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Kiitos ja kumarrus

Aika usein tulee tälläkin foorumilla moi-
tiskeltua, ettei unihäiriöiden hoito ole vielä 
kaikilta osin kunnossa. Ja tottahan se on, 
että maailma ei ole valmis. Silti pitäisi välillä 
muistaa myös kiittää.

Kuuntelin loka-marraskuun vaihteessa 
Unilääketieteen päivien luentoja, joista 
kerrotaan tarkemmin tämän lehden sivulla 

11. Olimme koolla etäyhteyden avulla, mikä on covid-ajan tuoma 
uusi toimintatapa tässä kuten niin monessa muussakin yhteydessä. 
Vaikka verkkotapahtumasta jää pois tuiki tärkeitä kasvokkain 
kohtaamisia, antaa etäyhteys toisaalta mahdollisuuden osallistua 
kaukaakin.

Luentoja kuunnellessani huomasin olevani valtavan ylpeä 
suomalaisesta osaamisesta. Suomessa on vuosien ja vuosikymme-
nien mittaan kasvanut laaja ja monipuolinen osaaminen unen ja 
unihäiriöiden tutkimuksessa ja hoidossa.

Useissa tutkimusryhmissä löydetään jatkuvasti uusia yhteyksiä 
ja selityksiä unen monille ulottuvuuksille. Lääketieteen päivillä 
kiinnostavia esityksiä kuultiin muun muassa kivun ja unen, stres-
sin ja unen sekä pelkojen ja unen yhteyksistä. Uutta tieteellistä 
tutkimusta mutta samalla sellaisia asioita, joita varmasti jokainen 
nukkuja joskus joutuu pohtimaan.

Kiitos siis kaikille teille, jotka olette valinneet unen tutkimus-
tai kliinisen työn kohteeksenne! Monet teistä ovat tutkineet sitä 
sitkeästi ja määrätietoisesti koko työuransa. On varmasti muita 
tutkimusaloja, joiden aiheet keräävät helpommin rahoitusta ja 
mainetta. Mutta olette kullanarvoisia meille, joita nukkuminen 
syystä tai toisesta mietityttää. Me tiedämme, miten tärkeää työtä 
te teette.

Kiitos ja hyvää joulunodotusta!
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Masennus on yleinen sairaus: joka 
viides suomalainen sairastuu 

siihen jossain vaiheessa elämäänsä. 
Kroonista unettomuutta potee joka 
kahdeksas suomalainen, ja tilapäis-
esti siitä kärsii jopa puolet työtä teke-
västä väestöstä. Usein ne kuormitta-
vat potilasta yhtä aikaa, mutta eivät 
suinkaan aina. Ja yksi voi myös johtaa 
toiseen.

Unettomuudesta kärsivillä on 
usein lievää ahdistusta tai masen-

nusta, ja kolmasosalla heistä voidaan 
todeta selkeä psykiatrinen häiriö, 
kun taas kolmasosa on psyykkisesti 
terveitä, kirjoittavat Soili Kajaste 
ja Juha Markkula kirjassaan Hyvää 
yötä, apua univaikeuksiin.

Professori Tiina Paunion johta-
ma Uni ja terveys (Sleep and Health) 
-tutkimusyksikkö Helsingin Yli-
opistossa on tutkinut muun muassa 
masennuksen ja unettomuuden 
taustoja ja esiintymistä. Tuoreet tut-

Teksti: Leeni Peltonen

Depressio ja unettomuus  
kietoutuvat yhteen monin tavoin. 
Pitkään aihetta tutkinut psykiatri 
Tiina Paunio kertoo, mitä uutta  
tiedetään niiden syy-seuraus- 
suhteista.

Unettomuus 
ja masennus – 
muna vai kana?
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Kuva: ResMed

kimukset ovat osoittaneet, että asioil-
la on myös syy-seuraus-suhde.

Ensin voi olla unenpuute
”Siitä on kiistaton näyttö, että unet-
tomuus on itsenäinen masennuksen 
riskitekijä. Jos potilas on sairastunut 
unettomuuteen, hänellä on 2–3-ker-
tainen riski sairastua masennukseen”, 
Tiina Paunio sanoo.

Unen puute altistaa ylipäätään 
mielenterveyden häiriöille. Jo lyhytai-

kainen univaje, vaikkapa yhden yön 
valvominen laskee mielialaa.

”Suomalaisia kaksosia koskenut 
tutkimus osoitti, että subjektiivi-
sesti koettu unen heikko laatu on 
syy-yhteydessä myöhemmin puh-
keavaan masennukseen. Stressaavan 
elämäntilanteen vaikutus depressio-
oireiden synnyssä tunnetaan hyvin. 
Tuloksemme tukevat ajatusta siitä, 
että unen heikentynyt laatu voisi 
olla tätä tapahtumasarjaa välittävä 

keskeinen mekanismi eikä aino-
astaan viaton oheisilmiö”, Paunio ja 
Tarja Porkka-Heiskanen kirjoitta-
vat Duodecim-lehdessä artikkelissa 
Unen merkitys sairauksien synnyssä 
(2008).

Unettomuuden arvellaan johta-
van usein masennukseen, koska pit-
kittynyt unen puute herkistää aivot 
sille, että aivokuori ei pysty normaa-
lilla tavalla käsittelemään tunteita.

Unihäiriöt kuuluvat usein ma-
sennukseen
Masentuneille on hyvin tavallista, 
että muiden oireiden ohella myös 
unessa on häiriöitä. Nukahtaminen 
voi kestää kauan ja uni voi olla kat-
konaista. Masentuneille usein toistu-
vana unettomuushäiriönä on todettu 
nimenomaan aamuyöstä herääminen.

”Masentuneelle tyypilliset huoli-
ajatukset ja alavireinen mieliala ovat 
läsnä myös yöllä, jolloin uni katkeilee. 
Erityisen rikkonaista on usein REM-
uni, jolloin normaalisti tapahtuu 
tunteiden säätelyn kannalta tärkeitä 
prosesseja. Tämä pitää yllä masen-
tuneen ajatusmalleja”, Tiina Paunio 
sanoo.

Joskus unettomuus esiintyy ma-
sennuksen rinnalla myös itsenäisenä 
sairautena. Rajanveto on joskus vai-
keaa, niin yhteen kietoutuneita nämä 
häiriöt ovat. 

”Olisi kuitenkin tärkeää erot-
taa, milloin unettomuusoireet ovat 
osa masennuksen oirekuvaa ja mil-
loin unettomuus pitäisi määrittää 
itsenäiseksi liitännäissairaudeksi. 
Tällä on merkitystä, kun pohditaan 
hoitovaihtoehtoja: mistä päästä on-
gelmia aletaan purkaa, pyritäänkö 

Unen puute  
altistaa ylipäätään 
mielenterveyden 

häiriöille.
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Käytä ilmaista myAir-sovellusta saadaksesi räätälöityjä vinkkejä ja 
seurataksesi hoitosi edistymistä.*

myAir auttaa käyttämään CPAP-laitetta enemmän joka yö ja noudattamaan 
paremmin hoitoa ensimmäisten 90 päivän aikana.1

Haluatko seurata uniapneahoitoasi?

Katso myAir-tuesta tarvittavat tiedot varoituksista ja varotoimista, jotka on otettava huomioon ennen tuotteen käyttöä ja käytön aikana.
*myAir toimii yksinomaan ResMed Air10 ja Air11 PAP-laitteiden kanssa. 
1. Price Waterhouse Coopers. Empowering the sleep apnoea patient. A ResMed or internal sponsored study of how myAir users behave better. 2016.

Aloita myAirin käyttö lataamalla sovellus tai 
skannaamalla QR-koodi älypuhelimesi kameralla.

SKANNAA MINUT
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hoitamaan ensin pelkästään ma-
sennusta vai tuleeko unettomuutta 
hoitaa myös itsenäisenä häiriönä esi-
merkiksi unettomuuden kognitiivis-
behavioraalisella terapialla”, Paunio 
sanoo.

Ongelmien ytimen löytämistä 
voi joskus vaikeuttaa myös se, että 
aina aamuyön heräily ei ole merkki 
masennuksesta vaan akuutista tai 
pitkittyneestä stressistä. Stressi-
hormoni kortisolin eritys lisääntyy 
aamuyöstä, koska sitä tarvitaan tu-
levaa päivää varten. Jatkuvan stressin 
aiheuttamassa ylivireystilassa tämä 
voi aiheuttaa aamuyöstä epämukavan 
olotilan, koska palautumista ei ole 
tapahtunut riittävästi.

”Kliinisessä työssä on joskus haas-
tavaa tunnistaa se kohta, jossa akuutti 
unettomuus on muuttumassa krooni-
seksi. Tämä olisi tärkeää havaita, kos-
ka kroonistuessaan unettomuus alkaa 
vaikuttaa yksilön ajatusmalleihin ja 
ihminen alkaa pelätä, ettei oikeasti 
pysty enää nukkumaan.”

Samanlaisia taustatekijöitä
Sekä unettomuudella että masen-
nuksella on taustallaan useita samoja 
altistavia tekijöitä. Monet riskiteki-
jät kietoutuvat sekä persoonaan että 
elämänhistoriaan.

Sekä unettomien että masentu-
neiden persoonassa korostuvat usein 
huoliherkkyys ja taipumus ahdistua. 
Tähän liittyy usein tapa jumittua ah-
distaviin ajatuksiin ja märehtiä niitä 
sekä päivällä että yöllä.

”Usein tähän yhdistyy myös vai-
keus sopeutua elämässä eteen tule-
viin muutoksiin tai stressitekijöihin. 
Toisaalta voi perustellusti pohtia, 
kumpi on terveempää, sopeutua no-
peasti kaikkeen vai reagoida muu-
toksiin esimerkiksi unen häiriöllä. 
Akuutti unettomuus onkin täysin 
normaali reaktio stressitilanteissa, 
mutta pitkittyessään unettomuus 
voi muuttua ongelmalliseksi”, Tiina 
Paunio pohtii. 

Elimistö kuitenkin sietää unet-
tomuutta johonkin mittaan asti, ja 
tilapäinen unettomuus kuuluu nor-
maaliin elämään.

Masennuksen taustalla tiedetään 
olevan usein traumaattisia tapah-
tumia. Lapsuudessa tapahtunut 
psyykeä kuormittanut tapahtuma voi 
alkaa vaivata aikuisena erityisesti sil-
loin, jos kokee vastaavanlaisia tilan-
teita uudelleen.

”Esimerkiksi lapsuudessa koettu 
kaltoinkohtelu voi aiheuttaa kriisin, 
kun aikuisena kokee samantyyppisiä 
vaikeuksia, esimerkiksi joutuu syrji-
tyksi työpaikalla. Tällainen uusi isku 

samantyyppiseen kohtaan voi lau-
kaista masennuksen”, Paunio sanoo.

Nykyään pohditaan paljon resi-
lienssin eli psyykkisen joustavuuden 
ja selviytymiskyvyn merkitystä 
suojaavana tekijänä. Vaikka olisi 
elämässään kokenut vaikeitakin 
asioita, hyvinvointia voivat tasapai-
nottaa elämän muut hyvät tekijät 
kuten onnistumisen kokemukset 
opinnoissa tai työelämässä, sosiaa-
linen verkosto ja hyvä parisuhde.

Masennuksen puhkeaminen on 
aina monen tekijän summa. Unet-
tomuus heikentää kykyä käsitellä 
tunteita ja lisää katastrofiajatuksia. 

Psykoterapiassa puretaan 
haitallisia ajatusmalleja
Kumpaa sitten hoidetaan ensin, 
masennusta vai unettomuutta, jos 
molemmat vaivaavat potilasta?

”Tilannetta voidaan lähteä pur-
kamaan monesta kohdasta. Apua 
voidaan hakea sekä lääkkeistä että 
lääkkeettömistä hoidoista. Unet-
tomuuden kognitiivis-behavioraa-
linen terapia on tutkitusti unet-
tomuuden käypää hoitoa. Joskus 
unettomuuden akuuttiin tilantee-
seen tarvitaan lääkeapua, ja pidem-
mällä psykoterapialla voidaan 
pureutua perusteellisemmin unet-
tomuuden taustalla oleviin psyko-
logisiin syihin”, Paunio sanoo.

Sekä unettomille että masentu-
neille on tyypillistä nähdä maailma 
mustavalkoisena. Myös itsekritiikki 
ja vaativuus hallitsevat ajattelua. 
Psykoterapiassa haetaan ymmär-
rystä ja lempeyttä omaa tilannetta 
kohtaan. Myös unenhuoltokeinoil-
la tuodaan tasapainoa elämään ja 
helpotetaan nukkumista. 

Olennaista on saada unet-
tomuuden ja masennuksen noi-
dankehä purettua jostain kohtaa, 
jotta paraneminen voi alkaa.

Joskus  
unettomuus esiintyy 

masennuksen rinnalla 
myös itsenäisenä 

sairautena.
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Uniapneakisko voi olla vaihtoehto 
CPAP-laitteelle
Uniapnean hoidossa käytetään yleisimmin CPAP-hoitoa 
(Continuous Positive Airway Pressure), jossa nenämaskin 
kautta hengitetään nukkuessa huoneilmaa pienellä yli- 
paineella. Joskus hoitomuotona käytetään uniapneakiskoja, 
jotka estävät hengitysteiden tukkeutumisen yön aikana.  
Mutta miksi kiskohoitoa käytetään Suomessa merkittävästi 
vähemmän kuin vaikkapa Ruotsissa? 

Johtava uniapneakiskojen toimit-
taja ja alan pioneeri Suomessa on 
SomnoMed. Yhtiön pääpaikka 
on Australiassa ja Euroopan toi-
mintojen keskus Sveitsissä. Som-
noMedin Suomen toimintojen 
johtaja Marko Järvisellä on pitkä 
kokemus alalta. Hänen taustan-
sa on sairaanhoidon alalla, josta 
hän siirtyi ”laitepuolelle” vuonna 
1998. SomnoMedillä hän on ol-

lut vuodesta 2014 lähtien. Marko 
Järvinen tuntee hyvin uniapnea-
kiskohoidon prosessin ja haasteet-
kin.

Suomalaisille valmistettavien 
uniapneakiskojen muotit tehdään 
Ruotsin laboratoriossa ja kiskot 
Filippiineillä. Valmistusprosessiin 
sisältyy sekä koneellista että kä-
sityötä, koska kiskot valmistetaan 
jokaiselle käyttäjälle yksilöllisesti.

Hoitomuotoihin vaikuttavat 
myös kansalliset tekijät
”Uniapnean hoitaminen alkaa 
aina erikoissairaanhoidon keuh-
kopoliklinikalta, jossa diagnoosi 
uniapneasta tehdään. Lähete sin-
ne saadaan terveyskeskuksesta, 
työterveyshuollosta tai yksityiseltä 
lääkäriasemalta. Päätös hoidosta 
tehdään uniapnean vakavuusas-
teen mukaan: vaikeassa uniap-
neassa se on yleensä CPAP-hoito, 
ja lievässä uniapneassa suositellaan 
yleensä ensin painonhallintaa ja 
asentohoitoa. Näiden perinteisten 
hoitomuotojen ohessa uniapnea-
kiskohoito on koko ajan yleisty-
mässä”, Järvinen kertoo.

Uniapnean Käypä hoito -suo-
situsten mukaan ”Uniapneakisko-
hoidolla voidaan hoitaa erityisesti 
lieväoireisesta tai keskivaikea-astei-
sesta uniapneasta kärsiviä normaa-

Ruotsissa ja  
Hollannissa  

käytetään kiskoja  
moninkertaisesti  

Suomeen  
verrattuna.

Marko Järvinen esitteli uniapneakiskohoitoa Vantaan unipäivillä 13.10. 
Kansalaiskeskus Leinikissä. Tilaisuuden järjestelyissä oli mukana myös 
Vantaan Uniyhdistys.

Teksti: Tuija Sivonen
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lipainoisia tai liikapainoisia potilai-
ta.” Kiskohoito ei kuitenkaan ole 
Suomessa vielä kovinkaan yleinen 
hoitomuoto, ja esimerkiksi Ruot-
sissa kiskohoitoa käytetään paljon 
enemmän lievän ja keskivaikean 
uniapnean hoidossa. Miksi näin?

”CPAP-hoito on juurtunut 
Suomeen vahvasti, ja se onkin te-
hokas hoitomuoto. Ruotsissa kis-
kohoidolla on pidempi historia ja 
se on otettu hoitomuotona parem-
min vastaan. Ruotsissa ja Hollan-
nissa käytetään kiskoja moninker-
taisesti Suomeen verrattuna.”

Eri maiden hoitokäytäntöihin 
vaikuttavat myös kansalliset hoi-
don korvattavuuden käytännöt.

”Ranskassa ja Saksassa kisko-
hoidon käyttö nousee viranomais-
hyväksynnän ja korvattavuuden 
kasvaessa, joskin Ranskassa uuden 
hoitolaitteen hyväksyminen re-
kisteriin saattaakin kestää kauan. 
Hollannissa ja Saksassa suosituk-
set hoitomuodoiksi saadaan va-
kuutusyhtiöiltä. Suomessa pääsee 
korvattavuuden piirin diagnoosin 
myötä, mutta eri hoitomuotojen 
käyttöä säätelee paljon myös kun-
kin erikoissairaanhoitopiirin ta-
louden raamit.” 

”Suomessakin kiskohoidon 
trendi on nouseva, vaikkakin 
keuhkolääkärit kaipaavat vielä 
enemmän tutkimusdataa uniap-
neakiskoista.”

Erikoissairaanhoidossa toteu-
tettavalle uniapneakiskohoidolle 
on asetettu tietyt kriteerit. Poti-
laalla tulee olla uniapneadiagnoosi 
ja painoindeksin eli BMI-indek-
sin tulee olla STM:n suositusten 
mukaan alle 30. Lisäksi potilaalla 
tulee olla hoidetut hampaat, jotta 
uniapneakiskoja voidaan käyttää. 
Ennalta on tietenkin vaikea ar-
vioida, kenelle uniapneakiskohoi-
dosta on hyötyä. Hoitovaste arvi-
oidaan uudella unipolygrafialla.

Kuntaliitto on antanut suosi-
tuksen uniapneakiskojen asiakas- 
maksukäytännöistä, ja tietyin 
kriteerein uniapneakisko voidaan 
luovuttaa potilaalle maksutta lää-
kinnällisen kuntoutuksen apuvä-
lineenä keskivaikean ja vaikean 
uniapnean hoitoon. Uniapnea-
kiskon soveltuvuuden arviointi ja 
valmistus tehdään suun tervey-
denhuollossa alueellisen hoidon-
porrastuksen ja hoitokäytännön 
mukaisesti.

Potilaan kannattaa olla  
aktiivinen
Monet asiat vaikuttavat hoitopää-
tökseen. Siksi potilaan kannattaa 
olla itsekin aktiivinen, kun hoito-
päätöstä tehdään ja keskustella eri 
hoitomuotojen soveltuvuudesta.

Jos päädytään uniapneakis-
kohoitoon, potilaan hoito siirtyy 
erikoissairaanhoidossa keuhko-
tautien poliklinikalta hammas-
hoidon poliklinikalle. Suun pi-
tää olla hyvässä kunnossa, jotta 
hampaistosta päästään tekemään 
jäljennöksiä ja muotti laitetta var-
ten.

Laitetta käytetään öisin, ja 
se puhdistetaan päivittäin ja pe-
rusteellisemmin viikon välein. 
Muutaman kuukauden päästä 
tulee sairaanhoitopiiristä kutsu 
kontrolliin, jolloin katsotaan suun 
terveys ja keskustellaan hoidon 
vaikuttavuudesta. Jos uniapnea-
kisko ei  tunnu auttavan, tulisi 
tehdä uusi unipolygrafia hoidon 
määrittämiseksi. 

”Uuden unipolygrafian saa-
minen ei ole kaikissa sairaan-
hoitopiireissä itsestäänselvyys, 
joten tässäkin vaiheessa potilaan 
kannattaa olla aktiivinen omassa 
asiassaan.”

 ”Seuranta on uniapneakisko-
hoidon Akilleen kantapää. Kenel-
le seurantavastuu kuuluu ja miten 

hoidon vaikuttavuutta seurataan, 
kun ei ole käytettävissä dataa  
samaan tapaan kuin CPAP-hoi-
dosta. Kiskohoidon vaikutta-
vuuden seurannassa on menossa  

 
valtava kehitystyö, mutta toistai-
seksi vaikuttavuutta voidaan seu-
rata vain unipolygrafialla.”

Moniammatillista yhteistyötä 
tarvitaan 
Uniapnean hoidossa tarvitaan Jär-
visen mukaan moniammatillista 
keskusteluyhteyttä ja yhteistyö-
tä sekä osaamisen vahvistamista 
myös perusterveydenhuollossa. 

”Uniapnean Käypä hoito -suo-
situkseen tarvittaisiin kuvaus pro-
sessista, miten uniapnean hoito 
kiskojen avulla kulkee. Hoidon 
pitäisi perustua moniammatilli-
suuteen, vaikka keuhkolääkärillä 
onkin viimesijainen vastuu seu-
rannasta. Esimerkiksi suusaira-
uksien poliklinikalla  pitäisi voida 
tehdä uniapneakiskohoidon seu-
rantaa.”

Marko Järvinen korostaa, että 
hoidon pitää perustua siihen, että 
jokaisella potilaalla on juuri hä-
nelle sopiva oikea ja toimiva hoito.

”Olen toiminut kaupallisella 
alalla pitkään, mutta edelleen mi-
nussa asuu se hoitajapoika, joka 
haluaa jokaiselle potilaalle par-
haimman saatavissa olevan hoi-
don.”

Potilaan  
kannattaa olla  

itsekin aktiivinen, 
kun hoitopäätöstä 

tehdään.
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Olet miten nukut

√  Rauhoittaa  
√  Vähentää hikoilua 
√  Lämpöä tasaava 
√  Nopeuttaa nukahtamista
√  Nopeuttaa palautumista 

60°

SteadyBody®-lakanoiden tarkoitus on auttaa Sinua 
nukkumaan rauhallisemmin tasoittamalla kehosi säh-
kökentät ja lämpötilaerot. SteadyBody®-lakanamateri-
aali sisältää sähköä johtavaa hiilikuitua. Paras vaikutus 
syntyy nukuttaessa alasti ja käytettäessä sekä pussi- 
että aluslakanaa.

Kehon totuttaminen lakanoihin kannattaa aloittaa käyt-
tämällä aluksi vain joko pussi- tai aluslakanaa ja siirtyä 
vähitellen kaikkiin tuotteisiin. Tyynyliinoja, pussilaka-
noita ja aluslakanoita on saatavilla useissa eri väreis-
sä ja koossa.

Lakanat siliävät helposti, pysyvät kuivana ja tuntuvat 
miellyttävältä iholla, jolloin myös unenlaatu paranee.

www.unikulma.fi 

SteadyBody®-lakanat
MEDICAL 
DEVICE

Class I
MDR 2017/745

Annex VIII

Asiakaspalvelu puh. 040 - 585 6179
Löydä lähin myymäläsi ja varaa aika www.unikulma.fi/myymalat
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Teksti: Tuija Sivonen

Vuosittain järjestettävä Unilääke-
tiede-seminaari järjestettiin nyt jo 
24. kerran.  Sisällöstä vastaa Suo-
men Unitutkimusseura ja käytän-
nön järjestelyistä Uniliitto.  

Suomen Unitutkimusseura 
on vuonna 1988 perustettu koko 
unitutkimuksen kentällä toimiva 
tieteellinen seura, joka edistää tie-
teellisen toiminnan avulla unitutki-
musta ja sen käytännön soveltamis-
ta Suomessa. Uniliitto on vuonna 
1998 perustettu potilasjärjestö, 
jonka tavoitteena on edistää uni-
häiriöistä kärsivien elämänlaatua ja 
toimintakykyä.

Unilääketiede 2022 -seminaa-
rin luennot jakautuivat tänä vuonna 
neljään aihealueeseen: Unettomuus 
ja CBT-I erityisryhmissä, Lasten 
ja nuorten uni, Uniapnean laadu-
kas hoito – muutakin kuin CPAP? 
sekä Kun uni häiriintyy – syitä ja 
seurauksia. Jokaisen pääteeman alle 
sisältyi neljä luentoa, ja niiden he-
rättämää keskustelua johti kullekin 
sessiolle nimetty puheenjohtaja.

Unettomuus ja CBT-I erityis-
ryhmissä
Unettomuuden ensisijainen hoito-
muoto on Käypä hoito -suositusten 
mukaan kognitiivis-behavioraa-
linen hoito eli CBT-I (Cognitive 
Behavioral Therapy for Insomnia). 
Tällä hetkellä ei kuitenkaan ole 
riittävän tarkkoja valtakunnallisia 
tilastoja siitä, miten tämä hoito-
muoto toteutuu käytännössä. 

Unettomuuden kokemus on 
yksilöllinen. Unettomuutta voivat 
tuottaa monenlaiset pelot kuten 
painajaisten tai unihalvauksen pel-
ko. Paradoksaalinen unettomuus 
on ilmiö, jossa henkilö itse kokee 
nukkuvansa vähemmän kuin ob-
jektiivisesti todetaan. 

Seminaarissa kuultiin myös 
vuorotyötä ja epäsäännöllistä työ-
aikaa tekevien sekä tarkkaavaisuus-
häiriöstä eli ADHD:sta kärsivien 
CBT-I -hoidosta. 

Session puheenjohtajana toimi 
sairaanhoitaja (ylempi AMK) ja uni-
hoitaja (SUS) Tuula Tanskanen, 
joka työskentelee unihoitajana 
HUS psykiatrian osastolla.

 
Lasten ja nuorten uni
Pienten lasten uniongelmat ovat 
hyvin yleisiä, noin 20 % lapsiper-
heistä kärsii niistä. Seminaarissa 
kuultiin lapsuus- ja nuoruusajan 
vuorokausirytmistä sekä unihäi-
riöistä ja miten niitä arvioidaan. 
Keskeistä on huomata, milloin 
on kyse poikkeamasta ja milloin 
unihäiriöstä, joka vaatii hoitoa. 

Session puheenjohtajana ja 
yhtenä luennoitsijana toimi las-
tenneurologi, dosentti Outi  
Saarenpää-Heikkilä, joka toimii 
Tampereen yliopistollisessa sairaa-
lassa apulaisosastonlääkärinä.

Teksti: Tuija Sivonen

Teksti: Tuija Sivonen

Pienen lapsen uni-
vaikeuksista kärsii 
joka viides perhe. 

Unilääketiede 2022 
-tapahtumassa esillä 

uusin tutkimustieto

Valtakunnallinen Unilääketiede 2022 -verkko-
seminaari kokosi loka-marraskuun vaihteessa 

uusimman tutkimustiedon äärelle unihäiriöiden 
parissa toimivat alan ammattilaiset. 

Tapahtumaan osallistui tutkijoita, keuhkolääkä-
reitä, neurologeja, psykiatreja, terapeutteja sekä 

muita lääketieteen ja hoitoalan ammattilaisia. 
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Teksti: Tuija Sivonen
Teksti: Tuija Sivonen

Teksti: Tuija Sivonen

Teksti: Tuija Sivonen

Unilääketiede 2022 
-tapahtumassa esillä 
uusin tutkimustieto
Valtakunnallinen Unilääketiede 2022 -verkkoseminaari 
kokosi loka-marraskuun vaihteessa uusimman  
tutkimustiedon äärelle unihäiriöiden parissa toimivat 
alan ammattilaiset. 
Tapahtumaan osallistui tutkijoita, keuhkolääkäreitä, 
neurologeja, psykiatreja, terapeutteja sekä muita  
lääketieteen ja hoitoalan ammattilaisia. 

Teksti: Tuija Sivonen
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Lisätietoa saat osoitteessa www.fphcare.com/vitera

Salaisuus hyviin uniin.

RollFit XT mukautuu 
vuotojen minimoimiseksi 

ja vähentää nenään 
kohdistuvaa painetta.

Hengittävä pääpanta, 
patentoidulla VentiCool 

teknologialla, joka 
haihduttaa lämpöä ja 

kosteutta.

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

Fisher & Paykel Healthcaren uusin kokokasvomaski.
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”Lasten unesta riittää kyllä ker-
rottavaa, asioissa mennään koko 
ajan eteenpäin. Unettomuuden 
selvittely niin lapsilla kuin nuoril-
la on selvästi jäsentyneempää kuin 
aiemmin. Oli tärkeää tuoda esiin 
vuorokausirytmin esiintyminen jo 
lapsuudesta asti. Lapsetkin ovat 
yksilöitä unen suhteen”, Saarenpää- 
Heikkilä sanoo.

Uniapnean hoidon vaihto- 
ehdot ja tulevaisuus
Uniapnean hoidosta puhut-
taessa mainitaan useimmiten 
CPAP-hoito, joka on yleisin hoi-
tomuoto erityisesti keskivaikean 
ja vaikean uniapnean hoidossa. 
CPAP-hoidossa (Continuous Po-
sitive Airway Pressure) nenämas-
kin kautta hengitetään nukkuessa 
huoneilmaa pienellä ylipaineel-
la. Uniapnean hoitomuotoja on 
CPAPin lisäksi muitakin kuten 
uniapneakiskohoito, nielurisa-
leikkaus ja lihavuuskirurgia, joista 
kuultiin luennot.  

 

Tulevaisuus tuonee tullessaan di-
gitalisaation edetessä muun muas-
sa uusia uniapnean rekisteröinti-
menetelmiä.

Session puheenjohtajana ja yh-
tenä luennoitsijana toimi dosentti, 
keuhkolääkäri Ulla Anttalainen 
Turun yliopistollisesta keskussai-
raalasta.

Kun uni häiriintyy
Unen häiriintymiseen vaikuttavat 
monet tekijät, esimerkiksi kipu tai 
stressi. Stressin vaikutus uneen ei 
kuitenkaan ole yksiselitteisesti ne-
gatiivinen, sillä uni voi myös edes-
auttaa stressin käsittelyä. 

Puhuttaessa väsymyksestä voi-
daan tarkoittaa joko unen puut-
teesta johtuvaa uneliaisuutta (slee-
piness) tai uupumusta (fatique), 
joiden taustalla on erilaiset syyt 
ja jotka vaativat erilaista hoitoa. 

Seminaarissa kuultiin myös Tam-
pereen yliopistollisessa keskus-
sairaalassa toimivan väsymystyö-
ryhmän toiminnasta. Potilaiden 
väsymyksen taustalla olevia syitä 
ja oikeaa hoitoa pyritään selvittä-
mään eri lääketieteen alojen edus-
tajista koostuvassa moniammatil-
lisessa asiantuntijatiimissä. 

Session puheenjohtajana toimi 
LL, neurologiaan erikoistuva lää-
käri Eemil Partinen Terveystalo 
Helsinki Uniklinikalta.

Käytännössä sovellettavaa 
tietoa
Kaksipäiväisessä tapahtumassa 
kuultiin kuusitoista luentoa, jot-
ka herättivät vilkasta keskustelua.  
Osallistujia seminaarissa oli ko-
konaisuudessaan 274. 

Vuosittain järjestettävä tapah-
tuma kokoaa monen alan am-
mattiryhmät eri puolelta Suomea 
päivittämään tietojaan unilääke-
tieteen alalta. Suomen Unitutki-
musseuran ja Uniliiton järjestämä 
tapahtuma on ainoa moniamma-
tillinen unilääketieteen tapahtu-
ma Suomessa.

Unilääketieteen päivien tavoit-
teena on tuottaa unihäiriöiden 
parissa työskenteleville uutta käy-
tännössä sovellettavaa tietoa. Saa-
dun palautteen perusteella tavoite 
toteutui tänäkin vuonna hyvin. 
Osallistujista 85 prosenttia katsoi 
voivansa hyödyntää koulutuk-
sen antia erinomaisesti tai hyvin 
omassa työssään.   

Lisätietoa saat osoitteessa www.fphcare.com/vitera

Salaisuus hyviin uniin.

RollFit XT mukautuu 
vuotojen minimoimiseksi 

ja vähentää nenään 
kohdistuvaa painetta.

Hengittävä pääpanta, 
patentoidulla VentiCool 

teknologialla, joka 
haihduttaa lämpöä ja 

kosteutta.

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

Fisher & Paykel Healthcaren uusin kokokasvomaski.

Tulevaisuus  
tuonee tullessaan 
uusia uniapnean 

rekisteröinti- 
menetelmiä.
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Ostamalla seuraavista 
myymälöistä tuet Uniliiton 
toimintaa: Tempur Brand Store

ESPOO Iso Omena ESPOO Ainoa HELSINKI Helsinki Outlet HELSINKI Itis HELSINKI Kamppi HYVINKÄÄ Willa JOENSUU Kauppakatu 23a 
JÄRVENPÄÄ Sibeliuksenkatu 18-20 KUOPIO Matkus PORI Puuvilla RAISIO Mylly TURKU Eerikinkatu 9 VANTAA Jumbo VANTAA Tikkuri 

tempurbrandstore.fi • tempur.fi

Monilla on niskat kipeinä jo aamusta  
– fysioterapeutti kertoo, minkälainen tyyny auttaa vaivoihin

Jos sinulla on niska-hartiakipuja, älä 
sinnittele huonolla tyynyllä. Tutustu 
ergonomisesti ja yksilöllisesti so-
pivaan tyynyyn, joka auttaa sinua 
joka yö nukkumaan paremmin. 
Fysioterapeutti kertoo 3 kohtaa, 
millainen tyyny on hyvä niskalle.

Fysioterapeutti, koulutettu nukkumiser-
gonomian asiantuntija Valtteri Nyyssölä 
– millainen on hyvä tyyny niskalle?

1. Tyynyn tulisi olla sopivan korkea niin, 
että kaularanka pysyy suorana: se ei saa 
olla kiertynyt tai taipunut. Etenkin kylkiasen-
nossa nukuttaessa tarvitaan korkeampaa 
tyynyä, koska kehon alle sijoittuva olkapää 
nostaa nukkujaa ylemmäksi.

Epäsopiva tyyny voi niskakivun ja jäykkyyden 
lisäksi aiheuttaa alaselkäongelmia, kun ranka 
taipuu tai kiertyy. Se voi ohjata asennon vat-
samakuulle, jolloin mm. niskaan ja alaselkään 
voi tulla nukkumista häiritsevä virheasento ja 
pitkäkestoinen venytys.

Kylkimakuulla hartialinjan tulee olla suorassa 
(vertikaali- ja horisontaalitaso), ja tässä tarvi-
taan myös patjalta muotoutumista olkapään 

alla. Hyvän nukkumisergonomian peruski-
vi on patjan, tyynyn ja nukkujan, kolmen 
palapelin osan täydellinen yhteensopivuus, 
Valtteri valottaa.

-Jos nukut käsi tyynyn alla, tyynysi on 
todennäköisesti liian matala. Monesti tavalli-
silla kuitutäytetyynyillä nukkuvat tarvitsevat 
eniten kättä tyynyn alla. Tämä voi aiheuttaa 
käden puutumista, joka häiritsee unta. Oikein 
valitulla, kehon lämmön mukaan muotoutu-
valla ergonomisella Tempur-tyynyllä nukku-
jan ei tarvitse korottaa tyynyä kädellä, kun 
tyyny antaa oikeanlaista tukea koko yön 
ajan, Valtteri kertoo.

2. Tyynyn tulisi tukea, muotoutua ja vä-
hentää painetta 

Tukevuus: Tyynyn tulisi olla riittävän tukevaa 
materiaalia, jotta se antaa vaadittavan tuen. 
Pehmeä tai muuten huonosti tukeva tyyny 
painuu lyttyyn ja on usein syy niskakipuun 
sekä ylimääräiseen heräilyyn.

Paineenvähennys: Kaularangassa oleviin 
oka- tai poikkihaarakkeisiin ei saisi kohdistua 
liikaa painetta. Paine pakottaa asennonvaih-
doksiin ja levottomaan liikehdintään yön 
aikana. Tyynyn materiaalin tulisi olla painetta 

vähentävää. Tämä on erityisesti Tempur-ma-
teriaalin ominaisuus, jota ei ole perinteisissä 
tyynymateriaaleissa kuten untuvassa, kuidus-
sa ja vaahtomuovissa.

Muotoutuminen: Tyynyn on kyettävä 
antamaan reilusti kosketuspinta-alaa nis-
ka-hartia seudulle ja päälle, jotta se vähentää 
kehoon kohdistuvaa pistekohtaista painetta 
ja pintaverenkierto pysyy esteettömämpänä. 
Tällöin nukkuessa asennon ylläpitäminen on 
helpompaa ja unen laatu paranee.

3. Tyynyn muotoilun tulee soveltua nuk-
kujan nukkumisasentoon: lähtökohtaisesti 
jokaiseen nukkumisasentoon on oma tyyny-
malli. Jos kärsit univaikeuksista tai niskasi/
olkapääsi/selkäsi kipeytyy nukkuessa, kan-
nattaa selvittää syitä yhdessä nukkumiser-
gonomian asiantuntijan (KNA) kanssa. Usein 
epäsopiva tyyny tai patja ohjaavat nukku-
maan epäergonomisessa asennossa eikä 
luonnollisimmassa kylkiasennossa. Asennot 
opitaan: nukkumisympäristö muovaa meitä. 
Paremmat nukkumisen apuvälineet ohjaa-
vat parempaan asentoon ja unen laatuun, 
Valtteri kiteyttää. 

TYYNYTARJOUS
TEMPUR-tyynyn ostajalle Comfort 
-matkatyyny 9 € (norm. 109 €)

PEITTOTARJOUS
TEMPUR Fit -peitot alk. 199 €  
(norm. 308 €)

EDUN ARVO  
100 €
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Kellojen siirrosta on jo aikaa, 
mutta joudun elämään koko 

vuoden pysyvässä kesäajassa. Sik-
si, että kuulun niihin ihmisiin, 
jotka eivät onnistu kuromaan 
talviaikaan siirryttäessä mene-
tettyä tuntia kiinni. Tuntuu, että 
vuosi vuodelta tämä kahta aikaa 
samaan aikaan eläminen ja siirty-
mä siihen tottumiseen alkaa olla 
hankalampaa. Lipsahtaa ei silti 
voi. Jos ajankäyttö tässä tilantees-
sa aiheuttaa jo nyt tällaista seka-
vuutta, niin toivon, että EU:ssa 
päästäisiin tästäkin syystä sopuun 
siitä, mihin aikaan kukin maa jää.

Aika liittyy keskeisesti uneen 
ja unihäiriöihin. Unen säätelyyn 
eli unen kahden prosessin malliin 
liittyy paitsi unen ajoittuminen 
vuorokauteen, myös unipaineen 
kertyminen päivän kuluessa. 
Sisäsyntyiset vuorokausirytmit 
määrittävät sen, mihin aikaan 
uni sijoittuu tai sijoittuisi, jos se 
olisi puhtaasti yksilön valinta. Ih-
misten välillä on suurta eroa ilta- 
ja aamutyyppisyydessä. 

Meillä kaikilla on uni-ikku-
namme, eli aika, jolloin nukah-
taminen on helpompaa. Uni-ik-
kunan koko ja ajoitus vaihtelee. 
Itselläni tuo ikkuna on hyvin 
lyhyt, vain noin viisi minuuttia 

ja jos en silloin ole sängyssä val-
miina nukahtamaan, saa odottaa 
seuraavaa ikkunaa pitkään. Joskus 
ihmisillä voi olla vaikeuksia tun-
nistaa omaa uni-ikkunaansa. Jos 
sitä ei tunnista tai jos siitä ei vä-
litä, voi siitä seurata pitkän päälle 
uniongelmia. Vaikka sänky on se 
paikka, jossa pitäisi vain nukkua 

ja rakastella, olen itse päätynyt sii-
hen, että katson siellä ennen nu-
kahtamista televisiota hyvin him-
meällä. Silloin minulla on kaikki 
valmiina nukahtamista varten, 
jotten ylitä uni-ikkunassani käy-
tettävissä olevaa aikaa. Olemme 
yksilöitä tässäkin. 

Paitsi yksilöiden myös perhei-
den ajankäyttö ja ajantaju vaihte-
levat. Vieraillessani kumppanini 
perheen mökillä meillä on tapana, 
että päivän toinen lämmin ate-
ria syödään illalla noin kello 22. 
Tällaiselle viivästyneen unijakson 
omaavalle se käy varsin hyvin. 
Ongelmaksi itselleni tulee se, että 

pöydässä istutaan ja keskustellaan 
myöhään yöhön. Kun on aika siir-
tyä sänkyihin, perheen hyväuni-
set nukahtavat heti. Minä valvon 
tuntikausia, koska olen ylivireä. 
Tarvitsen pitkän rauhoittumisajan 
ja riittävästi pimeää aikaa ennen 
unta. Olen siksi tehnyt päätöksen, 
että siellä ja heillä se nyt vain me-
nee niin. Joka perheellä on omat 
tapansa. Joskus on kuitenkin hyvä 
pysähtyä miettimään, onko ajan-
käyttö omassa perheessä kohdil-
laan ja tukeeko se kaikkien hyvin-
vointia. 

On myös oma aika ja muiden 
aika. Kuten jo edellä totesin, on 
ihmisten ajankäytössä valtavasti 
eroja ihmisestä ja hänen kasvu-
taustastaan riippuen. Eroja tuovat 
ikä, sairaudet ja ihminen persoo-
nallisuus. Joukossamme elää ih-
misiä, jotka eivät osaa tai pysty 
kunnioittamaan toisten aikaa. 
Meillä aikuisilla on oikeus käyttää 
aikamme valitsemallamme taval-
la, mutta yhdessä muiden kanssa 
toimiessa on hyvä löytää komp-
romissi, ettei tule vieneeksi liikaa 
toisten aikaa. Se voi olla pois vaik-
ka yhteisestä ajasta lasten kanssa 
tai jostain muusta tärkeästä. 

Toivon teille kaikille oikein 
hyvää joulunodotusta ja aikaa. 

 

 

Meillä kaikilla on 
uni-ikkunamme,  

jolloin nukahtaminen 
on helpompaa.

Yövalo

Raudanluja vai paperista tehty?
Kirjoittaja on Uniliiton puheenjohtaja 
Salla Mansikkamäki

Kirjoittaja on Uniliiton puheenjohtaja 
Salla Mansikkamäki

Ajan eri muodot
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tempurbrandstore.fi • tempur.fi

Monilla on niskat kipeinä jo aamusta  
– fysioterapeutti kertoo, minkälainen tyyny auttaa vaivoihin

Jos sinulla on niska-hartiakipuja, älä 
sinnittele huonolla tyynyllä. Tutustu 
ergonomisesti ja yksilöllisesti so-
pivaan tyynyyn, joka auttaa sinua 
joka yö nukkumaan paremmin. 
Fysioterapeutti kertoo 3 kohtaa, 
millainen tyyny on hyvä niskalle.

Fysioterapeutti, koulutettu nukkumiser-
gonomian asiantuntija Valtteri Nyyssölä 
– millainen on hyvä tyyny niskalle?

1. Tyynyn tulisi olla sopivan korkea niin, 
että kaularanka pysyy suorana: se ei saa 
olla kiertynyt tai taipunut. Etenkin kylkiasen-
nossa nukuttaessa tarvitaan korkeampaa 
tyynyä, koska kehon alle sijoittuva olkapää 
nostaa nukkujaa ylemmäksi.

Epäsopiva tyyny voi niskakivun ja jäykkyyden 
lisäksi aiheuttaa alaselkäongelmia, kun ranka 
taipuu tai kiertyy. Se voi ohjata asennon vat-
samakuulle, jolloin mm. niskaan ja alaselkään 
voi tulla nukkumista häiritsevä virheasento ja 
pitkäkestoinen venytys.

Kylkimakuulla hartialinjan tulee olla suorassa 
(vertikaali- ja horisontaalitaso), ja tässä tarvi-
taan myös patjalta muotoutumista olkapään 

alla. Hyvän nukkumisergonomian peruski-
vi on patjan, tyynyn ja nukkujan, kolmen 
palapelin osan täydellinen yhteensopivuus, 
Valtteri valottaa.

-Jos nukut käsi tyynyn alla, tyynysi on 
todennäköisesti liian matala. Monesti tavalli-
silla kuitutäytetyynyillä nukkuvat tarvitsevat 
eniten kättä tyynyn alla. Tämä voi aiheuttaa 
käden puutumista, joka häiritsee unta. Oikein 
valitulla, kehon lämmön mukaan muotoutu-
valla ergonomisella Tempur-tyynyllä nukku-
jan ei tarvitse korottaa tyynyä kädellä, kun 
tyyny antaa oikeanlaista tukea koko yön 
ajan, Valtteri kertoo.

2. Tyynyn tulisi tukea, muotoutua ja vä-
hentää painetta 

Tukevuus: Tyynyn tulisi olla riittävän tukevaa 
materiaalia, jotta se antaa vaadittavan tuen. 
Pehmeä tai muuten huonosti tukeva tyyny 
painuu lyttyyn ja on usein syy niskakipuun 
sekä ylimääräiseen heräilyyn.

Paineenvähennys: Kaularangassa oleviin 
oka- tai poikkihaarakkeisiin ei saisi kohdistua 
liikaa painetta. Paine pakottaa asennonvaih-
doksiin ja levottomaan liikehdintään yön 
aikana. Tyynyn materiaalin tulisi olla painetta 

vähentävää. Tämä on erityisesti Tempur-ma-
teriaalin ominaisuus, jota ei ole perinteisissä 
tyynymateriaaleissa kuten untuvassa, kuidus-
sa ja vaahtomuovissa.

Muotoutuminen: Tyynyn on kyettävä 
antamaan reilusti kosketuspinta-alaa nis-
ka-hartia seudulle ja päälle, jotta se vähentää 
kehoon kohdistuvaa pistekohtaista painetta 
ja pintaverenkierto pysyy esteettömämpänä. 
Tällöin nukkuessa asennon ylläpitäminen on 
helpompaa ja unen laatu paranee.

3. Tyynyn muotoilun tulee soveltua nuk-
kujan nukkumisasentoon: lähtökohtaisesti 
jokaiseen nukkumisasentoon on oma tyyny-
malli. Jos kärsit univaikeuksista tai niskasi/
olkapääsi/selkäsi kipeytyy nukkuessa, kan-
nattaa selvittää syitä yhdessä nukkumiser-
gonomian asiantuntijan (KNA) kanssa. Usein 
epäsopiva tyyny tai patja ohjaavat nukku-
maan epäergonomisessa asennossa eikä 
luonnollisimmassa kylkiasennossa. Asennot 
opitaan: nukkumisympäristö muovaa meitä. 
Paremmat nukkumisen apuvälineet ohjaa-
vat parempaan asentoon ja unen laatuun, 
Valtteri kiteyttää. 

TYYNYTARJOUS
TEMPUR-tyynyn ostajalle Comfort 
-matkatyyny 9 € (norm. 109 €)

PEITTOTARJOUS
TEMPUR Fit -peitot alk. 199 €  
(norm. 308 €)

EDUN ARVO  
100 €



16

Myötätuulessa ollut hanke on 
hautautunut muiden asioiden alle, 
vaikka sen terveyshyödyt ovat kiis-
tattomat.

Europan parlamentti äänesti 
keväällä 2019 kesä- ja talviaikaan 
siirtymisen lopettamisen puoles-
ta. Parlamentti esitti, että kelloja 
siirrettäisiin EU-maissa viimeisen 
kerran vuonna 2021. Näin ei kui-
tenkaan tapahtunut, muun muas-
sa koronaviruspandemian vuoksi. 
Lauantain ja sunnuntain välisenä 
yönä kellot Suomessakin siirretään 
taas kesäajasta talvi- eli normaa-
liaikaan.

Suomessa kesäaikaa kokeiltiin 
ensimmäisen kerran vuonna 1942, 
ja kesäaika otettiin virallisesti 
käyttöön vuonna 1981. Kesäaikaa 
perusteltiin energiansäästöllä, sil-
lä kesäajassa keinovaloa tarvitaan 
vasta myöhemmin illalla. Yh-
dysvalloissa ja Euroopassa tehdyt 
tutkimukset osoittavat kuitenkin, 
että kesäaika voi jopa lisätä ener-
giankulutusta: ihmiset muuttavat 
elämänrytmiään kesäajan mukaan, 
menevät myöhemmin nukkumaan 
ja käyttävät iltaisin paljon sähköä.

Lukuisissa tutkimuksissa on 
toisaalta todettu, että kesäaikaan 
siirtymiseen liittyy monia haitto-
ja. Ne korostuvat etenkin keväällä, 
kun siirrytään talviajasta kesäai-
kaan. Herkille ja iltavirkuille ihmi-
sille pimeämmät aamut aiheuttavat 
voimakkaampaa aamuväsymystä. 
Valoisammat illat voivat viivästyt-
tää lasten nukahtamista ja laukaista 
aikuisilla unettomuushäiriön.

Kesäaikaan siirtymisen jälkei-
sellä viikolla sydän- ja aivoinfark-
tien määrä kasvaa. Iäkkäille iltojen 
valoisan ajan lisääntyminen voi 
aiheuttaa unettomuutta ja lisätä 

Kesäajasta luopumisessa pitäisi jo 
ryhtyä tuumasta toimeen

unilääkkeiden käyttöä. Vanhusten 
kaatumisten ja reisiluun murtu-
mien määrät lisääntyvät kesäaikaan 
siirtymisen jälkeen. On viitteitä 
myös liikenneonnettomuuksien 
yleistymisestä.

Oma kysymyksensä on, pitäisi-
kö valita pysyvästi kesäaika vai tal-
vi- eli normaaliaika. Vaikka monia 
houkuttelee ajatus pysyvästä kesä-
ajasta ja pitkistä valoisista illoista, 
terveydelle edullisin vaihtoehto on 
pysyvä normaaliaika.

Kronobiologiset tutkimukset 
osoittavat, että on parempi saa-
da enemmän valoa aamuun kuin 
iltaan. Valon lisääminen iltaan 
vaikuttaa haitallisesti uni-valve-
rytmiin. Kun luonnonvaloa on 
myöhemmin illalla, ihmiset val-
vovat pidempään. Seurauksena 
voi olla pitkäkestoinen univaje, 
jonka tiedetään altistavan keski-
vartalolihavuudelle, kakkostyypin 
diabetekselle, verenpainetaudille ja 
depressiolle. Myös unilääkkeiden 
käyttö voi kasvaa.

On parempi saada enemmän 
valoa aamuun kuin iltaan
Pitkäkestoinen univaje huonon-
taa immuniteettia. On myös saatu 
näyttöä siitä, että pitkään jatkunut 
riittämätön yöuni on riskitekijä, 
joka lisää Alzheimerin ja Parkin-
sonin taudin kaltaisten aivoja rap-
peuttavien sairauksien todennäköi-
syyttä.

Liikuntajärjestöt ovat ajaneet 
pysyvää kesäaikaa. Ei ole kuiten-
kaan osoitettu, että kesäaika lisäisi 
merkittävästi liikuntaa ja kohentai-
si sitä kautta ihmisten terveyttä.

Pysyvään normaaliaikaan jää-
misellä univaje vähenisi, koska 
ihmiset kävisivät aiemmin nuk-

kumaan. Aamuväsymys ja päi-
väaikainen väsymys vähenisivät, 
samoin unettomuusoireet. Lii-
kennetapaturmia ja työtapaturmia 
esiintyisi harvemmin. Kun kel-
loja ei siirrettäisi eikä kärsittäisi 
sopeutumisvaikeuksista siirron 
jälkeisinä viikkoina, työteho para-
nisi, samoin koululaisten keskit-
tymiskyky ja oppiminen.

On tieteellistä näyttöä etenkin 
siitä, että kahteen kertaan vuodes-
sa vaihtuvasta kellonajan siirtämi-
sestä tulisi luopua. Ja kun silloin 
valitaan kesäajan ja normaaliajan 
välillä, tutkimusnäyttö puoltaa 
normaaliaikaa.

Jos kellojen siirtelystä kesä- ja 
talviajan välillä luovutaan, sillä 
voi olla lääketieteellisen hyödyn 
lisäksi – muiden maiden järjeste-
lyistä riippuen – myös taloudellis-
ta etua Suomelle. Talouselämää ja 
muuta Euroopan valtioiden välis-
tä kanssakäymistä helpottaisi, jos 
olisimme samassa ajassa Ruotsin, 
Tanskan ja Norjan sekä Keski-Eu-
roopan maiden kanssa.

Euroopan unionissa on ollut 
suopeutta kellojen siirrosta luo-
pumiselle, ja Suomessa hanke on 
saanut asiaa koskevan kansalaisa-
loitteen käsittelyssä laajaa tukea 
yli puoluerajojen. Olisi jo aika 
panna päätöksiä toimeen, jotta 
kesä- ja talviajan välillä tapahtu-
van vaihtelun terveyshaitat saa-
daan poistettua.

Markku Partinen  
Salla Mansikkamäki

Partinen on unihäiriöihin erikoistunut 
neurologi. Mansikkamäki on Uniliiton 
hallituksen puheenjohtaja. 
Kirjoitus on julkaistu ensimmäisen ker-
ran Helsingin Sanomissa 29.10.2022.
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Teksti: Tuija Sivonen

jakaa jäsenistölleen tietoa pitkä-
aikaissairaudesta ja antaa ver-
taistukea.

”Kun ihminen sairastaa, 
hänen on tärkeä tuntea, että ei 
ole yksin. Potilaan lisäksi myös 
perhe kärsii unihäiriöpotilaan 
kanssa ja tarvitsee tukea.”

Pentti Fri harmittelee, että 
kiinnostus tulla jäseneksi yh-
distyksiin on vähentynyt. Yhtä 
lailla hän harmittelee, että val-

tio ja kunnat eivät näe yhdistyk-
siä voimavaroina.

”Valtio ja kunnat hukkaavat 
paljon tietoa ja ymmärrystä, kun 
eivät tue yhdistyksiä riittävästi. 
Kuntien pitäisi arvostaa ja hyö-
dyntää sitä voimaa, joka yhdis-
tyksissä on.”

Yhdistystoiminta on ollut 
Pentille merkittävä elämän si-
sältö. 

”Sieltä on tullut paljon uusia 
ystäviä. Toiminnasta tulee myös 
hyvä mieli, kun huomaa pysty-
vänsä auttamaan muita.”

Pentti Fri korostaa myös ver-
kostoitumisen merkitystä toi-
minnassa. 

”Potilasjärjestöt tarvitsevat 
yhteistyötä hoitavien taho-

Pentti Fri on yhdistysaktiivi, 
joka on ollut monessa muka-
na. Hän oli myös perustamassa 
Uniliittoa vuonna 1998. 

”Unihäiriöistä kärsivillä ei 
ollut tuolloin omaa keskusorga-
nisaatiota, kaikki uniyhdistyk-
set toimivat yksin. Uniasioista ei 
myöskään tuolloin puhuttu pal-
jon, jopa hävettiin puhumista. 
Tarvittiin tietoisuuden kasvat-
tamista niin jäsenten kuin lää-
käreidenkin keskuudessa. Tie-
toisuuden ja myös jäsenmäärän 
lisäämiseksi perustettiin uniyh-
distysten katto-organisaatioksi 
Uniliitto”, Pentti Fri kertoo.

Tietoa ja vertaistukea 
Potilasjärjestön tehtävänä on 

KUKA
Pentti Fri

Asuu: Vantaalla
Perhe: puoliso, kaksi lasta, neljä lastenlasta, Reetta-kissa
Harrastukset: yhdistystoiminta, penkkiurheilu
Luottamustehtävät: Suomen Uniapneayhdistyksen pj. 
1999-2009 ja kunniapuheenjohtaja 2021- 
Vantaan Uniyhdistyksen pj. 2002-2018 
Uniliiton pj. 2010-2018 ja kunniapuheenjohtaja 2018-
Vantaan vammaisneuvoston jäsen 1997-2017
Vantaan Järjestöringin puheenjohtaja 2011-

”Vaikka sairastat, et ole yksin”

Hän

Potilasjärjestöt  
tarvitsevat yhteis- 

työtä hoitavien  
tahojen kanssa.



huomiota, niiden pitää olla 
pehmeitä ja hengittäviä. Omia, 
juuri itselle sopivia niksejäkin 
kannattaa kokeilla. Pentillä 
unta vauhdittaa iltaisin hörpä-
tyt AB-piimälasilliset.

”Jokaisen ihmisen pitää itse 
kääntää nämä kivet tietääk-
seen, mistä se hyvä uni tulee. 
Ja jonkin verran pitää päivässä 
olla fyysistä rasitustakin, että 
saa unen tulemaan.”

Toiminta uniyhdistyksissä 
ja Uniliitossa on osaltaan tuo-
nut näitä tietoja ja taitoja unen 
itsehoitoon. Pentti kannustaa 
kaikkia pitkäaikaissairaita ha-
keutumaan potilasyhdistyk-
siin.

”Pitää muistaa, että jos sai-
rastat, et ole yksin. Hakeudu 
yhdistyksiin! Saat paljon, mut-
ta voit myös antaa paljon: ys-
tävyyttä, tietoa ja omia koke-
muksiasi. Mitään yhdistystä ei 
ole tehty valmiiksi, jokaisella 
on annettavaa!”

jen ja muiden alan toimijoiden 
kanssa. Esimerkiksi paikalliset 
vammaisneuvostot ovat mer-
kittäviä yhteistyökumppaneita. 
Ja jos on mahdollisuus kansain-
väliseen toimintaan, se tuottaa 
paljon iloa ja antaa perspektiiviä 
ja tietoa toimintaan.”

Potilas on asiantuntija 
omassa asiassaan
Yhdistykseen kuuluessaan ih-
minen tuntee olevansa joukossa 
eikä koe olevansa yksin. Se an-
taa myös voimaa puhua omasta 
sairaudesta ja sairauden hoidos-
ta.

”Potilas on yleensä aika hyvä 
asiantuntija omassa asiassaan. 
Yhdessä samassa tilanteessa ole-
vien potilaiden kanssa voidaan 
antaa oikeaa tietoa sairauksista 
ja niiden hoidosta. Yhdistyksen 
kautta saatava tieto on lopulta 
objektiivista, vaikka se ensin 
onkin subjektiivista.”

Tiedon ja vertaistuen ohella 
edunvalvonta on tärkeä potilas-
järjestön tehtävä.

”Terveyskeskuksissa on ast-
mahoitaja ja diabeteshoitaja, 
mutta ei useinkaan unihoitajia. 
Ja uniapneetikkojen määrän 
lisääntyminen on johtanut sii-
hen, että potilaat eivät enää saa 
yksilöllistä hoitoa ja seurantaa. 
Näihin terveydenhuollon pe-
rusrakenteisiin unettomuuden 
hoidossa pitäisi pystyä vaikut-
tamaan. Pitäisi laskea, kuinka 

paljon hoitamaton unihäiriö-
potilas maksaa yhteiskunnalle. 
Laskelmat yleensä kiinnostavat 
päättäjiä.”

Pentti Frin mielestä myös 
asenteissa olisi korjaamisen va-
raa.

”Monesti unettomuudesta 
kärsivä ohjataan mielenterveys- 
puolelle, josta ei saa oikeaa 
hoitoa. Unettomuuteen suh-
taudutaan terveydenhuollossa 
edelleen liian löyhästi. Uni-
lääketiede pitäisi saada omak-
si tieteenalakseen lääketieteen 
koulutuksessa, se olisi paras tie 
tiedon lisäämiseksi ja hoidon 
kehittämiseksi tarvetta vastaa-
vaksi.”

Jokaisella on annettavaa
Pentti Fri tuntee unen itse-
hoidon keskeiset periaatteet. 
Sänky, patja ja tyyny kannattaa 
valita huolella juuri itselle sopi-
viksi, ja huoneen pimennykses-
tä kannattaa huolehtia. Yövaat-
teisiinkin kannattaa kiinnittää 

Pitäisi laskea, 
kuinka paljon 

hoitamaton uni-
häiriöpotilas 

maksaa yhteis-
kunnalle.

Suomen Uniapneayhdistyksen keskeisiä toimijoita vuonna 1999:  
tilintarkastaja C-A Palmgren sekä hallituksen jäsenet Jorma "Jose"  
Heinonen, Markku Partinen ja puheenjohtaja Pentti Fri.
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Uniliitto ja uniyhdistykset olivat 
mukana I love me -hyvinvoinnin 
messuilla Helsingin Messukes-
kuksessa lokakuisena viikon-
loppuna. Kaikkiaan messuilla 
kävi kolmen päivän aikana jär-
jestäjien mukaan 38 000 kävijää. 
Uniliitonkin osastolla riitti koko 
ajan unesta ja unihäiriöiden hoi-
dosta kiinnostuneita. He saivat 
mukaansa paljon tietoa ja lisäksi 
kofeiinitonta teetä unta autta-
maan.

Suomen Unettomat ry:n pu-
heenjohtaja Päivi Saarijärvi oli 
lauantaina mukana messuosas-
tolla jakamassa Uniliiton ja yh-
distysten materiaaleja ja keskus-
telemassa.

”Monet ilmoittivat tulleensa 
tarkoituksella meidän osastol-

lemme, mikä tuntui mukavalta. 
Olin myös positiivisesti yllätty-
nyt nuorten aikuisten suuresta 
osuudesta. He puhuivat muun 
muassa vuorotyön aiheuttamista 
uniongelmista ja ylipäänsä työs-
sä jaksamisesta.  Puhuttiin myös 
eri kronotyypeistä, aamu- ja il-
tatyyppisistä ihmisistä ja mikä 
vaikutus kronityypillä on arkeen. 
On hienoa, että ihmiset tulevat 
hakemaan apua!”

Suomen Uniapneayhdistyksen 
puheenjohtaja Kira Andersson 
oli messuosastolla mukana per-
jantaina ja sunnuntaina.

”Ihmiset pysähtyivät hyvin 
avoimesti puhumaan omasta uni-
häiriöstään. Oli itsellekin antoisaa 
huomata, että pystyi auttamaan 
omalla kokemusasiantuntijuu-

Unitiedolle oli kysyntää hyvinvoinnin messuilla

Uniliiton ja uniyhdistysten messuosastolla päivystysvuorossa Suomen 
Unettomat ry:n puheenjohtaja Päivi Saarijärvi, Helsingin Uniyhdistyksen 

 hallituksen jäsen Virpi Haapakoski ja puheenjohtaja Marja Ylösmäki sekä 
Uniliiton toimistokoordinaattori Anu Koskenkorva.

dellaan. Myös asiantuntijatietoa 
sisältäville lehdille ja esitteille oli 
kysyntää, ja Uniapneayhdistyk-
sen uusi esite sai hyvän vastaan-
oton.”

Kiran mielestä Uniliiton ja 
uniyhdistysten yhteinen mes-
suosasto toimi erittäin hyvin, 
koska paikalla oli aina useita 
henkilöitä ja kokemus- tai asian- 
tuntijatietoa useammasta uni-
häiriöstä. 

Uniliiton osasto sijaitsi aivan 
Klinikkalavan vieressä, jonne 
Uniliitto tuotti kaksi asiantun-
tijaluentoa. Uniterapeutti Susan 
Pihl kertoi ikääntyvästä unesta 
ja unihoitaja Armi Luukkonen 
kertoi, mistä tunnistaa uniap-
nean.

”Vien tämän 
uniapneaesitteen 

miehelleni!”

”Miten levottomat 
jalat -oireita  

voi lievittää?”

”Ai tänne 
UniNeuvoon voi 

soittaa maksutta!”
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Suomen Narkolepsiayhdistys pe-
rustettiin marraskuussa 1987 yh-
dentoista perustajajäsenen voimin. 
Tuulikki Ramsay oli yksi perustaja- 
jäsenistä.

”Meidät saattoi yhteen neurologi-
an erikoislääkäri Markku Partinen, 
jonka potilaita kaikki olimme.  
Partinen tiesi, että tällaisia yhdistyk-
siä oli perustettu eri maissa, muun 
muassa Tanskassa. Tanskan yhdistys 
on vain puoli vuotta Suomen yhdis-
tystä vanhempi”, Tuulikki Ramsay 
kertoo.

Sopeutumisvalmennuskurssit 
ja vertaistapaamiset muodostuivat 
alusta alkaen yhdistyksen keskei-
seksi toimintamuodoksi. Tällä het-
kellä yhdistys saa STEAn avustusta 
toimintaansa ja pystyy järjestämään sen turvin 
vuosittain useita valtakunnallisia viikonloppu-
tapaamisia, joihin sisältyy asiantuntijaluentoja 
ja vertaistukea. Lokakuisen viikonlopputapaa-
misen yhteydessä juhlistettiin myös yhdistyksen 
35:ttä toimintavuotta. Juhlaviikonloppuun osal-
listui yli 50 yhdistyksen jäsentä, joista suuri osa 
oli nuoria aikuisia.

Puheenjohtaja Hanna Nikupaavo oli iloi-
nen onnistuneesta viikonlopusta. 

”Viikonlopun tapaaminen oli lämminhenki-
nen ja sisälsi paljon tärkeää asiaa, vertaistukea 
ja yhdessäoloa. Mukana oli jälleen paljon po-
rukkaa eri puolilta maata, ja Ilahduttavaa on, 
että näissä tapaamisissa on aina mukana myös 
ensikertalaisia tai pitkän tauon jälkeen osallis-
tuvia”, kertoi yhdistyksen puheenjohtaja Hanna 
Nikupaavo. 

”Sairautta ei toivo kenellekään, mutta kun se 
kohdalle tulee, on tärkeää ettei jää sen kanssa 
yksin. Tähän porukkaan jokainen pääsee sisälle. 
Sairaus yhdistää ja siitä voidaan vapaasti jutella.”

Suomen Narkolepsiayhdistys juhli  
35 toimintavuottaan

Tuulikki Ramsay (vas.) ja Marja Johander (oik.) ovat 
yhdistyksen perustajajäseniä ja edelleen aktiivisesti 
mukana toiminnassa. Kuvassa keskellä yhdistyksen 
puheenjohtaja Hanna Nikupaavo.

Käsistään kätevät yhdistystoimijat ovat kehittäneet 
varainhankintamuodoksi narkolepsian näköiset sukat.

Tutustu Suomen narkolepsiayhdistys ry:n  
toimintaan  https://www.narkolepsia.fi/



Vuosituhannen vaihteessa alkoivat unihäiriöistä ja 
etenkin uniapneasta ja unettomuudesta kärsivät toi-
voa yhä enemmän uneen keskittyvää järjestöä tuek-
seen. Suomen Uniyhdistys ry perustettiin 18.5.2002 
ja merkittiin yhdistysrekisteriin 10.12.2002. Toi-
minta keskittyi alussa vertaistapaamisten järjestä-
miseen sekä yleisen tietoisuuden edistämiseen.

Ennen Suomen Uniyhdistyksen perustamista 
unettomuudesta kärsivät kuuluivat vuonna 1970 pe-
rustettuun Potilasliittoon, joka sittemmin yhdistyi 
Kuluttajaliittoon. Potilasliiton keskeisenä tarkoituk-
sena oli yleisesti kiinnittää huomiota unihäiriöiden 
hoidossa vallitseviin epäkohtiin sekä valvoa, että po-
tilaan edut toteutuvat lakien mukaisesti.  

Vuonna 2012 Suomen Uniyhdistyksen nimeksi 
muutettiin Suomen Unettomat ry, jona se nykyään 
tunnetaan. Viime vuosien aikana yhdistys on mer-

kittävästi lisännyt toimintaa verkossa, jolloin toi-
minta tavoittaa kaikki suomalaiset. Toimintamuo-
toja verkossa ovat muun muassa vertaistapaamiset ja 
vertaisryhmät sekä luennot ja muut avoimet verkko-
tapahtumat.

Yhdistyksen jäsenmäärä on viime vuosien ajan 
ollut mukavasti kasvussa. Puheenjohtaja Päivi  
Saarijärvi toivottaa tervetulleeksi kaikki uudet 
jäsenet ja kannustaa kaikkia jäseniä myös mukaan 
käytännön toimintaan.  

”Yhdistys toimii vapaaehtoisvoimin, ja kasva-
vaan joukkoon tarvitaan koko ajan uusia toimijoita 
tekemään työtä hyvän unen puolesta.”

  Tutustu Suomen Unettomat ry:n toimintaan
  https://www.suomenunettomat.fi/

Suomen Unettomat ry 20 vuotta

Yhdistyksiltä

Univiikkoa® vietetään vuosittain talviaikaan siirtymisen jälkeisellä viikolla. Uniliitto ja uniyhdistykset tuovat 
teemaviikon avulla esille hyvän unen ja unihäiriöiden hoidon merkityksen hyvinvoinnille ja toimintakyvylle. 
Tämän vuoden teemaviikko oli moni-ilmeinen ja tarjosi erilaisia osallistumisen mahdollisuuksia.

31.10. Unilääketiede 2022 -webinaari ma-ti unihäiriöiden alalla toimiville ammattilaisille, Uniliitto
          Uni ja palautuminen – avoin yleisöluento Pääkirjasto Metsossa Tampereella, Pirkanmaan Uniyhdistys
           Senioreiden Unitupa – avoin vertaistapaaminen verkossa, Helsingin Uniyhdistys
1.11.   Hyvän unen esteet – avoin webinaari, Uniliitto
2.11.   Unitupa – avoin vertaistapaaminen Tikkurilan asukastilassa Vantaalla, Vantaan Uniyhdistys
          Kysy asiantuntijalta unettomuudesta, UniNeuvo - auttava puhelin, Uniliitto 
          Tunnista uniapnea – avoin webinaari, Suomen Uniapneayhdistys
3.11.  Unettomien yö – avoimeen verkkotapahtumaan klo 21–01 sisältyi asiantuntijoiden tietoiskuja, vertaistarinoita,            
          rentoutushetkiä sekä keskustelua osallistujien kysymysten ja kommenttien pohjalta, Suomen Unettomat

Olitko mukana jossakin tapahtumassa? Jos olit, anna meille palautetta tapahtumasta. Tai jos sinulla on mielessäsi 
teema, josta haluaisit kuulla jatkossa tai idea, jonka toivoisit toteutuvan jatkossa, kerro siitäkin.  

Lähetä palautteesi osoitteella uniliitto@uniliitto.fi

Univiikolla® tapahtui – olitko mukana?
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Tuore Järjestöbarometri kertoo koronavuosien 
tarinan – edellisen barometrin aineisto kerättiin 
ennen pandemian rantautumista Suomeen. 

Koskaan aiemmin eivät järjestöt ole rapor-
toineet niin suurista muutoksista toiminnassaan 
kuin tässä barometrissa. Monet paikalliset järjes-
töt ovat jo vuosien ajan omaksuneet uusia toimin-
tatapoja, kuten sähköisiä osallistumismuotoja, 
mutta vauhti on ollut hidas. Korona-aikana digi-
talisoitumista tapahtui vauhdilla ja voimalla, pa-
kon edessä. Monet aikovat myös jatkaa tällä tiel-
lä. Pitkien välimatkojen maassa lyhyet tapaamiset 
hoituvat monen mielestä kätevästi sähköisinä, 
vaikka se ei useinkaan aitoa kohtaamista vastaa. 

Järjestöt myös tunnistavat sen, ettei läheskään 
kaikilla niiden jäsenillä ole valmiuksia digitali-
soitua samaan tahtiin muun yhteiskunnan kans-
sa. Järjestöt ovat tässäkin merkittävällä tavalla 
ihmisten tukena. Tuhannet sote-järjestöt antavat 
jäsenilleen ja laajemminkin kanalaisille tukea eri-

Tuore järjestöbarometri kertoo koronavuosien tarinan

laisissa digiasioissa. Tätä tukea ei mikään yhteis-
kunnan toteuttama palvelu voi käytännössä korva-
ta. Ministeriöiden, uusien sote-alueiden ja muun 
yhteiskunnan tulisi nykyistä vahvemmin tunnistaa 
järjestöjen panos tällä kentällä. 

Muutoksia on myös edessä. Vuoden 2023 alus-
sa toimintansa aloittavien hyvinvointialueiden 
käytännön suunnittelu on vielä melko hahmottu-
matonta. Ihmisten arjen sujuvuuden, palveluiden 
toimivuuden ja päätöksentekoon vaikuttamisen 
näkökulmasta on välttämätöntä, että järjestöjen 
ja kuntien suhteet jatkuvat hyvänä. Samalla muo-
dostuu toimiva yhteys myös hyvinvointialueisiin. 
Tässä prosessissa iso vastuu on myös järjestöillä 
itsellään. 

Lähde:  
Järjestöbarometri 2022, SOSTE Suomen sosiaali ja terveys ry
https://www.soste.fi/wp-content/uploads/2022/10/SOSTE-jul-
kaisut-2022-10-05-Jarjestobarometri-2022.pdfkaisut-2022-10-05-Jarjestobarometri-2022.pdf



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

Uniliitto ry
Sitratori 3
00420 Helsinki

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 henkilö-
jäsenet saavat 10 % 
alennuksen normaalihin-
taisista Tempur-tuotteista Tempur Brand Store 
Vantaan Tikkurilan, Vantaan Jumbon, Helsinki  
Outletin sekä Kampin, Espoon Ison Omenan,  
Porin, Turun, Myllyn (Raisio), Hyvinkään,  
Järvenpään, Kuopion ja Joensuun myymälöissä.  

Talviaikaan siirtyminen vaikuttaa useimpien unirytmiin

Kysyimme Uniliiton kotisivuilla käyneiltä talviaikaan 
siirtymisen vaikutuksista. Kysely oli avoinna viikon  
talviaikaan siirtymistä ennen ja viikko sen jälkeen.

63 prosenttia vastaajista kertoi heräävänsä aikaisem-
min, kun talviaikaan siirryttiin. Tämä on normaalia, 
koska kellon viisareita siirretään talviaikaan siirryttäes-
sä tunti taaksepäin. Talviaikaan sopeutuminen kestää 
pidempään kuin kolme päivää jopa 69 prosentilla 
vastaajista. 

Sopeutuminen kestää 0-2 päivää 31 prosentilla, 3-7 
päivää 38 prosentilla ja yli viikon 31 prosentilla.



Yhteistyössä


