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Tausta: Uni on keskeisessä asemassa yksilön terveyden kannalta. Unen häiriöt, kuten unettomuus ja 

huonolaatuinen uni ovat väestössä yleisiä ongelmia ja ne voivat esiintyä itsenäisesti tai jonkin muun sairauden 

oireena. Huonon tai riittämättömän unen tiedetään myös lisäävän useiden kroonisten sairauksien, kuten sydän- 

ja verisuonisairauksien, hyperkolesterolemian, diabeteksen ja masennuksen riskiä. Tämän tutkimuksen 

tavoitteena oli selvittää unenlaadun ja subjektiivisesti koetun terveydentilan välistä yhteyttä. Lisäksi 

tarkasteltiin mielialahäiriöiden esiintyvyyttä sekä masennus-, uni- ja rauhoittavien lääkkeiden käyttöä 

suhteessa unenlaatuun. 

Aineisto ja menetelmät: Tutkimuksen aineistona käytettiin suomalaista satunnaisotokseen perustuvaa Health 

and Social Support (HeSSup) -seurantatutkimusta. Tutkimus suoritettiin poikkileikkaustutkimuksena ja 

analyyseihin käytettiin vuoden 2011 tietoja. Aineiston koko oli 11 073 henkilöä. Tutkimukseen osallistuneilta 

kysyttiin kokemusta omasta unenlaadusta, terveydentilasta sekä lääkärin toteamia mielenterveyden häiriöitä ja 

masennus-, uni- ja rauhoittavien lääkkeiden käyttöä viimeisen 12 kuukauden aikana.  

Tulokset: Unenlaatunsa huonoksi kokeneista 46,7 % koki myös terveydentilansa kohtalaiseksi tai huonoksi, 

kun unenlaatunsa hyväksi kokeneiden keskuudessa vastaava osuus oli vain 19 %. Mielenterveyden häiriöiden 

esiintyvyys oli huonon unenlaadun yhteydessä lähes kaksinkertainen suhteessa vertailuryhmään. Myös 

masennus-, uni- ja rauhoittavien lääkkeiden pitkäaikainen käyttö oli huonosta unesta kärsivien keskuudessa 

noin kaksi kertaa yleisempää. Kaikki löydökset olivat tilastollisesti merkitseviä.  

Johtopäätökset: Tulosten perusteella heikompi unenlaatu on yhteydessä heikommaksi koettuun 

terveydentilaan sekä suurempaan mielenterveyshäiriöiden esiintyvyyteen ja mieliala-, uni- ja rauhoittavien 

lääkkeiden käyttöön.  Löydös vahvistaa aiempaa näkemystä siitä, että uni ja sen häiriöt tulisi ottaa huomioon 

arvioitaessa yksilön kokonaisterveyttä ja terveyden ylläpitoa.  

 

Avainsanat: uni, terveys, mielenterveys, psyykenlääkkeet 

 

Tämän julkaisun alkuperäisyys on tarkastettu Turnitin OriginalityCheck –ohjelmalla. 
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1 JOHDANTO 

 

 

Uni on ihmiselimistön normaalitoiminnalle tärkeä fysiologinen tila, johon liittyy alentunut tietoisuu-

den tila ja rajoittuneet reaktiot ulkoisille ärsykkeille. Sen aikana tapahtuu aivojen ja hermoston pa-

lautumista ja muovautumista, muistin jäsentelyä ja metabolisista aineenvaihduntatuotteista puh-

distumista (1,2). Unen aikana aivo-selkäydinnesteen aivoja huuhteleva vaikutus voimistuu valveilla 

oloon nähden jopa 60 % (3). Jo lievän univajeen on havaittu vaikuttavan negatiivisesti niin psyykki-

seen kuin fyysiseenkin suorituskykyyn ja terveyteen. Unen aikaiset tarkemmat fysiologiset mekanis-

mit ovat kuitenkin vielä osittain hämärän peitossa ja jatkuvan tutkimuksen kohteena (1,2). 

 

 

Uni jaetaan rakenteeltaan REM-uneen (rapid eye movement) ja NREM-uneen (non-REM), jotka vuo-

rottelevat säännöllisesti läpi yön. REM-uni muistuttaa aivosähkötoiminnaltaan hyvin läheisesti val-

veillaoloa ja univaiheelle tyypillistä onkin monimutkaisten ja eläväisten unien näkeminen. Syvem-

mässä NREM-unessa aivosähkötoiminta hidastuu, aivojen energiankulutus on matalimmillaan ja 

myös muun elimistön toiminta, kuten sydämen syke, hengitysfrekvenssi ja munuaistoiminta hidas-

tuvat. Erityisesti NREM-uni vaikuttaisi olevan keskeisessä roolissa riittävän levon ja palautumisen 

suhteen. Keskimäärin noin 75 % unessa vietetystä ajasta koostuu NREM-unesta ja 25 % aktiivisem-

masta REM-unesta (1,2). 

 

 

Uni-valverytmin säätely on usean rinnakkaisen ja samanaikaisesti toimivan järjestelmän yhdistelmä.  

Säätely jaetaan yleisesti kahteen komponenttiin. Sirkadiaaninen rytmi on hermoston sisäsyntyinen 

säätelyjärjestelmä tai ns. sisäinen kello, joka ylläpitää normaalin vuorokausirytmin kiertoa ja huo-

lehtii unen ajoittumisesta oikeaan vuorokaudenaikaan (2). Hypotalamuksen suprakiasmaattisen tu-

makkeen on tunnistettu olevan keskeisessä asemassa tämän sisäisen tahdistuksen toiminnan kan-

nalta (2). Sirkadiaaninen rytmi on vuorokauden vaihtelusta riippumaton ja se jatkaa säännöllistä 

noin 24 tuntia kestävää kiertoa esimerkiksi poistettaessa vuorokauden valoisuuden vaikutus (2). Ul-

koiset ärsykkeet, kuten valoisan ja pimeän ajan vaihtelu auttavat kuitenkin pitämään sirkadiaanisen 

järjestelmän synkronoituna vuorokauden vaihtelun kanssa (2). Homeostaattinen rytmi on valveilla-

olosta riippuvainen järjestelmä, ja sen toiminta perustuu valveilla ollessa kumuloituvaan unentar-
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peeseen (2,4). Homeostaattinen rytmi huolehtii valveilla olon ja unen oikeanlaisen suhteen ylläpi-

tämisestä eli riittävästä unen määrästä suhteessa valveilla oloon (2,4). Valvotun ajan kasvaessa yk-

silön unentarve eli ns. unipaine kasvaa (2,4). Kansankielessä käytetty termi ”univelka” on ho-

meostaattisen järjestelmän säätelemä ja aikaansaama ilmiö.  

 

 

Uneen liittyvät ongelmat, kuten unettomuus ja heikkolaatuinen uni ovat väestössä yleisiä ongelmia, 

ja niihin liittyy korkeampi sairastavuus ja kuolleisuus (4). Unihäiriöitä voidaan luokitella esimerkiksi 

unettomuuteen, unenaikaisiin hengityshäiriöihin, keskushermostoperäiseen poikkeavaan väsymyk-

seen, uni-valverytmin häiriöihin, unenaikaisiin liikehäiriöihin, parasomnioihin sekä muihin unihäiri-

öihin (5). Unihäiriöistä yleisin on unettomuus (6,7). Unettomuus on määritelty usein vaikeudeksi 

nukahtaa tai pysyä unessa, heräämiseksi liian varhain tai muutoin katkonaiseksi tai heikkolaatuiseksi 

uneksi tilanteessa, jossa muutoin olisi mahdollisuus nukkua (5). Unettomuutta voi ilmetä ohimene-

vinä yksittäisinä oireina, mutta riittävän pitkään jatkuessaan ne voidaan määritellä sairausasteiseksi 

unettomuushäiriöksi (5,8).  

 

 

Tämänhetkisen tutkimustiedon perusteella noin kolmasosa aikuisista kärsii unettomuusoireista ai-

nakin ajoittain (5,8). Eräässä Kanadassa toteutetussa kohorttitutkimuksessa havainnoitiin unetto-

muuden ilmaantuvuutta 12 kuukauden seurannassa. Tutkimukseen valikoitiin 464 yli 18-vuotiasta, 

jotka kokivat itsensä hyvin nukkuviksi, eivätkä kärsineet tutkimuksen alkuhetkellä unettomuudesta.  

Vuoden seuranta-aikana 30,7 % seurattavista raportoi kehittäneensä eri asteisia unettomuusoireita 

ja 7,4 %:lle kehittyi diagnostiset kriteerit täyttävän unettomuushäiriö. Kun tuloksista poistettiin tut-

kittavat, joiden aiemmassa historiassa oli unettomuusjaksoja, unettomuusoireiden ilmaantuvuus 

vuoden seurannassa oli 28,8 % ja diagnostiset kriteerit täyttävän unettomuushäiriön 3,9 %. Unetto-

muusoireiden ilmaantuvuus aikuisväestössä on siis tavallista ilman aiempaakin unettomuustaustaa 

(7).  

 

 

Unettomuutta voi esiintyä itsenäisenä oireiluna tai yhdessä jonkin toisen sairauden yhteydessä. 

Kroonista unettomuutta sairastavat potilaat kärsivät muita useammin sydänsairauksista, verenpai-

netaudista, neurologisista sairauksista, hengitysvaikeuksista, virtsavaivoista ja ruoansulatuskanavan 

sairauksista (9). Lisäksi kroonisesta unettomuudesta kärsivät potilaat raportoivat kärsivänsä myös 
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kroonisesta kivusta merkittävästi muuta väestöä useammin (9). Toiseen suuntaan tarkasteltuna esi-

merkiksi sydämen vajaatoiminnan, obstruktiivisen hengitystiesairauden, selkä- ja lonkkavaivojen 

sekä eturauhasongelmien on havaittu nostavan unettomuuden riskiä (10). Onkin viitteitä siitä, että 

unettomuus voi ilmetä joko jonkin muun sairauden oireena tai vaihtoehtoisesti olla myötävaikutta-

massa muiden sairauksien kehittymiseen.  

 

 

Nykyisin onkin yhä vahvempaa näyttöä siitä, että riittämättömän unen ja useiden sairauksien pato-

fysiologian välillä vallitsee yhteys. Tutkimuksissa on havaittu pidempään kestävään univajeeseen 

liittyvän kohonnut riski mm. sydän- ja verenkiertoelinsairauksien, verenpainetaudin, hyperkoleste-

rolemian ja diabeteksen suhteen (4,11–13). Toistuvasti alle kuusi tuntia yöunta saavilla on merkit-

tävästi suurempi riski aivoinfarktin, syövän tai jonkin muun kroonisen sairauden kehittymiselle ver-

rattuna 7–8 tuntia nukkuviin verrokkeihin (13). Unen ja kohonneen painoindeksin välillä on myös 

havaittu useissa tutkimuksissa yhteys (14,15). Lyhyemmän yöunen on todettu olevan yhteydessä 

korkeampaan BMI tasoon ja suurempaan ylipainon riskiin. Lisäksi vähäisemmän yöunen on havaittu 

olevan yhteydessä korkeampiin rasva-arvoihin sekä verenpainetasoihin. Vuonna 2007 toteutetussa 

norjalaistutkimuksessa selvitettiin yöunen määrän ja painoindeksin välistä yhteyttä. Tutkimukseen 

osallistui 8860 iältään 40–45-vuotiasta norjalaista, jotka jaettiin itse ilmoitetun yöunen keston pe-

rusteella useisiin ryhmiin. Tutkittavilta kerättiin tiedot painosta, pituudesta, verenpaineesta sekä 

paastomittauksella tarkistetuista rasva-arvoista analyysia varten. Tutkijat havaitsivat, että lyhyem-

mät yöunet olivat yhteydessä korkeampaan painoindeksiin ja vähemmän nukkuvien keskuudessa 

ylipainon esiintyvyys oli suurempi. Painoindeksin kaltaisesti myös korkeammat kolesteroli- ja trigly-

seridiarvot, matalampi HDL-taso sekä korkeampi systolinen ja diastolinen verenpaine olivat yhtey-

dessä lyhyempiin yöuniin (14.) 

 

 

Myös heikolla unenlaadulla on havaittu yhteys huonompaan terveydentilaan. Plicher ym. (16) ha-

vaitsivat, että unenlaatu on jopa voimakkaammin yhteydessä fyysiseen ja psyykkiseen terveyteen, 

hyvinvointiin ja väsymykseen, kuin unen määrä. Kyseisessä tutkimuksessa huonon unenlaadun ha-

vaittiin olevan yhteydessä huonompaa fyysiseen terveydentilaan, jännittyneisyyteen, masennuk-

seen, väsymykseen sekä heikompaan koettuun elämänlaatuun. Suomalaisessa seurantatutkimuk-

sessa havaittiin, että aiemmasta heikentynyt unenlaatu kasvatti verenpainetaudin ja dyslipidemian 
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riskiä verrokkiryhmään verrattuna (17). Unenlaatu saattaakin olla terveyden kannalta jopa tärke-

ämpi tekijä kuin unen määrä.  

 

 

Unen häiriöiden ja psyykkisen terveyden välillä on vahva yhteys ja ne ilmenevät usein samanaikai-

sesti (18,19). Tutkimuksissa on havaittu, että jopa kolme neljästä masentuneesta kärsii ainakin yh-

destä unettomuustyyppisestä oireesta, kun muun väestön keskuudessa vastaava luku on noin yksi 

kolmesta (19). Myös liikaunisuutta tavataan enemmän masennuksen yhteydessä kuin terveessä vä-

estössä (19). Erityisesti alle 30-vuotiaista masentuneista liikaunisuutta ilmenee jopa 40 %:lla (19). 

Masentuneisuus sekä ahdistuneisuus nostavat unettomuuden riskiä itsenäisinä riskitekijöinä (19). 

Toisaalta Breslau ym. (20) havaitsivat, että unettomuudesta kärsivät henkilöt olivat merkittävästi 

suuremmassa riskissä sairastua myöhemmin masennukseen. On myös havaittu viivästyneen uni-

valverytmin ja tavallisesta poikkeavan unen rakenteen olevan yhteydessä masennustyyppiseen oi-

reiluun, ja että uni-valverytmiin vaikuttamalla voidaan vaikuttaa myös mielialaan (19). Lisäksi on 

näyttöä siitä, että subjektiivisesti huonompilaatuiseksi koettu uni korreloi vahvasti heikomman mie-

lialan ja voimakkaamman ahdistuneisuuden kanssa muutoin terveillä henkilöillä (21). 

 

 

Uniongelmien yleisyys ja niiden suuri merkitys muun terveyden kannalta tekevät uneen liittyvistä 

kysymyksistä keskeisiä terveyttä arvioitaessa. Toisaalta unen riittävän määrän ja laadun turvaami-

nen on tärkeä osa monen sairauden ennaltaehkäisyä ja hyvän kokonaisvaltaisen terveyden ylläpitoa. 

Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella unenlaatua ja sen yhteyttä koettuun terveydentilaan. 

Lisäksi tutkimuksessa vertaillaan, että onko huonosti nukkuvien ja hyvin nukkuvien välillä eroja 

mieliala-, uni- ja rahoittavien lääkkeiden käytössä sekä masennus-, paniikki- tai muiden 

mielialahäiriöiden esiintyvyydessä.  

 

 

 

 

 

 

 



 5 

 

 

2 TUTKIMUSMETODI 

 

 

2.1 Aineisto 

 

 

Tämän tutkimuksen aineistona käytettiin Helsingin, Turun sekä Tampereen yliopiston yhteistyössä 

Työterveyslaitoksen ja KELA:n tutkimusosaston kanssa toteuttamaa satunnaisotokseen perustuvaa 

Health and Social Support (HeSSup) -seurantatutkimusta. Kyselytutkimukseen valittiin osallistujat 

satunnaistetulla otannalla väestörekisteristä ja se toistettiin samoille henkilöille vuosina 1998, 2003 

ja 2011. Alkuperäinen kysely lähetettiin 64 797 suomalaiselle ja ensimmäiseen kyselyyn vastauk-

sensa palautti 25 898 henkilöä. Vuoden 2003 kyselyyn vastasi 19 629 ja vuoden 2011 kyselyyn 13 

050 henkilöä.  

 

Tämä tutkimus suoritettiin poikkileikkaustutkimuksena käyttäen analyyseissä aineistona vuoden 

2011 vastauksia. Yhteen tai useampaan tarkasteltavaan kysymykseen vastaamatta jättäneet pois-

suljettiin analysoitavan aineiston ulkopuolelle. Näin lopullisen aineiston kooksi muodostui 11 073 

henkilöä. 

 

 

2.2 Menetelmät  

 

 

Kyselyyn vastanneet jaettiin kahteen ryhmään ilmoittamansa keskimääräisen unenlaadun perus-

teella. Hyvää ja huonoa unenlaatua verrataan toisiinsa useamman kyselyssä kartoitetun muuttujan 

suhteen. Tarkasteltavia muuttujia ovat kokemus omasta terveydentilasta, lääkärin toteamat mie-

lenterveyden häiriöt sekä lisäksi vertaillaan kahden ryhmän välisiä eroja mieliala-, uni- ja rauhoitta-

vien lääkkeiden käytön suhteen. 
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Unenlaatua koskeva tieto perustuu kysymykseen: ”Miten hyvin yleensä nukut?”, joka kartoittaa vas-

taajan omaa kokemusta unenlaadusta. Vastausvaihtoehtoina kysymyksessä olivat: ”hyvin”, ”melko 

hyvin”, ”melko huonosti”, ”huonosti” ja ”en osaa sanoa”. Vastauksen ”hyvin” tai ”melko hyvin” an-

taneet muodostivat unenlaatunsa paremmaksi kokeneiden ryhmän. Vastauksen ”melko huonosti” 

tai ”huonosti” antaneet muodostivat unenlaatunsa heikommaksi kokeneiden ryhmän. ”En osaa sa-

noa” vastauksen antaneet ja kysymykseen vastaamatta jättäneet jätettiin aineiston ulkopuolelle. 

Näin aineisto jaettiin kahteen tutkimusryhmään, joista toinen on hyvin nukkuvien ja toinen huonosti 

nukkuvien ryhmä.  

 

 

Tieto koetusta terveydentilasta perustuu kysymykseen: ”Millainen on terveydentilasi?”. Vastauksia 

tarkasteltiin sekä 5-portaisena asteikkona että dikotomisoituna muuttujana. 5 portaisessa as-

teikossa vastausvaihtoehdot olivat: ”hyvä”, ”melko hyvä”, ”kohtalainen”, ”melko huono” ja 

”huono”. Dikotomisoitua muuttujaa varten ”hyvä” ja ”melko hyvä” vastanneet muodostivat tervey-

dentilansa hyväksi kokevien ryhmän. ”Kohtalainen”, ”melko huono” ja ”huono” muodostivat ”koh-

talainen tai huono terveydentila” -ryhmän.  

 

 

Tietoa masennus-, uni-, ja rauhoittavien lääkkeiden käytöstä kartoitettiin kysymyksellä: ”Kuinka 

usein olet käyttänyt seuraavia lääkkeitä tai tuotteita viimeisen vuoden aikana?”. Tässä tutkimuk-

sessa tarkasteltiin vastauksia kohtiin masennuslääkkeet, unilääkkeet ja rauhoittavat lääkkeet. Vas-

tausvaihtoehdot olivat: ”en ole käyttänyt”, ”alle 10 päivänä”, ”10–59 päivänä”, ”60–180 päivänä (2–

6 kk)” ja ”yli 180 päivänä (yli 6 kk)”. Analyyseja varten vastaukset jaettiin käyttöön yli tai alle 6 kk.  

 

 

Mielenterveyden häiriöiden esiintyvyyttä kartoitti kysymys: ”Onko lääkäri koskaan sanonut, että si-

nulla on tai on ollut…?”. Kolme tarkasteltavaa sairautta olivat: ”masennus (depressio)”, ”paniikki-

häiriö” ja ”muu mielenterveyden häiriö”. Vastausvaihtoehtoina kysymykseen oli joko ”kyllä” tai ”ei”.  

 

 

Aineiston analyysit toteutettiin IBM SPSS Statistics -ohjelmalla (versio 27). Kategoristen muuttujien 

analyyseja varten muuttujat ristiintaulukoitiin ja p-arvot laskettiin käyttäen Khiin neliö -testiä. Ver-

tailtaessa vastaajien keski-ikää hyvän ja huonon unenlaadun ryhmissä eroavaisuuden tilastollinen 
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testaus toteutettiin kahden riippumattoman muuttujan t-testillä. P-arvoja < 0,05 pidettiin tilastolli-

sesti merkitsevinä.  

 

3 TULOKSET  

 

 

Tutkittavista 6948 (62,7 %) oli naisia ja 4125 (37,3 %) miehiä. Tutkittavien keski-ikä vastausten ke-

räyshetkellä oli 51,55 ja mediaani 54 vuotta. Nuorin vastaaja oli 33-vuotias ja vanhin 67-vuotias. 

Kaikista tutkittavista unenlaatunsa hyväksi raportoi 8709 (78,7 %) ja huonoksi 2364 (21,3 %) henki-

löä. Unenlaatunsa hyväksi kokeneista 5394 (61,9 %) oli naisia ja 3315 (38,1 %) miehiä. Unenlaatunsa 

huonoksi kokeneista naisia oli 1554 (65,7 %) ja 810 (34,3 %) miehiä. Naisista 77,6 % raportoi unen-

laatunsa hyväksi ja huonoksi 22,4 %. Miehistä hyväksi unenlaatunsa raportoi 80,4 % ja huonoksi 19,6 

%.  

 

 

Unenlaatunsa hyväksi raportoineiden keski-ikä oli 51,2 vuotta ja iän keskihajonta 11,4 vuotta. Huo-

non unenlaadun ryhmässä keski-ikä oli 52,9 vuotta ja keskihajonta 10,8 vuotta. Ryhmien välinen 

keskimääräinen ikäero oli 1,7 vuotta, joka oli tilastollisesti merkitsevä (p <0,001).  

 

 

Unenlaatunsa hyväksi kokevat raportoivat selvästi useammin terveydentilansa paremmaksi kuin 

unenlaatunsa huonoksi kokevat (kuvio 1). Hyvän unenlaadun raportoineista terveytensä hyväksi 

koki 3781 (43,4 %) ja melko hyväksi 3274 (37,6 %) tutkittavaa. Unenlaatunsa huonoksi raportoineista 

terveytensä hyväksi koki vain 489 (20,7 %) ja melko hyväksi 771 (32,6 %) tutkittavaa. Hyvän unen-

laadun ryhmässä terveytensä huonoksi ilmoitti 44 (0,5 %) ja melko huonoksi 246 (2,8 %) tutkittavaa. 

Huonon unenlaadun ryhmässä terveytensä huonoksi ilmoitti 59 (2,5 %) ja melko huonoksi 260 (11 

%) tutkittavaa. Kohtalaiseksi terveytensä koki hyvän unenlaadun ryhmässä 1364 tutkittavaa (15,7 

%), kun huonon unenlaadun ryhmässä vastaava osuus oli 785 (33,2 %) tutkittavaa. Kaiken kaikkiaan 

unenlaatunsa huonoksi kokeneet kokivat myös terveyden tilansa selvästi heikommaksi. Kyseinen 

ero hyvän unenlaadun ja huonon unenlaadun ryhmien välillä havaittiin tilastollisesti merkitseväksi 

(p < 0,001).  
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Kuvio 1. Vastaajien kokemus omasta terveydentilastaan. 

 

 

Kun tutkimusväestö jaettiin kokemansa terveydentilan perusteella kahteen ryhmään, hyvän unen-

laadun ryhmässä terveydentilansa hyväksi tai melko hyväksi koki 7055 (81 %) ja kohtalaiseksi tai 

huonoksi sen koki 1654 (19 %) tutkittavaa. Huonon unenlaadun ryhmässä terveytensä hyväksi tai 

melko hyväksi koki 1260 (53,3 %) ja kohtalaiseksi tai huonoksi terveydentilansa koki 1104 (46,7 %) 

tutkittavaa. Ryhmien välinen ero oli tilastollisesti merkitsevä (p < 0,001).  

 

 

Vertailtaessa masennus-, uni- ja rauhoittavien lääkkeiden käyttöä unenlaadun suhteen edeltävän 

12 kk aikana nähtiin ryhmien välillä myös tässä aiemman kaltainen ero (taulukko 1). Huonosti nuk-

kuvista masennuslääkkeitä yli 6 kk oli käyttänyt hieman yli kymmenesosa, mikä oli noin kaksinker-

tainen määrä hyvin nukkuviin verrattuna. Unilääkkeitä yli 6 kk oli käyttänyt huonosti nukkuvien ryh-

mässä useampi kuin joka kymmenes, kun hyvän unenlaadun ryhmässä vastaava osuus oli vain noin 

yksi viidestä kymmenestä. Myös rauhoittavia lääkkeitä yli 6 kk oli huonon unenlaadun ryhmässä 

käyttänyt kaksinkertainen osuus hyvän unenlaadun ryhmään verrattuna. Tilastollisesti kaikki kolme 

eroavaisuutta ryhmien välillä olivat merkittäviä (kaikissa kolmessa p < 0,001). Kaiken kaikkiaan aina-

kin yhtä tai useampaa edellä mainituista lääkkeistä yli 6 kk oli huonosti nukkuvien ryhmässä käyttä-

nyt viidesosa ja hyvin nukkuvien ryhmässä alle kymmenesosa tutkittavista (p < 0,001).  
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Taulukko 1. Masennus-, uni- ja rauhoittavia lääkkeitä yli 6 kk viimeisen vuoden aikana käyttäneet 

unenlaadun suhteen. 

 N 
Masennuslääke  
yli 6 kk 

Unilääke  
yli 6 kk 

Rauhoittava  
yli 6 kk 

Yksi tai useampi  
yli 6 kk 

Hyvä unenlaatu 8709 491 (5,6 %) 187 (2,1 %) 134 (1,5 %) 641 (7,4 %) 

Huono unenlaatu 2364 244 (10,3 %) 315 (13,3 %) 92 (3,9 %) 476 (20,1 %) 

Yhteensä 11073 735 (6,6 %) 502 (4,5 %) 226 (2,0 %) 1117 (10,1 %) 

 

 

Myös masennuksen, paniikkihäiriön ja muiden mielenterveyden häiriöiden esiintyvyydessä havait-

tiin ryhmien välillä eroja (taulukko 2). Lähes joka kolmas huonosta unenlaadusta kärsivä raportoi 

lääkärin toteamasta masennuksesta, kun hyvän unenlaadun ryhmässä masennuksen esiintyvyys oli 

vain noin puolet tästä. Lääkärin toteamasta paniikkihäiriöstä raportoi huonon unenlaadun ryhmässä 

joka kymmenes ja muusta mielenterveyden häiriöstä joka kolmastoista vastaaja. Hyvän unenlaadun 

ryhmässä myös näiden esiintyvyys oli noin puolet vähäisempää. Tilastollisesti kaikki kolme eroavai-

suutta olivat merkitseviä (kaikissa kolmessa p < 0,001). Yhden tai useamman edellä mainituista häi-

riöistä ilmoitti huonon unenlaadun ryhmässä joka kolmas ja vastaavasti hyvän unenlaadun ryhmässä 

joka viides vastaaja (p < 0,001).  

 

Taulukko 2. Lääkärin toteamat mielenterveyden häiriöt unenlaadun suhteen. 

 N Masennus Paniikkihäiriö 
Muu mielentervey-
den häiriö Jokin edeltävistä 

Hyvä unenlaatu 8709 1260 (14,5 %) 522 (6,0 %) 292 (3,4 %) 1601 (18,4 %) 

Huono unenlaatu 2364 654 (27,7 %) 246 (10,4 %) 177 (7,5 %) 772 (32,7 %) 

Yhteensä 11073 1914 (17,3 %) 786 (6,9 %) 469 (4,2 %) 2373 (21,4 %) 
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4 POHDINTA  

 

 

Tämän tutkimuksen tavoitteena oli selvittää unenlaadun yhteyttä koettuun terveydentilaan, todet-

tuihin mielenterveyden häiriöihin ja masennuslääkkeiden, rauhoittavien ja unilääkkeiden käyttöön. 

Tutkimuksessa havaittiin, että huono unenlaatu oli yhteydessä huonommaksi koettuun terveyden-

tilaan. Huonosta unenlaadusta kärsivät henkilöt ilmoittivat terveydentilakseen kohtalainen muita 

vastausvaihtoehtoja todennäköisemmin, kun hyvän unenlaadun omaavilla henkilöillä koettu tervey-

dentila oli hyvä selvästi muita vastausvaihtoehtoja useammin. Lisäksi huonon unenlaadun yhtey-

dessä havaittiin merkittävästi enemmän huonoksi tai melko huonoksi koettua terveydentilaa kuin 

vertailuryhmässä. Kaiken kaikkiaan huonoksi tai kohtalaiseksi oman terveydentilansa koki lähes 

puolet huonosta unenlaadusta kärsivistä. Hyvän unenlaadun vertailuryhmässä vastaavasti vain va-

jaa viidesosa koki terveytensä huonoksi tai kohtalaiseksi. Huonosta unenlaadusta kärsivät henkilöt 

siis kokevat myös oman terveydentilansa heikommaksi muuta väestöä useammin. 

 

 

Kun tarkasteltiin unenlaadun yhteyttä mielenterveyshäiriöihin ja masennus-, uni- tai rauhoittavien 

lääkkeiden käyttöön, havaittiin ryhmien välillä myös näissä edeltävän kaltainen eroavaisuus. Kaikkia 

tarkasteltavia mielenterveyden häiriöitä havaittiin huonon unenlaadun ryhmässä suhteellisesti ver-

tailuryhmää enemmän. Masennuksesta raportoi lähes joka kolmas huonosta unenlaadusta kärsi-

neistä, kun hyvän unenlaadun ryhmässä vastaavasti vain lähes joka kuudes. Myös paniikkihäiriön ja 

muiden mielenterveyden häiriöiden esiintyvyys oli huonon unen yhteydessä lähes kaksinkertainen 

vertailuryhmään nähden. Masennus-, uni- tai rauhoittavia lääkkeitä yli 6 kk viimeisen vuoden aikana 

kertoi huonosti nukkuvista käyttäneensä joka viides, mikä oli yli kaksinkertainen osuus hyvin nukku-

viin verrattuna. Merkittävin ero nähtiin unilääkkeiden käytössä, josta raportoi 13,3 % huonosta 

unenlaadusta kärsivistä, kun hyvän unenlaadun ryhmässä vastaava osuus oli vain 2,1 %. Huonouni-

sista vastaajista masennuslääkkeitä kertoi käyttäneensä joka kymmenes ja rauhoittavia 3,9 % vas-

taajista, kun hyvän unenlaadun ryhmässä käyttö oli noin puolet vähäisempää. Kokonaisuudessaan 

niin mielenterveyshäiriöiden esiintyvyys kuin masennus-, uni- ja rauhoittavien lääkkeiden käyttökin 

oli huonon unenlaadun yhteydessä selvästi yleisempää.  
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Löydökset eivät ole yllättäviä, ja ne ovat linjassa myös aiempien tutkimusten kanssa. Kroonisten 

sairauksien yhteydessä tavataan muuta väestöä useammin myös unihäiriöitä, kuten unettomuutta 

(4,9–13,16,17). Toisaalta on myös havaittu, että unihäiriöt voivat olla myötävaikuttamassa elimel-

listen ja ei-elimellisten sairauksien kehittymisessä (4,11–13,20). Näiden havaintojen seurauksena 

voidaankin pitää hyvin todennäköisenä, että tietyllä ajanhetkellä sairaampi väestö kärsii myös uni-

häiriöistä ja huonosta unesta tervettä väestöä useammin. Unilääkkeiden merkittävästi suurempi 

käyttö huonosta unesta kärsivillä potilailla ei sinänsä ole odottamaton löydös. Huonosta unesta kär-

siessään potilas todennäköisesti päätyy muita useammin käyttämään unilääkkeitä tilanteensa hel-

pottamiseksi. Havaitut erot masennuslääkkeiden ja rauhoittavien käytössä, sekä mielenterveyden 

häiriöiden esiintyvyydessä vahvistavat kuitenkin käsitystä siitä, että mielenterveysongelmien yhtey-

dessä myös unihäiriöiden ilmeneminen on muuta väestöä tavallisempaa.  

 

 

Tämän tutkimuksen vahvuutena on laaja otoskoko. Tutkimuksen heikkoutena on puolestaan tutki-

musaineistoon mahdollisesti vaikuttava valikoitumisharha. Tutkittaville tehtyyn kirjekyselyyn vas-

taaminen oli vapaaehtoista, ja ensimmäiseen kyselyyn vastausosuus oli hieman vajaa 40 %. Lisäksi 

alkuperäiseen kyselyyn vastanneista enää vain noin 50 % oli mukana vastaamassa tutkimuksessa 

tarkasteltuun vuoden 2011 kyselyyn. Lopullinen aineisto oli naisvaltainen (vastaajista 62,7 % naisia), 

mikä voi osaltaan olla seurausta vastaajien valikoitumisesta.  

 

 

Yhteenvetona voidaan todeta, että tämän tutkimuksen perusteella heikompi unenlaatu on yhtey-

dessä heikommaksi koettuun terveydentilaan sekä suurempaan mielenterveyshäiriöiden esiintyvyy-

teen ja mieliala-, uni- ja rauhoittavien lääkkeiden käyttöön. Tutkimuksen toteutus poikkileikkaustut-

kimuksena ei mahdollista syy-seuraussuhteen arviointia, mutta tämä tutkimus vahvistaa aiempaa 

näkemystä siitä, että uni ja uniterveys on erottamaton osa yksilön kokonaisterveyttä, ja se tulisi 

ottaa huomioon arvioitaessa potilaan kokonaistilannetta ja hoidollisten interventioiden kohdenta-

mista. Lisäksi unihäiriöihin puuttuminen on olennainen osa useiden sairauksien ennaltaehkäisyä ja 

sen hoitoon olisi hyvä ryhtyä riittävän varhaisessa vaiheessa. 
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