
1

VIIKOSSA  
PAREMPAAN UNEEN

Käytännöllinen opas  
unettomuuden päihittämiseen

Dr. Craig J. Hudson ja Susan Hudson

©2011 Craig & Susan Hudson
Käännös: Katri Mäkinen



2

Tekijöistä

Tohtori Craig Hudson on kanadalainen psykiatri, jolla 
on mittava historia aivotutkimuksen parissa. Hän on 
opiskellut University of Waterloossa sekä University 
of Torontossa, Kanadassa. Koko uransa ajan tohtori 
Hudson on säilyttänyt tasapainon tutkimuksen teon ja 
kliinisen työn välillä. Hänen tämänhetkinen tutkimuk-
sensa keskittyy löytämään luonnollisia ratkaisuja yleisiin 
psykiatrisiin ongelmiin. Erityisinä tutkimuksen kohteina 
hänellä on luonnollisista lähteistä saatu tryptofaani ja 
välttämättömät aminohapot. 

Tohtori Hudson ei vastusta lääkehoitoa, mutta hän 
pyrkii sisällyttämään potilaidensa hoitoon luonnonmu-
kaisia ratkaisuja, kun se on kliinisesti sopivaa. Hänen 
tekstejään on julkaistu laajalti useissa englanninkie-
lisissä lääketieteellisissä lehdissä, kuten Archives 
of General Psychiatry, British Journal of Psychiatry, 
Canadian Journal of Physiology and Pharmacology sekä 
Nutritional Neuroscience.

Susan Hudson, koulutettu sosiaalityöntekijä, perus-
ti Biosential-yrityksen yhdessä puolisonsa tohtori 
Hudsonin kanssa vuonna 1999. Yrityksen tarkoituksena 
on edistää yleisiin neurologisiin ongelmiin, kuten union-
gelmiin, liittyvää tutkimusta ja käytännöllisten ratkaisu-
jen etsimistä. 

Alkuperäinen uniohjelma, joka on julkaistu pariskunnan 
vuonna 2007 ilmestyneessä kirjassa Feel Great Day 
& Night (ei suomennettu), kehitettiin edistyneimmän 
unettomuuteen liittyvän psykologisen ja kliinisen tiedon 
pohjalta. Uniohjelma on auttanut lukemattomia ihmisiä 
saamaan uniongelmansa hallintaan ja saavuttamaan 
parantuneen unen laadun ja keston. 

Noudattamalla Tri Hudsonin neuvoja olen 
ilokseni palautunut normaalin toimintaky-
kyiseksi päiväsaikaan, mikä on rauhallisten, 
luonnollisen unen täyttämien öiden ansiota. 
Kiitos hyvistä neuvoistasi. 
– Lawrence C., Ontario, Kanada
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VIIKOSSA PAREMPAAN UNEEN
Tästä ohjelmasta

Viikossa parempaan uneen on nopea opaskirja, joka auttaa sinua saavuttamaan paremman ja 
pysyvän unirytmin luonnollisin tavoin. Siinä yhdistyy tuorein ja tarkin tieteellinen tutkimus sekä vuo-
sien kliininen kokemus. Opas tarjoaa kokonaisvaltaisen lähestymistavan unettomuuden hoitoon. 

Unettomuuteen vaikuttavat monimutkaiset tekijät on tässä oppaassa eroteltu toisistaan. Näin  
on pystytty osoittamaan, millä tavoin hienovaraiset käytökseen, ympäristöön ja ruokavalioon  
tehdyt muutokset voivat todistettavasti parantaa unta ja rauhallisuutta merkittävästi. 

Kun kokeilet tätä ohjelmaa viikon ajan, voit saada uniongelmasi hallintaan ja oppia sisällyttämään 
ohjelmassa oppimasi asiat päivittäisiin rutiineihisi. Lopputuloksena on virkistynyt ja uutta  
voimaa saanut elämäntapa. 
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Viikossa parempaan uneen -ohjelma

Jos luet tätä, on hyvin todennäköistä, että et halua 
käyttää lääkkeitä uniongelmiesi hoitoon. Tai ehkä olet jo 
kokeillut lääkkeitä ja huomannut, että niiden mukanaan 
tuomat haitat, kuten sietokyvyn kasvu ja riippuvuus, ovat 
niiden hyötyjä suuremmat. 

Voit kouluttaa aivosi nukkumaan paremmin. Se ei välttä-
mättä tapahdu yhdessä yössä, mutta jos noudatat sään-
nöllisesti muutamaa helppoa ohjetta ja toimintatapaa, 
saavutat pidempikestoisia ja hyödyllisempiä tuloksia 
kuin muiden vaihtoehtojen avulla. 

Tähän ohjelmaan kannattaa suhtautua pienenä ihmisko-
keena. Anna itsellesi viikon verran aikaa tehdä muuta-
mia muutoksia ja kerätä hieman tietoa itsestäsi. Koeta 
luopua mahdollisista ennakko-odotuksistasi siihen asti, 
kunnes olet noudattanut suosituksia täysin ja arvioinut 
tulokset. Tämä on oikeasti todella helppoa. Odotuksena 
on, että kun olet yhden viikon aikana tehnyt pieniä muu-
toksia ympäristöösi, käytökseesi ja ruokavalioosi, unesi 
parantuu mitattavasti. 

Näitä tarvitset

Miten ohjelma toimii?

Lue seuraava Parempaan uneen -lista ja tee ensim-
mäistä iltaa varten tarvittavat valmistelut. Tähän sisältyy 
nukkumaympäristösi säätäminen, muutamien ruokailu-
tapojen muuttaminen sekä ymmärryksen kartuttaminen 
nukkumisen perusperiaatteista, jotka tunnetaan myös 
termillä ”unihygienia”. Sinun ei tarvitse muuttaa kaikkea 
saman tien. Aloita tekemällä ne muutokset, jotka hel-
posti pystyt.  Tee loppuviikon aikana muita muutoksia 
parantaaksesi nukkumaympäristöäsi sekä muuttaaksesi 
joitakin osia käyttäytymisestäsi ja ruokavaliostasi. 

Tulosta yksi kopio Nukkumispäiväkirjasta ja pidä se ja 
kynä sänkysi vieressä, jotta voit tehdä siihen merkintöjä 
heti herättyäsi. Huom! Älä yritä tehdä muistiinpanoja 
keskellä yötä. Tee sen sijaan valistunut arvaus aamulla 
sängystä noustessasi. 

Laske unen tehokkuus joka aamu. Tavoitteenasi on olla 
sängyssä ainoastaan silloin, kun nukut, mukaan lukien 

vain muutama ylimääräinen minuutti ennen nukah-
tamista ja heräämisen jälkeen. Jos heräät etkä pääse 
takaisin uneen, nouse sängystä ja istu tuolilla pimeässä 
huoneessa (ei TV:n tai tietokoneen ääressä, eikä edes 
kirjaa lukien). Palaa takaisin sänkyyn vasta, kun tunnet 
olevasi jälleen unelias. Toista tämä niin monta kertaa 
kuin on tarpeen. 

Yksi tärkeimmistä muutoksista, joita voit tehdä paran-
taaksesi untasi, on synnyttää aivoissasi yhteys sängyn ja 
nukkumisen välille, ja poistaa sängyn ja hereillä ma-
kaamisen välille mieleesi syntynyt yhteys. Parantunut 
unen tehokkuus saa tämän aikaiseksi. Voi tuntua hieman 
järjenvastaiselta nousta sängystä, kun haluaa päästä 
takaisin uneen. mutta kliiniset unitutkimukset ovat osoit-
taneet kerta toisensa jälkeen, että hyvä unen tehokkuus 
on yksi voimakkaimmista parempaa nukkumista määrit-
televistä tekijöistä. 

PAREMPAAN  
UNEEN-LISTA
sivu 91 NUKKUMIS- 

PÄIVÄKIRJA
sivu 102 UNEN TEHOKKUUDEN 

LASKEMINEN
sivu 113
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TAVOITTEET
Pyri joka päivä viemään käytäntöön Parempaan 

uneen -listan sisältämiä muutoksia. Pyri nostamaan 
Parempaan uneen -pistemäärääsi viikon edetessä. 

Merkitse joka aamu edellisyösi unen rakenne  
nukkumispäiväkirjaasi. Muista käyttää tässä parasta 
arviotasi tilanteesta, mutta tee tämä heti herättyäsi,  

kun yö on vielä tuoreena mielessäsi. 

Laske unen tehokkuus. Tavoitteenasi on olla sängyssä 
ainoastaan silloin, kun nukut, ja poissa sängystä silloin, 

kun olet hereillä.
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PAREMPAAN UNEEN -LISTA
Parempaan uneen -listan tarkoitus

Parempaan uneen -lista mittaa kykyäsi järjestää hereilläoloaikasi niin, että terveellinen uni on ulot-
tuvillasi silloin, kun sitä tarvitset. Tässä ei ole odotuksena, että pystyt nukahtamaan missä ja milloin 
vain haluat. Hyviä tapoja pitää kehittää ja vahvistaa, jotta elämäsi eri osa-alueet edistävät nukahta-
mista ja unessa pysymistä. 

Parempaan uneen -lista on jaettu kolmeen osaan: käytös, ympäristö ja ruokavalio.

Käytöksesi muuttaminen:
 t Säilytä säännöllinen rytmi nukkumisen ja hereilläolon vä-

lillä. Mene sänkyyn samaan aikaan ja herää samaan aikaan. 
Yritä olla valvomatta liian myöhään tai lojumatta sängyssä 
aamuisin. Toisaalta ei myöskään kannata mennä illalla 
kahdeksalta sänkyyn, jos edellinen yösi on ollut huono, ja 
ajatella saavasi näin kuitattua univelat. Valitettavasti se ei 
toimi näin. 

 t Älä ota torkkuja päivällä. Saatat kyllä olla väsynyt, mutta 
päivätorkkujen ottaminen sillä perusteella, että saisit ”tan-
kattua unta” itse asiassa vähentää syvää unta, jota tarvitset 
yöaikaan. Vastusta siis kiusausta ottaa nokoset. 

 t Älä kuntoile ennen nukkumaanmenoa. Liikunta on hyvin 
tärkeää terveellisen elämän ja unen kannalta. Sitä ei kuiten-
kaan kannata tehdä illalla juuri ennen nukkumaanmenoa. 
Myöhäinen liikunta energisoi ja aktivoi sinua juuri silloin, kun 
sinun pitäisi pikemminkin vähentää stimulointia.

 t Suunnittele rentoutumishetki ennen sänkyyn menoa. 
Anna itsellesi vähintään 20 minuuttia aikaa rentoon oleske-
luun ennen kuin menet petiin. Vähennä mielesi kuormitus-
ta, kuuntele rauhoittavaa musiikkia, käperry sohvalle, selaile 
lehteä. On todella tärkeää luoda selkeä ero päivän stressin 
ja nukkumisaikasi välille. Joillekin ihmisille TV tai lukeminen 
voi tarjota tämän rauhoittavan tauon, mutta jopa nämä 
voivat olla liian virkistäviä, jos kärsit unettomuudesta. 

 t Älä mene sänkyyn ennen kuin olet väsynyt. Illan rentou-
tumishetkesi tulisi laukaista väsymyksen tunne. Odota, 

kunnes tunnet olosi uneliaaksi, ennen kuin menet sänkyyn. 
Tulet huomaamaan, että on pikemminkin haitaksi, jos vietät 
paljon aikaa valveilla sängyssäsi. 

 t Älä katso kelloa. Varmista, että herätyskellosi on toimin-
nassa, ja sen jälkeen käännä kellon näyttö seinää kohti tai 
peitä kello jollain. Kellon katsominen ja yöheräilyjen määrän 
laskeminen tekee sinusta valppaamman ja ahdistuneem-
man. Lisäksi digitaalinäytöstä heijastuva lisävalo vaikuttaa 
aivojesi melatoniinintuotantoon.

 t Käytä sänkyä vain nukkumiseen. Seksin harrastaminen 
poislukien, älä tee sängyssä mitään muuta. Makuuhuoneen 
tulisi olla nukkumisen keidas, ja sinun täytyy voida yhdistää 
mielessäsi sänky nukkumiseen, ei toimeliaisuuteen ja 
hereilläoloon. 

 t Jos heräät keskellä yötä, nouse sängystä. Sängyssä 
hereillä pyöriminen johtaa siihen, että yhdistät mielessä-
si sängyn hereillä oloon ja turhautumiseen. Käytöksesi 
muuttaminen voi auttaa opettamaan aivosi uneliaisuuteen, 
jos opit yhdistämään sängyn nukkumiseen. Opi liittämään 
hereilläolo tuoliin, jonka sijoitat sänkysi viereen ja jossa 
istut, kun olet hereillä.

 t Palaa sänkyyn, kun tunnet olosi taas uneliaaksi. Älä 
nukahda tuohon tuoliin! Heti kun alat tuntea olosi jälleen 
uneliaaksi, kömmi takaisin sänkyyn. On todella tärkeää, että 
vahvistat aivoillesi viestin siitä, että sängyssä maatessasi 
olet valmis unen tuloon.
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Ympäristösi muuttaminen:
 t Estä valon pääsy makuuhuoneeseen. Luonnollinen uni 

syntyy siitä, että aivosi tuottavat luonnollista melatoniinia. 
Valo häiritsee tätä prosessia. Tarvitset niin paljon melato-
niinia kuin kehosi vain voi tuottaa, joten makuuhuoneen 
pitäminen niin pimeänä kuin mahdollista auttaa sinua nuk-
kumaan. Osta pimennysverhot tai -kaihdin tai käytä hyvää 
unimaskia. 

 t Sulje pois kaikki äänet. Jos ympäristösi äänet häiritsevät si-
nua, käytä korvatulppia vähentääksesi ylimääräisiä häiriöitä 
ja stimulaatiota. 

 t Säilytä tasainen lämpötila. Kehosi lämpötila vaihtelee yön 
mittaan. Säädä makuuhuoneesi lämpötilaksi miellyttävä 
21°C, jotta kehosi lämpötilanvaihtelut eivät häiritse untasi. 

 t Poista kaikki muut häiriötekijät. Televisio, tietokone tai 
muut laitteet vievät huomiosi pois makuuhuoneen varsinai-
sesta tarkoituksesta: unesta ja nukkumisesta. Nämä laitteet 
johdattavat mielesi huoliin ja ajatuksiin, jotka on parempi 
keskittää päiväsaikaan, jolloin voit keskittyä niihin kunnolla. 
Sinun täytyy tehdä fyysisesti ja henkisesti selkeä ero päivä- 
ja yötoimintojesi välille.

Ruokavaliosi muuttaminen:
 t Älä käytä alkoholia unilääkkeenä. Monet uskovat, että 

alkoholi auttaa nukkumiseen. Alkoholi tekee jotkut ihmiset 
kyllä uneliaaksi, mutta todellisuudessa se aiheuttaa pikem-
minkin yöllistä hereilläoloa. Alkoholi rikkoo unen rakenteen 
ja häiritsee unen vaiheiden normaalia kulkua. Tämä on 
kaikkea muuta kuin hyödyllistä.

 t Tarkkaile kofeiininkäyttöäsi. Jos suhtaudut uniongel-
miisi vakavasti, älä nauti kofeiinipitoisia juomia tai ruokia 
puolenpäivän jälkeen. Tämä koskee teetä, kahvia, kola- ja 
energiajuomia sekä suklaata. Näiden lisäksi on olemassa 
myös kofeiinin piilolähteitä. Joissain värittömissä virvoitus-
juomissakin voi olla kofeiinia, joten kannattaa tutustua nii-
den ainesosaluetteloon. Kannattaa myös harkita kahdesti, 
syötkö viimeisenä iltaherkkunasi kahvinmakuista jäätelöä...

 t Vältä proteiinin saantia 3 tuntia ennen nukkumaanmenoa. 
Terveellisen unen vaatima luonnollinen melatoniinintuotan-
to syntyy siitä, kun kehosi saa riittävän määrän paljon tryp-
tofaania sisältäviä ruokia, kuten maitoa tai maitotuotteita, 
kalkkunaa, lihaa, pähkinöitä, kananmunia, vihreitä kasviksia 
tai kurpitsan ja seesamin siemeniä. Näitä on fiksumpaa 
syödä aiemmin päivällä, jotta kehossasi tarjolla oleva 
tryptofaani (joka muuttuu melatoniiniksi) ei jää muiden 
aminohappojen jalkoihin.

 t Lisää hiilihydraattien saantia ennen nukkumaanmenoa. 
Tietyt hiilihydraatit edistävät kehossasi tarjolla olevan 
tryptofaanin hyödyntämistä. Hiilihydraatit ohjaavat aiemmin 
päivällä ruoasta saamasi tryptofaanin luonnollisesti oikeaan 
paikkaan aivoissasi, jossa se muuntuu luonnolliseksi 
melatoniiniksi. Esimerkkejä tällä tavoin toimivista korkean 
glykeemisen indeksin hiilihydraateista ovat: vaalea tai koko-
jyväleipä, murot, keksit (vältä suklaakeksejä), riisi, couscous, 
pasta, peruna, porkkana.
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Miksi uniohjelmaan sisältyy 
ruokavaliomuutoksia? 

Syömästäsi ruoasta riippuen saatat mahdollisesti estää 
itseltäsi arvokkaita ravintoaineita, jotka ovat olennaisia 
melatoniinin luonnollisessa syntyprosessissa. Aivojesi 
melatoniinintuotanto on se keino, jolla saavutat luonnol-
lisen unen. Jos ruokavaliosi ei sisällä niitä edellytyksiä, 
jotka varmistavat kehosi melatoniinintuotannon, seu-
rauksena on univaikeuksia. 

Proteiinit sisältävät tryptofaania, joka on välttämätön 
aminohappo, jota kehomme tulee saada ruoasta voi-
dakseen tuottaa yöaikaan melatoniinia. Ongelmana on 
kuitenkin se, että proteiinit sisältävät myös muita suuria 
aminohappoja, jotka kilpailevat tryptofaanin – usein sen 
päihittäen – kanssa pääsystä aivoihin, jossa melatoniini 
syntyy. 

Tässä kohdassa tarvitaan hiilihydraatteja. Jos kehossa 
on tarjolla oikeanlaisia hiilihydraatteja, tryptofaani imey-
tyy tehokkaasti ja on siten saatavilla luonnollisen mela-
toniinin valmistukseen. Ennen vanhaan tämä ihanteelli-
nen ruokavalion tasapaino syntyi usein luonnostaan, kun 
ihmiset söivät suuremmat ateriat päiväsaikaan ja päivän 
päätteeksi vain kevyen iltapalan. Nämä tässä neuvo-
tut ruokavaliomuutokset auttavat palauttamaan tuon 
tasapainon. Tällä tavoin aiemmin päivällä nauttimistasi 
proteiinipitoisista aterioista kehosi saama tryptofaani voi 
yhdistyä myöhemmin syötyihin hiilihydraatteihin ilman, 
että muut proteiinit tulevat väliin kilpailemaan tryptofaa-
nin kanssa. Näin kehosi saa kaikki tarvittavat aineet, jotta 
se voi tuottaa luonnollista melatoniinia silloin, kun sitä 
illalla tarvitset.

Mikä on Tyyni – rentouttava 
juomajauhe? 

Tyyni-juomajauheessa yhdistyvät paljon tryptofaania 
sisältävä, ruoasta saatu proteiini sekä korkean glykeemi-
sen indeksin hiilihydraatit. 

Tämän Viikossa parempaan uneen -ohjelman tausta-
na olevan tieteellisen tutkimuksen pohjalta on luotu 
täysin luonnollinen, helposti käytettävä tuote, jonka voit 
sekoittaa haluamaasi juomaan ja nauttia ennen nukku-
maanmenoa. 

Täysin luonnollinen Tyyni on tehty luomulaatuisista 
raaka-aineista, jotka on suunniteltu toimimaan yhdessä 
aivojesi oman kemian kanssa. Päivän mittaan voit syödä 
mitä haluat, mutta nauti illalla yksi tai kaksi annosmital-
lista Tyyni-jauhetta lämpimään, rauhoittavaan juomaan 
sekoitettuna. Näin maksimoit oman melatoniinintuotan-
tosi luonnollisella ja herkullisella tavalla. 
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Parempaan uneen -lista

Hyvään uneen sisältyy paljon muutakin kuin vain silmien 
sulkeminen. Käy läpi seuraavat käytöstä, ympäristöä ja ruo-

kavaliota koskevat muutokset, joita voit tehdä päivän mittaan 
luodaksesi edellytykset parempaan yöuneen.

Laita rasti ruutuun listan jokaiseen kohtaan, jota olet onnistu-
neesti noudattanut. Jos et ole pystynyt toteuttamaan jotain 

kohtaa, jätä se tyhjäksi. Laske jokaisen päivän lopussa merkit-
semäsi rastit yhteen ja merkitse niiden lukumäärä ylläolevaan 

”Parempaan uneen -pisteeni” -ruutuun.
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Päivä 
1

Päivä 
2

Päivä 
3

Päivä 
4

Päivä 
5

Päivä 
6

Päivä 
7

1 Ylläpidin säännöllisen nukkumis-/valveillaolorytmin.  
(eli en nukkunut pitkään tai valvonut myöhään)

2 En ottanut torkkuja päivällä.

3 Kuntoilin aikaisin päivällä, en ennen nukkumaanmenoa.

4 Suunnittelin ”rentoutumishetken” tuntia ennen  
nukkumaanmenoa.

5 Odotin, että olin väsynyt, ennen kuin menin sänkyyn.

6 Käänsin herätyskellon kohti seinää / kännykän näyttö 
alaspäin.

7 Käytin sänkyä vain nukkumiseen.

8 Kun heräsin liian aikaisin, nousin sängystä, jos en  
nukahtanut 15 minuutin sisällä.

9 Menin takaisin sänkyyn, kun olin jälleen väsynyt.

10 Olen estänyt valon pääsyn makuuhuoneeseen.

11 Olen vähentänyt häiritseviä ääniä.

12 Makuuhuoneen lämpötila on miellyttävä.

13 Olen poistanut makuuhuoneesta TV:n, tietokoneen  
ja muut häiriötekijät.

14 En ole käyttänyt alkoholia unilääkkeenä.

15 Olen välttänyt kofeiinipitoisia juomia puolenpäivän  
jälkeen.

16 Olen välttänyt syömästä proteiinia 3 tuntia ennen  
nukkumaanmenoa (esim. lihaa, leikkeleitä, kananmunia).

17 Olen lisännyt nauttimieni hiilihydraattien määrää 3 tuntia 
ennen nukkumaanmenoa (esim. peruna, leipä, puuro).

Parempaan uneen -pisteeni:

Y
m

p
är

is
tö

K
äy

tö
s

R
u

o
ka

va
lio
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Täytä joka aamu herätessäsi Esimerkki Yö 
1

Yö 
2

Yö 
3

Yö 
4

Yö 
5

Yö 
6

Yö 
7

1
Eilen torkuin kello        –        välisen ajan.

Merkitse kaikkien torkkujen kellonajat, pyri 
vähentämään.

klo 
13.50–
14.30

2
Yöuneni keskeytyi        kertaa.

Merkitse heräämiskertojen määrä.
2

3
Uneni keskeytyi        minuutin ajaksi.

Arvioi jokaisen keskeytyksen kesto. 
10,  
45

4
Tänä aamuna heräsin kello       .

Merkitse aika, jolloin heräsit viimeisen kerran.
06.15

5
Tänä aamuna nousin sängystä kello       . 

Merkitse kellonaika.
06.40

6
Uneni tehokkuus oli       .

Nukkumiseen käytetty aika ÷ sängyssä  
vietetty aika x 100.

66 %

7 Parempaan uneen -pisteeni olivat       . 8

8
Kun nousin tänä aamuna, tunsin oloni       .

 1 = uupuneeksi 2 = kohtalaiseksi  
3 = virkistyneeksi.

2

9
Kokonaisuudessaan uneni viime yönä oli       .

 1= rauhatonta 2 = kohtuullista 3 = sikeää
2

10

NUKKUMISPÄIVÄKIRJA
Täytä tämä aamulla. Kun nouset sängystä herättyäsi, merkitse jokaiseen kohtaan 
paras arvauksesi. Älä yritä täyttää tätä lomaketta keskellä yötä. 
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UNEN TEHOKKUUS
Tärkein tekijä, jonka avulla voit parantaa yksilöllistä kokemustasi unesi laadusta, on unesi te-
hokkuuden lisääminen. Unen tehokkuus mittaa sitä, miten hyvin nukut kohtuullisen ajan sisällä. 
Yksinkertaistettuna: unen tehokkuus on nukkumiseen käytetty aika jaettuna sängyssä viettämälläsi 
ajalla. 

Laskeaksesi unesi tehokkuuden sinun tulee pitää kirjaa 
siitä, mihin aikaan menit sänkyyn ja nousit sängystä, 
sekä siitä, moneltako nukahdit ja mihin aikaan heräsit. 
Muista, että laskelmat tehdään minuuteissa. Laske 
jokaisen muuttujan kohdalla tuntimäärä yhteen ja kerro 
se luvulla 60 (minuuttia tunnissa) saadaksesi lopputu-
loksen. 

Tässä esimerkki auttamaan sinua laskelmissasi. 

Jos menit sänkyyn klo 23 ja nousit sängystä klo 6, sängyssä viettämäsi  
kokonaisaika on 7 tuntia eli 420 minuuttia. (7 tuntia X 60 minuuttia = 420)

	 		Kokonaisaika sängyssä olisi 420 minuuttia.

Tuosta kokonaisajasta arvioit, että nukahdit klo 23.30 ja heräsit klo 5.30.  
Unessa viettämäsi aika olisi tällöin 6 tuntia eli 360 minuuttia (6 tuntia X 60 minuuttia = 360).

 		Kokonaisaika unessa olisi 360 minuuttia.

 		Unen tehokkuus olisi = 360:420 X 100 = 86 % 

Keskellä yötä hereillä viettämäsi aika tulee ottaa huomioon.  
Jos arvioit, että olit keskellä yötä hereillä 2 tuntia sängyssä maaten,  
vähennä unessa viettämästäsi ajasta luku 120. 

Tällöin laskelma muuttuu muotoon:

 		240:420 X 100 = 57 %

Sen jälkeen jaa nukutut minuutit sängyssä vietetyillä 
minuuteilla. 

Kerro tuo luku sadalla ja saat prosenttiluvun, joka on 
oma unen tehokkuus -lukusi. Ideaalitilanteessa pyrki-
mys on 100 % unen tehokkuuteen, mutta jos voit saavut-
taa vähintään 70 % tehokkuuden, olet  jo hyvin matkalla 
kohti parantunutta unta.

Unen tehokkuus = x 100
aika sängyssä

aika unessa

Jos nousisit sängystä noiden 2 
tunnin ajaksi, ne vähennettäisiin 
sängyssä viettämästäsi ajasta, 
mikä puolestaan saisi unen te-
hokkuus -luvun nousemaan, mikä 
on tämän harjoituksen tavoite. 
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TULOKSET
Laske yhteen nukkumispäiväkirjasi tulokset viikon päätteeksi. Miten kävi?

Kun olet nyt viikon mittaan tehnyt muutoksia käytöksee-
si, nukkumisympäristöösi ja ruokavalioosi, sinun pitäisi 
alkaa hiljalleen huomata unesi parantuvan. 

Jos parempaan uneen -pisteesi nousivat, olet onnistu-
nut tekemään muutoksia asettaaksesi hyvän yöunen 
etusijalle päivällä ja yöllä. Jos unesi tehokkuus parani 
edes vähän, olet nyt oppimassa yhdistämään mielessäsi 
sänkysi nukkumiseen hereillä olon ja levottomuuden 
sijasta. 

Joskus muistimme tekee temput,  jos olemme yliväsy-
neitä. Silloin voi näitä asioita miettiessä tuntua vaikealta 
muistaa luotettavasti, miten yömme yleensä sujuu. 
Tämä lähestymistapa lisää hieman kurinalaisuutta tieto-
jen keräämiseen ja terveellisen rutiinin opetteluun, mikä 
lopulta paljastaa konkreettisia tuloksia. 

Älä kuitenkaan lopeta tätä kokeilua yhden viikon jäl-
keen! Jatka samaan malliin ja saat huomata nauttivasi 
pysyvistä ja pitkäkestoisista tuloksista, jotka saavat sinut 
tuntemaan olosi hyväksi päivällä ja yöllä. 

© Craig and Susan Hudson

Tarvitsee harjoitusta Parempaan päin
Matkalla parempaan 

uneen

Parempaan uneen 
-pisteeni 0–5 6-10 11 +

Uneni tehokkuus < 40 % 40–60 % 60 % +

Uneni 
kokonaisuutena 7–10 (levoton) 11–16 (kohtuullinen) 17–21 (syvä)


