon kuunteleminen
on tärkeää. Päivissä olisi oltava
tasapaino fyysisen, psyykkisen ja
levon kesken. Päiväunien välttäminen antaa paremman mahdollisuuden siihen, että unta riittää yöllä.”
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Hoitoa on tarjolla

Uniapnean kuten unettomuudenkin
esiintyvyys on runsasta, ja ennaltaehkäisyyn olisi Armin mielestä panostettava enemmän.
”Meidän jokaisen on hyvä välillä
tarkastella elintapojamme ja tottumuksiamme esimerkiksi ravitsemuksen, nautintoaineiden, liikunnan, levon ja unen suhteen.”
Uniapnean yleisin hoito on
CPAP-laitehoito. Hyvällä alkuohjauksella luodaan laitehoidolle onnistumisen edellytykset, ja erityisesti potilaan omalla motivaatiolla
on suuri merkitys hoidon onnistumisessa.
”On tärkeää, että potilas ymmärtää, miksi uniapneaa pitää hoitaa. Sen takia onkin hyvä, että meillä on käytettävissä erilaisia hoidon
aloitusmalleja: yksilö- ja ryhmäaloituksia niin paikan päällä kuin
etänäkin. Ryhmien etuna on lisäksi
niiden antama arvokas vertaistuki.”

”Uniapnean hoito on mennyt hienosti eteenpäin. Laitteet
ja maskit ovat miellyttävämpiä ja
hiljaisempia. Pilvipalvelut tarjoavat niin potilaille kuin ammattilaisillekin hienon hoitodatapohjan
tehdä hoidosta parasta mahdollista.”
Unettomuudesta kärsivänkään
ei kannata jäädä asiansa kanssa
yksin, vaan ottaa asia rohkeasti
esiin hoitajan tai lääkärin vastaanotolla. Unettomuuden lääkkeetön
hoito kognitiivis-behavioraalisilla
menetelmillä (CBT-I) on tutkitusti tehokasta.
”On hienoa kuulla, että lääkkeettömän hoidon mallin käyttö
on lisääntynyt huomattavasti ja
sitä on tarjolla etänäkin. Uniliiton
uniryhmätkin tarjoavat sitä.”
”Muistetaan, että annamme
unelle tarpeeksi tilaa! Se on merkittävä osa hyvinvointiamme.”
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Yövalo

Raudanluja vai paperista
tehty?
Raudanluja
vai paperista tehty?
Kirjoittaja on Uniliiton puheenjohtaja
Kirjoittaja on Uniliiton puheenjohtaja
Salla Mansikkamäki
Salla Mansikkamäki

Kuulun niihin ihmisiin, jotka
ovat oppineet, että lisäravinteita
ei perusterveen kannata syödä varoiksi vaan ainoastaan tarpeeseen.
Olen kuullut moneen kertaan,
että yleensä terve ihminen saa
tarvitsemansa vitamiinit, hivenja kivennäisaineet monipuolisesta
ravinnosta. Koska elimistö ottaa
vain tarvittavan, voi tuloksena
olla vain kallista virtsaa ja turhaa
kuormitusta maksalle ja munuaisille, jotka huolehtivat imeytymättömien lisäaineiden poistosta.
Vedenpuhdistamotkaan eivät niitä poista.
Olen sairastellut syksyn ja
kevään mittaan enemmän kuin
aikoihin. Välillä on ollut todella
turhautunut olo, ja väsymystä on
riittänyt vaikka muille jakaa. Keväällä minulta mitattiin enemmän
laboratorioarvoja kuin koskaan
aiemmin. Kaksi arvoa pysäytti.
Toinen oli d-vitamiini ja toinen
oli ferritiini. D-vitamiini oli juuri
viitearvon alarajalla. Olin kuvitellut, että koska syön kalaa ja d-vitaminoituja maitotuotteita, sen
pitäisi olla kunnossa. Etsin entisen kollegan aiheesta päivittämän
suosituksen, kävin hakemassa apteekista lisäravinnepurkin ja aloin
syödä niitä säännöllisesti.
Opiskeluaikoina D-vitamiinin
merkitys ihmiselle oli vähän vaikeasti hahmotettava. Tuntui siltä,
että sitä tarvitaan hyviin moneen
asiaan elimistössä, mutta näyttö

sen hyödyistä lisäravinteena oli
usein epäselvää. Toiset olivat sitä
mieltä, ettei sitä pitäisi saada liikaa. Toiset olivat sitä mieltä, että
sitä tarvitaan paljon ja että suuristakaan annoksista ei ole haittaa.
Nykyään näyttöä on enemmän:
D-vitamiinia tarvitaan myös vastustuskyvyn ylläpitoon.

”Aina kun olen
käynyt unilääkärillä,
he ovat sanoneet,
että pitäisi mitata
ferritiini.”
Toinen yllätys oli ferritiini eli
ns. varastorauta. Aina kun olen
käynyt unilääkärillä, he ovat sanoneet, että pitäisi mitata ferritiini. Koskaan sitä ei ole kuitenkaan mitattu. Päässä on pitkään
muhinut ajatus, että pitää muistaa
pyytää sen mittausta, mutta tähän
asti se on aina jostain syystä jäänyt
tai unohtunut. Nyt se tutkittiin ja
selvisi, että minulla on varastoraudan puute.
En muista, että opiskeluaikoina olisi puhuttu juuri mitään ferritiinistä. Raudanpuuteanemiasta
kyllä puhuttiin. Olin uuden äärellä ja lähdin tutkimaan, mihin
kaikkeen se liittyy. Tuntuu, että
raudan ja ferritiiniarvojen suhteen tilanne on vähän sama kuin
aikoinaan D-vitamiinin. Toisten

mielestä sen pitää olla kunnossa
ja toiset pitävät normaalina arvoja,
jotka oikeasti kertovat sen vajeesta. Ohjeet raudan saamisesta myös
lisäravinteena vaihtelevat. Toiset
asiantuntijat sanovat, että sitä pitäisi syödä joka päivä, toiset ovat
sitä mieltä että sen indusoiman
raudan imeytymistä estävän hepsidiinin takia on parempi ottaa sitä
joka toinen päivä.
Mietin myös, kuinka pitkään
sen puute minulla on ollut. Jos osa
omista oireistani selittyy sillä, niin
kyse on aika isosta asiasta. Jos ja
kun se vaikuttaa ihmisessä niin
moneen asiaan, miksi siitä ei pidetä isompaa ääntä? Talvella Lapissa tunturiin noustessa jouduin
pysähtymään 10 metrin välein ja
haukkomaan henkeä. En jaksanut kunnolla hiihtää. En pystynyt
laittamaan tilannetta pelkästään
koronan jälkitilan piikkiin. Voisiko olematon varastorauta osaltaan
selittää asiaa?
Hyvin monen uniongelman
yhteydessä kehotetaan mittaamaan ferritiini. Levottomissa jaloissa se on aivan keskeinen. Myös
muista unihäiriöistä kärsivillä ja
varsinkin meillä raudan puutteesta helposti kärsivillä naisilla sen
pitäisi olla kunnossa. Kannattaa
pyytää sen mittausta! Toivottavasti olen taas syksyllä tai viimeistään
talvella raudanluja. Sitä odotellessa toivon teille aurinkoista ja
D-vitamiinipitoista kesää!
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ja patja jotka sallivat ja tukevat kylkiasennossa nukkumista. Tämä mahdollistui
yksilöllisesti valitulla Tempurilla, joka oli
erinomainen apuväline asentosidonnaisen
uniapnean hoidossa.

Perheenäiti selätti uniapnean
yksinkertaisella muutoksella!
38-vuotias ruuhkavuosiaan elävä perheenäiti oli jo pitkään kokenut olonsa
hyvin väsyneeksi ja poissaolevaksi.
Kun hän alkoi nukahdella myös päiväsaikaan, hälytyskellot alkoivat soida:
mistä tämä voisi johtua? Väsymyksen
syy oli vaikea nähdä uneen liittyvänä
vaivana koska nukkuminen tuntui
olevan kunnossa.
Terveydenhoidossa syiksi epäiltiin aluksi
uupumusta ja mielenterveysongelmia.
Myöhemmin unirekisteröintitutkimuksessa hänellä todettiin vaikea-asteinen
uniapnea. Tutkimuksessa huomattiin
uniapnean olevan asentosidonnaista, sillä
hengityskatkoja esiintyi vain nukkuessa
selinmakuulla.
Hoito aloitettiin perinteisin menetelmin
eli CPAP-laitteella ja selinmakuuasentoa
estävällä vyöllä. Kumpikin ratkaisu tuntui
kuitenkin naisesta hyvin epämiellyttävältä, eikä hän halunnut jatkaa maskin
kanssa nukkumista. Vyö kyllä esti selällään nukkumisen, mutta häiritsi asennon
vaihtamista ja nukkumista yleensäkin.

Asentosidonnaiseen uniapneaan voi
vaikuttaa myös tyynyllä ja sängyllä
Koska nukkuma-asennolla oli ratkaiseva
merkitys vaivaan, apua lähdettiin hakemaan yksilöllisesti valitulla TEMPUR-sängyllä ja -tyynyllä, jotka muotoutuvat
kunkin kehon muodon, painon ja lämpötilan mukaan. Jo ensimmäisten viikkojen
jälkeen naisen olotila alkoi muuttua: hän
tunsi päivisin olonsa virkeämmäksi ja elinvoimaisemmaksi. Väsynyt ja poissaoleva
äiti muuttui energisemmäksi laadukkaan
unen ansiosta. Lisäksi hänen uniapneadiagnoosinsa vaihtui vaikea-asteisesta
lieväksi puolivuosiseurannassa, johon
mennessä hengityskatkokset olivat lähes
kadonneet.
Muutama vuosi tapahtuneen jälkeen uniapneaoireet pysyvät edelleen poissa. Myös
puolison kuorsaus loppui yksilöllisesti
valitun tyynyn ja kylkiasentoon sopivan
patjan hankinnan jälkeen. Suurin apu
uniapnean selättämiseen saatiin vaihtamalla selinmakuuasento kylkimakuuasennoksi – ja tässä tarvittiin nukkumisergonomian korjaamista, eli tarvittiin tyyny

Anna asiantuntijan (KNA:n) auttaa
valinnassa niin sängyssä pyöriminen
loppuu
Yksilöllisesti itselle sopivan patjan ja
tyynyn löytäminen vaatii aina niiden
kokeilemista. Paras lopputulos saavutetaan koulutetun nukkumisergonomian
asiantuntijan avustuksella. Löydät KNA:t,
eli asiantuntijat nukkumisergonomia.fi ja
Tempur Brand Storesta www.tempurbrandstore.fi.
Nukkumisergonomian kartoituksen aikana
saat tietoiskun nukkumisergonomiasta
sekä suosituksen Sinulle yksilöllisesti
sopivasta TEMPUR-patjasta ja -tyynystä.
Tempur Brand Storesta ajanvaraaja saa
myös VIP-lahjapaketin (arvo jopa 109€) ja
kahvit! Ei ostopakkoa.

artikkelin asiantuntija:
Valtteri Nyyssölä, fysioterapeutti ja KNA

Hoida selkääsi TEMPUR-tarjouksilla!
–20%

SÄNKYTARJOUS
TEMPUR-sänkykokonaisuuden ostajalle
patjat erikoishinnoin! esim. TEMPUR
Flexible Base 160x200, 21 cm Supreme
-patjoilla alk. 3570 € (norm. 4240 €)

TYYNYTARJOUS
TEMPUR Original -tyynyt
-20 € ja tyynyn ostajalle Hoida
Selkääsi -opas KAUPAN PÄÄLLE!
TEMPUR Original -tyyny
alk. 109 € (norm. 129 €)

Hoida
selkääsi

PATJATARJOUS
Myös TEMPUR-irtopatjan ostajalle
-10% alennus! Patjat ilman
vuoderunkoa alkaen 80x200x21cm
1507,50 € (norm. 1675 €)

Tempur Brand Store

Ostamalla seuraavista
myymälöistä tuet Uniliiton
toimintaa:

ESPOO Iso Omena • ESPOO Sello • HELSINKI Eerikinkatu 6 • HELSINKI Helsinki Outlet • HELSINKI Kaari • HELSINKI Tripla
HYVINKÄÄ Willa • JOENSUU Kauppakatu 23a • JÄRVENPÄÄ Sibeliuksenkatu 18-20 • KUOPIO Matkus • LEMPÄÄLÄ Ideapark • PORI Puuvilla • RAISIO Mylly
TAMPERE Koskikeskus • TURKU Eerikinkatu 9 • VANTAA Jumbo • VANTAA Tikkuri • tempurbrandstore.fi • tempur.fi
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Uni ja päiväaikainen vireys eivät ole vain yksityisasia
Unella ja palautumisella on merkittävä vaikutus päiväaikaiseen vireyteen ja työkykyyn. Vastaavasti päiväaikaisella toiminnalla on vaikutus uneen ja palautumiseen. Uniliiton mielestä tämän vuorovaikutuksen
tukeminen ei saa olla vain yksityisasia. Työnantajien
ja esimiesten tulee tukea määrätietoisesti vireyttä ja
palautumista edistävää työkulttuuria
Stressi vaikuttaa unen laatuun ja määrään. Yhä
useampi työ on luonteeltaan asiantuntijatyötä, joka on
vaikeaa jättää työpaikalle. Korona-aikana työajan ja
vapaa-ajan rajat ovat etätyön myötä liudentuneet lisää,
mikä on saattanut edelleen vaikeuttaa päivän rytmittämistä vireyttä tukevasti.
Työnantajien tulisi tiedostaa päiväaikaisen vireyden merkitys työkykyyn ja työn tuottavuuteen nykyistä paremmin.
Kannustavatko työantaja ja esimiehet tauottamaan

työtä? Ihannoidaanko työpaikalla kiireen kulttuuria
ja jatkuvasti tavoitettavissa oloa? Onko työntekijöillä
aito mahdollisuus vaikuttaa työn tekemisen tapaan?
Voivatko vuorotyötä tekevät vaikuttaa työvuorolistoihin? Kuormittavatko sairauspoissalot työyhteisön
jaksamista?
Hyvä työkyky perustuu päiväaikaiseen vireyteen. Väsynyt työntekijä on työtaidoiltaan ja tuottavuudeltaan heikompi, tapaturma-alttiimpi ja työyhteisöä kuormittava. Hyvän unen avulla palautunut
työntekijä on innovatiivinen, tuottelias ja positiivinen. Vireä työntekijä on arvo itsessään ja lisäksi
koko työyhteisön ja yhteiskunnan etu.
Uniliiton mielestä työnantajien tulee panostaa
entistä enemmän työkulttuuriin, joka tukee päiväaikaista vireyttä sekä hyvää unta ja palautumista.

Uniliitto ry

Miten potilaiden osallisuus toteutuu terveydenhuollossa?
Potilaiden osallisuutta terveydenhuollossa pohdittiin monesta näkökulmasta
3.5.2022 seminaarissa, jonka järjestelyistä vastasivat Duodecimin Käypä hoito
-toimitus, Lääkealan turvallisuus- ja kehittämiskeskus Fimea, Terveydenhuollon
palveluvalikoimaneuvosto Palko ja SOSTE ry.
Uniliitto oli seminaarissa mukana Palkon kutsusta
kertomassa potilaiden osallisuudesta Palkon antamaan suositukseen unettomuuden hoidosta CBT-I
-menetelmin. Suositus annettiin joulukuussa 2021,
ja jo suosituksen varhaisessa valmisteluaiheessa kesä-

kuussa Uniliitto tuotti valmisteluun kokemusasiantuntijatietoa. Myöhemmin liitto myös otti kantaa
suositusluonnokseen.
Seminaarissa kuultiin useita potilas- ja asiakasosallisuuden esimerkkejä. Miten osallisuus toteutuu
sote-palveluiden kehittämisessä, asiakas- ja potilasturvallisuuden edistämisessä ja Käypä hoito -suositusten laatimisessa? Miten Fimean potilasneuvottelukunta tai KYSin ja HUSin asiakasraadit toimivat?
Millaista uutta perspektiiviä kokemusasiantuntijat
voivat tuoda kehittämiseen?
Potilaan osallisuus on tulevaisuudessa vahvistuva
osa-alue terveydenhuollon järjestelmien suunnitellussa, toiminnassa, kehittämisessä ja päätöksenteossa.
Palkon ja Uniliiton yhteistyötä esittelivät toiminnanjohtaja Tuija Sivonen Uniliitosta ja erityisasiantuntija
Sinikka Sihvo STM:sta.

17

Track
youruniapneahoitoasi
sleep therapy progress
Seuraa

Welcome to myAir

MyAir
ResMedin
AirSense
10- ja AirCurve
10 -laitteiden
käyttäjille
™
™
As you
starton
your
journey with
sleep therapy
with AirSense
10 and AirCurve
10tarkoitettu
devices,
verkko-ohjelma.
MyAirin
avulla
saat
mahdollisimman
suuren
hyödyn
uniapneahoidostasi.
you probably have questions. myAir can help guide you to make the most of your therapy. With
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online
program,
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can:
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™
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comfortable night’s sleep;
• build your confidence with using your therapy.
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Uniliitto ry
Sitratori 3
00420 Helsinki
Jarkko Ankerman, projektikoordinaattori
jarkko.ankerman@uniliitto.fi
Anu Koskenkorva, toimistokoordinaattori
anu.koskenkorva@uniliitto.fi
Milja Saresvaara, toimintakoordinaattori
milja.saresvaara@uniliitto.fi
Tuija Sivonen, toiminnanjohtaja
tuija.sivonen@uniliitto.fi

uniliitto.fi

Tempurin
tuotteista alennus
Uniyhdistysten henkilöjäsenet saavat 10 %
alennuksen normaalihintaisista Tempur-tuotteista Tempur Brand Store
Vantaan Tikkurilan, Vantaan Jumbon, Helsinki
Outletin, Espoon Ison Omenan, Porin, Turun,
Myllyn (Raisio), Hyvinkään, Järvenpään, Kuopion
ja Joensuun myymälöissä.

Liity uniyhdistyksen jäseneksi!
Tutustu yhdistyksiin www.uniliitto.fi / uniyhdistykset
-sivuilla, jossa voit myös liittyä jäseneksi haluamaasi
uniyhdistykseen. Uniyhdistyksen jäsenenä saat neljä
Uniuutiset-lehteä vuodessa.
Lisätietoja: uniyhdistys@uniliitto.fi ja 045 231 2059
Valtakunnallisesti toimivia yhdistyksiä ovat:
Epätyypillinen unirytmi ry
Sitratori 3, 00420 Helsinki
Levottomat Jalat – Restless Legs ry
Sitratori 3, 00420 Helsinki
Suomen Unettomat ry
Sitratori 3, 00420 Helsinki
Suomen Uniapneayhdistys ry
Sitratori 3, 00420 Helsinki
Suomen Narkolepsiayhdistys ry
Annalantanhua 59, 85100 Kalajoki
Alueellisesti toimivia yhdistyksiä ovat:
Helsingin Uniyhdistys ry
Sitratori 3, 00420 Helsinki
Pirkanmaan Uniyhdistys ry
Mustanlahdenkatu 19, 33210 Tampere
Turun Uniyhdistys ry
c/o Trinitas Lääkäritalo
Yliopistonkatu 26 B, 4.krs, 20100 Turku
Vantaan Uniyhdistys ry
Sitratori 3, 00420 Helsinki

Vireysviikolla® tapahtui
Vireysviikkoa® vietetään Uniliitossa ja uniyhdistyksissä vuosittain kesäajan ensimmäisellä
viikolla, ja sen tavoitteena on muistuttaa hyvän
unen merkityksestä päiväaikaiseen vireyteen.
Tänä vuonna teemaviikkoa vietettiin runsaan
tapahtumatarjonnan merkeissä.
Teemaviikon käynnisti maanantaina 28.3. Helsingin
Uniyhdistyksen järjestämä senioreiden Unitupa-vertaisryhmä verkossa ja Suomen Unettomat ry:n webinaari, joka pohti erilaisia vaikutusmahdollisuuksia
uneen ja vireyteen.
Tiistaina Helsingin Uniyhdistyksen Unikorva
-vertaispuhelin antoi keskusteluapua unettomuudesta
kärsiville ja Levottomat Jalat - Restless Legs ry pohti
webinaarissaan konsteja oireiden lievittämiseen.

Keskiviikkona Uniliiton ja Unihoitajaseuran UniNeuvo -auttava puhelin antoi neuvoja unihäiriöihin,
ja Helsingin Uniyhdistyksen webinaarissa pohdittiin
lääkkeettömän hoidon saatavuutta unettomuuteen.
Torstaina Uniliiton ja Tempurin järjestämässä
webinaarissa kuultiin nukkumisergonomian vaikutuksesta uneen ja palautumiseen, illemmalla Instagram
Livessä käytiin keskustelua unen ja vireyden yhteydestä
Suomen Unettomat ry:n johdolla.
Viikon päätteeksi perjantaina julkaistiin uusi Uniliiton Nukutaan-podcast, jossa käytiin keskustelua.
unettomuudesta asiantuntijan ja kokemustoimijan näkökulmasta.
Hieno viikko! Kiitos kaikille tapahtumien järjestäjille ja osallistujille!

Yhteistyössä

Hyvä hengitys
on hyvän elämän
perusta
Kun hengitämme hyvin, voimme nauttia
elämästä täysillä joka päivä.

Hengitys voi olla toimivaa tai toisinaan
myös raskasta ja haastavaa. Tarvitset
sitä joka hetkessä – niin rentoutuessa,
puhuessa, liikkuessa kuin nukkuessakin.
Pidä siitä siis huolta.
Lue lisää: wello2.fi

Hengitä paremmin – voi paremmin

