
UNI, STRESSI JA RENTOUTUMINEN DIGIVOIMAA- hanke 



UNI

Uni on yksi keskeisimmistä ihmisen hyvinvointiin vaikuttavista tekijöistä. 

Unen aikana kehossa tapahtuu paljon fysiologisia muutoksia ja näin ollen jokaiselle 
nisäkkäälle uni on pakollista. 

Ilman unta emme pärjää. 

 Tärkeämpää kuin ruoka!

Unen tärkeimpiä tehtäviä on palauttaa aivoja päivän rasituksesta

Nuorten unentarve (8-9h) on hieman aikuisten unentarvetta (7-9h) suurempi.

 Unen tarve on kuitenkin hyvin yksilöllinen, ja siihen vaikuttavat mm. terveydentila ja stressi

 Noin 35% suomalaisesta väestöstä nukkuu tarpeisiinsa nähden liian vähän

 Laatu tärkeämpää kuin määrä!

Useimmilla ihmisillä nukahtaminen on helpointa ja unen laatu parasta, kun he menevät 
nukkumaan ennen puolta yötä.



NONREM-UNI

Torkeuni

Ensimmäinen rentouden tila

Yhteys ympäristöön heikkenee, vaikka
tajunta ympäristöstä säilyy

Ei tuo vielä unen hyötyjä

Valmistaa elimistöä uneen (portti uneen)

Noin 5% yöunesta

Kevyt uni

Yhetys ympäristöön heikkenee huomattavasti, 
eikä ulkoisiin ääniin reagoida

Elimistön palauttavat toiminnot alkavat 
toimia, mutta ei vielä voimakkaasti

Noin puolet (50%) aikuisen normaalista 
uniajasta

Syvä uni 

Yhteys ulkoiseen ympäristöön kadonnut

Syvä hengitys, syke matala

Täydellinen rentouden tila

Tärkein univaihe palauttavien tehtävien 
kannalta

•Aivojen energiavarastot täydentyvät, 
(kasvuhormoni)

•Lisääntyy voimakkaan ruumiillisen työn jälkeen

Pääasiassa unen ensimmäisten 4-5h aikana

•25% kokonaisyöunesta

Aktivaatiotaso vaihtelee läpi vuorokauden 90min sykleissä, riippuen unen määrästä yön aikana käydään läpi 4-6 sykliä



REM- ELI VILKEUNI

REM-uni nukutaan aamuyöstä/aamusta

 N. 1/5 unesta

Silmät liikkuvat, lihasjännitys romahtaa

Runsaasti mielikuvia ja ajattelua

 Valmistaa aivoja heräämiseen

REM- unen puute heijastuu päiväväsymyksenä, muisti- ja keskittymishäiriöinä

REM- unen aikana aivot järjestää muistitoimintoja

 Osa päivän kokemuksista taltioidaan pysyvään muistiin ja osa (turhat) karsitaan kokonaan pois



UNIVAJE

Univaje voi olla akuutti univaje joka on lyhytaikainen, tai krooninen univaje joka 
jatkuu pitkällä aikavälillä. 

 Lyhytaikainen univaje voi joillakin jopa parantaa suorituskykyä

 Pitkään jatkunut krooninen univaje alkaa tekemään muutoksia ihmisen fysiikkaan sekä psyykeeseen

Univajeen syyt ovat yleensä riittämätön aika sekä erilaiset unihäiriöt kuten 
hengitystiehäiriöt, uniapnea ja stressi.

 Levon tarve on vähentynyt, sillä fyysisen kuormituksen vaatimukset arkielämässä ovat vähentyneet

 Älylaitteet ja kasvava informaatiotulva pitää elimistöä aktiivisena, ja näin ollen elimistö ei pääse 
illalla rauhoittumaan riittävän ajoissa

Unen aikana elimistö tuottaa kasvuhormonia ja testosteronia, joten paras tapa 
optimoida haluttu treeni- ja ruokavaliotulos on nukkua riittävästi!



VÄHÄISEN UNEN 
FYSIOLOGISIA 
VAIKUTUKSIA:

Usean tunnin univaje viikossa voi heikentää:

 Työssä/opinnoissa suoriutumista → oppiminen
vaikeutuu

 Syvässä unessa päivän aikana opittu tieto taltioituu

 Vilkeunessa päivän aikana opitut taidot jäävät muistiin

 Unen aikana turha aineisto siivotaan pois ja tärkeä aineisto
tallennetaan pysyvästi säilömuistiin

 Työ/opiskelumotivaatiota

 Aivojen tiedonkäsittelytoimintoja ja oppimista

 Aiheuttaa liikenne- ja työtapaturmia

 Kasvuhormonin ja testosteronin taso laskee

 Heikentää vastustuskykyä

 Nostaa tulehdustekijöitä ja kortisolin tasoja

 Voi vaikuttaa vahvasti anabolisiin toimintoihin



VÄHÄISEN UNEN 
VAKAVAMPIA 
SEURAUKSIA

Ensimmäinen seurantatutkimus unen pituuden vaikutuksilla 
lihavuuteen (Hasler G ym. Sleep 27:661-666, 2004)

 Alle 6 tuntia nukkuvilla oli keskimäärin 7,4 kertaa suurempi riski lihavuuteen 
BMI≥ 30 kuin normaalisti nukkuvilla.

Useita kuukausia jatkunut univaje:

➢Suurentaa sydän- ja verisuonitautien riskiä

➢Diabetesriski kasvaa

➢Ylipainon todennäköisyys kasvaa

➢Altistuu mielenterveysongelmiin

Stressireaktiossa unen rakenne muuttuu

 Syvän unen osuus vähenee ja valveen/torkkeen osuudet kasvavat

Lapsuudessa alkaneet uniongelmat jatkuvat yleensä aikuisuudessa

Riittävästi nukkuvat nuoret menestyvät koulussa vähän nukkuvia 
paremmin

19h valvominen = 0,5 promillea ja 24h valvominen = 1,0 
promillea



PÄIVÄUNET

Päiväunien aikana unisykli on n. 30min

Tehokkaimmat päiväunet ovat kestoltaan 15-30 minuuttia

 Heräämistä tehostaa ennen päiväunia nautittu kofeiini

Pitkät päiväunet vaikeuttavat unirytmin ylläpitoa ja nukahtamista illalla

Erityisesti huonosti nukutun yön jälkeen tulisi välttää pitkiä päiväunia, jottei nukkumaan 
meno illalla venyisi pitkäksi



UNIHYGIENIA

Unihygienialla tarkoitetaan olosuhteita ja käytäntöjä, jotka edesauttavat nukahtamista eivätkä 
häiritse unta

Säännöllinen nukkumis- ja heräämisrytmi niin arkena kuin viikonloppuna

Säännölliset iltarutiinit ennen nukkumaanmenoa

Piristeiden välttäminen muutama tunti ennen nukkumaan menoa
 Esim. kofeiinia ja nikotiinia sisältävät tuotteet

Pimeys
 Melatoniinihormonin eritys

Makuuhuone:
 lämpötila 17-21 astetta

 hiljaisuus

 valaistus

 sänky, tyyny, peitto, liinavaatteet



UNEN HUOLTO

1. Noudata säännöllistä ja järkevää uni-valverytmiä. 

2. Vältä kofeiinia, nikotiinia ja alkoholia 3−6 tuntia ennen nukkumaanmenoa. 

3. Harrasta liikuntaa, mutta niin, että se päättyy noin 3 tuntia ennen nukkumaanmenoa. 

4. Vältä pitkiä päiväunia, opettele sen sijaan lyhyt rentoutuminen. 

5. Pura mieltä askarruttavia asioita hyvissä ajoin ennen nukkumaanmenoa. 

6. Rauhoitu hetkeksi ennen nukkumaan menoa tai tee jotain rentouttavaa. 

7. Luo itsellesi nukkumista edistävä unihygienia (lämpötila, valaistus, meluttomuus, mukava vuode). 

8. Ole vuoteessa vain se aika, jonka pystyt nukkumaan. 

9. Rauhoita vuode ja makuuhuone vain nukkumiseen. 



LÄHDEMATERIAALIT:

https://www.uniliitto.fi/vinkkeja_parempaan_uneen/

https://mieli.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/lapset-ja-nuoret/unitehdas/unitehdas-
unen-abczzz/kuinka-paljon-unta-tarpeeksi

https://www.duodecimlehti.fi/duo14897

https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/uni

https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/12/Ohje_1.pdf

https://www.uniliitto.fi/vinkkeja_parempaan_uneen/
https://mieli.fi/fi/kehitt%C3%A4mistoiminta/lapset-ja-nuoret/unitehdas/unitehdas-unen-abczzz/kuinka-paljon-unta-tarpeeksi
https://www.duodecimlehti.fi/duo14897
https://thl.fi/fi/web/elintavat-ja-ravitsemus/uni
https://www.ttl.fi/wp-content/uploads/2016/12/Ohje_1.pdf


STRESSI
Stressi on tila, jolloin ihmiseen kohdistuu niin paljon haasteita ja vaatimuksia, että käytettävissä 
olevat voimavarat ovat tiukilla, tai ylittyvät. 

Mikään ärsyke ei sinänsä stressaa, vaan reaktio riippuu paljon yksin vastustus- ja sietokyvystä, 
erityisesti ihmisen omista näkökulmista ja asenteista tätä kyseistä ärsykettä kohtaan.

Kaikki stressi ei ole haitallista

 Tilapäinen (lyhytaikainen)

 Jatkuva (pitkäaikainen)

 Stressi on toimintamme moottori

 Normaali reaktio, mutta se on myös saatava purettua

 Saa meidät yrittämään parhaamme

 Usein itselle tärkeät asiat aiheuttavat stressiä 

Stressaavassa tilanteessa kehomme virittyy valmiustilaan. Osa hermoston toiminnasta kiihtyy ja 
kehoon erittyy niin kutsuttuja stressihormoneja.

 Valmiustilaan virittyminen voi tuntua levottomuutena, sykkeen nousuna ja hikoiluna. Myös mielen tasolla olemme 
valppaampia, keskitymme paremmin sekä olemme valmiita toimimaan.



STRESSIN VAIKUTUKSET JA SYYT

Lyhyellä aikavälillä stressi aiheuttaa levottomuutta, sydämen tykytystä, hikoilua ja 
valppautta.

Pitkällä aikavälillä stressi lisää sairastumisalttiutta, uupumusta, masennusta, 
univaikeuksia, ja ahdistutuneisuus kuormittaa mieltä. 

Stressiä aiheuttavat mm. alituinen kiire, itselle sopimaton työ/opiskelu, työttömyys, 
ihmissuhdeongelmat, tehtävien hallinnan puute, epäoikeudenmukaisuus, kiusaaminen 
sekä äkilliset elämänmuutokset. 

 Akuutin stressihäiriön voivat aiheuttaa myös mm. luonnonkatastrofit, onnettomuudet tai läheisen 
kuolema.



STRESSIN OIREET

FYYSISIÄ OIREITA

Päänsärky

Huimaus

Sydämentykytys

Pahoinvointi

Vatsavaivat

Hikoilu

Flunssakierre

Selkävaivat

PSYYKKISIÄ OIREITA

Jännittyneisyys

Ärtymys

Aggressiot

Levottomuus

Ahdistuneisuus

Masentuneisuus

Muistiongelmat

Unen häiriöt

Stressikokemus on itsessään psykologinen, mutta monet vaikutukset yksilöön ovat fyysisiä, psyykkisiä sekä sosiaalisia. 

Myös sosiaalisen elämän alueella stressi voi näkyä mm. perhe- ja parisuhdeongelmina tai eristäytymisenä.



STRESSIN HOITO
1. Tiedosta stressin syyt 

 Mikä stressaa? Voiko stressin aiheuttajaan vaikuttaa?

2. Lopeta stressaavan asian vatvominen 
 Se ei auta mitään, vaan kärpäsestä kasvaa härkänen

3. Harrasta rauhallisia ja rentouttavia asioita 
 Rauhallinen liikunta, luonto, musiikki, taide, kirjoittaminen, nukkuminen ja vain oleminen

4. Pidä yllä turvallisia ihmissuhteita 
 Huolien jakaminen ystäville, puhuminen auttaa

5. Älä käytä liikaa alkoholia, kahvia ja energiajuomia 
 Ne aiheuttavat lisää paniikin ja stressin tunnetta

6. Stressin hoitoon pätee sama kaava kuin koko stressiaiheeseen yleensä: 
 Liikunta, uni, harrastukset, rauhoittuminen (meditaatio) jne. kavereille keskustelu, ihmisten parissa oleminen ja ystävät ovat kaikki 

stressiä vähentäviä ja ennaltaehkäiseviä asioita.



LIIKUNTA JA STRESSI

Säännöllinen liikunta auttaa vähentämään stressiä

 Liikunta ja fyysinen rasitus on omiaan purkamaan kehon säilömiä vaikeita tunteita

 Yksikin liikuntakerta viikossa antaa lisävireyttä ja energiaa

 Kehoon erittyy mielihyvän hormoneja jo 45minuuttia kestävällä kevyellä liikunnalla

Liikunta voi myös laukaista epämiellyttäviä tuntemuksia, jolloin esim. ahdistus saattaa 
voimistua. 

 Kuitenkin usein epämiellyttävä olo laukeaa nopeasti ja tämän jälkeen hyvän olon tunne valtaa kehon



LÄHDEMATERIAALI:

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00976

https://www.aava.fi/artikkeli/pitkittyneen-stressin-vaikutukset-ovat-fyysisia

https://www.yths.fi/terveystieto/mielenterveys/stressinhallinta/

https://www.puhti.fi/tietopaketit/stressi/

https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/itsearviointi_omaapu/oma-
apu/toivo/Pages/osio_6_lue_lisaa.aspx

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00976
https://www.aava.fi/artikkeli/pitkittyneen-stressin-vaikutukset-ovat-fyysisia
https://www.yths.fi/terveystieto/mielenterveys/stressinhallinta/
https://www.puhti.fi/tietopaketit/stressi/
https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/itsearviointi_omaapu/oma-apu/toivo/Pages/osio_6_lue_lisaa.aspx


RENTOUTUMINEN

Rentoutuminen on jännityksen vapautumista, jolloin fyysinen lihasjännitys ja psyykkinen 
mielentila rentoutuu

Rentoutumisella on välittömiä ja pitkäaikaisia vaikutuksia hermoston toimintaan

 Pyritään vaimentamaan sympaattisen hermoston toimintaa

 Sympaattinen hermosto lisää vireystilaa

 Parasympaattinen hermosto auttaa kehoa rauhoittumaan

 ”kehon kaasu ja jarru”

 Rentoutumisen aikana pyritään tilaan, jossa parasympaattinen hermosto voittaa sympaattisen 
hermoston

 Rentoutumisreaktiot ovat hyvin yksilöllisiä, ja voivat vaikuttaa rentouttavasti riippumatta mitä 
rentoutusmenetelmää käyttää

 Musiikki, liikunta, lukeminen, sauna, meditaatio jne.

Säännöllisen liikunnan on havaittu vaimentavan pysyvästi sympaattisen hermoston 
toimintaa, ja näin ollen helpottavan rentoutumistilaan pääsyä



RENTOUTUMISEN VAIKUTUKSET

VÄLITTÖMÄT:

Sympaattisen hermoston aktiivisuus laskee

Verenpaine ja syke laskevat

Hengitysnopeus ja hapenkulutus laskevat

Ääreisverenkierto paranee, jolloin 
verisuonet ”aukeavat” ja lihas rentoutuu

Aivot toimivat paremmin 

Mielihyvähormonien eritys kasvaa

PITKÄAIKAISET:

Autonomisen hermoston toimintojen 
tasapainottuminen

Ahdistuneisuus ja masentuneisuus vähenee

Stressinsietokyky nousee

Kortisolipitoisuudet laskevat 
(stressihormonit)



LÄHDEMATERIAALIT:

https://www.theseus.fi/bitstream/handle/10024/5028/Wideman%20Nina.pdf?se
quence=1&isAllowed=y

https://mieli.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/rentoutuminen-palauttaa-voimia

https://blogit.terve.fi/stressitohtori/miksi-rentoutuminen-on-terveyden-kannalta-niin-
tarkeaa/

https://www.firstbeat.com/fi/blogi/sympaattinen-ja-parasympaattinen-hermosto-
kehon-kaasu-ja-jarru/

https://mieli.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/rentoutuminen-palauttaa-voimia
https://mieli.fi/fi/mielenterveys/hyvinvointi/rentoutuminen-palauttaa-voimia
https://blogit.terve.fi/stressitohtori/miksi-rentoutuminen-on-terveyden-kannalta-niin-tarkeaa/
https://www.firstbeat.com/fi/blogi/sympaattinen-ja-parasympaattinen-hermosto-kehon-kaasu-ja-jarru/

