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Ihminen nukkuu noin kolmasosan elämästään. Unen terveydelliset merkitykset on tiedostettu pitkään, mutta 

unentarpeen täyttyminen ei aina toteudu laadullisesti ja määrällisesti. Ihmisten nukkumistottumukset ovat 

muuttuneet suuresti viimeisten vuosikymmenien aikana. Muutos on tarttunut myös kouluikäisiin lapsiin. 

Tämä aiheuttaa meissä tulevissa luokanopettajissa suurta huolen aihetta. 

 

Tutkielmamme teoriaosa koostuu kahdesta pääluvusta, luvuista 2 ja 3. Luvussa kaksi käsittelemme unen 

lukuisia merkityksiä ihmisen toiminnalle. Kolmannessa luvussa perehdymme univajeeseen ja siihen 

liittyviin tekijöihin ja niiden seurauksiin. 

 

Tutkielmamme pääpaino on kasvavien ja kouluikäisten lasten unessa ja nukkumistottumuksissa. Tutkimme 

niiden yhteyksiä lasten koulunkäyntiin. Teoriaosassa olemme käyttäneet tutkimustietoa unesta ja 

nukkumisesta aikuisikään saakka, koska unihäiriöt eivät aina katso ihmisen ikää ja niillä voi olla 

kauaskantoisia vaikutuksia. Aihe on ajankohtainen ja se on saanut paljon huomiota mediassa. Unihäiriöt 

eivät ole ainoastaan aikuisväestön ongelma, vaan niitä esiintyy myös lapsilla. Koulumaailmassa oppilailla 

yleistyneet käyttäytymishäiriöt sekä oppimisvaikeudet ovat todistettavasti yhteydessä lasten myöhäisiin 

nukkumaanmenoaikoihin, epäsäännölliseen nukkumiseen ja niistä aiheutuvaan väsymykseen.  

 

Tutkielman empiirinen osa sisältää kolme päälukua, luvut 4, 5 ja 6. Neljäs luku käsittelee tutkimuksen 

toteutusta, tutkimustehtäviä, aineiston keräämistä sekä tutkimuksen luotettavuutta. Aineisto kerättiin 

Kajaanin kaupungin perusopetuksen eri kouluilta kevään 2013 aikana. Tutkimukseen osallistui 

kokonaisuudessaan 317 perusopetuksen oppilasta. Kuudesluokkalaisia oli 157 ja yhdeksäsluokkalaisia 160, 

vastanneista tyttöjä oli 159 ja poikia 158. Viidennessä ja kuudennessa luvussa kerromme tutkimuksemme 

empiirisen aineiston tulokset. 

 

Tutkimus on metodologialtaan määrällinen kyselytutkimus, joka noudattelee survey-tutkimuksen 

tutkimusstrategiaa. Aineiston analysointiin käytimme SPSS 18.0-ohjelmaa, jonka avulla tulkitsimme ja 

käsittelimme aineiston julkaistavaan muotoon. 

 

Etenkin kouluikäisten ja kasvavien lapsien kohdalla korostamme kodin ja huoltajien vastuuta 

nukkumaanmenoaikojen noudattamisessa sekä oikeanlaisten nukkumistottumusten luomisessa. Aikuinen 

pystyy omalla esimerkillään ja toiminnallaan osoittamaan lapselle terveyttä edistäviä elämäntapoja, joista 

riittävä uni ja nukkuminen ovat keskeisiä esimerkkejä.  
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1 JOHDANTO 

 

 

 

Uni on ensiarvoisen tärkeä asia jokaiselle ihmiselle. Unta tarvitaan hormonitoiminnan sää-

telyyn, kasvuhormonin erittymiselle, psyykkisen ja fyysisen jaksamisen takeeksi, sosiaalis-

ten suhteiden hoitoon sekä aivojen palautumiseen. (Härmä & Sallinen, 2004, s. 44, 47; Kron-

holm, 1993, s. 3.) Ihminen nukkuu elämästään kolmasosan, mutta yksilöllinen unentarpeen 

määrä vaihtelee silti paljon. Suurin osa kertoo tarvitsevansa 6-10 tuntia unta tunteakseen 

olonsa virkeäksi seuraavana päivänä (Härmä & Sallinen, 2004, s. 10; Saarenpää-Heikkilä, 

2007, s. 10). Ihmisten unen määrä vaihtelee myös ikäkaudesta riippuen. Vastasyntyneet nuk-

kuvat keskimäärin 16 tuntia, leikki-ikäiset 11 tuntia, alakouluikäiset kymmenen tuntia ja 

murrosikäiset kahdeksan tuntia. (Saarenpää-Heikkilä, 2007, s. 18.)  

 

Koulumaailmassa yleistyvät ongelmat johtuvat osittain huonosta nukkumisesta sekä hei-

kosta unen laadusta. Mielialanvaihtelut, rauhattomuus, väsymys sekä ongelmat oppimisessa 

ovat esimerkkejä siitä, mitä liian vähäinen uni nuoressa voi aiheuttaa. (Välimaa, 2000, s. 11; 

Kannas, 2004, s. 148.) Kasvuiässä olevalle lapselle univaje saattaa aiheuttaa erityisen riski-

tekijän, koska sen tiedetään häiritsevän vielä kehittyvää keskushermostoa ja sen toimintaa 

(Paavonen, 2006, s. 121). Tämä asettaa myös opettajille vaikean haasteen: miten saada op-

pilaat opiskelemaan väsyneinä? (Saarenpää-Heikkilä, 2001). 

 

Univaje ei ole pelkästään kouluikäisten ongelma, vaan siitä kärsivät myös aikuiset (Saaren-

pää-Heikkilä, 2007, s. 23). Suurena syynä aikuisten vähäiseen nukkumiseen ovat jatkuvasti 

kasvavat työelämän paineet yhdistettynä muihin suoritusvelvoitteisiin. Ihmisen on oltava 

mahdollisimman tehokas ja hänen on pyrittävä tekemään päivästä toiseen maksimaalista tu-

losta. 
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Koska nykymaailmassa ihmisen arvoa on alettu mittaamaan hänen valveillaolon aikana te-

kemiensä suoritusten ja meriittiensä kautta, on pakko olla joustava ja nipistää jostakin 

muusta. Tässä tapauksessa nukkumisesta on tullut sivuseikka, koska siitä on ollut helpoin 

tinkiä. Miten ihminen pystyy toimimaan jatkuvasti kykyjensä ylärajoilla, jos hän ei saa tar-

peeksi aikaa levolle ja palautumiselle? (Saarenpää-Heikkilä, 2001; Nordlund, Nordberg, 

Lennernäs, Gillberg & Pernlern, 2004, s. 1.) 

 

Moni ihminen ei välttämättä edes tiedä sitä, kuinka tärkeä asia riittävä uni ihmisen tervey-

delle on. Uni on välttämätöntä ihmisen psyykkiselle hyvinvoinnille ja psyykkisten toiminto-

jen eheydelle. Psyykkisen hyvinvoinnin lisäksi uni vastaa ihmisen fysiologisiin tarpeisiin. 

Ihmisen tulisi opetella oikeanlainen unirytmi jo lapsena, jotta siitä tulisi mahdollisimman 

pysyvä rutiini. Jos lapsen unen määrä ei ole riittävä, olisi siihen pystyttävä reagoimaan no-

peasti, sillä lapsuuden riittämätön unen määrä voi heijastua aina aikuisikään asti. Lisäksi 

aivotoimintojen ja koko ruumiin kypsymiseen riittävällä laadullisella ja määrällisellä unella 

on tutkittu olevan positiivinen vaikutus. (Almqvist, 2004, s. 346; Pere, Riihiviita & Keski-

nen, 2003.) 

 

Unihäiriöistä on tullut yhä yleistyvämpi ongelma tällä vuosituhannella. Aikuisväestöstä jopa 

puolet kertoo kärsivänsä unihäiriöistä, joista yli kolmasosa hakee niiden hoitoon apua. Vii-

dennes kertoo unihäiriönsä olevan vakava. (Lepola et al., 2005, s. 165.) Unihäiriöistä kärsi-

villä lapsilla on ilmennyt heikompaa koulumenestystä kuin normaalisti nukkuvilla. Myös 

jatkuvasti yleistyvillä käytöshäiriöillä on todettu olevan yhteys unihäiriöihin. (Saarenpää-

Heikkilä, 2007, s. 26–27.)  

 

Unen järjestelmällinen tutkiminen on vielä suhteellisen nuori tieteenala. Unitutkimukset oli-

vat suhteellisen harvinaisia, kunnes vuonna 1953 Chicagon yliopiston tohtori Nathaniel 

Kleitman havaitsi ensimmäisenä, että ihmisen unen aikana tapahtuu nopeita silmänliikkeitä. 

Kleitman teki avustajiensa kanssa kokeita vapaaehtoisille koehenkilöille ja kokeista selvisi 

muun muassa se, että ihminen tavallisesti näkee unta, joka aiheuttaa silmänliikkeitä noin 

joka 90. minuutti. (Hauri & Linde, 1992, s. 18–19.) 
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Suomessa nuorten nukkumistottumuksia on tutkittu melko vähän ja varsinkin aiheen pitkä-

kestoinen tutkimus on ollut vähäistä. Tehdyt tutkimukset ovat koskeneet lasten ja nuorten 

nukkumaanmeno- ja heräämisaikoja. Niissä on tutkittu myös nuorten väsyneisyyttä ja heidän 

unen laatua, joka pitää sisällään nukahtamisvaikeudet, nukahtamiseen kuluvan ajan sekä 

unenaikaiset heräilyt. (Tynjälä & Kannas, 2004, s. 149.) 

 

Tämän pro gradu -tutkielmamme aihe on hyvin ajankohtainen ja tärkeä, koska ihmisten nuk-

kumistottumukset ovat ajautuneet viime aikoina suuren muutoksen tilaan. Huolenaihees-

tamme keskeisen tekee se, että muuttunut elämänrytmi ja sen mukanaan tuomat nukkumisen 

muutokset tarttuvat myös kouluikäisiin lapsiin. Muutoksen suunta on ollut negatiivinen, 

jonka seurauksena on ilmiöllä jo todettu olevan haitallisia vaikutuksia kokonaisvaltaiseen 

elämänlaatuun. Jotta nukkumistottumuksia pystyttäisiin tulevaisuudessa muuttamaan, on 

asioiden tiedostaminen ensimmäinen askel muutokseen. Tämä aihe on myös meille tuleville 

luokanopettajille erittäin tärkeä, koska me tulevina kasvattajina voimme omalta osaltamme 

vaikuttaa jollain määrin siihen, millaisiksi lasten ja nuorten nukkumistottumukset jatkossa 

kehittyvät. 

 

Tutkimuksemme teoriaosa toteutettiin kirjallisuuskatsausta käyttäen. Metsämuuronen 

(2009) tuo julki neljä eri etenemistapaa kirjallisuushaun helpottamiseksi. Ensimmäinen 

vaihe on erilaiset tietokannat, tämä vaihe on hänen mukaansa keskeisin alkuperäistutkimus-

ten etsimisessä. Valintaa helpottaa se, että löytyneiden artikkelien tiivistelmästä usein sel-

viää, täyttääkö tutkimus vaadittavat kriteerit. Kirjallisuushaun toinen vaihe on viitehaku. 

Viitehaussa tietokantojen antamien artikkeleiden lähdeluettelot tarkistetaan konehaulla. Vii-

tehaun perusteella mukaan valitaan ne tutkimukset, jotka edelleen täyttävät vaadittavat kri-

teerit. Käsin haku on kolmas vaihe. Tällä tarkoitetaan sitä, että julkaisut käydään läpi ja kat-

sotaan missä julkaisuissa löytyy aihepiiriä koskevia artikkeleita. Käytimme käsin hakua tut-

kielmaa tehdessämme suhteellisen paljon. Viimeinen, neljäs vaihe on harmaa kirjallisuus. 

Harmaalla kirjallisuudella Metsämuuronen tarkoittaa kirjallisuutta, jossa artikkelin julkai-

suun vaikuttaa se, onko sillä saatu enemmän positiivisia tuloksia kuin negatiivisia. Tätä Met-

sämuuronen kutsuu julkaisemisharhaksi. Julkaisemisharhan välttämiseksi Metsämuuronen 

neuvoo, että tutkimuksia kannattaa etsiä myös epätavallisista lähteistä ja tutkimuksen teko-

prosessissa tulee huomioida tutkimuksen metodologiset tavoitteet, jotta lähde voidaan kel-

puuttaa mukaan tutkimukseen. (Metsämuuronen, 2009, s. 47–48.) 
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Tutkiessamme kirjallisuutta tätä pro gradu -tutkielmaa varten huomasimme, että aiheesta on 

nykyisin tarjolla paljon kirjallista tietoa. Vertaillessamme lähteitä havaitsimme monissa läh-

teissä samankaltaisuuksia ja yhtäläisyyksiä, mutta toisaalta tutkimustuloksissa ja lähteissä 

löytyi myös eroavaisuuksia ja ristiriitoja. Suurimmat erovaisuudet olivat vanhoilla ja tuo-

reilla tutkimuksilla. 

 

Suurimmaksi ongelmaksi tutkimuksemme teoriaosan tekovaiheessa nousi aiheen rajaami-

nen, koska unta ja sen vaikutuksia on tutkittu ja voidaan tutkia monesta eri näkökulmasta. 

Teoriaosassa pyrimme käyttämään suhteellisen tuoreita lähteitä ja sitä kautta kirjallisuuden 

rajaaminen helpottui. Vertaillessamme tutkimustulosten vaihtelua tutustuimme myös van-

hempiin tutkimuksiin, jotta vertailu uudempien ja vanhempien tutkimustulosten välillä mah-

dollistui. Kirjallisuutta tutkiessamme päädyimme käyttämään uudempia tutkimuksia ja kir-

jallisuutta, koska niiden tulokset olivat mielestämme selkeämpiä. 

 

Tutkimusosa toteutettiin empiirisellä kyselytutkimuksella, joka noudattaa kvantitatiivisen 

tutkimusmenetelmän lainalaisuuksia. Tutkimuksessamme pyrimme käsittelemään unta ja 

sen vaikutuksia kasvatustieteellisestä näkökulmasta, joka on lähellä kouluikäisiä lapsia. 

Tämä näkökulma sisältää mielestämme unen vaikutukset lapsen kasvuun, fyysiseen tervey-

teen, psyykkiseen tasapainoon ja terveyteen, käyttäytymiseen ja oppimiseen. Tutkimme kou-

luikäisten lasten nukkumistottumuksia, unen määrää ja sen yhteyttä koulumaailmaan.  

 

Tutkimusaineistoa kerätessämme muodostimme kyselylomakkeen, joka mittasi oppilaiden 

omia nukkumistottumuksia ja asenteita unta kohtaan sekä sitä, miten ne ovat yhteydessä op-

pilaan kasvuun, kehitykseen ja oppimiseen. Selvitimme myös sitä, kuinka oppilaat kokevat 

heidän kotiensa ja huoltajiensa suhtautumisen lastensa nukkumistapoihin ja -tottumuksiin. 

Lisäksi etsimme mahdollisia yhteyksiä oppilaiden unen määrän ja laadun sekä nukkumista-

pojen yhteydestä koulumenestykseen ja käyttäytymiseen. Tutkimme myös oppilaiden mah-

dollisia nukahtamis- ja univaikeuksia sekä niiden aiheuttajia. Valitsimme tutkimuksen koh-

dejoukoksi perusopetuksen kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisia, koska halusimme suorittaa hei-

dän välillään vertailua. Erityisesti meitä kiinnosti lasten luokka-asteen yhteys nukkumista-

poihin ja niiden mahdollisiin muutoksiin iän ja sukupuolen välillä. 
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2 UNEN MONET MERKITYKSET 

 

 

 

Portin (2005, s. 8, 12) määrittelee unen tarkoittavan suomen kielessä sekä nukkumista että 

unennäköä. Uni eli nukkuminen on aktiivinen tapahtuma, jonka aikana palaudumme valveen 

rasituksesta. Valveen aikaiset toimemme vaikuttavat uneemme, ja se kuinka nukumme vai-

kuttaa vastaavasti valveilla oloomme. Unta ei siis voi tarkastella valveesta irrallisena passii-

visena tapahtumana. Aivot työskentelevät unen aikana prosessoidakseen valveilla hankittuja 

kokemuksia.  

 

Ihmisen fyysinen terveys, hyvinvointi ja jaksaminen edellyttävät sitä, että ihmiselämän fy-

siologiset perustarpeet ovat kunnossa (Otala & Ahonen, 2005, s. 29). Ulkoministeriön kehi-

tysviestinnän (2009) mukaan näitä fysiologisia perustarpeita ovat ravinto, puhdas vesi, suoja 

sekä vaatetus. YK on lisännyt perustarpeiden listaan fysiologisten tarpeiden lisäksi koulu-

tuksen, terveydenhuollon ja lisääntymisterveyden palvelut (Ulkoministeriöin kehitysvies-

tintä, 2009). Riittävä lepo ja unen määrä ovat välttämättömiä tekijöitä, joita ilman ihminen 

ei pysty elämään. Erityisen tärkeää levosta ja unesta tekee se, että ihmisen keho ja aivot 

palautuvat rasituksesta levossa. (Jarasto, Lehtinen & Nepponen, 1999, s. 229.)  

 

Aivot tarvitsevat unta, sillä ihmisen unenaikainen aivotoiminta on hitaampaa kuin valveilla-

olon aikana, ja tuolloin aivot lepäävät (Saarenpää-Heikkilä, 2007, s. 23). Ihmisen fyysinen 

ja älyllinen toimintakyky sekä mielialan hyvinvointi ovat riippuvaisia riittävästä hyvälaatui-

sesta unesta ja riittävästä levosta (Härmä & Sallinen, 2004, s. 44). Näin ollen uni ja lepo 

voidaan lukea ihmisen elämän perustarpeisiin (Jarasto et al., 1999, s. 229). 
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Uni on niin arkista ja tärkeää, että huomaamattaan siitä puhutaan kaikkialla: aamupalapöy-

dässä, luentosalissa, työpaikalla, lääkärin vastaanotolla, kampaajalla, elokuvateatterissa, 

saunassa ja leikkipuistossa. Aiheen arkipäiväisyyden takia uneen ja nukkumiseen liittyviä 

odotuksia ja merkityksiä ajatellaan harvoin. Unipuheen määrää ei voi toisaalta ihmetellä, 

sillä nukkuuhan ihminen noin kolmanneksen elämästään. (Portin, 2005, s. 12.) 

 

 

2.1 Mitä kehossa tapahtuu, kun nukumme? 

 

Unen tärkeimmät tehtävät liittyvät aivojen palautumiseen, vireyden ja kognitiivisten toimin-

tojen ylläpitoon sekä fyysisen ja psyykkisen hyvinvoinnin ylläpitoon (Härmä & Sallinen, 

2004, s. 44). Ihminen on sitä väsyneempi, mitä enemmän hän on valveilla. Tämän tiedostaa 

varmasti jokainen jo omien kokemustensa kautta. Saarenpää-Heikkilän (2007, s. 12) mukaan 

tutkijat ovat jo pitkän aikaa yrittäneet saada tieteellistä näyttöä väitteelle, jonka me kaikki 

tiedämme: aivot tarvitsevat unta ja lepoa toimiakseen. Merkittävä todiste unen tärkeydestä 

saatiin vuonna 2013, jolloin Yhdysvalloissa Maiken Nedergaardin johtamassa tutkimuk-

sessa havaittiin, että unen aikana aivoista poistuu haitallisia kuona-aineita. (Underwood, 

2013.) 

 

Unta säätelee homeostaattinen ja sirkadiaaninen järjestelmä. Nämä kaksi järjestelmää toimi-

vat niin, että ihmisen luontainen nukkumisaika painottuu yöaikaan ja aikuisella se kestää 

noin kahdeksan tuntia. (Saarenpää-Heikkilä, 2009.) Tästä huolimatta monet ihmiset ovat 

kertoneet nukkuvansa 5–6 tuntia yössä ja pieni osa ainoastaan tunnista kolmeen tuntia yötä 

kohden. Hetkellisesti määrä voi tuntua riittävältä, mutta pitkällä aikavälillä vajaan viiden 

tunnin yöunet jäävät liian lyhyiksi, eikä unen määrä tuolloin riitä palauttamaan kehoa ja 

mieltä rasituksesta. (Lang, Falck & Hasan, 1983, s. 181.) 

 

Unen tiedetään olevan suurimmaksi osaksi sellainen tila, joka korjaa ja rakentaa elimistöä. 

Ihmisen nukkuessa useiden kudosten kasvu on vauhdikkaimmillaan etenkin syvän unen ai-

kana. Tämä johtuu siitä, että ihmisen kasvuhormonin eritys on runsaimmillaan juuri tuolloin. 

Myös vammojen ja sairauksien paraneminen on usein nopeampaa unen ja levon aikana. 

(Saarenpää-Heikkilä, 2007, s. 29.) Kasvuhormonin tiedetään edistävän lasten ja nuorten kas-

vua, joka tapahtuu kehossa muun muassa kudosten uusiutumisena (Härmä & Sallinen, 2004, 

s. 29, 45). 
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Unen merkitys yksilön fyysisen kehityksen tukijana on suuri. Uni edistää muun muassa luus-

ton kehittymistä. Syvän unen määrä ja unen kokonaispituus lisääntyvät kasvuntarpeen ol-

lessa suurimmillaan. Esimerkiksi ihmisen aivot kasvavat voimakkaimmin ensimmäisen ikä-

vuoden aikana, jolloin myös unentarve on suurin. (Portin, 2005, s. 29.) Kun ihminen nukkuu, 

hänen fyysinen tilansa muuttuu unen aikana aktiivisesta passiivisemmaksi ja samalla aineen-

vaihdunta hidastuu (Härmä & Sallinen, 2004, s. 48; Saarenpää-Heikkilä, 2007, s. 12). 

 

Aivojen toiminta on suuresti riippuvainen jatkuvasta ja hyvästä energiansaannista. Aivojen 

merkittävin energialähde on glukoosi, jota kulkeutuu veren mukana. Aivotoiminnan aikana 

aivojen glykogeenivarastot pienenevät. Glykogeenivarastojen pieneneminen häiritsee aivo-

jen toimintaa. Varastot täydentyvät aina unen aikana ja tuolloin ihmisen aivotoiminta alkaa 

eheytyä. (Hyyppä & Kronholm, 1998, s. 51–53.)  

 

1990-luvulla saatiin tieteellisin menetelmin varmuus siitä, että ihmisen unentarve on yhtey-

dessä aivojen energia-aineenvaihduntaan. Valvominen tuottaa aivojen pohjukan nukahta-

miskeskuksessa ainetta nimeltä adenosiini, joka on yhteydessä ihmiskehon energiantuotan-

toon. Adenosiinin kertyminen on merkki siitä, että aivojen energiavarastot ovat tyhjene-

mässä ja ihminen tarvitsee unta. (Saarenpää-Heikkilä, 2007, s. 12.) 

 

Unen aikana aivot puhdistavat itseään. Science -lehdessä (2013) julkaistu artikkeli kertoo, 

että Rochesterin yliopistossa New Yorkissa suoritetun tutkimuksen mukaan on saatu selville 

yksi unen tärkeimmistä lääketieteellisistä syistä. Tutkimusta johtanut Maiken Nedergaard 

kollegoineen on todistanut, että unen perustarkoitus on puhdistaa aivoja kuona-aineista. 

Tämä on Harvard Medical Schoolin unitutkija Charles Czeislerin mukaan ensimmäinen 

suora kokeellinen todiste unen tarkoituksesta molekyylitasolla. Hiirillä suoritetut kokeet 

osoittivat, että aivojen haitalliset kuona-aineet kulkeutuivat aivoista pois vilkkaimmin unen 

aikana. Poistumisprosessissa kuona-aineet huuhtoutuvat ensin aivojen verisuonten kautta 

verenkiertoon päätyen lopulta maksaan. Kuona-aineiden sisältämän beeta-amyloidi -prote-

iinin tiedetään kasautuessaan aivoihin kasvattavan Alzheimerin taudin riskiä. (Underwood, 

2013.) 
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2.2 Unen rakenne, vaiheet ja jaksot 

 

Ihminen käy joka yö unessaan läpi erilaisia vaiheita. Vaiheiden aikana ihmisessä tapahtuu 

muutoksia niin aivojen sähkökäyrässä, kehon lämmössä, silmän liikkeissä, hormonierityk-

sessä, lihastoiminnoissa kuin sydämen sykkeessäkin. Useat unitutkimukset ovat osoittaneet, 

että ihminen käy unensa aikana kahdessa erilaisessa unen tilassa, REM-unessa sekä NREM-

unessa. (Dyregrov, 2002, s. 26; Litmanen, Pesonen, Renfors & Ryhänen, 2004, s. 129; 

Gelula & Phillips, 2006, s. 5.) 

 

Lyhenne REM tulee englanninkielisestä sanasta Rapid Eye Movement ja NREM vastaavasti 

sanasta Non-Rapid Eye Movement. REM-vaihe tarkoittaa sellaista unen tilaa, jossa nukku-

van ihmisen silmämunat liikkuvat silmäluomien alla nopeasti. NREM sen sijaan on vasta-

kohta REM-unelle, jolloin silmämunat pysyvät unen aikana paikallaan. (Dyregrov, 2002, s. 

28; Gelula & Phillips, 2006, s. 5.) NREM-uni poikkeaa REM-unesta myös siinä, että se jae-

taan neljään eri vaiheeseen, joita kuvataan termeillä s1, s2, s3 ja s4 (Saarenpää-Heikkilä, 

2007, s. 14). S1 ja s2 vaiheet ovat kevyen unen vaiheita ja s3 sekä s4 syvän unen vaiheita 

(Saarenpää-Heikkilä, 2009). S-vaiheista käy ilmi unen syvyys ja se, miten elimistön elintoi-

mintojen tilat muuttuvat unen edetessä tilasta s1 tilaan s4 (Saarenpää-Heikkilä, 2007, s. 14). 

 

S1-vaihe on NREM-unen vaiheista kevyin vaihe ja sitä pidetään niin sanottuna siirtymävai-

heena syvempään uneen. Tämän vaiheen määrä koko yöunesta on noin viisi prosenttia. S1-

vaiheen aikana ihmisen aivosähkötoiminta on hieman hidastunut ja havahtumisherkkyys 

suuri. (Saarenpää-Heikkilä, 2007, s. 14). S1 vaiheessa ollessaan nukkuja ei vielä koe nukku-

vansa, vaan kyseessä on paremminkin rentoutumisen tila. Tämän vaiheen aikana kuitenkin 

yhteys ulkoiseen ympäristöön alkaa heikentyä. (Dyregrov, 2002, s. 26–27; Gelula & Phillips, 

2006, s. 5.) 

 

S2-vaihetta pidetään merkkinä uneen siirtymisestä, vaikka uni jatkuu edelleen kevyenä. S2- 

vaihe kestää kymmenestä kahteenkymmeneen minuuttia, unen ollessa edelleen kevyttä. 

(Dyregrov, 2002, s. 26–27; Gelula & Phillips, 2006, s. 5.) Sydämen syke hidastuu, hengitys 

syvenee, aivosähkötoiminta jatkaa hidastumistaan ja nukkumisessa ilmenee sähköisiä ilmi-

öitä, joiden takia ihmisen reagointi ulkopäin tuleviin ärsykkeisiin vähenee (Saarenpää-Heik-

kilä, 2007, s. 14). 
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S3-vaiheeseen siirryttäessä uni muuttuu syväksi pitkäaaltouneksi. Tämän vaiheen aikana 

elin- ja aivotoiminnot hidastuvat entisestään, jonka seurauksena sydämen toiminta ja hengi-

tys hidastuvat, verenpainetaso sekä lihaksiston jäntevyys madaltuvat. S3-vaihe alkaa noin 

20–30 minuutin kuluttua nukahtamisesta.  (Dyregrov, 2002, s. 26–27; Gelula & Phillips, 

2006, s. 5.) 

 

S-vaiheista viimeisin eli neljäs vaihe on unen syvin vaihe. Tässä vaiheessa yksilön rentou-

tuminen on suurinta. Kun ihminen herää kesken unien, esimerkiksi ulkoisesta häiriöstä joh-

tuen ja tuntee olonsa todella tokkuraiseksi, on hän herännyt S4-vaiheen aikana. Sen sijaan 

jos syvää unta on yön aikana ollut riittävästi, tuntee ihminen olonsa aamulla herättyään le-

vänneeksi. (Dyregrov, 2002, s. 26–27; Gelula & Phillips, 2006, s. 5.)  

 

Syvä uni (s3- ja s4-vaiheet) kehittyy ihmiselle jo lapsuudessa ja sen pääasiallinen esiintymi-

nen unessa tapahtuu ensimmäisten kolmen tunnin aikana. Syvän unen aikana erittyy suuri 

määrä kasvuhormonia, jonka mahdollinen puute on merkittävä tekijä kehitykseen liittyvissä 

viivästymisissä. Myös metabolinen aktiivisuus vähenee ja proteiinisynteesi lisääntyy, jonka 

seurauksena aivot virkistyvät. (Almqvist, 2004, s. 345–346; Partonen & Lauerma, 2007, s. 

377–378.) 

 

Unen viides vaihe on vilkeuni REM, joka alkaa noin 90–120 minuutin kuluttua nukahtamis-

hetkestä (Dyregrov, 2002, s. 27; Saarenpää-Heikkilä, 2007, s. 14). Unen viisi vaihetta muo-

dostavat noin 90–120 minuuttia kestävän unisyklin. Yön aikana aikuisella ehtii olla normaa-

listi neljästä kuuteen unisykliä. Unen pituudessa ja univaiheiden määrässä on kuitenkin isoja 

yksilöllisiä eroja. (Portin, 2005, s. 28.) REM-vaiheen kesto on minuutista kymmeneen mi-

nuuttiin, jonka jälkeen uni palaa takaisin s2- tai s3-vaiheeseen (Dyregrov, 2002, s. 27–28; 

Gelula & Phillips, 2006, s. 6.) 
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REM-uni on tärkeää ihmiselle myös aivojen toiminnan kannalta, koska REM-unen aikana 

aivot prosessoivat päivän aikana tullutta tietoa. Aivot tarvitsevat REM-unta ajatustyötä vaa-

tivien tehtävien hoitamiseen kuten muistojen, kokemuksien ja ongelmien käsittelyyn sekä 

järjestelyyn. Myös muistitoiminnoille ja oppimiselle REM-uni on merkittävää, koska sen 

aikana aivot erittävät noradrenaliinia sekä serotoniinia. Kun ihminen kärsii unenpuutteesta, 

noradrenaliinin ja serotoniinin eritys heikkenee ja tästä johtuen myös oppiminen vaikeutuu. 

(Rosblom, Ruuskanen, Laine & Vertio, 1994, s. 95; Dyregrov, 2002, s. 28–30; Gelula & 

Phillips, 2006, s. 5.) 

 

Unen eri vaiheet eroavat toisistaan myös niiden kestoissa. Ensimmäinen kolmannes yöunesta 

on pääosin kolmannen ja neljännen vaiheen unta. Tämän syvän unen vaiheen NREM3-uni 

ja NREM4-uni antavat ihmiselle voimaa, luusto saa rakennusaineita sekä esimerkiksi mah-

dollisten haavojen ja paraneminen tehostuu. Yöunen aikana tapahtuu niin sanottuja syklejä, 

jotka käyvät kolmannen ja neljännen vaiheen läpi 90–120 minuutin välein. Riippuen yöunen 

pituudesta syklejä unen aikana tapahtuu neljästä viiteen. (Dyregrov, 2002, s. 29, Litmanen 

et al., 2004, s. 129.) REM-unen suurin osuus syklistä on yleensä aamuöisin, jolloin elimistön 

lämpötila on alhaisimmillaan (Dahl & Lewin, 2002). 

 

Lasten ja nuorten unen rakenne eroaa jonkin verran aikuisten unen rakenteesta. Lapsen uni 

sisältää huomattavasti enemmän syvää REM-unta kuin aikuisen. Mitä vanhemmaksi lapsi 

tulee, sitä enemmän hänen unensa alkaa muistuttaa aikuisen unta. Jo murrosiässä nuoren 

unen rakenne alkaa lähennellä aikuisen ihmisen unta. NREM-unen kolmannen ja neljännen 

jakson ja REM-unen määrä vähenee sekä ensimmäisen ja toisen jakson uni on lapsuuteen 

verrattuna kevyempää. Nukkumaanmenoaika siirtyy myöhäisemmäksi ja unen aikana ilme-

nee enemmän heräämisiä. Muun muassa näistä syistä johtuen murrosiässä olevat lapset ja 

nuoret potevat päiväväsymystä ja levottomuutta. (Rosblom et al., 1994, s. 94–95; Dahl & 

Lewin, 2002; Gelula & Phillips, 2006, s. 6.) 
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2.3 Kasvavan lapsen unentarve ja lapsen unirytmin kehittyminen 

 

Tiedetään, että ihminen nukkuu noin kolmasosan elämästään. Hyvä ja riittävä uni on perus-

edellytys ihmisen jaksamiselle. Uni on tapahtuma, jonka avulla palaudumme valvetilan ra-

situksista. Vuorokausirytmit ohjaavat ihmistä säädellen toiminnan ja levon vaihtelua. 24 tun-

nin uni-valverytmi on kokonaisuus, jossa vireys vaihtelee eri tasoilla valveilla olon ja unessa 

olon välillä. (Härmä & Sallinen, 2004, s. 18.)  

 

Riittävän pitkä yöuni toimii takaajana fyysiselle, psyykkiselle ja sosiaaliselle terveydelle 

sekä on osatekijänä hyvinvoinnille ja hyvälle elämänlaadulle (Tynjälä & Kannas, 2004, s. 

145). Unenpuute ei ole enää ainoastaan työikäisen väestön ongelma, sillä myös yhä useampi 

koululainen kärsii univajeesta. Yhteiskunnan kiireinen tahti ja suorituspaineet heijastuvat 

yhtälailla lasten elämään. Lasten stressin lisääntyminen kertoo korutonta kertomaa siitä, 

kuinka tehokkuusajattelu on siirtynyt aikuisten työelämästä jo lapsiin ja nuoriin. Stressin 

laukaisema unettomuus on seurausta tehokkuuden vaatimusten lisääntymisestä ja vaikuttaa 

etenkin nuorten tyttöjen hyvinvointiin. (Portin, 2005, s. 185.) 

 

Kasvavan lapsen unentarpeeseen vaikuttavat monet tekijät. Unentarve ja nukutun ajan pituus 

voivat vaihdella esimerkiksi lapsen iän ja terveydentilan mukaan. Yleispätevää sääntöä lap-

sen yöunen pituudesta ei ole, mutta hyviä ohjeistuksia on saatavilla paljon. Päiväunet ovat 

osa pienen lapsen unirytmiä, mutta yleensä ne jäävät pois 3–6 ikävuoden tienoilla ja viimeis-

tään koulunaloituksen myötä. Unen tulisi olla katkeilematonta, sillä katkonainen yöuni ei 

auta lasta palautumaan ja elpymään samalla tavoin kuin hyvä ja yhtäjaksoinen yöuni. Lapsen 

nukahtamista ja unen määrän riittävyyttä edesauttaa säännöllinen uniaikataulu. Nukkumaan-

meno- ja heräämisajankohdan ollessa säännöllisiä lapsi tottuu nukahtamaan ja heräämään 

rutiininomaisesti. (Jarasto et al., 1999, s. 235–236.) 

 

Vastasyntynyt, alle kolmen kuukauden ikäinen lapsi nukkuu suurimman osan vuorokau-

desta. Normaali keskimääräinen kokonaisuunimäärä vuorokautta kohden vaihtelee vajaasta 

11 tunnista 18 tuntiin. Uni on jaksottaista ja unijaksojen pituudet vaihtelevat tunnista kol-

meen tuntiin. Yli kolmen kuukauden ikäinen lapsi nukkuu noin 9–12 tuntia vuorokaudessa 

11 ikäkuukauteen saakka. Yhdestä kolmevuotiaaksi lapsen normaali vuorokautinen uni-

määrä vaihtelee 12 ja 14 tunnin välillä. Puolentoista ikävuoden tietämillä lapsen päiväuni-
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rytmi muuttuu siten, että lapsi nukkuu päiväsaikaan yhdet päiväunet. Kolmen ikävuoden jäl-

keen aina esikouluikään saakka lapsen tulee nukkua keskimäärin 12 tuntia vuorokaudessa. 

Alakouluikäisen lapsi tarvitsee unta 10–11 tuntia vuorokaudessa. Moni lapsi alkaa alakou-

luiässä kiinnostua monista sellaisista asioista, joilla on haitallinen vaikutus yöunen pituu-

teen. Tällaisia kiinnostuksen kohteita ovat muun muassa sähköisen median eri osa-alueet ja 

kofeiinia sisältävät elintarvikkeet. Esimerkiksi nukkumaanmenoajan lähestyessä television 

katselu ja muut sähköisen median virikkeet ovat kiistatta yhteydessä nukahtamisvaikeuksiin, 

asetetun nukkumaanmenoajan vastustamiseen ja yöunien lyhentymiseen. (Miller, 2013.) 

 

Vastasyntyneen unirytmi on vielä hyvin alkeellinen, mutta se kehittyy lapsen kasvaessa. Pie-

nellä vauvalla unisykli on vain vajaan tunnin mittainen, myös unen rakenne poikkeaa aikui-

sen unesta. Niin sanottua aktiivista unta, joka muistuttaa aikuisen vilkeunta, vastasyntyneen 

unesta on noin puolet. Toinen vastasyntyneen unen vaihe on rauhallinen uni, jonka aikana 

lapsi hengittää säännöllisesti ja pysyy paikallaan, eivätkä silmät liiku. Lapsen univaiheet ke-

hittyvät vähitellen aikuisen univaiheita vastaaviksi. Murrosiässä unirytmi alkaa viivästyä 

hormonaalisista syistä. Aikainen herääminen kouluun ei mahdollista unen jatkamista arkisin 

ja seurauksena saattaa ilmetä päiväväsymystä. Vanhempien asettamat nukkumaanmenoajat 

sekä nuoren itsekuri auttavat sopivan nukkumisrytmin säilyttämisessä. Lapsuus- ja murros-

iässä saavutettu säännöllinen unirytmi mahdollisesti auttaa sen säilyttämisen myöhemmissä 

elämänvaiheissa. (Martikainen & Saarenpää-Heikkilä, 2003; Portin, 2005, s. 28.) 

 

Koulu ja opettajat voivat osaltaan edistää oppilaiden hyvän nukkumisrytmin muotoutumista 

korostamalla riittävän unen merkitystä, niin oppilaille koulussa, kuin myös vanhemmille esi-

merkiksi luokan vanhempainilloissa ja huoltajatapaamisissa. Etenkin liikunnan ja terveys-

tiedon tunneilla unesta ja sen tärkeydestä on alettu tuomaan tietoa oppilaille. Asian tulisi olla 

esillä ja siitä pitäisi voida keskustella myös koulun arjessa päivittäin. Kaikki vanhemmat tai 

huoltajat eivät välttämättä ole edes tietoisia siitä, kuinka tärkeää uni on kasvavalle lapselle 

jokaisella ikäkaudella. Nukkumistottumukset ovat yhtä tärkeä terveyskäyttäytymisen osa-

alue kuin esimerkiksi ruokailutottumukset ja fyysinen aktiivisuus. (Palomäki, Rättyä & Ve-

sala, 2013.) 

 

Tynjälä ja Kannas (2004, s. 145) kertovat, että murrosiän kynnyksellä olevan kasvavan lap-

sen unentarve on aiempaa suurempi ja tällöin unen merkitys korostuu entisestään. Myös 

murrosiän mukana tulevat fyysiseen ja henkiseen kasvuun liittyvät kehityspiirteet vaativat 
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paljon henkistä energiaa kasvavalta lapselta. Terveellisten nukkumistottumusten luominen 

jo lapsuusiässä on tärkeää, sillä se antaa pohjan nuoruus- ja aikuisiän nukkumistavoille. 

 

Kouluikäisten keskeisimmät ongelmat ovat unirytmin viivästymiseen liittyvä nukahtamisen 

vaikeus sekä stressin laukaisema unettomuus. Yhtenä keskeisimpänä syynä lasten muuttu-

neeseen unirytmiin on pidetty ilta- ja yöaikaan sijoittuvien ajanviettotapojen lisääntymistä. 

Koululaisten liian lyhyiksi jäävät yöunet aiheuttavat päivällä keskittymisvaikeuksia, oppi-

miskyvyn heikkenemistä, uneliaisuutta sekä tunteiden ailahtelevaisuutta. Univaje vaikuttaa 

jokaisen ihmisen yleiseen terveydentilaan, mutta erityisen haitallista se on kasvuikäisille lap-

sille. (Portin, 2005, s. 185.) 

 

 

2.3.1 Uni ja oppiminen 

 

Uni tukee oppimista monin eri tavoin. Valveilla opitut asiat ja taidot jalostuvat unen aikana. 

Puolestaan huonosti nukuttu yö vaikeuttaa keskittymistä tehtäviin seuraavana päivänä. Tämä 

voi olla yksi tekijä, joka selittää lapsilla havaittua yhteyttä muistisuoriutumisen ja puutteel-

lisen yöunen välillä. (Härmä & Sallinen, 2004, s. 57.)  

 

Unen merkitys oppimisen ja muistamisen suhteen on välttämätön. Toimiakseen muisti ja 

oppiminen vaativat riittävän pitkää nukkumista. (Tynjälä & Kannas, 2004, s. 145). Unen 

aikana aivot työstävät päivällä hankittua informaatiota synnyttäen uusia mielenyhtymiä. 

Yksi teoria painottaa uuden tiedon sovittamista aiemmin opitun tiedon kokemukseen, toi-

saalla tarpeeton tieto siivotaan unen aikana pois, siten että vain oleellinen tieto säilyy muis-

tissa. On myös esitetty, että unen eri vaiheilla olisi erilainen tehtävä muistijälkien käsitte-

lyssä. (Portin, 2005, s. 30.) 

 

Uni on tärkeää ihmisen psyykkisen hyvinvoinnin kannalta kaikilla ikäkausilla. Jokainen tie-

tää, että huonosti nukutun yön jälkeen ihminen on ärtyisä, väsynyt ja keskittyminen on vai-

keampaa. Ihminen nukkuu, koska häntä väsyttää ja uni poistaa väsymyksen joksikin aikaa. 

Väsymyksen uskotaan johtuvan siitä, että aivojen energiavarastot ovat lopussa. Yöunien ly-

hentymisen 2–4 tunnilla on todettu olevan merkittävä negatiivinen vaikutus ihmisen keskit-
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tymis- ja suorituskykyyn sekä sen tiedetään lisäävän onnettomuusriskiä. Tutkimuksen mu-

kaan unettomuusoireiden on todettu jopa kaksinkertaistavan kuolemaan johtavan työtapa-

turman riskin. (Åkerstedt, Fredlund, Gillberg & Jansson 2002.) 

 

Unella on todistettu olevan oppimista ja luovuutta edistäviä vaikutuksia. Huonosti nukutun 

tai vähäunisen yön jälkeen lapsella on vaikea keskittyä annettuun tehtävään ja muistisuori-

tukset ovat heikompia. Unihäiriöisillä lapsilla on useammin käytöshäiriöitä sekä vaikeuksia 

keskittymisessä ja oppimisessa kuin hyvin nukkuvilla. Unen aikana valveilla opitut asiat ja-

lostuvat ja tämä viittaa siihen, että nukkuessaan ihmisen aivot kertaavat asioita, joita ihminen 

on valveilla ollessaan opetellut. (Härmä & Sallinen, 2004, s. 52–53, 57.) 

 

Unen yhteyttä muistiin ja muistitoimintoihin on tutkittu paljon. Tutkimustulokset osoittavat, 

että unella on opittuun asiaan parantava vaikutus. Sitä vastoin valvominen heikentää vasta 

opitun asian muistamista. Univaiheiden yhteistyö auttaa opitun asian mieleen tallentumista 

ja näin ollen ihminen tarvitsee sekä vilkeunta että syvää unta muistaakseen oppimiaan asi-

oita. Tutkimukset osoittavat unella olevan vaikutusta ruumiillisten suoritusten muistamiseen 

sekä luetun tai kuullun ymmärtämisen muistamiseen. Lisäksi lyhyet päiväunet voivat auttaa 

muistia vahvistavalla tavalla. (Saarenpää-Heikkilä, 2007, s. 25.) 

 

Jo pelkästään koulumenestyksen takaamiseksi on koululaisten tärkeää saada tarpeeksi unta. 

Myös lapsen jatkuva fyysinen ja henkinen kasvu vaatii riittävästi lepoa. Unihäiriöistä kärsi-

vien lasten koulumenestyksen on osoitettu olevan heikompaa kuin hyvin nukkuvilla lapsilla. 

Mikäli univaikeuksia on saatu korjattua, ovat myös lasten oppimistulokset usein parantuneet. 

Lasten ja nuorten runsaan valvomisen lisääntyminen aiheuttaa ongelmia oppimisessa ja lisää 

yleistä levottomuutta koulussa. Vähäisestä unesta johtuva väsymys haittaa keskittymistä ja 

pitkään valvominen ei ainakaan edistä opetetun asian muistamista. On myös hyvä muistaa, 

että unen lyhentäminen ei paranna oppimista, vaikka lapsi tai nuori lukisi läksyjään yö-

myöhään. (Saarenpää-Heikkilä, 2007, s. 26.) 

 

Lapsen päivittäinen toiminta voi olla hyvinkin vilkasta. Päivään mahtuu koulussa tapahtuvan 

opiskelun lisäksi usein myös leikkejä, pelejä, liikuntaa, askartelua ja lukemista. Uni auttaa 

lasta palautumaan päivän rasituksista ja lapsi tarvitsee riittävästi unta jo sen vuoksi, että hän 

kasvaa jatkuvasti. Väsyneenä toiminen vaikeuttaa lapsen oppimista kaikilla tavoin. Lapsen 
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unentarvetta voidaan verrata huippu-urheilijaan ja hänen harjoitteluunsa. Urheilija harjoitte-

lee kovasti ja järkevästi, mutta toivottua tulosta ei synny, mikäli levon ja unen määrä jäävät 

liian vähäisiksi. Sama pätee kasvaviin lapsiin. Elimistön fyysinen kehitys tapahtuu levon 

aikana. Samalla unen aikana aivot, jotka prosessoivat päivän aikana opittua tietoa, saavat 

levätä. Seuraavana päivänä hyvin nukutun yön jälkeen on vireystila paljon parempi ja uuden 

oppiminen on helpompaa. (Jarasto et al., 1999, s. 229–231.) 

 

Härmä ja Sallinen (2004, s. 58) kertovat, että ensimmäisen 4–5 tunnin aikana nukuttu alku-

uni edistää opitun tiedon tallentumista ja sen jälkeen tapahtuva loppuyön uni edistää taitojen 

oppimista. On olemassa todisteita siitä, että aikaisemmin opetellut asiat siirtyvät unen aikana 

työmuistista pitkäkestoiseen muistiin (Tynjälä & Kannas, 2004, s. 145). On arveltu, että op-

piessaan ja opetellessaan uutta ihmisen aivot kuormittuvat ja sen vuoksi niiden energiava-

rastot laskevat. Tällä perustellaan sitä, että oppiminen vaatii unta. Oppimisen kannalta edul-

lisinta on suorittaa oppimista edeltävät tehtävät ja harjoitteet hyvässä vireystilassa ja nukkua 

oppimisen päälle hyvät ja normaalin pituiset yöunet. Edellä mainittu tapa on saavuttanut 

parhaat tutkimustulokset tutkittaessa unen vaikutusta oppimiseen. (Härmä & Sallinen, 2004, 

s. 58–59.) 

 

Koululaisten muuttunut elämänrytmi uniaikataulujen suhteen aiheuttaa haasteita sekä kou-

luille että kodeille. Univajeen aikaansaama kognitiivisen toiminnan heikkeneminen heiken-

tää koulumenestystä ja voi johtaa virhetoimintoihin niin koulutehtävissä kuin muissakin kes-

kittymiskykyä vaativissa suorituksissa. Kouluterveydenhuollon rooli kasvaa entistä tärke-

ämmäksi, mutta kodin vastuuta ei myöskään tule unohtaa. Kouluterveydenhuollon tehtäviin 

kuuluu muun muassa tiedustella kouluikäisten elämäntapoja, kuten nukkumistottumuksia ja 

vapaa-ajanviettotapoja. Edellä mainitut tavat ja tottumukset ovat keskeisiä vireystilaan vai-

kuttavia tekijöitä. Vanhempien roolia korostaa etenkin se, että pohja hyville nukkumistottu-

muksille luodaan jo varhain lapsuusiässä. (Tynjälä & Kannas, 2004, s. 168–169.) 
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2.3.2 Unen määrän vaikutus lapsen käytökseen koulumaailmassa 

 

Lasten unta ja nukkumista tutkiessa täytyy muistaa, että erilaiset tutkimusasetelmat antavat 

vastauksia erilaisiin tutkimuskysymyksiin. Tämän vuoksi onkin unen kokonaiskuvan mer-

kitystä tutkittaessa kiinnitettävä huomiota erilaisiin tutkimusasetelmiin pohjautuviin tulok-

siin. Paavonen (2006) kertoo havainneensa tutkimuksessaan, että joka neljännellä lapsella 

on jonkinlaisia nukkumisvaikeuksia ja noin joka kahdeskymmenes kärsii vakavista union-

gelmista. (Paavonen, 2006, s. 129–130.) 

 

Univajeesta kärsivä lapsi on usein ärtynyt, stressaantunut ja hänen on vaikeampaa keskittyä. 

Unenpuutteen aiheuttamat ongelmat estävät lapsen luovuutta pääsemään sille tasolle, mihin 

hänellä olisi mahdollisuudet. Unenpuutteella on kouluikäiseen lapseen tuhoisat vaikutukset. 

Hänen motivaationsa laskee, oppiminen hidastuu, tuskastuminen ja turhautuminen lisäänty-

vät ja hänellä voi ilmetä käytöshäiriöitä sekä sosiaalisia ongelmia. (Jarasto et al., 1999, s. 

231.) 

 

Lapsilla, jotka kärsivät unihäiriöistä, on todettu olevan enemmän sekä internalisoivia että 

eksternalisoivia ongelmia kuin muilla. Internalisoivilla oireilla tarkoitetaan masentunei-

suutta sekä ahdistuneisuutta, eksternalisoivat oireet ovat käyttäytymiseen liittyviä oireita. 

Unihäiriöistä kärsivillä lapsilla tavattiin myös oireita ja ongelmia koulunkäynnissä sekä so-

siaalisuudessa. Päiväsaikaan eniten ongelmista kärsivät juuri ne lapset, joilla oli uni- ja nu-

kahtamisvaikeuksia joka yö tai lähes joka yö. (Paavonen, 2006, s. 130–131.) 

 

Paavonen (2006) on tutkinut 7–12-vuotiaita lapsia ja heidän nukkumistaan keräämällä tietoa 

yöunien pituudesta satunnaisotoksin.  Yöunen pituutta mitattiin kolmen vuorokauden ajan 

aktigrafeilla. (Paavonen, 2006, s. 131.) Aktigrafi on laite, joka mittaa herkkiä liikkeitä. Ak-

tigrafi antaa kuvaa tutkittavan uni-valverytmistä ja sen jaksottumisesta. Laitetta pidetään 

siinä ranteessa, joka ei ole dominoivan käden ranne. Oikeakätiset laittavat aktigrafin vasem-

paan ranteeseensa ja vasenkätiset oikeaan ranteeseensa. (Partinen, 2008.)  

 

Paavosen (2006) tutkimuksessa tutkijat kysyivät sekä lasten että vanhempien subjektiivista 

arviota lasten unen määrästä ja laadusta. Koulumaailmaan tutkimusta sidottiin siten, että tut-

kijat laativat opettajille kyselylomakkeen, jonka avulla kartoitettiin psyykkisiä oireita. Opet-

taja on nukkumisen suhteen puolueeton arvioitsija, mutta hän on lasten kanssa tekemisissä 
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lukuvuoden aikana lähes joka päivä ja näin opettaja arvioi lasten päiväsaikaan sijoittuvaa 

käyttäytymistä ja toimintaa päivittäin. Tätä toimintatapaa käyttämällä tutkivat pystyivät mi-

nimoimaan lasten ja heidän vanhempiensa vastaamistaipumuksesta aiheutuvaa mahdollista 

harhaa. (Paavonen, 2006, s. 131.) 

 

Tutkimuksessa havaittiin yöunen pituuden olevan todella voimakkaasti yhteydessä useiden 

opettajan koulussa havaitsemien psyykkisten oireiden kanssa. Ilmenneitä oireita olivat esi-

merkiksi aggressiivisuus, sosiaaliset ongelmat sekä keskittymishäiriöt. Tutkimuksessa lapset 

jaettiin kolmeen ryhmään yöunen tuntimäärän perusteella. Tutkijat havaitsivat, että eniten 

ongelmia oli sen ryhmän lapsilla, jotka nukkuivat keskimäärin kahdeksan tuntia vuorokau-

dessa. Vähiten ongelmia päiväsaikaan ilmeni niillä lapsilla, jotka nukkuivat yli yhdeksän 

tuntia vuorokaudessa. Tutkimustuloksien perusteella voidaan todeta, että univaje on olen-

nainen tekijä lasten psyykkisten häiriöiden aiheuttajana. (Paavonen, 2006, s. 131–132.) 

 

Alice Parkin (2012) Time -lehdessä julkaistu artikkeli kertoi McGillin yliopiston tutkimuk-

sesta, jossa oli tutkittu 7–11-vuotiaiden lasten unen määrän lyhentymisen vaikutusta. Tutki-

muksessa oli mukana 34 lasta. Lapsista muodostettiin kaksi tutkimusryhmää. Ensimmäisen 

ryhmän lapsia pidettiin valveilla tunti pidempään ennen nukkumaanmenoa viiden yön ajan. 

Toisen ryhmän lapset menivät nukkumaan tuntia aikaisemmin ja saivat tunnin pidemmät 

yöunet. Tutkimus antoi selkeät tulokset siitä, millaisia vaikutuksia lyhyemmästä yöunesta 

seurasi. Lyhyemmät yöunet nukkuneilla lapsilla ilmeni ärtyneisyyttä, impulsiivisuutta, le-

vottomuutta, väsymystä sekä herkkyyttä. Tunnin pidempään nukkuneen ryhmän lapset oli-

vat tutkimuksen mukaan rauhallisempia sekä heidän yleinen jaksaminen ja käyttäytyminen 

olivat parempaa. Tutkimuksen johtaja psykologi Reut Gruber kertoo, että lasten univelka on 

yleistynyt ja nukkumaanmenon ajankohtaa viivästyttävät muun muassa televisio, matkapu-

helimet ja videopelit, joiden käyttäminen ajoittuu iltaan. Hyvä ohje nukkumaan mennessä 

on, että tunti ennen nukkumaanmenon ajankohtaa tulee hoitaa rutiininomaiset iltatoimet ja 

rauhoittua. 

 

Vuonna 2010 valmistuneen Yhdysvaltalaistutkimuksen mukaan koulun alkamisaikojen 

myöhentäminen sai aikaan hyviä tuloksia nuorten keskuudessa. Tutkimukseen osallistunei-

den koulujen alkamisaikaa myöhennettiin puoli tuntia siirtäen sitä aamukahdeksasta puoli 

yhdeksään. Tutkimukseen osallistuneet nuoret kokivat motivaationsa lisääntyneen, mieli-
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alansa kohonneen ja he kokivat olevansa päiväsaikaan virkeämpiä. Puolen tunnin kou-

lunaloituksen myöhentämisen myötä oppilaat nukkuivat keskimäärin 45 minuuttia pidem-

mät yöunet. (Belon, Moss & Owens, 2010.) Edellä mainittu järjestely on toimiessaan hyvä 

keino, mikäli tieto koulunaloitusajan myöhentämisestä ei siirrä lapsen nukahtamisajankoh-

taa myöhemmälle, vaan lapsi menee nukkumaan samaan aikaan kuin hän menisi koulun al-

kaessa aikaisemmin.  

 

Ristiriita tälle tutkimustulokselle muodostuu juuri siitä, että koulunalkamisajan myöhentä-

minen saattaa siirtää nukkumaanmenon aikaa myöhemmäksi iltaan. Tiedostaessaan koulun 

alkavan myöhemmin lapsi voi ajatella, ettei hänen tarvitse mennä nukkumaan aikaisin, koska 

aikainen herääminen ei ole aamulla tarpeen sen vuoksi, että koulu alkaa myöhemmin. (Leh-

tinen, 2007, s. 84.) 

 

Mediassa on käyty keskustelua koulujen alkamisaikojen muuttamisesta myöhempään. Leh-

tinen (2007, s. 84) kertoo, että koululaisten väsymyksen ehkäisemiseksi on esitetty koulujen 

alkamisajan myöhentämistä. Se ei kuitenkaan hänen mielestään ole ratkaisu ongelmaan, 

vaan saattaa jopa kasvattaa ilmiötä suuremmaksi. Lehtinen perustelee väittämäänsä siten, 

että ihmisen tiedostaessa seuraavan aamun myöhäisemmän heräämisajan automaattisesti ih-

minen myös viivästyttää nukkumaanmenon ajankohtaa. (Lehtinen, 2007, s. 84.) 

 

 

2.4 Yhteenveto 

 

Ihminen tarvitsee unta pysyäkseen toiminta- ja työkykyisenä. Unen ja vireyden vaihtelu liit-

tyvät olennaisesti elimistön muuhun vuorokausivaihteluun. Luonnon valo-pimeärytmi on 

vuorokausirytmin tärkein säätelijä. Sisäinen kellomme ohjaa vuorokausirytmiä. Sisäisen kel-

lon rytmin muutokset heijastuvat kykyymme nukahtaa ja ylläpitää unta, joka näkyy myös 

vireydessämme päiväsaikaan. Vuorokaudenajan lisäksi vireyteemme vaikuttavat unen 

määrä ja laatu sekä valveillaoloaika. (Härmä & Sallinen, 2004, s. 33.) 

 

Uni-valvetilarytmin sisäinen jakso ja sisäisen kellon tahdistuminen vaihtelevat yksilöiden 

välillä huomattavasti. Yksilölliset erot vuorokausirytmeissä ovat suurilta osin geneettisiä. 

Yksi voimakkaasti geneettinen ominaisuus on aamu-iltatyyppisyys. Aamuihmisillä on iltaih-
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misiä varhaisempi vuorokausirytmin vaihe. Iltaihmisillä on epäsäännöllisempi uni-valve-

rytmi ja he kokevat unentarpeensa suuremmaksi. Iltaihmisillä on myös usein aamuihmisiä 

enemmän unettomuutta ja päiväaikaista väsymystä. (Härmä & Sallinen, 2004, s. 37.) 

 

Ruotsissa suoritetun yläkouluikäisten aamu- ja iltaihmisten eroavaisuuksia uni- ja ruokatot-

tumuksien vaikutuksista kouluarjen suhteen selvittäneen tutkimuksen mukaan iltaihmisryh-

mällä oli usein monimutkaisempi tilanne koulussa unen, väsyneisyyden ja ruokailutottumus-

ten suhteen. He usein nukkuivat ja söivät huonosti sekä tunsivat olonsa huonoksi. Heidän 

hyvinvointinsa oli riittämätöntä, mikä vaikutti heidän koulupäiviinsä verrattuna ryhmään aa-

muihmisiä. Koulussa suoriutumisen ja arvosanojen suhteen myös aamuihmisten ryhmä me-

nestyi paremmin kuin iltaihmiset. Tutkijoiden mukaan tällaisia ongelmia voitaisiin välttää 

lisäämällä joustavuutta kouluaamun alkamisajankohtiin ja ottamalla käyttöön monipuoli-

sempi kouluaamupalaohjelma. (Nordlund et al., 2004, s. 1.) 

 

Toipuakseen ja palautuakseen valveillaolon aikaisesta rasituksesta ihmisen keho ja etenkin 

aivot tarvitsevat riittävästi hyvälaatuista unta. Unen aikana aivoista kulkeutuu pois haitallisia 

kuona-aineita ja samalla valveillaolon aikaan kuormittuneet aivot saavat tarvitsemaansa le-

poa. Uni on ihmisen kehoa korjaava, rakentava ja parantava tila, joka edesauttaa yksilön 

kasvua. Unen aikana kudokset uusiutuvat unenaikaisen kasvuhormonin erityksen myötä. 

Etenkin syvän unen s3- ja s4 -vaiheiden aikana kasvuhormonin tuotanto on runsasta. (Härmä 

& Sallinen, 2004, s. 29, 45; Underwood, 2013.) 

 

Nukkuessaan ihminen käy kahdessa eri unen vaiheessa; REM-unessa ja NREM-unessa. 

Nämä kaksi erilaista unen tilaa erotetaan toisistaan unenaikaisten silmänliikkeiden perus-

teella. REM-unessa silmänliikkeet ovat nopeita kun taas NREM-unen aikana silmämunat 

pysyvät paikallaan. Lisäksi NREM-uni jaetaan neljään eri vaiheeseen, joita kuvataan S-vai-

heiksi. Riittävän pitkä, säännöllinen ja hyvälaatuinen yöuni on hyvän elämänlaadun perusta 

kaikenikäisillä ihmisillä. (Dyregrov, 2002, s. 28; Gelula & Phillips, 2006, s. 5.) 
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3 UNIVAJE 

 

 

 

Stenberg (2013) määrittelee univajeen syntyvän silloin, kun ihminen nukkuu vähemmän, 

mitä hänen luonnollinen unentarpeensa on. Luonnollinen unentarve on yksilöllistä. Se on 

geneettinen ominaisuus kuten esimerkiksi ihmisen silmien väri tai pituus. Oman luonnolli-

sen unentarpeensa ihminen voi selvittää siten, että hän on kolme vuorokautta nauttimatta 

alkoholia, kahvia tai muita mahdollisia piristeitä ja pyrkii nukkumaan normaalisti. Tämän 

jälkeen ihminen menee nukkumaan silloin kun se tuntuu luonnolliselta, eikä nukahtamiseen 

liity pakonomaista toimintaa. Herääminen tapahtuu ilman herätyskelloa. Edellä mainittu 

prosessi täytyy toistaa vähintään kolmena vuorokautena peräkkäin, jotta luonnollisesta unen-

tarpeesta saadaan selkeä arvio. Kokeilu on paras suorittaa kiireettömään aikaan, esimerkiksi 

loman aikana. (Stenberg, 2013.) 

 

Jokainen ihminen on varmasti kärsinyt jossain vaiheessa elämäänsä jonkinlaisesta univa-

jeesta. Syitä univajeeseen on olemassa monia kuten stressi, sairaudet, jännitys, työelämän 

paineet tai jatkuva kiire. Keskeisimpänä univajeen aiheuttajana Stenberg (2013) pitää stres-

siä ja etenkin työstressiä. Hetkellinen univaje ei sellaisenaan ole terveydelle haitallista. Pit-

käkestoinen ja jatkuva univaje sen sijaan on terveydelle vaarallista ja se saattaa altistaa ih-

mistä erilaisille sairauksille ja onnettomuuksille. (Stenberg, 2007, s. 69; 2013.) 

 

Pitkäkestoinen univaje on yleistynyt varsinkin länsimaisessa kiireen täyttämässä ja tulok-

sentavoittelun tähtäävässä elämäntavassa, jossa tunteja otetaan ”lisää” vuorokauteen lyhen-

tämällä unta. Tutkimuksissa on huomattu, että tällainen elämäntapa on altis erilaisille ter-
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veysriskeille. (Saarenpää-Heikkilä, 2007, s. 22–23.) Ongelmallista tästä tekee sen, että ih-

miskeho on suunniteltu elämään aurinkoon perustuvan normaalivuorokausirytmin mukaan 

(Härmä & Sallinen, 2004, s. 65). 

 

Aikuiset eivät ole ainoita, jotka unenpuutteesta kärsivät, sillä myös etenkin länsimaiden lap-

set kärsivät univajeesta (Saarenpää-Heikkilä, 2007, s. 23). Tutkimusten mukaan valtaosa 

länsimaiden lapsi- ja aikuisväestöstä kärsii kroonisesta univajeesta (Paavonen, 2006, s. 117). 

Tämän uskotaan olevan suurin syy moniin lasten lisääntyneisiin oireisiin (Saarenpää-Heik-

kilä, 2007, s. 23). 

 

Jo noin viiden tunnin univaje saattaa aiheuttaa nuorelle ihmiselle terveydellisiä haittoja. 

Univajetta ei välttämättä pystytä korvaamaan pelkästään yhdellä hyvällä yöunella (Hyyppä 

& Kronholm, 1998, s. 38). On myös tutkittu, että univajeesta saattaa aiheutua aivoissa reak-

tio, joka vastaa jopa 0.5–1 ‰ humalatilaa (Sallinen, 2012). Tämä voi osaltaan selittää teks-

tissämme aikaisemmin mainitun univajeen ja kasvavan onnettomuusriskin yhteyden. 

 

Ensimmäinen merkki univajeesta on lisääntynyt unentarve, josta johtuen ihminen kärsii är-

tyneisyydestä, alakuloisuudesta, turhautumisesta, tuskastumisesta, motivaation laskusta, 

suorituskyvyn heikkenemisestä sekä mahdollisista fyysisistä muutoksista (Hyyppä & Kron-

holm, 1998, s. 38; Dahl & Lewin 2002; Jarasto et al., 1999, s. 231). Muita mahdollisia univa-

jeesta johtuvia terveydellisiä haittoja ovat altistuminen stressille, mielialan vaihtelut, jatku-

vasti jokaisessa ikäryhmässä yleistyvä ylipaino sekä etenkin aikuisväestön keskuudessa 2-

tyypin diabetes (Kukkonen-Harjula, Fagerholm & Härmä, 2007; Härmä & Sallinen, 2004, s. 

62–63). 

 

 

3.1 Nukkumisen jalo taito – miksi emme enää osa nukkua? 

 

Suomessa arviolta 200–300 tuhatta ihmistä kärsii pysyvästä univajeesta. Vaikka riittävän 

unen terveydelliset merkitykset ovat olleet tiedossa jo pitkään, on esimerkiksi mediassa näh-

tävissä se, kuinka menestyneet liikemiehet tai aikakautemme nerot ja älyköt mainitsevat, 

miten vähillä yöunilla he ovat tulleet toimeen tarpeen vaatiessa. Lapsesta lähtien tämän päi-

vän yhteiskunnassa ihmisille opetetaan tapa olla mahdollisimman tehokas joka suhteessa. 

Tehokkuus ja ahkeruus nostetaan aina esille, mutta uni ja nukkumisen määrä ovat asioita, 
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jotka eivät saa tarvittavaa huomioarvoa nykyisessä maailmassa, jossa tuloksenteko, ansiok-

kuus ja voitokkuus ovat nousseet todella suuriksi arvoiksi. (Saarenpää-Heikkilä, 2007, s. 32; 

Tynjälä & Kannas, 2004, s. 168.) 

 

Vanhempien valvonta lastensa nukkumaanmenoaikojen suhteen näyttää löystyneen. Myös 

kasvavien lasten kaveripiirillä voi olla negatiivinen vaikutus nukkumistottumusten kehityk-

seen ja nukkumaanmenoaikoihin. 1900-luvun lopulta lähtien vallinnut muuttunut elämän-

tyyli on lyhentänyt sekä lasten että aikuisten yöunia. (Tynjälä & Kannas, 2004, s. 145–146). 

 

Tämän hetkistä tutkimusta yhdistää kokonaisvaltainen näkemys unesta ja ihmisestä: uni ja 

univaje vaikuttavat ihmisen koko elimistöön ja hyvinvointiin. Suomen Unitutkimusseura 

pyrkii edistämään unitutkimusta ja sen soveltamista käytäntöön. Myös eri mediat pohtivat 

tasaisin aikavälein unen merkitystä sekä unettomuuden syitä ja seurauksia. Tiedotusväli-

neissä nouseva keskustelu kiteytyy kuitenkin tiiviisti yhden asian ympärille: ihmiset eivät 

nuku tarpeeksi. Hyvin usein korostetaan unen vitaalia merkitystä; uni on välttämätöntä vi-

reydelle ja työkyvylle. (Portin, 2005, s. 14.) 

 

Liian usein perheissä vähäisetkin lepohetket päivän aikana käytetään lähes poikkeuksetta 

jonkin median osa-alueen parissa. Tällainen toiminta tarttuu huomaamatta aikuisista lapsiin 

ja pahimmassa tapauksessa se valvottaa perheen lapsia aikuisten ohessa iltamyöhään saakka. 

(Saarenpää-Heikkilä, 2007, s. 33.) Kehittynyt media ja informaatioteknologia ovat tuoneet 

saatavaksi sellaisia palveluja, joita etenkin murrosikäiset käyttävät runsaasti riippumatta 

vuorokaudenajasta (Tynjälä & Kannas, 2004, s. 147). 

 

Tutkittaessa unta ja nukkumista on lähes poikkeuksetta myöhäinen nukahtaminen yhdistetty 

jonkin sähköisen median osa-alueen käyttöön. Myöhäinen nukkumaanmeno- ja nukahtamis-

ajankohta lyhentävät yöunia merkittävästi. Tämän vuoksi sähköisen median ilta-aikaan ajoit-

tuvan käytön rajoittaminen kotona on tärkeää. (Palomäki et al., 2013.) Vanhempien vastuun 

merkitys kasvaa tässä kohden entistä suuremmaksi. Koti on paikka, jossa lapsi nukkuu ja 

etenkin kasvavan lapsen nukkumaanmenoajoista tulisi pitää kiinni, jotta unen määrä olisi 

ajallisesti riittävä ja se vastaisi kasvavan lapsen unentarvetta. Palomäki et al., (2013) koros-

tavat, että vanhempien vastuu lastensa nukkumaanmenoaikojen säännöllisyydestä ja niiden 

noudattamisesta tulisi olla suuri vielä yläkouluiässä. 
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Vanhempien ja huoltajien perustehtävä on lapsen valvonta ja huolenpito. On oltava tietoisia 

lapsen ajanviettopaikoista, huolehdittava lapsen syömisestä sekä nukkumisesta. Yhteisten 

pelisääntöjen laatiminen kodin, lasten kavereiden kotien, koulun ja vapaa-ajan harrastusten 

välille auttaa huoltajien perustehtävien hoidossa ja lisäksi sitä kautta myös lasten hyvinvoin-

nissa. Pelisäännöt voivat koskea esimerkiksi kotitehtävien tekemistä, kotiintulo- ja nukku-

maanmenoaikojen noudattamista sekä lasten ruutuajan määrää. (Strid, 2003.) 

 

Ranskalainen historiantutkija Verdon on tutkinut unta teoksessaan La Nuit au Moyen Age. 

Vuonna 1994 ilmestynyt teos kertoo keskiajan ihmisen tavoista nukkua. Tuolloin yö alkoi 

heti pimeän tultua. Ihmiset menivät aiemmin nukkumaan ja heräsivät aiemmin. Ihmisten 

vuorokausirytmin ja työnteon aikataulun määräsivät luonnonvalon ja pimeyden vaihtelu. 

(Portin, 2005, s. 14–17.) 

 

Pärjätäkseen kouluissa ja työelämässä täytyy olla aamuihminen. Kuinka olla heti aamusta 

aktiivinen jos illasta toiseen nukkumaanmenon ajankohta venyy aina pidemmälle yötä kohti? 

Unen merkitystä on korostettu paljon, mutta toteutuuko unelle annettava aika todella mis-

sään? Aivan kuin unelle ei olla valmiita antamaan tarvittavaa aikaa, sillä mikään taho niin 

koulu- kuin työmaailmassakaan ei tunnu olevan valmis joustamaan. (Saarenpää-Heikkilä, 

2007, s. 33.) 

 

Miksi sitten 2000-luvulla ihminen ei enää nuku samalla tavalla? Ensinnäkään tänä päivänä 

työnteon rytmi ei enää ole sidottu luonnonvaloon. Nukkumaan mennään vasta, kun työt on 

tehty, olipa ulkona valoisaa tai ei. Yhteiskunta on auki vuorokauden ympäri, Internetin ja 

sähköpostin avulla voi pitää yhteyttä muuhun maailmaan halutessaan 24 tunnin ajan. (Portin, 

2005, s. 18.) Nykyisin myös suuren aluevaltauksen tekniikan saralla tehneet älypuhelimet ja 

niiden mahdollistamat yhteisöllisen median sosiaaliset verkostosovellukset, reaaliaikaiset 

viestimet ja pelit tuovat oman haasteensa nukkumaanmenoaikojen venyttäjinä. Nämä edellä 

mainitut palvelut ovat helposti lasten saatavilla ja niiden käytön valvonta voi olla vaikeaa, 

koska usein lapsi käyttää älypuhelintaan omassa huoneessaan ennen nukkumaanmenoa. 

 

Biologisesti ihmisen tiedetään olevan päiväaktiivinen laji, joka toimii mielellään valoisan 

aikaan. Tämän vuoksi ihmiset ovat tottuneet pitämään valosta ja pimeä sekä pimeys ovat 

ihmisten keskuudessa koettu epämiellyttävinä. Hehkulampun keksijä Thomas Alva Edison 
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(1847–1931) tuskin tiesi keksintönsä tulevan vaikuttamaan suuresti ihmisten nukkumistot-

tumuksiin. Ennen sähkövaloa ihmiset menivät nukkumaan pimeän tullen ja heräsivät aa-

mulla valoisaan aikaan. Elettiin aamuvirkkujen aikaa ja elinkeinon perusta turvattiin aikai-

sella heräämisellä. Teollistumisen kasvun myötä ilmeni tarve muokata normaalia vuorokau-

sirytmiä. (Lyytimäki & Rinne, 2013, s. 11–12; Saarenpää-Heikkilä, 2007, s. 30–31.) 

 

Nykyisin sähkövalo mahdollistaa työskentelyn pimeään aikaan eli illalla ja yöllä. Vuorotyöt 

ovat lisääntyneet ja niitä ei pidetä enää lainkaan epätavallisena ilmiönä nyky-yhteiskunnassa. 

Uni ja nukkumistottumusten muutokset ovat suosittu aihe median eri osa-alueilla. Myös ter-

veydenhuolto on tehnyt osansa ja yrittää edelleen antaa neuvoja uniongelmista kärsiville. 

Hyviä tuloksia on saavutettu, mutta tehtävää työtä riittää edelleen ja tulee varmasti riittämään 

jatkossakin. (Saarenpää-Heikkilä, 2007, s. 30–31.) 

 

Keinotekoisella valolla tiedetään olevan vaikutusta ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin. 

Keinovalaistuksen määrä, laatu ja ajoitus ovat merkittäviä tekijöitä valaistuksen terveydelli-

siin vaikutuksiin. Hyvä valaistus voi edesauttaa ihmisen henkistä vireyttä sekä viihtyvyyttä, 

huono valaistus taas lisää onnettomuuden riskiä. Vaikka valaistus olisi ihmistä miellyttävä, 

tulee sitä käyttää ainoastaan silloin, kun valoa tarvitsee. (Lyytimäki & Rinne, 2013, s. 148.) 

 

Valosaasteesta puhuttaessa tarkoitetaan keinovaloa, joka suuntautuu muualle kuin tarkoitet-

tuun kohteeseen. Valosaaste on keinovaloa, joka koetaan haitalliseksi ja se aiheuttaa terveys- 

sekä ympäristöhaittoja. Valosaasteeksi luetaan myös väärään aikaan päälle kytketty valo 

sekä väärin suunnattu valo, jotka usein haaskaavat energiaa ja näin ollen kuormittavat ym-

päristöä siitä syntyvien päästöjen ja ilmansaasteiden takia. Usein valosaaste johtuu huonosta 

suunnittelusta ja ajattelemattomuudesta. (Lyytimäki & Rinne, 2013, s. 15.) 

 

Valosaaste on yhdistetty moniin ihmisillä yleisesti ilmeneviin terveysongelmiin. Univaikeu-

det, sydän- ja verisuonitaudit, masennus, lihavuus, diabetes, erilaiset syövät ja Parkinsonin 

tauti ovat aiheuttaneet epäilyjä valosaasteen yhteydestä edellä mainittuihin sairauksiin. Suu-

rimpana terveyshaittana pidetään valosaasteesta aiheutunutta ihmisen vuorokausirytmin häi-

riintymistä. (Lyytimäki & Rinne, 2013, s. 148.) 
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Yksi keskeinen tekijä nukkumaanmenoajan myöhästyttäjänä on nuorten keskuudessa paljon 

yleistynyt iltarytmisyys. Iltarytmisyydellä tarkoitetaan sitä, että nuoret tekevät mielellään 

erilaisia asioita enemmän illalla kuin aamulla. Tynjälän ja Kannaksen (2004, s. 147) mukaan 

tämä on nykyajan tapakäyttäytymistä, joka on muuttunut aikojen saatossa tähän suuntaan. 

Toinen merkittävä tekijä yöunien lyhentäjänä on nuorten biologinen kello. Murrosiän kyn-

nyksellä nuoren sisäinen kello ei aina käy samaa aikaa vuorokausirytmin kanssa ja tämä 

tekijä voi vaikuttaa negatiivisesti murrosikäisen yöunen pituuteen ja laatuun. 

 

Osansa saavat myös yhteiskunnan suorituskeskeisyys ja äärimmilleen kiristetty tehokkuuden 

tavoittelu. Ihmisten unihäiriöt ja unettomuus ovat lisääntyneet työelämän kiireen ja sen ai-

heuttaman stressin mukana. Työn vaatimusten ja nukkumiseen käytetyn ajan välinen risti-

riita on ilmeinen: samaan aikaan, kun monet työtehtävät vaativat tekijöiltään yhä enemmän 

aikaa, voimavaroja sekä innovatiivisuutta, lepoon käytetty aika vähenee. Elintapamme ovat 

muuttuneet ja nukkumiselle varattu aika on vähentynyt. Mielenkiintoinen piirre arjessamme 

on se, että arkisin nukumme vähemmän ja viikonloppuisin maksamme niin kutsuttua univel-

kaa entistä enemmän takaisin. (Portin, 2005, s. 18, 31.) 

 

Kansainvälisten tutkimustulosten mukaan nuorten nukkumisrytmissä on havaittavissa niin 

kutsuttu ylinukkumisilmiö, mikä tarkoittaa sitä, että kouluviikon aikana kertynyttä univelkaa 

maksetaan takaisin nukkumalla viikonloppuisin pidempiä yöunia. Lapselle ja nuorelle tärkeä 

säännöllinen uni-valverytmi voi häiriintyä ylinukkumisilmiön myötä ja aiheuttaa ongelmia 

esimerkiksi koulunkäynnissä ja koulumenestyksessä. (Wolfson & Carskadon, 1998; Meijer, 

Habekothé & Van Den Wittenboer, 2000.) 

 

Sen lisäksi, että viikonlopuista on tullut univelan takaisinmaksaja, on murrosikäisten kes-

kuudessa yleistynyt tapa venyttää nukkumaanmenoa myöhemmälle ja sen seurauksena he-

räämisajankohta viivästyy aamusta kohti aamupäivää. Tämän lisäksi osa nuorista nukkuu 

mielellään päiväunia, joilla korvataan lyhyeksi jäänyttä yöunta. Päiväunien tarve ja päivävä-

symys viestivät siitä, että yöunen määrä ei ole ollut riittävä. Pitkäksi venähtäneet päiväunet 

siirtävät nukkumaanmenon ajankohtaa myöhäisiltaan ja kohti pidemmälle yötä. Tämä ilmiö 

voi voimistaa valvomiskierrettä entisestään. Koululaisten nukkumisesta saatu WHO:n Kou-

lulaistutkimuksen tulos kertoo, että kouluviikon aikana suuri osa kouluikäisistä nuorista val-

voo poikkeuksellisen myöhään. (Tynjälä & Kannas, 2004, s. 147, 151–152.) 
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Elämme kulttuurissa, jossa ihmisen arvo mitataan valveen aikaisilla työsuorituksilla ja saa-

vutuksilla. Nukkumista puolestaan pidetään usein toisarvoisena verrattuna valveeseen. Ih-

minen kuvittelee nukkumiseen käytetyn ajan olevan pois tehokkaasta työajasta. Kulttuuris-

samme joutilaisuutta ja runsasta nukkumiseen käytettyä aikaa pidetään laiskuutena. Unen, 

joka on yksi elämän perustarpeista, arvo tuntuu määräytyvän puhtaasti valveillaoloaikana 

tehtyjen palvelusten ja saavutusten kautta. (Portin, 2005, s. 18.) 

 

Suurinta huolta unenpuutteesta kantavat lääkärit ja terveydenhuollon ammattilaiset. Tämä 

ammattikunta pyrkii saamaan ihmiset ymmärtämään unen ja levon merkityksen terveydelle 

sekä kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille. Luova ajattelu vaatii pysähtymistä, laiskuutta ja kii-

reettömyyttä. Levoton ihminen tuhlaa jatkuvasti voimiaan, eikä kykene pysähtymään ja le-

päämään. Tämä leimaa kaikkea ihmisen toimintaa; olemme lyhytjännitteisiä, kyllästymme 

helposti ja etsimme jatkuvasti uutta. (Portin, 2005, s. 18.) 

 

 

3.1.1 Energiajuomat ja kofeiini kouluikäisten terveyden uhkana 

 

Lasten ja nuorten kofeiininkulutus on kasvanut räjähdysmäisesti viimeisen 30 vuoden ai-

kana. Kasvu on lisääntynyt jopa 70 % henkeä kohden ja se näyttäisi jatkuvan samanlaisena. 

(Huber, Kurth & Olini, 2013.) Energiajuomamarkkinoilla on saatavilla useita kymmeniä eri-

laisia ja erimakuisia energiajuomia. Saatavilla on yhä useammin limonadin ja mehun ma-

kuisia energiajuomia. Tämä lisää entisestään niiden kulutusta lasten ja murrosikäisten kes-

kuudessa. Saatavuuden helppoutta lisää se, ettei kovin moni kauppa vielä ole puuttunut ener-

giajuomien ikärajasuosituksiin. Esimerkiksi Suomessa energiajuomien myyntiä ja markki-

nointia lapsille ei ole laissa rajoitettu. Aloitteita energiajuomien ikäraja-asetuksesta on tullut 

useita, mutta lakia ei ainakaan vielä ole säädetty. 

 

Sveitsissä toteutettiin tutkimus, jossa tutkittiin kofeiinia sisältävien energiajuomien haitta-

vaikutuksia. Tutkimus toteutettiin koe-eläimillä, mutta tutkijat esittivät huolensa energia-

juomien terveysriskeistä lapsille ja nuorille. Erityisen haitallisena tutkijat pitivät energia-

juomien nauttimisen yhteydessä ilmenevää syvän unen puutostilaa. Koe-eläimillä havaittiin, 

että saatuaan kofeiinia, ne eivät kyenneet nukkumaan niin paljon syvää unta, mitä ilman 

kofeiinia jätetyt koe-eläimet nukkuivat. Syvän unen tiedetään olevan unen vaihe, jonka ai-
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kana ihmiskeho erittää eniten kasvuhormonia. Syvä uni on myös todella tärkeää aivojen pa-

lautumiselle ja eheytymiselle. Tutkimuksessa havaittiin, että kofeiinia saaneiden koe-eläin-

ten aivojen palautumisprosessi häiriintyi. (Huber et al., 2013.) 

 

Energiajuomilla tarkoitetaan juomia, joiden kofeiinipitoisuus on suuri. Tavallisimmin ener-

giajuomat sisältävät kofeiinia 20–33 milligrammaa desilitraa kohden. Energiajuomien piris-

tävä vaikutus saadaan aikaan käyttämällä juomissa kofeiinin lisäksi guaranaa, tauriinia sekä 

eri B-ryhmän vitamiineja. Edellä mainittujen aineiden lisäksi energiajuomat sisältävät usein 

runsaasti kaloreita, mikä johtuu suurista sokeripitoisuuksista. Energiajuomia markkinoidaan 

usein piristävinä, suoritus- ja keskittymiskykyä sekä kestävyyttä parantavina tuotteina. 

(Elintarviketurvallisuusvirasto Evira, 2013.) 

 

Huhtinen ja Rimpelä (2013) ovat tutkineet Tampereen yliopiston tutkimuksessa nuorten 

energiajuomien käytön yleisyyttä ja sen yhteyttä kofeiinin käyttöön liittyviin oireisiin. Nuor-

ten keskuudessa energiajuomien käyttö oli melko yleistä. Nuorista 44 % käytti energia-

juomia satunnaisesti. Päivittäin energiajuomia käytti tytöistä 2 % ja pojista 4 %. Useita ker-

toja päivässä käyttäviä oli tutkimuksen mukaan 0,5 %. (Huhtinen & Rimpelä, 2013.) 

 

Huolimatta siitä, että energiajuomien päivittäinen käyttö oli melko vähäistä, on päivittäinen 

käyttö selkeästi yhdistettävissä kofeiiniin liittyviin oireisiin. Päivittäisen käytön myötä esiin 

tulleita oireita olivat päänsärky, univaikeudet, väsymys, heikotus ja ärtyneisyys. Oireiden 

esiintyvyys oli päivittäin energiajuomia käyttävillä 2–4 kertaa yleisempää kuin henkilöillä, 

jotka eivät käyttäneet energiajuomia lainkaan. (Huhtinen & Rimpelä, 2013.) 

 

 

3.2 Univajeen vaikutus psyykkiseen toimintakykyyn 

 

Univajeen yhteyttä ihmisen aivojen toimintaan sekä psyykkiseen toimintakykyyn on tutkittu 

huomattavasti enemmän kuin univajeen vaikutuksia ihmisen fyysiseen toimintakykyyn 

(Stenberg, 2013). Univaje aiheuttaa ihmiselle psyykkisen toimintakyvyn heikkenemistä. 

Merkittävin univajeesta johtuva psyykkisen toimintakyvyn vaiva on elämänlaadun heikke-

neminen. (Hyyppä & Kronholm, 1998, s. 46–47.) Pilcher ja Huffcutt (1996) ovat todenneet, 

että vähäisellä yöunen määrällä on negatiivinen vaikutus sekä mielialaan että kognitiivisiin 

toimintoihin.  Riittävän hyvä laadullinen uni voi tässä tapauksessa osaltaan korvata unen 
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määrän pituutta. On kuitenkin hyvä muistaa yleinen ohje yöunesta, jonka mukaan sen tulisi 

kestää kuudesta yhdeksään tuntia, kasvavilla lapsilla yhdeksästä yhteentoista tuntia. Ohje on 

yleispätevä ja unen määrän tarve vaihtelee yksilöittäin. Tosiasia on kuitenkin se, että palau-

tuakseen ja pysyäkseen vireänä ihminen tarvitsee riittävän määrän hyvänlaatuista unta. 

(Hyyppä & Kronholm, 1998, s. 46–47.) 

 

Unen on todettu vaikuttavan kolmeen keskeiseen toimintakyvyn osa-alueeseen: ajatteluun, 

toimintaan ja tunteisiin. Unella tiedetään olevan yhteys ihmisen energiametaboliaan, joka 

vaikuttaa ihmisen tarkkaavuuden ylläpitämiseen, oman toiminnan ohjaamiseen ja arviointiin 

uusissa ja keskittymistä vaativissa tilanteissa. Psyykkiset oireet liian vähäisestä unesta ilme-

nevät useimmiten alakuloisuutena, ärtyisyyden lisääntymisenä ja joskus myös euforiana. 

(Härmä & Sallinen, 2006.) 

 

Unella on erittäin tärkeä merkitys myös aivojen toiminnalle, koska aivot tarvitsevat unta 

ylläpitääkseen toimintojaan (Aaltonen, Ojanen, Vihunen & Vilén, 2003, s. 141). Uni on ak-

tiivinen tapahtuma, jonka aikana ihmisen aivoissa tapahtuu palautumista ja kohentumista 

(Kronholm, 1993. s. 7–8; Dahl & Lewin 2002). Unen aikana aivot saavat levätä ja palautuvat 

päivän aikana kertyneistä rasitteista. Samanaikaisesti päivällä opitut asiat siirtyvät nukku-

misprosessin aikana pitkäkestoiseen muistiin. (Mannerheimin lastensuojeluliitto, 2013.) 

Univaje lisää muistivaikeuksia, sillä univajeen takia väsyneet aivot eivät kykene toimimaan 

niin hyvin kuin riittävästi unen aikana palautuneet aivot (Stenberg, 2013). 

 

Unella on vaikutusta myös tunne-elämän tasapainoon ja mielialaan. Unenpuutteesta kärsivät 

lapset sekä nuoret oireilevat usein tunne-elämässään. Tunne-elämän vaikeudet saattavat 

tuoda mukanaan henkistä pahaa oloa, joka vaikuttaa nukahtamiseen ja uneen haitallisella 

tavalla. (Saarenpää-Heikkilä, 2007, s. 27.) Ihmisillä tehdyissä valvomiskokeissa erässä tut-

kimuksessa aikuisia pystyttiin pitämään valveilla yhtäjaksoisesti 11 vuorokautta. Koehenki-

löillä havaittiin valvomisen aiheuttavan muun muassa henkisten toimintojen romahtamisen. 

(Saarenpää-Heikkilä 2001.) 
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3.3 Univajeen vaikutus fyysiseen toimintakykyyn 

 

Univajeen vaikutuksia ihmisen fyysiseen toimintakykyyn on tutkittu vielä melko vähän. Vii-

meiset 20 vuotta ovat vieneet tutkimusta tällä osa-alueella merkittävästi eteenpäin. (Sten-

berg, 2013). Murrosikäinen lapsi tai nuori tarvitsee unta normaalia enemmän, koska useim-

milla nopea kasvupyrähdys sijoittuu juuri murrosikään. Uni on merkittävä tekijä kasvavalla 

ihmisellä, sillä kasvuhormonin erittyminen on runsaimmillaan syvän unen aikana. (Rosblom 

et al., 1994, s. 95; Hyyppä & Kronholm, 1998, s. 55.) Riittävä unen määrä on pakollista 

myös solujen uusiutumiselle, hormonitoiminnalle, aineenvaihdunnalle, vastustuskyvyn vah-

vistamiselle ja sairauksista toipumiselle (Mannerheimin lastensuojeluliitto, 2013).  

 

Alle kolmen vuorokauden mittaisen merkittävän univajeen, kun se ei ole toistuvaa, ei ole 

vielä katsottu suuresti heikentävän fyysistä työkykyä. Se aiheuttaa muun muassa lihasliik-

keiden hidastumista ja motivaation heikentymistä. Motivaation heikentyessä univajeen vai-

kutus aiheuttaa elimistölle vaikeuksia ja fyysisesti kuormittavia suorituksia. Univaje saattaa 

aiheuttaa sisäisen ruumiinlämmön laskua. Univaje yhdistettynä fyysiseen rasitukseen on to-

dettu aiheuttavan lieviä lämmönsäätelyjärjestelmän toimintahäiriöitä. Toistumattoman val-

vomisen, joka kestää vähemmän kuin 72 tuntia, ei ole katsottu aiheuttavan merkittävää ve-

renpaineen tai hengityksen muutosta. Sydämen syketason muutoksetkin ovat pysyneet lie-

vinä lyhytkestoiseen valvomisen aikana. Puhuttaessa lyhytkestoisesta valvomisesta tarkoi-

tetaan valvomista, joka kestää alle 72 tuntia, mutta se ei ilmene toistuvasti, eikä aiheuta pi-

dempään kestävää valvomiskierrettä. (Hyyppä & Kronholm, 1998, s. 43.) 

 

Ihmisen immunologisen järjestelmän toimintakyky voi heikentyä yksilön kärsiessä univa-

jeesta. Ihmisen puolustusjärjestelmä vaatii toimiakseen riittävästi syvää unta. (Saarenpää-

Heikkilä, 2001.) Myös tulehdusmerkkiaineiden muutokset voidaan yhdistää univajeeseen. 

Tutkittaessa useiden sairauksien, kuten sydän- ja verisuonitautien, liikalihavuuden, 2-tyypin 

diabeteksen ja ateroskleroosin eli valtimonrasvoittumistaudin aiheuttajia on univaje osoit-

tautunut keskeiseksi osatekijäksi. Esimerkiksi muutokset elimistön fysiologisissa stressivas-

teissa, glukoosiaineenvaihdunnassa, immuunijärjestelmässä sekä verenpaineessa ovat seu-

rausta pitkään jatkuneesta univajeesta. Univajeesta kärsivän henkilön voi myös olla vaike-

ampaa noudattaa perusterveellisiä elämäntapoja, kuten terveellisiä ravitsemustottumuksia, 

liikunnallisesti aktiivista elämäntapaa sekä huolehtia sosiaalisista suhteista. (Härmä & Sal-

linen, 2006; Stenberg, 2013.)  
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Tutkimusten perusteella alle 72 tunnin valvominen ei vielä välttämättä järisytä immunolo-

gista järjestelmää, mutta pidempään jatkuva ja krooninen univaje aiheuttaa ihmisille vastus-

tuskyvyn heikkenemistä, jonka seurauksena ihminen sairastuu helpommin. Myös hormonien 

eritys kärsii riittämättömästä unesta, joista merkittävimpinä mainittakoon kortisolin ja so-

matotropiinin erityismuutokset. (Hyyppä & Kronholm, 1998, s. 44.) Kortisoli on ihmiselä-

mälle välttämätön hormoni, jonka tuotantoon ihmiskeho tarvitsee säännöllistä vuorokausi-

rytmiä. Kortisoli tunnetaan stressihormonina, joka tasoittaa kehon omia normaaleja stressi-

reaktioita, jotta mahdollisesta stressitilanteesta ei aiheutuisi elimistölle haittaa. Kortisolia 

erittyy eniten aamulla ja pienimmillään kehon kortisolituotanto on keskiyöllä. (Kangas & 

Virkamäki, 2011; Sinkkonen, 2001, s. 75.)  

 

Somatotropiini on kasvuhormoni, jota erittyy aivolisäkkeen etulohkossa. Kasvuhormoni on 

elintärkeää, sillä se edistää kasvua ja säätelee muun muassa kehon hiilihydraattiaineenvaih-

duntaa. (Duodecim, 2013.) Riittämättömästä unesta johtuvat hormituotannon muutokset 

saattavat aiheuttaa vakavia seurauksia esimerkiksi depressiosta kärsiville ihmisille, koska 

heillä on todettu olevan hormonaalisia muutoksia. Koko totuutta univajeen ja masennuksen 

yhteisvaikutuksesta ei kuitenkaan voida varmasti tietää, koska hormonimuutoksiin univa-

jeen lisäksi vaikuttavat muun muassa valon puute ja stressi. (Hyyppä & Kronholm, 1998, s. 

44.) 

 

Unen määrän ja laadun heikkeneminen voivat aiheuttaa muutoksia ihmisen ulkonäössä ja 

ruumiinrakenteessa. Ihmisen ollessa väsynyt hänen ruokahalunsa kasvaa. Tällöin korkeita 

kalorimääriä sisältävien ruokien, kuten pienten ja epäterveellisten naposteltavien, himo kas-

vaa (Mannerheimin lastensuojeluliitto, 2013). 

 

Ruokahalun kasvu selittyy sillä, että univajeella on epäedullinen vaikutus ihmisen insuliini-

resistenssiin sekä ruokahalua sääteleviin hormoneihin. Helpot ja nopeat välipalat ovat yksi 

suuri syypää nykyisin yleistyvään keskivartalolihavuuteen. Tämä selittää hyvin sitä, minkä 

takia paljon töitä tekevien ja sen vuoksi epäsäännöllisesti nukkuvien ihmisten paino nousee. 

Ei ehditä ruokailemaan kunnolla, syödään nopeasti saatavia ja epäterveellisiä valmisruokia 

sekä tehdään töitä lähes kellon ympäri. Verensokerin päästessä alhaiselle tasolle ihminen 

syö usein nopeasti ja enemmän kuin tarvitsee. Tämä nostaa veren sokeritasoa hetkellisesti 

ylös, jonka jälkeen sokeritaso alkaa laskea ja pian ihminen tuntee itsensä väsyneeksi. Edellä 

mainittu ilmiö lisää ylipainon kertymisen riskiä, koska veren sokeritason ollessa alhaalla, 
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ihminen tuntee itsensä paljon nälkäisemmäksi, kuin todellisuudessa on. Painon kasvaessa 

unisykli pitenee. Unisyklillä tarkoitetaan aikuisen unen kiertoa. Vastaavasti painon laskiessa 

unisykli lyhenee. (Hyyppä & Kronholm, 1998, s. 55; Härmä & Sallinen, 2006.) On todettu, 

että unihäiriöiden esiintyminen lisää keski-ikäisillä ihmisillä keskivartalolihavuuden riskiä. 

(Partinen & Riikola, 2008).  

 

Hyyppä ja Kronholm (1998) kertovat, että valvomisen seurauksena aineenvaihdunnassa 

saattaa tapahtua erilaisia lieviä muutoksia. Jotta energiantarve pystyttäisiin lisääntyneen val-

vomisen aikana pitämään stabiilina, saattaa proteiiniaineenvaihdunnan määrä kasvaa. Val-

vomisen pitkityttyä myös kudokset alkavat käyttää vapaana olevia rasvahappoja energian-

lähteinään. Ihmisen valvoessa useamman yön, alkaa hänen aineenvaihdunnassaan tapahtua 

muutoksia. Energia-aineenvaihdunnan mennessä sekaisin ihmisen elimistö alkaa varotoi-

mena ikään kuin ”syödä” itseään. Keho ottaa energiaa itsestään, koska normaali energian-

saanti on valvomisen takia heikentynyt. Tämä voi johtaa siihen, että elimistössä ilmenee 

piirteitä, jotka ovat verrattavissa diabeteksen oireisiin. Energia-aineenvaihdunnassa on teki-

jöitä, joihin valvomisen mukanaan tuomat haittatekijät vaikuttavat. Näitä ovat muiden mu-

assa rasvahappojen määrän kasvu, plasman muutokset, glukoosipitoisuuden kasvu sekä ko-

lesteroliaineenvaihdunnan muutokset, joiden on todettu olevan yhteydessä sydän- ja veri-

suonisairauksiin. (Hyyppä & Kronholm, 1998, s. 43.) 

 

Univajeen pitkityttyä useiden vuorokausien mittaisiksi saattaa siitä aiheutua suuriakin ter-

veydellisiä haittoja. Joidenkin arvioiden mukaan ihmisen on todettu kestävän yhtäjaksoista 

unenpuutetta jopa 77 päivää ja osittaista unenpuutetta noin 135 päivää eli jopa yli neljä kuu-

kautta. Arviot ovat tehty laskemalla ihmisen energiankulutusta.  Nämä ovat ainoastaan arvi-

oita, koska edellä mainitun mittaisia valvomiskokeita ei ihmisillä ole mahdollista suorittaa. 

Sellaisen unenpuutteen määrää, joka on fyysisesti todella vaarallista, ei tarkkaan tiedetä. 

Liian suuri univaje, joka johtaa kuolemaan, voi tapahtua ainoastaan ulkoisesta pakosta, jo-

hon henkilö itse ei pysty vaikuttamaan. Tiedetään, että on olemassa äärimmäisen harvinai-

nen geneettisistä syistä johtuva aivoja rappeuttava sairaus. Tämä sairaus voi aiheuttaa sen, 

että ihminen menettää lähes totaalisesti kykynsä nukkua. (Hyyppä & Kronholm, 1998, s. 45–

46.) 
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3.4 Unisairaudet ja -häiriöt ja niiden hoitokeinot 

 

Nykypäivänä unisairaudet ja unihäiriöt ovat lisääntyneet melko suuresti, myös unilääkkei-

den käytön määrä on sen myötä kasvanut. Uni- ja nukahtamislääkkeiden käytössä tulisi 

muistaa, että ne ovat tarkoitettu ainoastaan tilapäisratkaisuksi univaikeuksia hoidettaessa. 

Univaikeuksista kärsii jopa puolet aikuisista, noin viidesosa kokee univaikeuden erittäin va-

kavaksi ongelmaksi ja yli kolmasosa hakee siihen hoitoa. (Lepola et al., 2005, s. 165.) 

 

Osittain ilmiötä selittää kulutustavaramarkkinoiden paradoksaalisuus. Kulutusyhteiskunnan 

oravanpyörän uuvuttamat kansalaiset kääntyvät entistä useammin hakemaan apua samalta 

taholta, josta heidän stressinsä ja unettomuutensa alun perinkin kumpuaa – kulutustavara-

markkinoilta. Samankaltaisen ristiriidan edessä ollaan markkinoiden takoessa rahaa uni-

hyödykkeillä ja toisaalla yhteiskunnan varoja kuluu yhä enemmän univajeen aiheuttamiin 

kuluihin. (Portin, 2005, s. 24.) 

 

Unihäiriöt ovat erilaisia tapahtumia, jotka merkittävästi häiritsevät nukahtamista ja nukku-

mista. Maailman terveysjärjestö WHO on luokitellut unihäiriöt kahteen eri pääluokkaan, 

jotka ovat elimelliset ja ei-elimelliset unihäiriöt. Elimelliset unihäiriöt ovat sellaisia, jotka 

liittyvät hermoston toimintaan. Ei-elimelliset unihäiriöt sen sijaan muodostuvat sellaisista 

häiriöistä, jotka johtuvat suurimmalta osin psyykkisistä vaivoista. Tällaisissa unihäiriöissä 

unen määrää ja laatua ovat häirinneet tunne-elämän vaikeudet. (Partonen & Lauerma, 2007, 

s. 379–380, 389.) 

 

Lapsilla unisairaudet voivat pidemmälle edetessään aiheuttaa levottomuutta, keskittymis- ja 

oppimisvaikeuksia, sosiaalisia ongelmia sekä mahdollisesti myös muita sairauksia (Saaren-

pää-Heikkilä, 2007, s. 86). Tutkimukset ovat myös osoittaneet masentuneisuuden ja 

ADHD:n olevan yhteydessä unihäiriöihin. Ei ole ollenkaan epänormaalia, että ADHD-diag-

nosoiduilla lapsilla oireet johtuvat oikeastaan kroonisesta unenpuutteesta. Tutkimusten mu-

kaan krooninen univaje aiheuttaa samoja oireita kuin ADHD. Näitä oireita ovat muun mu-

assa, impulsiivisuus, kömpelyys, mielialan nopeat vaihtelut, keskittymisen puute, jännitty-

neisyys, kiihkeä vastustaminen, aggressiivisuus ja uhkaava käyttäytyminen. Siksi olisikin 

tärkeää ennen diagnosointia selvittää lapsen nukkumistottumukset ja unen määrä. (Miller, 

2013.) 
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Jopa 70 % masentuneisuudesta tai ADHD:sta kärsivistä lapsista kertovat kärsivänsä erilai-

sista nukkumiseen liittyvistä häiriöistä (Paavonen, 2006, s. 133). Unisairaudet diagnosoi-

daan ja hoidetaan erikoissairaaloissa, koska ne luokitellaan ihmisen terveyttä vaarantaviksi 

sairauksiksi (Saarenpää-Heikkilä, 2007, s. 86). 

 

Thakkar (2013) kertoo vuonna 2006 Pediatrics -lehdessä julkaistusta tutkimuksesta, jossa 

tutkittiin 5–12-vuotiaita lapsia. Suurin osa lapsista kärsi hengitysongelmien aiheuttamista 

univaikeuksista. Tutkimukseen osallistui 105 lasta, joista 78 oli menossa nielurisaleikkauk-

seen. Vertailuryhmä muodostui 27 lapsesta, joilla ei ollut unenaikaisia hengitysvaikeuksia. 

Tutkimus osoitti, että 28 prosentilla leikkaukseen menevistä 78 lapsesta oli diagnosoitu 

ADHD. Vertailuryhmän 27 lapsesta vain 7 prosentilla oli diagnosoitu ADHD. Leikattuja 

lapsia tutkittiin vuosi nielurisaleikkauksien suorittamisesta. Tulokset yllättivät tutkijat, sillä 

aikaisemmin ADHD-diagnoosin sai 22 lasta 78 tutkittavasta. Nielurisaleikkauksien myötä 

hävinneet uniongelmat vähensivät merkittävästi ADHD:n oireita 11 lapsella 22 lapsesta. 

Noin puolella lapsista ADHD:n oireita aiheuttivat uni- ja nukahtamisongelmat. Toisin sa-

noen se, mikä aikaisemmin osoittautui ADHD:ksi, ratkaistiin hoitamalla lasten uni- ja nu-

kahtamisongelmat. (Thakkar, 2013.) 

 

Unettomuus 

 

Unettomuus eli insomnia on yleisin unihäiriön ilmentymä. Aikuisista ihmisistä jopa puolet 

kertovat kärsivänsä siitä jossain elämänsä vaiheessa. Unettomuus on usein merkki myös jos-

takin muusta häiriöstä. Unettomuuteen yhdistettyjä muita häiriöitä ovat muun muassa psyyk-

kiset häiriöt, masentuneisuus, ahdistuneisuus ja elimelliset kiputilat. (Lang et al., 1983, s. 

183; Lepola et al., 2005, s. 165.) Insomniasta kärsivälle ihmiselle on tärkeä tehdä tutkimuk-

sia, jotta sairauteen löydettäisiin syyt ja henkilölle pystyttäisiin antamaan oikeanlaista hoitoa 

ja lääkkeitä (Lang et al., 1983, s. 183). 

 

Insomniaa hoidetaan joko unilääkkeiden avulla tai unihygienialla. Unihygienialla tarkoite-

taan unettomuudesta kärsivän ihmisen sijoittamista optimaaliseen ympäristöön, jossa hän 

saa mahdollisuuden yöunille ilman mitään häiriötekijää. Tämän lisäksi ilta-aikaan ajoittuva 

aktiivinen fyysinen toiminta, kahvinjuonnin ja kiihottavien ohjelmien väliin jättäminen pa-

rantavat mahdollisuutta parempaan yöuneen. Myös valaistuksen vähentämisellä ja himmen-

tämisellä noin tunti ennen nukkumaanmenon ajankohtaa voidaan parantaa nukahtamista. 
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Lääkehoito on toinen unettomuuteen käytetty yleinen hoitomuoto. Lääkehoidon haittoihin 

kuuluu uni- ja nukahtamislääkkeiden koukuttavuus. Riippuvuudessa ei aina ole kyseessä po-

tilaan fysiologinen pakkomielle lääkkeeseen, vaan pakonomainen psykologinen addiktio. 

Unilääkkeet suurissa määrin käytettyinä voivat altistaa potilasta myös suorituskyvyn alentu-

miseen, lääkkeiden väärinkäyttöön sekä potentoida alkoholin vaikutusta. (Lang et al., 1983, 

s. 183–184.) Tämän vuoksi lääkettä ei tule määrätä pitkäkestoiseksi, koska sen hyöty on 

ainoastaan rajallinen sen haittoihin nähden (Saarenpää-Heikkilä, 2009). Lääkehoitoa tarvit-

seville ihmisille on syytä valita yksilöllisesti oikeanlainen unilääke johtuen unenhäiriön ai-

heuttajasta sekä aiemmin käytetyistä lääkkeistä (Lepola et al., 2005, s. 165). 

 

Narkolepsia 

 

Narkolepsia on hyvin harvinainen unihäiriö. Se on neurologinen sairaus, joka aiheuttaa päi-

väväsymystä. Narkolepsia voi aiheuttaa päiväväsymyksen lisäksi tahatonta lihasjäntevyyden 

menettämistä eli katapleksiaa, unihalvausta ja nukahtelua kesken päivän. (Saarenpää-Heik-

kilä, 2007, s. 96; Lepola et al., 2005, s. 171.) Nukahtelua aktivoivat television katseleminen 

sekä muut väsyttävät ja yksitoikkoiset toiminnot. Nukahtelukohtauksien kesto saattaa ve-

nähtää muutamasta sekunnista jopa yli puoleen tuntiin. (Lepola et al., 2005, s. 171.) 

 

Narkolepsian aiheuttajana on pidetty sekä vilkeunen säätelyhäiriötä että aivojen oreksii-

niaineenvaihdunnan poikkeavuutta (Saarenpää-Heikkilä, 2004, s. 552; 2007, s. 97). Osa 4–

19-vuotiaista, jotka saivat sikainfluenssaan Pandemrix-rokotetta Suomessa talvella 2009–

2010, sairastuivat myöhemmin narkolepsiaan. Myöhemmin saatujen tutkimustulosten perus-

teella voidaan todeta, että taudin aiheuttajana lapsilla oli ollut sikainfluenssarokote. Narko-

lepsian sairastumisriski rokotteen saaneilla lapsilla ja nuorilla oli 12,7-kertainen rokottamat-

tomiin verrattuna. (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2011, 23–24.)  

 

Narkolepsiaa hoidetaan erilaisilla piristeillä sekä joissakin tapauksissa myös masennuslääk-

keillä. Lääkkeitä voi määrätä ainoastaan narkolepsiaan erikoistunut lääkäri. Myös päivä-

unien säännöllisyydestä tulee huolehtia narkolepsiapotilaita hoidettaessa. Narkolepsiaa sai-

rastavan henkilön omaisten, lähipiirin sekä muiden potilaiden kanssa säännöllisesti toimi-

vien henkilöiden on tärkeää olla tietoisia henkilön sairaudesta, jotta he osaavat toimia oike-

alla tavalla kohtauksen yllättäessä. (Lepola et al., 2005, s. 171; Saarenpää-Heikkilä, 2004, s. 

552.) 
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Kätkytkuolema 

 

Yleisin kuolinsyy imeväisillä länsimaissa on kätkytkuolema. Kätkytkuolema tapahtuu nuk-

kumisen aikana, jonka takia siihen johtavia syitä on alettu tutkia uneen liittyvistä tekijöistä. 

Erityistä mielenkiintoa on herättänyt unen aikana tapahtuvan hengityksen tutkiminen, koska 

sen oletetaan olevan yhteydessä tunnettuihin riskitekijöihin kuten vatsallaan nukkumiseen ja 

äidin odotusajan tupakointiin. On arveltu, että etenkin vauvan nukkuminen vatsallaan on 

yksi suuri syy kätkytkuolemaan. Tämän lisäksi myös obstruktiivisen hengityshäiriön (hen-

gitysteiden ahtautumisesta johtuvat häiriöt) on todettu olevan yhteydessä kätkytkuolemiin, 

mutta sillä ei voida selittää kaikkia kuolemantapauksia. Äidin raskausajan tupakoinnin on 

huomattu olevan suuri riskitekijä vauvan hengityssairauksien aiheuttajana. Kätkytkuolemien 

runsaaseen vähenemiseen on havaittu olevan suuri yksittäinen syy sillä, että vauvat nukute-

taan selällään. Vaikka syitä kätkytkuolemaan onkin jonkin verran pystytty löytämään, on 

osa siihen johtavista syistä vielä tutkijoilta hämärän peitossa. (Saarenpää-Heikkilä, 2007, s. 

93–95.) 

 

Parasomniat 

 

Unihäiriöitä on olemassa myös lukuisia muita edellä mainittujen. Esimerkiksi parasomniat 

kätkevät sisälleen useita erilaisia unenaikaisia häiriöitä, jotka jaotellaan esiintymisajankoh-

dan mukaan. Parasomnioista kärsivän ihmisen unessa esiintyy erilaisia häiriöitä kuten levot-

tomat jalat, painajaiset, kauhukohtaukset, unissakävely, yökastelu, unissapuhuminen ja 

bruksismi eli hampaiden narskuttelu. Ensimmäisen unijakson aikana yleisimpiä parasomni-

oita ovat unissakävely, kauhukohtaukset ja unihumala. Edellä mainitut parasomniat ovat pe-

rinnöllisiä ja ne syntyvät syvän unen keventyessä ensimmäisen unijakson aikana, jotka 

yleensä tapahtuvat noin 1,5 tuntia nukahtamisesta. (Saarenpää-Heikkilä, 2004, s. 549, 553.) 

Näiden parasomnioiden aikana ihminen ei yleensä herää, vaan ne tapahtuvat unen aikana 

(Almqvist, 2004, s. 347).  

 

Havahtumishäiriöiden hoitokeinona lääkityksen käyttö on hyvin harvinaista. Sen sijaan per-

heen sekä läheisten informointi ja oikeiden toimintatapojen valistaminen ovat yleisiä hoito-

keinoja, jotta osataan toimia oikein ja nopeasti parasomnian kohdatessa. Parasomniakoh-

tauksen aikana kohtauksen saanutta henkilöä ei tule ensisijaisesti herättää, vaan ohjata takai-

sin nukkumaan turvallisuus huomioon ottaen. Parasomnioista johtuvat vaivat eivät ole 
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yleensä hengenvaarallisia ja ne voivat olla ohimeneviä, koska ne johtuvat usein tilapäisestä 

elämäntilanteesta, esimerkiksi sairaudesta tai raskaudesta. Parasomniaa hoidetaan joko lääk-

keillä tai tekemällä elämäntapamuutoksia kuten lopettamalla kahvinjuonti tai lisäämällä lii-

kuntaa. (Saarenpää-Heikkilä, 2004, s. 5; Lepola et al., 2005, s. 170–171.) 

 

Uniapnea 

 

Uniapneatauti on unihäiriö, jossa unen aikana esiintyy katkonaista hengitystä. Sitä esiintyy 

kaiken ikäisillä ihmisillä, joskin se on iäkkäämmillä ihmisillä hieman nuoria yleisempää. 

Uniapnean oireita ovat yöhikoilu, päiväaikainen väsymys, äänekäs kuorsaaminen sekä levo-

ton yöuni. Aluksi sitä voidaan yrittää hoitaa kotikonstein jättämällä alkoholi pois ja pudot-

tamalla painoa, mutta jos nämä eivät auta tai niihin ei ole tarvetta, on syytä kääntyä lääkärin 

puoleen. Siellä mahdollisia hoitokeinoja ovat lääkkeiden vaihto, ylipainehoito tai nielun laa-

jentaminen kirurgisin menetelmin. (Lepola et al., 2005, s. 172.) 

 

Muut unihäiriöt ja niiden osatekijät 

 

Osa unihäiriöistä voi johtua elimellisistä sairauksista. Unihäiriöitä aiheuttavia elimellisiä sai-

rauksia ovat esimerkiksi krooninen keuhkosairaus, eturauhasen liikakasvu, aivoverenkierto-

häiriöt, neurologiset sairaudet kuten Parkinsonin tauti ja kutistunut virtsarakko. Runsas lääk-

keiden ja päihteiden käyttö voivat olla yhteydessä unihäiriöihin, koska useat lääkkeet sisäl-

tävät kofeiinia. Alkoholi vaikuttaa heikentävästi unen laatuun, lisää väsyneisyyttä ja on yh-

teydessä uniapneaan. (Lepola et al., 2005, s. 172–174.)  

 

Lapsilla ja nuorilla unihäiriöitä voivat aiheuttaa useat eri tekijät. Mahdollinen koulukiusaa-

minen, koulutyön ja kouluyhteisön aiheuttamat liialliset paineet ja mahdolliset oppimisvai-

keudet, jotka tuovat stressiä ja sitä kautta häiritsevät nukkumista. Yksi syy unihäiriöille voi 

myös olla liiallinen määrä harrastuksia. (Martikainen & Saarenpää-Heikkilä, 2003; Saaren-

pää-Heikkilä, 2009.) Lasten harrastuksien ja harjoitusten ajankohta voi ajoittua joissakin la-

jeissa iltaan, johtuen myöhäisistä harjoitusajoista, jotka siirtävät nukkumaanmenon ajankoh-

taa myöhemmälle. Iltaan ajoittuva kova fyysinen rasitus voi vaikeuttaa nukahtamista. Esi-

merkiksi urheiluseuroissa voitaisiin oikeanlaisen harjoittelun ja ravinnon lisäksi kannustaa 

valmentajia kertomaan myös riittävän unen ja levon tärkeydestä. (Palomäki et al., 2013.) On 



37 
 

hyvä asia, että lapsi liikkuu ja harrastaa, mutta koulutehtäville, sosiaaliselle kanssakäymi-

selle ja etenkin levolle on annettava oma aikansa. 

 

Taylorin (2001) mukaan liikuntasuorituksen aiheuttama fyysinen rasitus voi parantaa nukah-

tamista sekä unen laatua. Fyysinen rasitus tulisi ajoittaa siten, että se tapahtuu 3–6 tuntia 

ennen nukkumaanmenoaikaa. Tällöin keho ei enää käy kierroksilla, vaan se on kerennyt ta-

saantua fyysisestä rasituksesta, näin ollen nukahtamisaika lyhenee ja rasituksen vaikutus li-

sää unen syviä s3- ja s4-vaiheita. Nukahtamisen ja unen laadun kannalta paras aika fyysisen 

rasituksen suorittamiseen on iltapäivä tai alkuilta. Myöhäisiltaan sijoittuvasta fyysisestä ra-

situksesta toipuminen voi myöhentää nukahtamista. 

 

Melatoniini lääkkeenä nukahtamisvaikeuksiin 

 

Melatoniini on hormoni, jota ihmisen elimistön käpyrauhanen tuottaa. Melatoniini auttaa 

nukahtamista ja sitä erittyy pimeänä vuorokauden aikana. Melatoniinia on käytetty lasten 

univaikeuksien hoitamiseen etenkin ylivilkkaudesta ja allergioista kärsivillä lapsilla. Unitut-

kija Markku Partinen kertoo, että melatoniinin käytöstä on ollut hyötyä lasten univaikeuk-

sien hoitamisessa, mutta samalla hän korostaa, että melatoniinin käytön kanssa tulee noudat-

taa varovaisuutta. Melatoniinia on alettu käyttää myös nuorten nukahtamisvaikeuksien hoi-

toon. Melatoniinin käytössä tärkeää on, että annos otetaan samaan vuorokauden aikaan ja 

noin tunti ennen nukkumaanmenoa. (Aro, 2010.) 

 

Suomessa melatoniinivalmisteen reseptivapaa myynti alkoi vuoden 2013 alusta. Aikaisem-

min melatoniinia sai ainoastaan lääkärin määräämällä reseptillä. Myynnin vapautumisen 

myötä melatoniinin käyttö on kääntynyt nopeaan kasvuun. Terveyden ja hyvinvoinnin lai-

toksen tutkimusprofessori Timo Partonen kertoo, että kovin moni melatoniin käyttäjä ei tie-

dosta sitä, että melatoniini nopeuttaa nukahtamista keskimäärin vain 3–4 minuuttia. Partonen 

ei lähde suosittelemaan melatoniinia nuorille, koska hänen mielestään valmisteen käytön 

mahdollisista haitoista ja hyödyistä ei ole vielä tarpeeksi tutkimustietoa. Partonen muistuttaa 

kuitenkin, että mikäli univaikeuksia on lääkittävä jollain, on melatoniini kemiallisia unilääk-

keitä parempi vaihtoehto. (Rigatelli, 2013.) 
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3.5 Yhteenveto 

 

Ihmisten univaje ja uniongelmat ovat hyvin yleisiä nykyään sekä aikuisilla että lapsilla. 

Univajeen aiheuttajana voi olla monia eri syitä. Hetkellinen ja nopeasti hoidettu univaje ei 

vielä koidu ihmiselle vaaralliseksi. Pitkään jatkunut univaje, unen häiriö tai huonolaatuinen 

yöuni altistaa ihmistä muille sairauksille. Ihmiskeho on tarkoitettu elämään säännöllisen uni-

valverytmin mukaan. Unenpuute vaikuttaa negatiivisesti koko kehoon ja pitkälle edetessään 

se heikentää ihmisen elämänlaatua ja perusterveyttä merkittävästi. Myöhään valvomisesta 

on tehty helppoa ja siitä on tullut normaali tapa, jota ei oudoksuta tai paheksuta enää nyky-

aikana. 

 

Univaje liittyy lähes poikkeuksetta aina johonkin erikseen määriteltyyn unisairauteen. Uni-

häiriön kohdatessa on todella tärkeää hakea apua ja hoitoa mahdollisimman pian. Nykyisin 

ihmisten uniongelmat ovat niin yleisiä, että niihin on saatavilla apua esimerkiksi peruster-

veydenhuollon palveluista. Univajeen, -häiriön, tai -sairauden tunnistaminen ja avuntarpeen 

hyväksyminen ovat ensiaskel univaikeuden hoitoon. Yleisterveelliset elämäntavat, kuten ter-

veellinen ja säännöllinen ruokavalio, liikunnallisuus oikeassa suhteessa lepoon nähden ja 

toimiva sosiaalinen kanssakäyminen ovat perusedellytyksiä määrällisesti riittävään ja hyvä-

laatuiseen uneen. 

 

Energiajuomat ovat vallanneet markkinoita viimeisen 10–15 vuoden aikana. Ne ovat nous-

seet suosioon etenkin kouluikäisten lasten ja nuorten keskuudessa, eikä niiden ostoa ole Suo-

messa vielä toistaiseksi rajoitettu laissa. Karkeasti jaoteltuna noin puolet lapsista ja nuorista 

käyttävät energiajuomia. Tutkimusten mukaan riskikäytön raja ylittyy silloin, kun juomia 

nautitaan päivittäin tai lähes päivittäin. Edellä mainitun kaltainen käyttö tuo mukanaan ener-

giajuomien sisältämän kofeiinin ja muiden piristeiden liikakäytön sisältämiä oireita ja hait-

toja. (Huhtinen & Rimpelä, 2013.) 
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Osa kaupoista on lopettanut energiajuomien myymisen alle 15-vuotiaille, mutta juomien 

hankkiminen on edelleen suhteellisen helppoa. Tässäkin esille nousee nykyisin vallitseva 

yhteiskunnan suuntaus, jonka tavoitteena on tehdä mahdollisimman suurta voittoa joka suh-

teessa ajattelematta toimintamalleista myöhemmin aiheutuvia seurauksia. Kodin, vanhem-

pien ja huoltajien merkitys valvojana on keskeinen tässäkin suhteessa. Monissa kouluissa 

energiajuomat ovat kiellettyjä, mutta koulut eivät valvo lapsia ja heidän tekemisiään koulu-

ajan ulkopuolella. 
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4 TUTKIMUKSEN TOTEUTUS 

 

 

 

Tutkimuksemme aineisto kerättiin Kajaanin kaupungin perusopetuksen eri kouluista kevään 

2013 aikana. Tutkimukseen osallistui hyväksytysti kokonaisuudessaan 317 perusopetuksen 

kuudes- ja yhdeksäsluokkalaista oppilasta. Tutkimuksen perusjoukkoon valitsimme oppi-

laita sekä suurista että pienistä kouluista, jotta saimme aineistosta mahdollisimman hetero-

geenisen alueelliset resurssit huomioon ottaen. Määrällisessä tutkimuksessa perusjoukon on 

oltava riittävän suuri, jotta kvantitatiivisen tutkimuksen kriteeri täyttyy perusjoukon osalta. 

Perusjoukolla tarkoitetaan tutkimuksen havaintoyksiköiden muodostamaa joukkoa, jonka 

avulla tehdään johtopäätöksiä. Perusjoukon avulla tutkittaessa ei pelkästään olla kiinnostu-

neita kyseisestä joukosta, vaan tämän perusjoukon avulla on tarkoitus tehdä johtopäätöksiä 

koskien laajemmin koko ikäluokkaa. (Uusitalo, 1995, s. 71.) Tässä luvussa kerromme tutki-

muksemme metodologiasta, reliabiliteetista, validiteetista sekä tutkimusmenetelmistä.  

 

Se, että tutkimustietoa voidaan myöhemmin hyödyntää, määrää tutkimukselle tietynlaiset 

laatukriteerit. Tutkimustiedon hyödyntämiseksi on tiedettävä tutkimustiedon ala eli se, mitä 

tai ketä tutkimustieto koskee. On huomioitava myös tiedon luotettavuus eli paikkansapitä-

vyys ja se, kuinka laajasti kehitetty malli selittää tutkimuksen ilmiötä. Ensimmäinen tutki-

muksen laatukriteeri määrittää, että tutkimus on suoritettava joillakin henkilöillä, jollakin 

aikavälillä ja jossakin paikassa. On tärkeää valita tutkimuksen henkilöt, ajankohta ja olosuh-

teet niin, että vastaavia on saatavilla helposti ja näin ollen tutkimus voidaan jatkossa suorittaa 

uudelleen. Tutkimuksen kohdejoukon ollessa helposti saatavilla on se tutkimukseen nähden 

edustava. (Erätuuli, Leino & Yli-Luoma, 1996, s. 17–18.) 
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Ensimmäinen vaihe tutkimusprosessissa on ongelma-alueen löytäminen. Alueen löytämistä 

helpottaa kuuluminen tutkimusryhmään, johon hakeudutaan yhteisen mielenkiinnon perus-

teella. Aihepiiriin tutustuminen edellyttää tutkijoilta laajaa kirjallisuuskatsausta. (Erätuuli, 

et al., 1996, s. 12–13.) Tieteellinen tutkimusprosessi ja tieteellisen tutkimuksen tuottamat 

tulokset muodostavat yhdessä tieteen kaksi komponenttia. Tieteellisten menetelmien avulla 

saavutetaan tieteelle käyttökelpoisia tuloksia. Jotta tieteellisen menetelmän kriteerit täytty-

vät, on sen oltava looginen, objektiivinen, todennettavissa ja yleistettävissä oleva sekä yh-

teensopiva teorian ja havaintojen kanssa. Tieteellisin menetelmin kerätystä tiedosta on olen-

naisinta osata tehdä oikeat johtopäätökset. (Holopainen & Pulkkinen, 2003, s. 11.) 

 

 

4.1 Tutkimusasetelma, -metodologia ja -menetelmät 

 

Tutkimuksemme on empiirinen kyselytutkimus, joka noudattaa kvantitatiivisen eli määräl-

lisen tutkimuksen metodologiaa. Empiirisen tutkimuksen tutkimusasetelma sisältää kolme 

elementtiä: tutkimusongelma, aineisto ja menetelmä. Keskeisin näistä on tutkimusongelma, 

sillä tutkimuksen hyöty on riippuvainen sen määrittämisen onnistumisesta. Tutkimuksen te-

koa selkeyttää huomattavasti se, että tutkijan on tiedettävä, mihin hän hakee vastausta. Tut-

kimusongelma ohjaa aineiston keräämistä, sen käsittelyä ja analysointia. (Heikkilä, 1998, s. 

23.) 

 

Tutkimusmenetelmänä on määrällinen kyselytutkimus. Tutkimusstrategiamme on vertaileva 

survey-tutkimus. Survey-tutkimuksessa kerätään tietoa standardoidussa muodossa joukolta 

ihmisiä. Survey-tutkimukselle ominaista on, että valitaan tietty ihmisjoukko, josta poimitaan 

otos yksilöitä. Tutkimusaineiston keruussa käytetään tavallisimmin strukturoitua kyselylo-

maketta tai haastattelua. Kerättyä tutkimusaineistoa käytetään ilmiöiden kuvailemiseen, ver-

tailuun sekä selittämiseen. Usein survey-tutkimuksen aineistot käsitellään kvantitatiivisesti. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara, 2008, s. 130.) Tutkimusaineiston keruussa käytimme struk-

turoitua kyselylomaketta, joka sisälsi 66 kysymystä. (Liite 1a.) 

 

Holopaisen ja Pulkkisen (2003, s. 19) mukaan Survey-tutkimus on suunnitelmallinen kysely- 

tai haastattelututkimus. Survey-tutkimuksessa aineisto kerätään jäsenneltyjä lomakkeita 

käyttäen. Lomakkeiden kysymykset voivat olla avoimia tai jäsenneltyjä, riippuen kysymys-

ten luonteesta. Kyselylomakkeiden avulla aineiston kerääminen on tehokasta ja taloudellista, 
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varsinkin silloin kun tutkittavia on paljon. Tietotekniikan kehittyessä monet tutkijat ovat 

kääntyneet strukturoitujen kyselylomakkeiden kannalle, juuri niiden tehokkuuden takia. Sur-

vey-tutkimus vastaa kysymyksiin: kuka, mikä, mitä, missä, milloin, kuinka paljon ja kuinka 

monta. Survey-tutkimukselle on ominaista myös deduktiivinen päättely, jolloin se etenee 

yleiseltä tasolta yksityiskohtiin. (Holopainen & Pulkkinen, 2003, s. 19; Heikkilä, 2008, s. 

19.) 

 

Ennen kuin tutkimusaineistoa aletaan kerätä, on syytä tietää, minkälaista aineistoa keruussa 

syntyy. Se, kuinka aineistoa kerätään, määrää hyvin pitkälle millä analyysitekniikalla tutkija 

voi parhaiten kerättyä aineistoa hyödyntää. Tutkimusaineiston analysoinnissa käytetty mitta-

asteikko vaikuttaa suuresti analyysitekniikkaan. (Erätuuli et al., 1996, s. 41.) 

 

Kvantitatiivinen tutkimus 

 

Valitsimme kvantitatiivisen tutkimusmenetelmän, koska koimme määrällisen aineiston 

avulla saavamme tutkimuksesta mahdollisimman kattavan. Olemme kiinnostuneita kou-

luikäisten lasten nukkumistottumuksista ja etenkin siitä, miten lapsen ikä ja sukupuoli voivat 

vaikuttaa kouluikäisen lapsen nukkumistottumuksiin ja niiden mahdollisiin muutoksiin. 

Määrällisen aineiston avulla pyrimme saamaan mahdollisimman totuudenmukaisen kuvan 

kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten lasten nukkumisesta, nukkumistottumuksista ja niiden yh-

teydestä lapsen koulumenestykseen ja käyttäytymiseen. Keräsimme aineistoa kahdelta eri 

luokka-asteelta ja eri sukupuolten väliltä sen vuoksi, että niiden välinen vertailu olisi mah-

dollista. 

 

Kvantitatiivinen ja kvalitatiivinen tutkimus ovat pitkään aiheuttaneet keskustelua ja erimie-

lisyyksiä tutkimusmenetelmien välillä. Perinteisesti jaottelu näiden kahden menetelmän vä-

lillä on tehty tutkimuksen tekotavan mukaan. Kvantitatiivisen tutkimuksen perusta rakentuu 

luonnontieteelliselle tutkimukselle. Kvantitatiivisuudelle on tyypillistä, että todellisuus ra-

kentuu objektiivisesti todettavista tosiasioista. Yleispätevät syyn ja seurauksen lait korostu-

vat kvantitatiivisessa tutkimuksessa. Johtopäätösten tekeminen aiempien tutkimusten ja teo-

rioiden perusteella on keskeistä. Kvantitatiivinen tutkimus korostaa loogisen päättelyn ja 

suoran aistihavainnon merkitystä. Kvantitatiiviselle tutkimukselle on olennaista, että havain-

toaineisto soveltuu numeeriseen mittaamiseen. Koehenkilöjoukko, jolta aineisto kerätään, 

määritellään ennalta ja tehdään otantasuunnitelmat. Määrällinen tutkimusaineisto saatetaan 
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tilastollisesti käsiteltävään muotoon esimerkiksi tietokoneohjelman avulla, jonka jälkeen ha-

vaintoaineistosta tehdään päätelmiä tilastolliseen analysointiin perustuen. (Hirsjärvi et al., 

2008, s. 131–133, 135–136, 160.)  

 

Kvantitatiivisen tutkimuksen vahvuus on teorioiden kokeilussa ja testaamisessa. Kvalitatii-

vinen tutkimus taas keskittyy teorioiden kehittelyyn. Molempien tutkimusmuotojen sisällä 

on olemassa suurta hajontaa, sillä tutkimustapoja on useita. On kuitenkin muistettava, että 

tiede tarvitsee näitä molempia, eivätkä ne ole toisiaan poissulkevia tutkimusmenetelmiä vaan 

pikemminkin toisiaan tukevia. (Uusitalo, 1995, s. 82.)  

 

Kvantitatiivisessa tutkimuksessa tutkimusaineisto voidaan hankkia muiden keräämistä tilas-

toista, eri rekistereistä tai tietokannoista. Aineisto voidaan myös kerätä itse ja oman aineiston 

kerääminen empiirisessä tutkimuksessa on hyvin yleistä. Kerättäessä omaa tutkimusaineis-

toa on tutkimusongelman perusteella päätettävä tutkimuksen kohderyhmä ja se, millaista 

menetelmää aineiston keräämisessä käytetään. (Heikkilä, 1998, s. 18.) 

 

 

4.2 Tutkimusongelmat 

 

Tutkimuksemme tutkimusongelmat ovat jaettu viiteen eri osa-alueeseen. Tutkimusasetelma 

muuttui hieman alkuperäisestä, koska käytimme tutkimusaineiston avaamisessa SPSS 18.0-

ohjelman faktorianalyysia, jonka avulla muodostimme summamuuttujia viiden eri tutkimus-

ongelman selvittämiseksi. Olennaisinta tutkimuksessamme on selvittää sitä, millaisia kuu-

des- ja yhdeksäsluokkalaiset itse kokevat omien asenteidensa olevan unen ja nukkumistot-

tumuksien suhteen. Selvitimme myös oppilaiden itsensä sekä heidän huoltajiensa suhtautu-

mista uneen, sen määrään, laatuun ja nukahtamiseen sekä näiden seikkojen yhteyttä koulu-

maailmaan oppilaiden kokemana. 

 

Keräsimme oppilaiden omiin kokemuksiin pohjautuvaa tietoa siitä, miten he suhtautuvat 

uneen, millaisia asenteita heillä on unta kohtaan sekä kuinka he kokevat huoltajiensa valvo-

van ja ohjailevan heidän nukkumistottumuksiaan. Selvitimme myös oppilaiden sen hetkistä 

yleistä jaksamista. Keräsimme tietoa myös unta haittaavista tekijöistä, kuten ruutuajasta ja 
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energiajuomien käytöstä. Vertasimme tutkittuja ominaisuuksia oppilaiden käytökseen ja me-

nestymiseen koulussa. Olimme myös kiinnostuneita vertailemaan mahdollisia eroja oppilai-

den iän ja sukupuolten väillä. 

 

Tutkimusaineistosta haemme vastausta seuraaviin tutkimusongelmiin: 

 

 1. Miten oppilas kokee omat nukkumistottumuksensa ja kuinka hän suhtautuu uneen?

 2. Millaiseksi oppilas kokee oman koulumenestyksen ja käyttäytymisen? 

 3. Nukkumista ja nukahtamista rajoittavat ja haittaavat tekijät. Millainen on energia

 juomien, kahvin sekä ruutuajan yhteys: 

  a. unen määrään ja nukkumistottumuksiin? 

  b. koulumaailmaan (keskiarvo, oppiminen ja käyttäytyminen)?  

 4. Millainen on huoltajien ja kodin yhteys nukkumiseen ja unen määrään? 

 5. Kuinka hyvin oppilaat ovat tietoisia yöunen merkityksestä lapselle ja nuorelle? 

 

 

4.3 Kyselylomake aineistonkeruumenetelmänä 

 

Kyselylomakkeen avulla tutkijat keräävät informaatiota kohdennetulta joukolta koehenki-

löitä. Kyselylomakkeen käytön tärkeimpänä tavoitteena on muuntaa tutkijan tiedontarve ky-

syttävään muotoon ja sellaiseksi, että vastaaja on halukas ja kykenevä siihen vastaamaan. 

Valmiiden vastausvaihtoehtojen avulla vastaukset saadaan muutettua yhdenmukaiseen muo-

toon, mikä nopeuttaa lomakkeiden käsittelyä. Valmiilla vastauslomakkeilla vastaaminen 

tehdään helpoksi sekä mahdollisimman yhdenmukaiseksi kaikille koehenkilöille.  Selkeiden 

ja yksiselitteisten kysymysten sekä valmiiden vastausvaihtoehtojen avulla tutkijoiden on 

mahdollista minimoida vastausvirheet, joita helposti syntyy esimerkiksi haastattelutilan-

teissa vääristä tulkinnoista.  (Holopainen & Pulkkinen, 2003, s. 39–40.) 

 

Kyselylomakkeen jokaisen väittämän tulee nousta tutkimuksen teoreettisesta taustasta ja nii-

den on oltava tiiviisti yhteydessä tutkimuksen ongelmiin (Erätuuli et al., 1996. s. 15). Kyse-

lylomakkeen laadinnassa on tärkeää kiinnittää huomiota siihen, että kyselylomake on selkeä 

ja kysymykset helposti ymmärrettävissä. Yleisten ja laajojen kysymysten sijaan tulee suosia 

rajattuja ja tarkkoja kysymyksiä. Rajattujen kysymysten avulla on mahdollista saada tarkem-

pia tuloksia. Kysymysten asettelussa on hyvä käyttää lyhyitä kysymyksiä pitkien sijaan, sillä 
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liian pitkät kysymykset voivat olla vastaajille vaikeasti ymmärrettäviä. On myös tärkeää pyr-

kiä välttämään kysymyksiä, jotka sisältävät kaksoismerkityksiä. (Hirsjärvi et al., 2008, s. 

197–198.) 

 

Asenteita mittaavissa kyselylomakkeissa vastausvaihtoehdot ovat asetettu yleensä muotoon 

samaa mieltä – eri mieltä. Tällaisessa asettelussa vaarana on vastaajien sosiaalinen suota-

vuus, jolla tarkoitetaan vastaajien valitsevan sen vaihtoehdon, joka on yleisesti suotavin vas-

taus. Kysymysten järjestyksellä on myös merkitystä. Perusohjeena pidetään sitä, että lomak-

keen alkupuolelle asetetaan yleisemmät kysymykset ja spesifimmät kysymykset lomakkeen 

loppuun. (Hirsjärvi et al., 2008, s. 197–198.) 

 

Heikkilän (2008) mukaan ennen kyselylomakkeen lopullisen version hyväksymistä, tulee se 

testata ennakkoon pienellä kohdejoukolla. Esitestauksen avulla tutkijoiden on mahdollista 

saada tärkeää tietoa kyselylomakkeensa toimivuudesta ja selkeydestä. (Heikkilä, 2008, s. 

61.) Toteutimme esitestauksen kyselylomakkeellamme 19 oppilaan joukolle. Testauksen jäl-

keen pyysimme oppilaita kommentoimaan kyselylomaketta ja arvioimaan kysymysten yksi-

selitteisyyttä. Esitestauksessa saimme tärkeää tietoa kyselyyn kuluvasta ajasta ja ongelmal-

lisista kohdista, jotka aiheuttivat vastaajissa epäselvyyttä. Teimme esitestauksen jälkeen tar-

vittavat muutokset kysymyksiin ja niiden järjestykseen, rakenteeseen sekä muotoiluihin. Tä-

män jälkeen toteutimme varsinaisen kyselyn valituilla kouluilla. 

 

Likert-asteikko 

 

Likert-asteikko luokitellaan ihmistieteissä välimatka-asteikoksi. Välimatka-asteikossa huo-

mio kiinnitetään mitattavien kohteiden eroihin. Kohteiden suhteilla absoluuttiseen asteik-

koon ei ole merkitystä. Eroja lasketaan siis suhteessa toisiin mitattaviin kohteisiin. Asteikolle 

voidaan valita muodollinen nollapiste, mutta se ei toimi absoluuttisena nollapisteenä, kuten 

järjestysasteikolla mitattaessa. (Erätuuli et al., 1996, s. 39–40.)  Likert-asteikon on kehittänyt 

psykologi Rensis Likert vuonna 1932 (Rainio & Helkama, 1974, s. 107). 

 

Likert-asteikolla mitattaessa voidaan olettaa suuren vastaajajoukon vastauksien etäisyyksien 

vakioituvan asteikon eri kohdilla. Tästä syystä Likert-asteikon oletetaan käyttäytyvän kuin 

välimatka-asteikon. Yleensä asteikot ovat joko viisi- tai seitsemänportaisia ja asteikkojen 

vastausvaihtoehdoista muodostuu nouseva tai laskeva skaala (Hirsjärvi et al., 2008, s. 195). 
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Välimatka-asteikolliset muuttujat mahdollistavat muun muassa seuraavia tilastollisia toi-

menpiteitä: mediaanin, keskihajonnan, keskiarvon, prosenttipisteen, jakauman vinouden 

sekä Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen laskemisen (Karjalainen, 2010, s. 21, 254). 

Tutkimuksen empiiristä osaa tehdessämme olemme suorittaneet edellä mainittuja toimenpi-

teitä aineistoa analysoidessa. 

 

Käytimme tutkimuksessamme viisiportaista Likert-asteikkoa, jossa vastausvaihtoehdot ja-

oteltiin seuraavasti: 1. eri mieltä, 2. jokseenkin eri mieltä, 3. en osaa sanoa, 4. jokseenkin 

samaa mieltä ja 5. samaa mieltä. Valitsimme kyseisen asteikon, koska se on vastaajaystä-

vällinen vaihtoehto sekä antaa vastaajalle mahdollisuuden vertailla tuntemuksiaan eri vaih-

toehtojen välillä. Monivalintakysymyksissä etuna on myös se, että vastaajat eivät voi ku-

vailla itseään omin sanoin, vaan valitsevat vastaukset valmiiden vaihtoehtojen puitteissa. 

Tämä helpottaa aineiston analysointia, sillä koko aineisto on yhtenäisessä muodossa ja siitä 

on mahdollista muodostaa analyysejä. (Hirsjärvi et al., 2008, s. 196.) 

 

Käyttämämme kyselylomake (Liite 1a) sisälsi myös kaksi luokitteluasteikollista muuttujaa. 

Näillä luokitteluasteikoilla saimme selville vastaajien luokka-asteen sekä sukupuolen. Las-

kimme luokitteluasteikollisien muuttujien prosenttijakaumat ja lukumäärät. Karjalaisen 

(2010, s. 20) mukaan nämä toimenpiteet ovat ainoat sallitut laskutoimenpiteet luokitteluas-

teikollisille muuttujille. 

 

 

4.4 Aineiston analyysi 

 

Analysoimme kvantitatiivisen aineistomme numeeriseen muotoon kuvioiden ja taulukoiden 

avulla. Tällainen analysointi on tavallista kvantitatiivisen aineiston kanssa. Aineiston ana-

lyysissä käytettiin kvantitatiiviselle tutkimusaineistolle tavallisia ja yleisesti hyväksyttyjä 

analyysimenetelmiä. Aineiston analysoinnin aloitimme koodaamalla kyselylomakkeiden 

vastaukset SPSS 18.0-ohjelmaan. Tämän jälkeen teimme SPSS-ohjelman avulla faktoriana-

lyysejä eri yksittäisten muuttujien välillä. Faktorianalyysien tulosten avulla jaoimme aineis-

ton eri faktoreihin, joista muodostimme summamuuttujat. 
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Alkuperäinen ajatuksemme oli etsiä vastausta jokaiseen tutkimusongelmaan yhden summa-

muuttujan avulla. Faktorianalyysien perusteella kuitenkin totesimme, että on järkevämpää 

muodostaa useampi summamuuttuja tutkimusongelmien alle. Faktorianalyysien perusteella 

muodostettujen summamuuttujien tekemisen jälkeen havaitsimme, että osa kyselylomak-

keen yksittäisistä muuttujista jäi summamuuttujien ulkopuolelle.  

 

Raportoimme erikseen ne kyselylomakkeet yksittäiset muuttujat, jotka eivät faktorianalyy-

sin perusteella sopineet minkään tutkimusongelman summamuuttujiin. Faktorianalyysin me-

todina käytimme suurimman uskottavuuden menetelmää (Maximum likelihood method). 

Menetelmää käytetään määritettäessä estimaattoreita eli tilastollisen aineiston sääntöjä ja 

niiden muuttujia tietyn aineiston pohjalta (Harris & Stocker, 1998, s. 824). 

 

Normaalisti jakautuneiden summamuuttujien analysoinnissa sekä ryhmävertailujen muo-

dostuksessa käytimme SPSS-ohjelman yksittäisten muuttujien t-testiä (An independent-

samples t-test). T-testin avulla selvitetään poikkeavatko tutkittavan perusjoukon oletusar-

voja jokin tietty luku toisistaan (Karjalainen, 2010, s. 228). T-testi edellyttää seuraavia kri-

teereitä: aineiston on oltava normaalisti jakautunut mitattavan kohteen osalta. Lisäksi muut-

tujan on oltava määrällinen eli suhde- tai välimatka-asteikollinen muuttuja tai järjestysas-

teikollinen Likert-asteikko. Ohjelma testaa ensin, ovatko varianssit yhtä suuret ja tämän jäl-

keen se ilmoittaa tulokset yhtä suurten ja erisuurten varianssien tapauksissa. (Metsä-

muuronen, 2009, s. 581–582; Heikkilä, 1998, s. 230, 233–234.) 

 

Toinen käyttämämme analysointimenetelmä oli Mann-Whitney U-testi (Independent-Samp-

les Mann-Whitney U test). Mann-Whitney U-testi on kahden riippumattoman otoksen testi, 

joka on tehokkaimpia ei-parametrisia testejä. Tätä testiä käytimme niiden summamuuttujien 

tapauksissa, jotka eivät olleet normaalijakauman mukaisia. Mann-Whitney U-testiä käyte-

tään silloin, kun jompikumpi tai molemmat T-testin peruskriteereistä ei täyty. Mann-Whit-

ney U-testi edellyttää otosten satunnaisuutta, vähintään järjestysasteikollista muuttujaa sekä 

perusjoukon jakaumien samankaltaisuutta. Kahta edellä mainittua testiä käytetään vertailta-

essa ryhmien välisiä keskiarvoja. (Metsämuuronen, 2009, s. 581, 586; Heikkilä, 1998, s. 230, 

233–234; Karjalainen, 2010, s. 234.) 
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4.5 Tutkimuksen luotettavuus, reliabiliteetti ja validiteetti 

 

Tutkimuksen reliabiliteetilla tarkoitetaan sen luotettavuutta. Reliabiliteetti arvioi tutkimus-

ten tulosten pysyvyyttä mittauksesta toiseen ja tutkimuksen toistettavuutta. Tutkimus on sil-

loin luotettava ja tarkka, kun uusintamittauksessa saadaan sama tulos kuin aikaisemmin, riip-

pumatta tutkijasta. Määritettäessä reliabiliteettia on syytä tarkastella mittaukseen liittyviä 

asioita ja huolellisuutta itse tutkimuksen toteutusprosessin aikana, ettei niin sanottuja satun-

naisvirheitä pääse tapahtumaan. Tarkastelua tehtäessä täytyy muistaa huomioida, kuinka tut-

kimuksen perusjoukko on edustettuna, mikä on tutkimuksen vastausprosentti ja onko tutki-

musaineiston koodausvaiheessa syntynyt virheitä. (Vilkka, 2007, s. 149–150.) 

 

Tutkimuksen reliaabeliutta tarkastelemme sisäisen konsistenssin eli yhtenäisyyden kautta. 

Tämä menetelmä perustuu mittarin puolittamiseen kahteen osaan, joiden keskinäistä korre-

laatiota tarkastellaan reliaabeliuden mittana. Tähän ajatukseen perustuu Cronbachin alfa, 

jossa matemaattisen laskukaavan avulla luodaan kaikkien mittarissa käytettyjen puolitusten 

keskiarvo. (Metsämuuronen, 2009, s. 76–77.) 

 

Tutkimuksen liitteistä (Liite 2, Taulukko 1) on nähtävissä käyttämiemme summamuuttujien 

Cronbachin alfat sekä yksittäisen muuttujien osiokorrelaatiot. Yleisesti on todettu, että alfan 

arvoja, jotka jäävät alle 0.50 ei tulisi käyttää. Suurin osa käyttämistämme summamuuttujista 

sai suuremman alfan arvon kuin 0.50. Näiden summamuuttujien voidaan siis sanoa erottele-

van koehenkilöitä toisistaan riittävästi. 

 

Sisäinen ja ulkoinen validiteetti 

 

Validiteetti jaetaan usein kahteen osaan: sisäiseen ja ulkoiseen validiteettiin. Sisäisellä vali-

diteetilla tarkoitetaan tutkimuksen omaa luotettavuutta. Tärkeässä osassa ovat oikeanlaiset 

käsitteet ja teoriat sekä mittarin tarkoituksenmukaisuus, eli mittaako se tutkimuksen kannalta 

oikeaa asiaa. Ulkoinen validiteetti mittaa sitä, onko kyseinen tutkimus yleistettävissä muihin 

tutkimuksiin tai ryhmiin. Tällöin huomio kohdistuu tutkimusasetelmaan, jossa on pyritty 

poistamaan niin monta luotettavuuden uhkaa kuin mahdollista. (Metsämuuronen, 2009, s. 

65.) 
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Mittarin validius 

 

Tutkimuksen sisäistä validiutta voidaan tarkastella useammasta näkökulmasta. Näitä ovat 

sisällön validius, käsitevalidius ja kriteerivalidius. Sisällön validiteetin tarkastelussa huomio 

kiinnitetään tutkimuksessa käytettyjen käsitteiden ja teorioiden oikeudenmukaisuuteen, sekä 

siihen kattavatko käsitteet kyseisen ilmiön riittävän laajasti. Käsitevalidiutta tarkastellessa 

edetään sisällön analyysiä pidemmälle ja tutkitaan yksittäisten käsitteiden välisiä suhteita ja 

korrelaatioita. Kriteerivalidiutta tutkittaessa kiinnitetään huomio johonkin mittarilla saatuun 

arvoon ja verrataan sitä jollakin toisella mittarilla mitattuun arvoon, joka toimii validiuden 

kriteerinä. (Metsämuuronen, 2009, s. 74.) 

 

Aineiston alustavassa tutkimisessa on syytä kiinnittää huomiota muuttujien huolelliseen tar-

kasteluun. Toki oletetaan, että aineiston koodausvaiheessa ei ole tullut virheitä, mutta satun-

naisten lyöntivirheiden riski on olemassa. (Metsämuuronen, 2009, s. 639.) Suoritimme ai-

neiston SPSS-ohjelmaan syöttämisen jälkeen satunnaistarkastuksen lyöntivirheiden varalta. 

Valitsimme satunnaisesti 45 kyselylomaketta 317 lomakkeen joukosta ja tarkistimme ohjel-

maan syötetyt arvot. Tässä tarkastuksessa emme havainneet ainuttakaan virhettä. Toki määrä 

on prosentuaalisesti pieni lomakkeiden kokonaismäärään nähden ja suorittamamme satun-

naistarkastus on ainoastaan suuntaa antava. 

 

Lisäksi teimme SPSS-ohjelman avulla aineiston tarkistustestin Metsämuurosen (2009, s. 

525–527) ohjeiden mukaan. Tarkistustestin tulosten perusteella aineiston syöttämisessä ei 

ole virheitä. Tarkistustesti näyttää puuttuvat havaintoyksiköt. Puuttuvilla havaintoyksiköillä 

tarkoitamme kohtia, joihin kyselomakkeen vastaaja ei jostain syystä ole vastannut. Metsä-

muuronen (2009, s. 529) neuvoo korvaamaan puuttuvat havaintoyksiköt käyttämällä kunkin 

luokka-asteen muiden vastaajien keskiarvoa kyseisissä väittämissä tyhjien havaintoyksiköi-

den korvaamiseksi. Tarkastustestin taulukoinnista kävi ilmi vastanneiden kuudes- ja yhdek-

säsluokkalaisten vastausten keskiarvot, joita tarvitsimme täyttämään tyhjäksi jääneet havain-

toyksiköt. 
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Tutkimusaineiston luotettavuutta tarkastellessa täytyy muistaa, että osa oppilaista on voinut 

vastata kyselyyn jostain syystä epärehellisesti. Aineistonkeruutilanteiden yhteydessä an-

noimme oppilaille ohjeet kyselylomakkeiden täyttämiseen ja korostimme rehellisten vas-

tausten tärkeyttä. Tutkimusaineistoa tarkastellessamme ennen koodausvaihetta havaitsimme 

muutamia puutteellisia ja epäselvästi täytettyjä lomakkeita, jotka jouduimme jättämään tut-

kimuksen ulkopuolelle.  
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5 TUTKIMUSTULOKSET JA NIIDEN TARKASTELU 

 

 

 

Jaettujen kyselylomakkeiden kokonaismäärä oli 340 kappaletta, joista täytettyjä lomakkeita 

palautui 326 kappaletta. Palautusprosentiksi muodostui 95,9 %. Kaikkia täytetyistä ja palau-

tetuista kyselylomakkeista emme voineet kelpuuttaa mukaan tutkimukseen, koska yhdeksän 

lomakkeen vastaaminen oli joko jätetty kesken tai vastaaja oli tahallaan sotkenut lomakkeen 

ja mahdolliset vastauksensa. 326 kyselylomakkeesta kelpuutimme 317 kappaletta (97,2 %). 

Kyselyyn vastanneista tyttöjä oli 159 (50,2 %) ja poikia 158 (49,8 %). Kuudesluokkalaisia 

tutkimukseen osallistui 157 (49,5 %) ja yhdeksäsluokkalaisia 160 (50,5 %).  

 

Cronbachin alfa 

 

Yleinen tunnusluku, jolla mitataan summamuuttujan sisältämien yksittäisten muuttujien yh-

tenäisyyttä, on Cronbachin alfa. Tässä luvussa esiintyvien summamuuttujien (18 kpl) 

Cronbachin alfat ovat nähtävissä tutkimuksemme liitteissä (Liite 2, taulukko 1). Alfan arvo 

viestii mittarin yhtenäisyydestä siten, että arvon ollessa suuri on myös mittari yhtenäisempi. 
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5.1 Nukkumistottumukset ja uneen suhtautuminen oppilaan itsensä kokemana 

 

Ensimmäisen tutkimusongelmamme tehtävä on selvittää oppilaiden nukkumistottumuksia 

aikaisen nukkumaanmenon, yöunen tuntimäärän, yöunen laadun ja nukahtamisen sekä yö-

unen pituuden vaikutusten näkökulmasta.  Tässä tutkimusongelmassa käytimme viittä eri 

summamuuttujaa: 1 aikainen nukkumaanmeno, 2 yöunen kesto, 3 yöunen laatu ja nukahta-

misvaikeudet, 4 yöunen pituuden vaikutukset sekä 5 nukkumaanmenon oma-aloitteisuus ja 

säännöllisyys. Alla on lueteltuna eri summamuuttujien sisältämät yksittäiset muuttujat. 

  

Summamuuttuja 1 aikainen nukkumaanmeno  

 13. Yleensä olen nukahtanut ja unessa kellon ollessa 23.00 

 31. Yleensä menen nukkumaan kello 21.00–22.00 välisenä aikana 

 46. Iltaisin menen nukkumaan ennen kello 22.00 

 

Summamuuttuja 2 yöunen kesto  

 5. Mielestäni nukun riittävän pitkät yöunet joka yö 

 20. Nukun yli kahdeksan tuntia lähes joka yö 

 27. Yöuneni kestävät usein yli yhdeksän tuntia 

 

Summamuuttuja 3 yöunen laatu ja nukahtamisvaikeudet  

 18. Heräilen usein yöllä kesken yöunen 

 56. Kärsin nukahtamisvaikeuksista usein 

 

Summamuuttuja 4 yöunen pituuden vaikutukset  

 45. Minulle riittää, että nukun noin kuusi tuntia yössä. 

 50. Jos olen nukkunut lyhyet yöunet, tunnen itseni päivällä väsyneeksi 

 

Summamuuttuja 5 nukkumaanmenon oma-aloitteisuus ja säännöllisyys 

 25. Menen oma-aloitteisesti nukkumaan, ilman että minua täytyy käskeä 

 44. Arkipäivinä menen yleensä nukkumaan aina samaan kellonaikaan 

 62. Yleinen terveydentilani on mielestäni hyvä 
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Taulukko 1. Normaalijakauman mukaiset summamuuttujat 

Summamuuttuja Keskiarvo Keskihajonta 

1 aikainen nukkumaanmeno 2,83 1,116 

2 yöunen kesto 3,23 1,091 

4 yöunen pituuden vaikutukset 3,71 0,987 

 

Summamuuttujat 1, 2 ja 4 ovat normaalijakauman mukaisia. Tästä johtuen niistä ei ole tar-

peellista tehdä histogrammeja. Summamuuttujien ollessa normaalijakauman mukaisia, ovat 

ne silloin jakautuneet lähelle arvoa 3 (en osaa sanoa). Tällöin vastaukset ovat todennäköisesti 

jakautuneet melko tasaisesti arvojen 2 (jokseenkin eri mieltä) ja 4 (jokseenkin samaa mieltä) 

välille. On myös mahdollista, että vastaajat ovat kokeneet oman mielipiteensä ilmaisun han-

kalaksi ja siten he ovat vastanneet arvon 3 (en osaa sanoa) mukaisesti (Liite 3, Kuvio 1). 
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Kuvio 1. Yöunen laatu ja nukahtamisvaikeudet, kaikki vastaajat. 

 

Summamuuttuja 3 yöunen laatu ja nukahtamisvaikeudet 

 18. Heräilen usein yöllä kesken yöunen 

 56. Kärsin nukahtamisvaikeuksista usein 

 

Kuvio 1 ei ole normaalijakauman mukainen. Tämä näkyy kuviosta siten, että se on oikealle 

vino. Kuviosta on havaittavissa, että arvot 1 (eri mieltä) ja 2 (jokseenkin eri mieltä) ovat 

esiintyvyydeltään yleisimpiä. Tämä tarkoittaa sitä, että toistuva heräily kesken yöunien ja 

nukahtamisvaikeudet ovat melko vähäisiä kaikkien vastaajien keskuudessa. Tarkasteltaessa 

yksittäisen muuttujan 56. Kärsin nukahtamisvaikeuksista usein vastauksia havaitsimme, että 

noin 15 % kaikista vastaajista kertoo kärsivänsä jonkinasteisista nukahtamisvaikeuksista 

usein tai melko usein.  
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Kuvio 2. Yöunen laadun ja nukahtamisvaikeuksien ryhmävertailu kuudes- ja yhdeksäsluok-

kalaisten välillä. 

 

Summamuuttuja 3 yöunen laatu ja nukahtamisvaikeudet  

 18. Heräilen usein yöllä kesken yöunen 

 56. Kärsin nukahtamisvaikeuksista usein 

 

Näiden yksittäisten muuttujien vastaukset, jotka sijoittuivat lähelle arvoa 1 (eri mieltä), ovat 

vastaajien kannalta positiivisia. Mann-Whitney U-testin perusteella luokka-asteiden välillä 

on tilastollisesti merkitsevä ero (U=15,154.000; p=0,001). Kuudesluokkalaisten keskuu-

dessa nukahtamisvaikeuksia ja toistuvaa heräilyä ilmenee hyvin vähän. Kuudesluokkalaisten 

vastaukset sijoittuvat suurimmalta osalta lähelle arvoa 1. Yhdeksäsluokkalaisilla nukahta-

misvaikeudet ja toistuva heräily ovat niin ikään vähäistä. Yhdeksäsluokkalaisten tulokset 

erosivat kuudesluokkalaisista siinä määrin, että heidän vastauksissa arvoa 1 esiintyy vähem-

män. Yhdeksäsluokkalaisilla arvoja 4 (jokseenkin samaa mieltä) ja 5 (samaa mieltä) ilmene 

kuudesluokkalaisia enemmän.  

 

Sukupuolten välillä ilmeni myös merkitsevä ero summamuuttujassa 3 (U=10,233.500; 

p=0,003). Sukupuolten välillä huomattavin ero oli siinä, että tytöillä nukahtamisvaikeudet ja 

toistuva heräily on poikia yleisempää. Tyttöjen vastauksissa ilmenee enemmän arvoja 4 (jok-

seenkin samaa mieltä) ja 5 (samaa mieltä) kuin poikien vastauksissa (Liite 3, Kuvio 2). Tämä 
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tulos tukee aikaisempaa tutkimushavaintoa, jonka mukaan nuorilla tytöillä univaikeuksia il-

menee yleisemmin kuin pojilla (Rimpelä, Rimpelä, Vikat, Hermanson, Kaltiala-Heino, Ko-

sunen et al., 1997). 

 

 

Kuvio 3. Nukkumaanmenon oma-aloitteisuus ja säännöllisyys, kaikki vastaajat. 

 

Summamuuttuja 5 nukkumaanmenon oma-aloitteisuus ja säännöllisyys  

 25. Menen oma-aloitteisesti nukkumaan, ilman että minua täytyy käskeä 

 44. Arkipäivinä menen yleensä nukkumaan aina samaan kellonaikaan 

 62. Yleinen terveydentilani on mielestäni hyvä 

 

Kuvio 3 ei ole normaalijakauman mukainen, vaan vasemmalle vino. Kuvion mediaani on 

4,00, joka vastaa arvoa 4 (jokseenkin samaa mieltä). Kuviosta selviää, että suurin osa kai-

kista vastaajista menee nukkumaan oma-aloitteisesti ja säännöllisesti samaan kellonaikaan. 

Vastaajat myös kokevat yleisen terveydentilansa hyväksi. Nukkumaanmenon oma-aloittei-

suuden ja säännöllisyyden ryhmävertailu ei antanut Mann-Whitney U-testillä merkitsevästi 

poikkeavia arvoja luokka-asteiden tai sukupuolten välisessä vertailussa (Liite 3, Kuvio 3). 
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Kuvio 4. Aikaisen nukkumaanmenon ryhmävertailu kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten vä-

lillä. 

 

Summamuuttaja 1 aikainen nukkumaanmeno  

 13. Yleensä olen nukahtanut ja unessa kellon ollessa 23.00 

 31. Yleensä menen nukkumaan kello 21.00 – 22.00 välisenä aikana 

 46. Iltaisin menen nukkumaan ennen kello 22.00 

 

Vastausarvot, jotka sijoittuvat tässä summamuuttujassa lähelle arvoa 5 (samaa mieltä), ovat 

vastaajan kannalta positiivisia. Mann-Whitney U-testin perusteella kuudes- ja yhdeksäsluok-

kalaisten välillä on tilastollisesti merkitsevä ero (U=6,944.500; p=0,000). Kuudesluokkalais-

ten jakauma on normaalijakauman kaltainen, mutta yhdeksäsluokkalaisilla jakauma on oi-

kealle vino. Kuvion 4 perusteella yhdeksäsluokkalaiset menevät nukkumaan myöhempään 

verrattuna kuudesluokkalaisiin. Tämä tulos tukee tekstissämme mainittua murrosiän muka-

naan tuomaa nukahtamisajankohdan viivästymistä (Martikainen & Saarenpää-Heikkilä, 

2003). 

 

Aikaisen nukkumaanmenon ryhmävertailussa sukupuolten välillä ei ilmennyt tutkimuksen 

kannalta merkitsevää eroa.  Sukupuolten välisessä vertailussa havaittiin tulosten samankal-

taisuutta ja tyttöjen sekä poikien jakaumat olivat normaalijakauman kaltaisia (Liite 3, Tau-

lukko 2). 
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Kuvio 5. Yöunen keston ryhmävertailu kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten välillä. 

 

Summamuuttuja 2 yöunen kesto  

 5. Mielestäni nukun riittävän pitkät yöunet joka yö 

 20. Nukun yli kahdeksan tuntia lähes joka yö 

 27. Yöuneni kestävät usein yli yhdeksän tuntia 

 

Tässä summamuuttujassa vastaajien kannalta positiivisin arvo sijoittuu kohti arvoa 5 (samaa 

mieltä). Mann-Whitney U-testin perusteella luokka-asteiden välillä on tilastollisesti merkit-

sevä ero (U=5,675.500; p=0,000).  Ryhmävertailusta selviää, että kuudesluokkalaisten vas-

taajien tulokset jakautuvat kohti arvoja 4 (jokseenkin samaa mieltä) ja 5 (samaa mieltä) me-

diaanin ollessa 4,00. Yhdeksäsluokkalaisten vastaajien arvot ovat kuudesluokkalaisia kau-

empana arvoista 4 ja 5, jakautuen arvoille 2 (jokseenkin eri mieltä) ja 3 (en osaa sanoa) 

mediaanin ollessa 2,67. Tämä tarkoittaa sitä, että kuudesluokkalaiset nukkuvat pidempiä yö-

unia verrattuna yhdeksäsluokkalaisiin. Kuviot 4 ja 5 tukevat aikaisempien tutkimusten ha-

vaintoja siitä, että unirytmi ja nukahtamisen ajankohta siirtyvät murrosiässä myöhemmäksi. 

 

Sukupuolten välillä ero ilmeni siten, että vastausten perusteella pojat nukkuvat pidempiä 

yöunia kuin tytöt. Tytöillä oli suurempi esiintyvyys arvoilla 1 (eri mieltä) ja 2 (jokseenkin 

eri mieltä) keskiarvon ollessa 3,05 ja keskihajonnan 1,16. Pojilla ilmeni suurempaa esiinty-

vyyttä arvolla 4 (jokseenkin samaa mieltä) ja pienempää esiintyvyyttä arvoilla 1 ja 2 (kes-

kiarvo 3,41, keskihajonta 0,99) verrattuna tyttöihin (Liite 3, Kuvio 4). 
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Kuvio 6. Yöunen pituuden vaikutusten ryhmävertailu kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten vä-

lillä. 

 

Summamuuttuja 4 yöunen pituuden vaikutukset  

 45. Minulle riittää, että nukun noin kuusi tuntia yössä 

 50. Jos olen nukkunut lyhyet yöunet, tunnen itseni päivällä väsyneeksi 

 

Mann-Whitney U-testin perusteella luokka-asteiden välillä löytyi merkitsevä ero 

(U=10,393.500; p=0,007). Tuloksista ilmeni mielenkiintoinen havainto: kuudesluokkalaiset 

kokevat pärjäävänsä kuuden tunnin mittaisilla yöunilla yhdeksäsluokkalaisia paremmin. 

Kuudesluokkalaiset myös myöntävät tuntevansa itsensä päiväsaikaan väsyneeksi nukuttuaan 

lyhyet yöunet. Sukupuolten välillä yöunen pituuden vaikutuksien ryhmävertailussa ei ilmen-

nyt tutkimuksen kannalta merkitsevää eroa (Liite 3, Kuvio 5). 
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5.2 Oppilaan itsensä kokema koulumenestys ja käyttäytyminen 

 

Toinen tutkimusongelmamme selvittää oppilaiden koulumenestystä ja käyttäytymistä kou-

lussa sekä koulumaailmassa. Termi koulumaailma tarkoittaa tässä yhteydessä käyttäyty-

mistä, huolellisuutta, keskittymistä sekä sosiaalisia suhteita koulussa ja koulun arjessa. Tätä 

tutkimusongelmaa selvitämme kolmen eri summamuuttujan avulla: 6 koulumenestys ja huo-

lellisuus, 7 keskittyminen koulussa ja 8 käyttäytyminen. Alla on lueteltuna eri summamuut-

tujien sisältämät yksittäiset muuttujat. 

 

Summamuuttuja 6 koulumenestys ja huolellisuus  

 34. Mielestäni menestyn koulussa hyvin 

 37. Teen kotitehtäväni lähes aina 

 38. En unohtele oppikirjoja ja muita kouluvälineitä 

 60. Olen ”pinnannut” koulusta väsymyksen vuoksi 

 

Summamuuttuja 7 keskittyminen koulussa  

 36. Oppitunneilla minun on usein vaikea keskittyä oppiaineeseen 

 54. Jos olen päivällä väsynyt, on minun vaikeaa jaksaa koulussa 

 

Summamuuttuja 8 käyttäytyminen  

 39. Minun on usein vaikeaa kuunnella ja seurata opetusta tunneilla 

 58. Olen joskus kiusannut koulussa muita oppilaita 

 64. Opettaja on joutunut huomauttamaan minua koulussa käytökseni vuoksi useamman 

 kerran 
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Kuvio 7. Koulumenestys ja huolellisuus, kaikki vastaajat. 

 

Summamuuttuja 6 koulumenestys ja huolellisuus  

 34. Mielestäni menestyn koulussa hyvin 

 37. Teen kotitehtäväni lähes aina 

 38. En unohtele oppikirjoja ja muita kouluvälineitä 

 60. Olen ”pinnannut” koulusta väsymyksen vuoksi 

 

Kuvio 7 ei ole normaalijakauman mukainen, vaan vasemmalle vino. Kuvion mediaani on 

4,00, joka vastaa arvoa 4 (jokseenkin samaa mieltä). Kuvion perusteella suurin osa kaikista 

vastaajista menestyy mielestänsä koulussa melko hyvin, on huolellisia kouluvälineidensä 

suhteen ja tekee kotitehtävänsä lähes aina. Myöskään väsymyksestä johtuvaa ”pinnaamista” 

ei vastausten perusteella ilmene kovin usein. 

 

Tuloksia tarkastellessa on tärkeää huomioida, että summamuuttujassa 6 mukana oleva yk-

sittäinen muuttuja 60. Olen ”pinnannut” koulusta väsymyksen vuoksi on vastaajan kannalta 

negatiivinen vastausarvojen ollessa arvojen 4 ja 5 suuntaisia. Käsitellessämme aineistoa 

SPSS-ohjelman rotatoidun faktorimatriisin avulla, saimme yksittäiselle muuttujalle 60 ne-

gatiivisen arvon (-0,569), muiden yksittäisten muuttujien ollessa positiivisia. Tämän vuoksi 
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jouduimme kyseisen yksittäisen muuttujan kohdalla tekemään arvon kääntämisen negatiivi-

sesta positiiviseksi. Tämä tarkoittaa sitä, että yksittäisen muuttujan 60. Olen ”pinnannut” 

koulusta väsymyksen vuoksi kaikkien vastanneiden alkuperäiset arvot jakautuivat pääosin 

lähelle arvoja 1 (eri mieltä) ja 2 (jokseenkin eri mieltä). Nämä arvot tälle yksittäiselle muut-

tujalle ovat vastaajien kannalta positiivisia ja toivottuja arvoja. Tehdyn kääntämisen jälkeen 

yksittäisen muuttujan 60 alkuperäiset arvot (1 ja 2) muuttuvat siten, että ne vastaavat arvoja 

4 (jokseenkin samaa mieltä) ja 5 (samaa mieltä). Muuttujan antamat arvot ovat käännetty 

negatiivisesta positiiviseksi, koko summamuuttujan 6 suunnan mukaisesti. 
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Kuvio 8. Kaikkien vastanneiden oppilaiden keskiarvojen yhteys summamuuttujaan 6 koulu-

menestys ja huolellisuus. 

 

Vertasimme oppilaiden keskiarvojen yhteyttä summamuuttujan 6 koulumenestys ja huolel-

lisuus vastauksiin. Kuviosta 8 selviää, että keskiarvolla on positiivinen yhteys koulumenes-

tykseen ja huolellisuuteen. Korkean keskiarvon (8,0–10,0) oppilaiden vastaukset sijoittuvat 

suurimmaksi osaksi arvojen 3,25–5,00 välille. Summamuuttujassa 6 ne arvot, jotka ovat lä-

hellä arvoja 4,00 ja 5,00 ovat vastaajan kannalta positiivisia arvoja. Tyydyttävän keskiarvon 

(7,0) oppilaiden vastaukset jakautuvat suurimmaksi osaksi lähelle arvoja 2,5–4,25. Kohta-

laisen keskiarvon (6,0) oppilaiden vastaukset sijoittuvat pääosin arvojen 1,75–2,75 välille. 

Summamuuttujassa 6 pienet arvot ovat vastaajan kannalta negatiivisia ja ne viestivät oppi-

laan huolimattomuudesta.  

 

Tutkimusaineistoa kerätessä oppilaat vastasivat keskiarvon yhden desimaalin tarkkuudella. 

Aineiston koodauksen yhteydessä pyöristimme keskiarvot lähimpään tasalukuun, esimer-

kiksi keskiarvosta 7,4 tuli pyöristyksen jälkeen arvo 7,0. Oppilaiden alkuperäisissä vastauk-

sissa keskiarvot jakautuivat lukujen 6,0 ja 9,9 välille. Lisäksi teimme oppilaiden keskiarvo-

jen perusteella jaetut yksittäiset histogrammit summamuuttujaan 6 (Liite 4, Kuvio 6). 
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Kuvio 9. Koulumenestyksen ja huolellisuuden ryhmävertailu kuudes- ja yhdeksäsluokka-

laisten välillä. 

 

Mann-Whitney U-testin perusteella luokka-asteiden välillä ryhmävertailussa löytyi merkit-

sevä ero tutkittaessa koulumenestystä ja huolellisuutta kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten vä-

lillä (U=7,552.000; p=0,000) Kuviosta 9 on havaittavissa, että kuudesluokkalaiset vastaajat 

kokevat menestyvänsä koulussa yhdeksäsluokkalaisia paremmin ja he myös kokevat ole-

vansa huolellisempia koulunkäynnissään. Sukupuolten välisessä koulumenestyksen ja huo-

lellisuuden ryhmävertailussa ei havaittu tutkimuksen kannalta merkitsevää eroa (Liite 4, Ku-

vio 7). 
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Summamuuttuja 7 keskittyminen koulussa  

 36. Oppitunneilla minun on usein vaikea keskittyä oppiaineeseen 

 54. Jos olen päivällä väsynyt, on minun vaikeaa jaksaa koulussa 

 

Vastaajien kannalta positiivinen suunta vastauksille on 1 (eri mieltä). Suurin osa vastauksista 

sijoittui lähelle arvoa 3 (en osaa sanoa). Kaikkien vastaajien (N=317) keskiarvo oli 2,83 ja 

keskihajonta 0,939. Tämän tarkoitta sitä, että vastausten jakauma oli normaalijakauman mu-

kainen. 

 

Kuvio 10. Koulussa keskittymisen ryhmävertailu kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten välillä. 

 

Luokka-asteiden ryhmävertailussa ilmeni merkitsevä ero kuudes- (keskiarvo 2,62, keskiha-

jonta 0,87) ja yhdeksäsluokkalaisten välillä (keskiarvo 3,04, keskihajonta 0,96). T-testin pe-

rusteella t(315)= -4,02; p=0,000 kuviosta 10 selviää, että kuudesluokkalaisilla esiintyi enem-

män vastauksia lähellä arvoa 1 (eri mieltä). Kuudesluokkalaiset kokevat oman koulukeskit-

tymisensä olevan parempi kuin yhdeksäsluokkalaiset. 

 

T-testin perusteella t(315)= 3,008; p=0,003 myös sukupuolten välillä havaittiin merkitsevä 

ero koulussa keskittymisessä. Tyttöjen vastausten perusteella (keskiarvo 2,99, keskihajonta 

0,97) he kokevat keskittymisensä olevan poikia (keskiarvo 2,67, keskihajonta 0,88) heikom-

paa ja he myös kokevat päiväväsymyksen haittaavan koulussa jaksamista (Liite 4, Kuvio 8). 
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Kuvio 11. Käyttäytyminen, vastausten jakautuneisuus kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten vä-

lillä. 

 

Summamuuttuja 8 käyttäytyminen  

 39. Minun on usein vaikeaa kuunnella ja seurata opetusta tunneilla 

 58. Olen joskus kiusannut koulussa muita oppilaita 

 64. Opettaja on joutunut huomauttamaan minua koulussa käytökseni vuoksi useamman 

 kerran 

 

Tässä summamuuttujassa vastaajien kannalta positiivisin arvo on 1 (eri mieltä). Sekä kuu-

des- että yhdeksäsluokkalaisilla vastaukset jakautuivat suurimmaksi osaksi lähelle arvoa 2 

(jokseenkin eri mieltä). Kaikkien vastaajien keskiarvoksi muodostui 2,04 ja keskihajonnaksi 

0,89. Mann-Whitney U-testi osoittaa, että luokka-asteiden välillä ei tässä summamuuttujassa 

ole tutkimuksen kannalta merkitsevää eroa, sillä kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten jakaumat 

ovat samankaltaisia. 
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Vertasimme oppilaiden käyttäytymisen arvosanojen yhteyttä summamuuttujan 8 vastauk-

siin. Kuvion 12 laatikkojanoista on havaittavissa, että erinomaisen (10) ja kiitettävän (9) 

arvosanan käyttäytyjien vastaukset olivat lähellä arvoja 1,00 ja 2,00, jotka ovat tässä sum-

mamuuttujassa positiivisia arvoja. Hyvän arvosanan (8) käyttäytyjien vastaukset sijoittuvat 

arvon 2,00 molemmin puolin. Tyydyttävän arvosanan (7) käyttäytyjien vastauksissa havait-

tiin suurin hajonta. Heidän vastauksensa sijoittuivat arvojen 2,00 ja 4,00 välille, muodostaen 

keskiarvon lähelle arvoa 3,00. Kohtalaisen arvosanan (6) käyttäytyjien vastausten keskiarvo 

oli lähellä arvoa 3,00. Heikon käytösarvosanan (5) vastaajan keskiarvo summamuuttujan 8 

sisältämissä yksittäisissä muuttujissa oli 4,00. 

 

Vastaukset, jotka suuntautuvat arvoille 4,00 ja 5,00 ovat tässä summamuuttujassa vastaajan 

kannalta negatiivisia arvoja. Heikolla, kohtalaisella ja tyydyttävällä käytöksellä esiintyi 

enemmän ei-toivottujen arvojen suuntaisia vastauksia kuin hyvin, kiitettävästi ja erinomai-

sesti käyttäytyvillä. Aineiston perusteella arvosanojen 8, 9 ja 10 käyttäytyjät kuuntelevat ja 

seuraavat tunneilla paremmin, kiusaavat vähemmän eikä opettajan tarvitse huomauttaa heitä 

käytöksensä vuoksi (Liite 4, Taulukko 3). 

 

Kuvio 12. Oppilaiden käyttäytymisen arvosanojen yhteys summamuuttujaan 8 käyttäytymi-

nen.  
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Kuvio 13. Käyttäytymisen ryhmävertailu sukupuolten välillä. 

 

Mann-Whitney U-testin perusteella sukupuolten välillä on havaittavissa merkitsevä ero 

(U=15,277.000; p=0,001). Vastausten perusteella tytöt kokevat, että he jaksavat kuunnella 

ja seurata tunneilla poikia paremmin, kiusaavat vähemmän eikä opettaja joudu usein puut-

tumaan heidän käytökseensä. Pojilla vastaukset osoittivat opetuksen seuraamisen ja kuunte-

lemisen olevan hieman tyttöjä hankalampaa, kiusaamisen yleisempää ja opettajan toistuva 

puuttuminen oli myös pojilla tyttöjä yleisempää. 
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5.3 Nukkumista ja nukahtamista rajoittavat ja haittaavat tekijät  

 

Kolmas tutkimusongelmamme selvittää nukkumista ja nukahtamista haittaavia ja rajoittavia 

tekijöitä. Haittaavia tekijöitä tässä tutkimusongelmassa ovat energiajuomat ja niin kutsuttu 

ruutuaika. Ruutuajalla tarkoitetaan tässä yhteydessä television katselua, videopelaamista ja 

tietokoneen ääressä käytettyä aikaa. Vertaamme edellä mainittujen tekijöiden yhteyttä oppi-

laiden unen määrään ja nukkumistottumuksiin sekä koulumaailmaan. Tämän vertailun yh-

teydessä koulumaailmalla tarkoitetaan oppilaan keskiarvoa, käyttäytymistä sekä sosiaalisia 

suhteita koulussa. Tätä tutkimusongelmaa selvittäessä käytämme seitsemää eri summamuut-

tujaa. Alla on lueteltuna summamuuttujat ja niiden sisältämät yksittäiset muuttujat. 

 

Summamuuttuja 9 energiajuomien käyttö 

 47. Jos tunnen itseni päiväsaikaan väsyneeksi, juon silloin energiajuomia 

 48. Mielestäni energiajuoma auttaa jaksamaan ja se poistaa väsymyksen 

 51. Juon energiajuomia siksi, koska muutkin kaverini juovat niitä 

 52. En juo energiajuomia lainkaan 

 63. Mielestäni energiajuomat sopivat ikäiselleni lapselle / nuorelle 

 

Summamuuttuja 10 videopelaaminen 

 16. Pelaan tietokone- tai konsolipelejä päivittäin 

 17. Pelaan yli kaksi tuntia päivässä 

 

Summamuuttuja 11 myöhäinen television katselu 

 7. Katselen televisiota iltaisin klo 22.00 jälkeen 

 23. Valvon myöhään, koska katsomani televisio-ohjelmat näkyvät myöhään illalla 

 

Summamuuttuja 12 nukahtamisvaikeudet 

 9. Tunnen itseni aamuisin usein väsyneeksi 

 12. Minulla on vaikeuksia nukahtamisessa lähes joka ilta 

 

Summamuuttuja 13 energiajuomat ja tietokoneaika illalla 

 8. Käytän tietokonetta iltaisin klo 22.00 jälkeen 

 43. Saan juoda energiajuomia kotona ilman, että huoltajani puuttuvat siihen 
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Summamuuttuja 14 kiusaaminen 

 58. Olen joskus kiusannut koulussa muita oppilaita 

 59. Minua on joskus kiusattu koulussa 

 

Summamuuttuja 15 kaverit ja vireystila 

 28. Nukuttuani pitkät yöunet, olen aamulla virkeä 

 57. Koulussa minulla on paljon kavereita 
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Kuvio 14. Energiajuomien käyttö, kaikki vastaajat. 

 

Summamuuttuja 9 energiajuomien käyttö 

 47. Jos tunnen itseni päiväsaikaan väsyneeksi, juon silloin energiajuomia 

 48. Mielestäni energiajuoma auttaa jaksamaan ja se poistaa väsymyksen 

 51. Juon energiajuomia siksi, koska muutkin kaverini juovat niitä 

 52. En juo energiajuomia lainkaan 

 63. Mielestäni energiajuomat sopivat ikäiselleni lapselle / nuorelle 

 

Summamuuttujan 9 sisältämä yksittäinen muuttuja 52. En juo energiajuomia lainkaan sai 

rotatoidussa faktorimatriisissa negatiivisen arvon. Tästä johtuen käänsimme sen positii-

viseksi, jotta se on summamuuttujan muiden yksittäisten muuttujien suuntainen. Tässä sum-

mamuuttujassa vastaajan kannalta positiivinen arvo on 1 (eri mieltä). Kuviosta 14 on havait-

tavissa, että oppilaiden keskuudessa energiajuomien käyttö on suhteellisen vähäistä. Mann-

Whitney U-testin perusteella luokka-asteiden välillä ei energiajuomien käytön ryhmävertai-

lussa ollut merkitsevää eroa (Liite 5, Kuvio 9). 
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Kuvio 15. Energiajuomien käytön ryhmävertailu sukupuolten välillä. 

 

Sukupuolten välisessä ryhmävertailussa tyttöjen ja poikien välillä löytyi merkitsevä ero 

(U=14,995.500; p=0,002). Pojilla energiajuomien käyttö on yleisempää. Tämä havainto on 

yhdistettävissä aikaisempaan tutkimustietoon, jonka mukaan pojat käyttävät energiajuomia 

tyttöjä enemmän (Huhtinen & Rimpelä, 2013). 

 

Energiajuomien käytöllä löytyi mielenkiintoinen yhteys oppilaiden keskiarvoon ja käytös-

numeroon. Aineistosta on havaittavissa, että hyvän, kiitettävän ja erinomaisen käytösarvo-

sanan saaneiden oppilaiden keskuudessa energiajuomien käyttö oli vähäisempää kuin tyy-

dyttävän, kohtalaisen ja heikon käytösarvosanan oppilailla. Samankaltainen ilmiö on havait-

tavissa myös verrattaessa energiajuomien käytön yhteyttä oppilaiden keskiarvoon (Liite 5, 

Kuvio 10). Aikaisemman tutkimustiedon perusteella energiajuomien päivittäinen käyttö on 

yhdistettävissä häiriökäyttäytymisen oireisiin (Huhtinen & Rimpelä, 2013). 
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Kuvio 16. Videopelaamisen esiintyvyys, kaikki vastaajat. 

 

Summamuuttuja 10 videopelaaminen 

 16. Pelaan tietokone- tai konsolipelejä päivittäin 

 17. Pelaan yli kaksi tuntia päivässä 

 

Summamuuttujassa 10 vastaajien kannalta positiivisia arvoja ovat lähelle arvoa 1 (eri mieltä) 

sijoittuvat arvot. Kuvio 16 on oikealle vino ja se tarkoittaa, että suurin osa vastaajista kieltää 

pelaavansa tietokone ja konsolipelejä päivittäin tai yli kaksi tuntia päivässä. Luokka-asteiden 

ryhmävertailussa ei ilmennyt tutkimuksen kannalta merkittävää eroa tietokone- ja konsoli-

pelaamisen suhteen (Liite 5, Kuvio 11). 
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Kuvio 17. Videopelaamisen ryhmävertailu sukupuolten välillä. 

 

Videopelaamisen ryhmävertailussa sukupuolten välillä löytyi Mann-Whitney U-testin pe-

rusteella merkitsevä ero (U=20,015.500; p=0,000). Kuviosta 17 on havaittavissa, että pojat 

pelaavat tietokone- tai konsolipelejä tyttöjä enemmän. Tytöillä kuvio on vahvasti oikealle 

vino, mikä kertoo siitä, että tyttöjen keskuudessa pelaaminen on selvästi harvinaisempaa 

kuin pojilla. 
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Summamuuttuja 11 myöhäinen television katselu 

 7. Katselen televisiota iltaisin klo 22.00 jälkeen 

 23. Valvon myöhään, koska katsomani televisio-ohjelmat näkyvät myöhään illalla 

 

Summamuuttujassa 11 vastaajien kannalta positiivisia arvoja ovat lähelle arvoa 1 (eri mieltä) 

sijoittuvat arvot. Kaikkien vastaajien keskuudessa myöhäinen television katselu on melko 

vähäistä (keskiarvo 2,70, keskihajonta 1,21) (Liite 5, Kuvio 12). T-testin perusteella luokka-

asteiden välinen ryhmävertailu ei antanut merkitsevää eroa myöhäisen television katselun 

summamuuttujassa (Liite 5, Taulukko 4). 

 

T-testin perusteella myöhäisessä television katselussa tyttöjen (keskiarvo 2,34, keskihajonta 

1,17) ja poikien (keskiarvo 3,07, keskihajonta 1,15) välillä on havaittavissa merkitsevä ero 

t(315)= -5,56; p=0,000. Kuviosta 18 on havaittavissa, että tytöillä (mediaani 2,00) myöhäi-

nen television katselu on vähäisempää kuin pojilla (mediaani 3,00). 

 

 

Kuvio 18. Myöhäisen television katselun ryhmävertailu sukupuolten välillä. 
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Kuvio 19. Nukahtamisvaikeudet, jakautuneisuus kaikkien vastaajien kesken. 

 

Summamuuttuja 12 nukahtamisvaikeudet 

 9. Tunnen itseni aamuisin usein väsyneeksi 

 12. Minulla on vaikeuksia nukahtamisessa lähes joka ilta 

 

Summamuuttujassa 12 selvitimme nukahtamisvaikeuksia ja niiden yhteyttä aamuväsymyk-

seen. Vastaajan kannalta positiivisia arvoja ovat lähelle arvoa 1 (eri mieltä) sijoittuvat arvot. 

Kuviosta 19 selviää, että kaikkien vastanneiden kesken arvoja löytyy jokaiselta osa-alueelta 

arvojen 1–5 välillä. Kuvion perusteella voimme todeta, että oppilaat kokevat summamuut-

tujaan 12 vastaamisen vaikeaksi. Kuvion jakauma on normaalisti jakautunut ja arvoa 3 (en 

osaa sanoa) ilmenee vastauksista suhteellisen paljon. Sukupuolten välisessä vertailussa ei t-

testin perusteella löytynyt tutkimuksen kannalta merkitsevää eroa (Liite 5, Taulukko 5). 
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Kuvio 20. Luokka-asteiden välinen ryhmävertailu summamuuttujassa 12 nukahtamisvaikeu-

det. 

 

Summamuuttujan 12 luokka-asteiden välisessä ryhmävertailussa havaittiin t-testin perus-

teella tutkimuksen kannalta merkitsevä ero t(315)= -4,167; p=0,000. Kuudesluokkalaisilla 

(keskiarvo 2,47, keskihajonta 1,01) ilmenee yhdeksäsluokkalaisia (keskiarvo 2,95, keskiha-

jonta 1,02) vähemmän toistuvia nukahtamisvaikeuksia ja usein esiintyvää aamuväsymystä. 

Tämä tulos on yhdistettävissä aikaisempiin tutkimustuloksiin, joiden mukaan lapsen uni-

rytmi viivästyy murrosiän kynnyksellä johtuen hormonaalisista syistä (Martikainen & Saa-

renpää-Heikkilä, 2003). 
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Kuvio 21. Energiajuomien käyttö kotona ja tietokoneaika myöhään illalla, kaikki vastaajat. 

 

Summamuuttuja 13 energiajuomat ja tietokoneaika illalla 

 8. Käytän tietokonetta iltaisin klo 22.00 jälkeen 

 43. Saan juoda energiajuomia kotona ilman, että huoltajani puuttuvat siihen 

 

Summamuuttujassa 13 energiajuomat ja tietokoneaika illalla selvitimme myöhäiseen iltaan 

ajoittuvan tietokoneen käytön ja energiajuomien nauttimisen kotona yhteyttä toisiinsa. Sum-

mamuuttujassa vastaajan kannalta positiivisia arvoja ovat lähelle 1 (eri mieltä) sijoittuvat 

arvot. Kuviosta 21 on havaittavissa, että suurin osa kaikista vastaajista ei käytä tietokonetta 

iltaisin kello 22.00 jälkeen, eivätkä he myöskään saa juoda energiajuomia kotonaan ilman, 

että huoltajat siihen puuttuvat. Pieni osa vastauksista sijoittui arvojen 4 (jokseenkin samaa 

mieltä) ja 5 (samaa mieltä) lähelle. Osa vastaajista käyttää tietokonetta myöhään illalla ja saa 

juoda energiajuomia kotonaan ilman huoltajien puuttumista asiaan.  
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Kuvio 22. Luokka-asteiden välinen ryhmävertailu summamuuttujassa 13 energiajuomat ja 

tietokoneaika illalla. 

 

Mann-Whitney U-testin perusteella luokka-asteiden välinen ryhmävertailu osoittaa, että yh-

deksäsluokkalaisten vastauksissa ilmenee selvästi kuudesluokkalaisia enemmän tietokoneen 

käyttöä myöhäisilloissa sekä huoltajien piittaamattomuutta lasten energiajuomien käyttöön 

(U=18,226.500; p=0.000). Sukupuolten välinen ryhmävertailu summamuuttujassa 13 ei an-

tanut tutkimuksen kannalta merkitsevää eroa (Liite 5, Kuvio 13).  
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Kuvio 23. Kiusaaminen, kaikki vastaajat. 

 

Summamuuttuja 14 kiusaaminen 

 58. Olen joskus kiusannut koulussa muita oppilaita 

 59. Minua on joskus kiusattu koulussa 

 

Summamuuttujassa 14 tutkimme kiusaamisen esiintyvyyttä koulumaailmassa. Tässä sum-

mamuuttujassa vastaajien kannalta positiivisia arvoja ovat lähelle arvoa 1 (eri mieltä) sijoit-

tuvat arvot. Kuvion 23 histogrammi on oikealle vino, tästä on havaittavissa, että suurin osa 

oppilaista ei koe kiusanneensa ja tulleensa kiusatuksi kovin usein. Kuvion mediaani 2,00 

asettuu vastausvaihtoehdon 2 (jokseenkin eri mieltä) kohdalle. Mann-Whitney U-testin pe-

rusteella luokka-asteiden välinen ryhmävertailu ei antanut tutkimuksen kannalta merkitsevää 

eroa summamuuttujassa 14 (Liite 5, Kuvio 14). 
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Kuvio 24. Sukupuolten välinen ryhmävertailu summamuuttujassa 14 kiusaaminen. 

 

Sukupuolten välinen ryhmävertailu summamuuttujassa 14 antoi Mann-Whitney U-testin pe-

rusteella tutkimuksen kannalta merkitsevän eron (U=14,954.000; p=0.003). Kuviosta 24 on 

havaittavissa, että kiusaaminen ja kiusatuksi joutumisen kokeminen on pojilla yleisempää 

kuin tytöillä. 
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Kuvio 25. Vireystilan ja kavereiden määrän yhteys, kaikki vastaajat.  

 

Summamuuttuja 15 kaverit ja vireystila 

 28. Nukuttuani pitkät yöunet, olen aamulla virkeä 

 57. Koulussa minulla on paljon kavereita 

 

Summamuuttujassa 15 selvitimme oppilaiden vireystilan ja sosiaalisten suhteiden yhteyttä. 

Tässä summamuuttujassa vastaajan kannalta positiivisia arvoja ovat lähelle arvoa 5 (samaa 

mieltä) sijoittuvat arvot. Kuvio 25 on vasemmalle vino ja kuvion mediaani on 4,00, joka 

vastaa vastausarvoa 4 (jokseenkin samaa mieltä). Kuvion histogrammista voidaan havaita, 

että suurin osa oppilaista kokee heillä olevan koulussa paljon kavereita ja he kokevat ole-

vansa aamulla virkeitä nukuttuaan riittävän pitkät yöunet. Mann-Whitney U-testin perus-

teella ei summamuuttujan 15 sukupuolten välisessä ryhmävertailussa ollut tutkimuksen kan-

nalta merkitsevää eroa (Liite 5, Kuvio 15). 
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Kuvio 26. Luokka-asteiden välinen vertailu summamuuttujassa 15 kaverit ja vireystila. 

 

Mann-Whitney U-testin perusteella summamuuttujassa 15 luokka-asteiden välillä havaittiin 

tutkimuksen kannalta merkitsevä ero (U=10,053.500; p=0.002). Kuviosta 26 selviää, että 

kuudesluokkalaisilla esiintyy yhdeksäsluokkalaisia enemmän vastauksia arvoilla 4 ja 5. 

Tämä tarkoittaa, että kuudesluokkalaiset kokevat olevansa aamuisin virkeämpiä nukuttuaan 

pitkät yöunet. He myös kokevat, että heillä on yhdeksäsluokkalaisia enemmän kavereita kou-

lussa. Päätimme verrata sosiaalisia suhteita koulussa yöunen pituuteen, koska unenpuutteen 

tiedetään aiheuttavan lapselle muun muassa äkkipikaisuutta ja ärtyneisyyttä. Tutkimusai-

neistomme perusteella voimme todeta, että riittävän pitkä yöuni ja sen takaama hyvä vireys-

tila ovat yhteydessä sosiaalisten suhteiden ylläpitoon koulumaailmassa. 
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5.4 Huoltajien ja kodin yhteys nukkumiseen ja unen määrään 

 

Neljäs tutkimusongelmamme selvittää huoltajien valvonnan sekä kodin yhteyttä lapsen nuk-

kumiseen ja unen määrään. Koti on paikka, jossa lapsi nukkuu ja uniympäristön vaikutuk-

silla voi olla suuri merkitys ihmisen nukahtamiseen iästä riippumatta. Lapsilla unirytmin 

säännöllisyys on tärkeää, sillä lapsuusiässä opittu hyvä ja säännöllinen unirytmi luo pohjan 

tulevaisuuden nukkumistavoille. Tässä tutkimusongelmassa selvitämme vanhempien, huol-

tajien ja kotien suhtautumista lastensa nukkumistottumuksiin oppilaiden itsensä kokemana. 

Tämän tutkimusongelman yksittäisissä muuttujissa oppilailta on tutkittu heidän omia nuk-

kumistottumuksia sekä kodissa mahdollisesti asetettuja nukkumistapoja- ja aikatauluja. Alla 

on lueteltuna summamuuttuja sekä sen sisältämät yksittäiset muuttujat, joiden avulla selvi-

timme tätä tutkimusongelmaa. 

 

Summamuuttuja 16 nukkumaanmenoaika 

 6. Minulle on kotona asetettu nukkumaanmenoaika 

 11. Olen usein vielä hereillä, vaikka vanhempani ovat jo menneet nukkumaan 

 24. Vanhempani / huoltajani puuttuvat siihen, jos valvon myöhään 

 32. Minun on oltava menossa nukkumaan viimeistään klo 23.00 

 42. Huoltajani huolehtivat, että menen nukkumaan riittävän ajoissa 

 49. Huoltajani eivät juuri koskaan puutu nukkumaanmenoaikoihini 
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Kuvio 27. Summamuuttuja 16 nukkumaanmenoaika, kaikki vastaajat. 

 

Summamuuttuja 16 nukkumaanmenoaika 

 6. Minulle on kotona asetettu nukkumaanmenoaika 

 11. Olen usein vielä hereillä, vaikka vanhempani ovat jo menneet nukkumaan 

 24. Vanhempani / huoltajani puuttuvat siihen, jos valvon myöhään 

 32. Minun on oltava menossa nukkumaan viimeistään klo 23.00 

 42. Huoltajani huolehtivat, että menen nukkumaan riittävän ajoissa 

 49. Huoltajani eivät juuri koskaan puutu nukkumaanmenoaikoihini 

 

Summamuuttujan 16 sisältämät yksittäiset muuttujat 11. Olen usein vielä hereillä, vaikka 

vanhempani ovat jo menneet nukkumaan sekä 49. Huoltajani eivät juuri koskaan puutu nuk-

kumaanmenoaikoihini saivat rotatoidussa faktorimatriisissa negatiivisen arvon. Nämä yksit-

täiset muuttujat jouduttiin kääntämään summamuuttujan 16 muiden yksittäisten muuttujien 

kanssa samansuuntaisiksi, negatiivisesta positiiviseksi. Tämän jälkeen summamuuttujan 

kaikki arvot ovat samansuuntaisia. Vastaajan kannalta positiivisimpia arvoja ovat lähelle ar-

voa 5 (samaa mieltä) sijoittuvat arvot. Kuviosta 27 selviää, että kaikkien vastanneiden nuk-

kumaanmenoaika jakautuu miltei kokonaan normaalijakauman mukaisesti, keskiarvon ol-

lessa 2,93 ja keskihajonnan 0,99. 
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Kuvio 28. Luokka-asteiden välinen ryhmävertailu summamuuttujassa 16. 

 

T-testin perusteella nukkumaanmenoajan ryhmävertailussa luokka-asteiden välillä löytyi 

tutkimuksen kannalta merkitsevä ero t(310,5)= 10,360; p=0,000. Kuviosta 28 selviää, että 

kuudesluokkalaisten vastaukset ovat lähempänä positiivisia arvoja 4 (jokseenkin samaa 

mieltä) ja 5 (samaa mieltä), heidän vastaustensa mediaanin ollessa 3,50. Yhdeksäsluokka-

laisten vastaukset jakautuivat selvästi kauemmas arvoilta 4 ja 5 kuin kuudesluokkalaisilla, 

yhdeksäsluokkalaisten mediaanin ollessa 2,33. 

 

Vastauksien tuloksista voidaan tulkita, että kuudesluokkalaiset menevät yhdeksäsluokkalai-

sia aikaisemmin nukkumaan ja että heidän huoltajansa valvovat lastensa nukkumaanmeno-

aikoja yhdeksäsluokkalaisten huoltajia tiukemmin. Havainnot tukevat murrosikään liittyvää 

nukahtamisajankohdan viivästymistä, joka johtuu hormonaalisista syistä. Tämän tiedetään 

olevan luonnollinen ilmiö murrosiässä. (Martikainen & Saarenpää-Heikkilä, 2003.) 

 

Tuloksiin voi vaikuttaa myös yhdeksäsluokkalaisten itsenäisen toiminnan lisääntyminen. 

Tällä tarkoitetaan tässä yhteydessä sitä, että yhdeksäsluokkalainen voi itse tuntea olevansa 

tarpeeksi kypsä huolehtimaan omasta nukkumaanmenostaan. Myös murrosikään liittyvä 

auktoriteettien vastustaminen voi osaltaan vaikuttaa lapsen nukkumaanmenoaikoihin. Suku-

puolten välisessä nukkumaanmenoaikojen ryhmävertailussa ei ilmennyt tutkimuksen kan-

nalta merkitsevää eroa (Liite 6, Taulukko 6). 
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5.5 Tietoisuus yöunen merkityksestä 

 

Viides tutkimusongelmamme selvittää oppilaiden tietoisuutta yöunen tärkeydestä ja sitä, 

kuinka paljon he ovat saaneet koulussa tietoa riittävästä yöunesta. Tutkimusongelman sum-

mamuuttujassa 17 selvitämme, kuinka tietoisia oppilaat ovat yöunen merkityksestä ihmisen 

elämän perustarpeena. Summamuuttuja 18 pyrkii selvittämään oppilaiden koulussa saamaa 

tietoa yöunesta ja sen tärkeydestä. Koulussa on hyvät mahdollisuudet lisätä oppilaiden tie-

toutta unen tärkeydestä. Terveystiedon opetuksen lisäksi unen ja terveellisten elämäntapojen 

tärkeyttä tulee korostaa ja sitä on mahdollista integroida muihin oppiaineisiin ja koulun ar-

keen. Tässä tutkimusongelmassa käytämme kahta eri summamuuttujaa, jotka sisältävät yh-

teensä 5 yksittäistä muuttujaa. Alla on lueteltuna tutkimusongelman summamuuttujat ja nii-

den sisältämät yksittäiset muuttujat. 

 

Summamuuttuja 17 tieto yöunen merkityksestä 

 4. Tiedän, että riittävän pitkä yöuni on todella tärkeää ikäiselleni ihmiselle 

 21. Riittävä yöuni on tärkeää ikäiselleni lapselle / nuorelle 

 26. Lyhyet yöunet lähes joka yö voivat olla terveydelleni haitallisia 

 

Summamuuttuja 18 koulussa saatu tieto yöunen merkityksestä 

3. Olen saanut koulussa riittävästi tietoa yöunen merkityksestä ja sen tärkeydestä 

61. Olen saanut koulussa riittävästi tietoa yöunen merkityksestä ihmiselle 

 

  



88 
 

 

Kuvio 29. Summamuuttuja 17 tieto yöunen merkityksestä, kaikki vastaajat. 

 

Summamuuttuja 17 tieto yöunen merkityksestä 

 4. Tiedän, että riittävän pitkä yöuni on todella tärkeää ikäiselleni ihmiselle 

 21. Riittävä yöuni on tärkeää ikäiselleni lapselle / nuorelle 

 26. Lyhyet yöunet lähes joka yö voivat olla terveydelleni haitallisia 

 

Summamuuttujassa 17 vastaajien kannalta positiivisia arvoja ovat lähelle arvoa 5 (samaa 

mieltä) sijoittuvat arvot. Kuvio 29 on voimakkaasti vasemmalle vino, mikä tarkoittaa sitä, 

että oppilaat kokevat olevansa hyvin tietoisia yöunen merkityksestä ja sen tärkeydestä kas-

vavalle lapselle ja nuorelle. Oppilaat tiedostavat lyhyiden yöunien haitallisuuden. Vastaus-

jakauman mediaani on 4,67 ja keskihajonta 0,69. Mann-Whitney U-testin perusteella ei il-

mennyt merkitsevää eroa luokka-asteiden eikä sukupuolten välisissä ryhmävertailuissa. 

(Liite 7, Kuvio 16). Tulosten perusteella voidaan todeta, että oppilaiden tietoisuus yöunen 

merkityksestä ja sen tärkeydestä ovat hyvällä tasolla oppilaan ikään tai sukupuoleen katso-

matta. 
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Kuvio 30. Summamuuttuja 18 koulussa saatu tieto yöunen merkityksestä, kaikki vastaajat. 

 

Summamuuttuja 18 koulussa saatu tieto yöunen merkityksestä 

 3. Olen saanut koulussa riittävästi tietoa yöunen merkityksestä ja sen tärkeydestä 

 61. Olen saanut koulussa riittävästi tietoa yöunen merkityksestä ihmiselle 

 

Summamuuttujassa 18 vastaajien kannalta positiivia arvoja ovat lähelle 5 (samaa mieltä) 

sijoittuvat arvot. Kuvion 30 histogrammi on vasemmalle vino, mikä tarkoittaa, että oppilaat 

ovat saaneet koulussa riittävästi tietoa yöunen tärkeydestä. Mann-Whitney U-testin perus-

teella ei ilmennyt merkitsevää eroa luokka-asteiden eikä sukupuolten välisessä ryhmävertai-

lussa. (Liite 8, Kuvio 17). 
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6 SUMMAMUUTTUJIEN JA MUUTTUJAPARIEN VÄLINEN VER-

TAILU 

 

 

 

Tekemämme kaikkien 18 summamuuttujan välisen korrelaatiomatriisin avulla saimme sel-

ville ne summamuuttujat, joita on tutkimuksen kannalta syytä vertailla keskenään. Korre-

laatiomatriisin muodostamiseen käytimme Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa rho, . 

(Liite 8, Taulukko 7). Kasvatustieteissä sekä ihmis- ja yhteiskuntatieteissä vahvat korre-

laatiot (>0,6) ovat yleensä melko harvinaisia. Kiinnitimme huomiota aineiston vahvimpiin 

korrelaatioihin, jotka tässä tapauksessa ovat Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen mu-

kaan keskivahvoja (itseisarvo 0,5–0,6). Kiinnitimme huomiota myös sellaisiin muuttujapa-

reihin, joilla emme odottaneet olevan yhteyttä. 

 

Tässä luvussa avaamme tutkimuksen kannalta merkitseviä muuttujapareja sekä sellaisia 

muuttujapareja, joiden vertailu antoi odottamattomia tuloksia, vaikka ne eivät vahvaa arvoa 

Spearmanin järjestyskorrelaatiossa saaneet.  Tekstissämme vertaillut summamuuttujat ovat 

korostettuina tulosten tulkitsemisen helpottamiseksi. Tuloksia tarkastellessa täytyy huomi-

oida, että arvojen edellä oleva miinus (-) -merkki ei kaikissa tapauksissa tarkoita negatiivista 

yhteyttä. Muuttujaparien sisältämien yksittäisten muuttujien suunta (tutkimuksen kannalta 

negatiivinen tai positiivinen) kyselylomakkeen asettelussa vaikuttaa lopulliseen tulokseen 

laskettaessa Spearmanin järjestyskorrelaatiokerrointa. Yksittäiset muuttujat voi tarvittaessa 

tarkistaa kyselylomakkeesta. (Liite 1a; Liite 2, Taulukko 1). 
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6.1 Nukkumaanmenon ajankohta ja säännöllisyys sekä niitä haittaavat tekijät 

 

Aikaisen nukkumaanmenon ja yöunen keston välillä havaittiin merkitsevä yhteys 

(**=p<0,01), arvon ollessa keskivahva (0,579**). Tulos on loogisesti perusteltavissa, sillä 

lapsen mennessä aikaisin nukkumaan, nukkuu hän yleensä automaattisesti pidemmät yöunet. 

Aikaisen nukkumaanmenon ja nukkumaanmenoajan vertailun välillä havaittiin myös 

merkitsevä yhteys, arvon ollessa keskivahva (0,517**). Myös tämä tulos on loogisesti ym-

märrettävä, sillä lapsen nukkumaanmenoajan ollessa säännöllinen ja huoltajien toimesta val-

vottu, tapahtuu nukkumaanmeno aikaisemmin. Yöunen keston ja nukkumaanmenoajan 

välisessä muuttujaparien vertailussa löytyi tutkimuksen kannalta merkitsevä yhteys 

(0,474**). Tuloksesta voidaan tulkita, että kotona valvottu ja säännöllinen nukkumaanme-

noaika vaikuttaa positiivisesti lapsen yöunen kestoon. 

 

Aikaisen nukkumaanmenon ja energiajuomien käytön sekä tietokoneen iltakäytön vä-

lisessä muuttujaparin vertailussa havaittiin merkitsevä negatiivinen yhteys (-0,522**). Tämä 

tarkoittaa sitä, että energiajuomien käyttö ja tietokoneen käyttö illalla viivästyttävät lapsen 

nukkumaanmenoaikaa. Energiajuomien käytön sekä tietokoneen iltakäytön ja nukku-

maanmenoajan välinen muuttujaparien vertailu antoi myös negatiivisen yhteyden (-

0,568**). Nukkumaanmenoaika viivästyy oppilailla, joilla energiajuomien käyttö ja tietoko-

neen iltakäyttö on muita vastaajia yleisempää. Energiajuomien käytön sekä tietokoneen 

iltakäytön välinen muuttujaparien vertailu antoi tutkimuksen kannalta merkitsevän tuloksen 

(0,459**). Energiajuomia käyttävillä lapsilla myös tietokoneen iltakäyttö on muita vastaajia 

yleisempää. Lisäksi energiajuomia käyttävillä vastaajilla ilmenee myöhäisempiä nukku-

maanmenoaikoja (-0,296**) sekä nukahtamisvaikeuksia (0,193**). 

 

Myöhäinen television katselu vaikuttaa negatiivisesti nukkumaanmenon ajankohtaan ja 

säännöllisyyteen (-0,270**) sekä nukkumaanmenoaikaan (-0,180**). Pääsääntöisesti ne 

vastaajat, jotka katsovat televisiota myöhään, menevät nukkumaan myöhemmin ja epäsään-

nöllisiin aikoihin. Myös iltaan ajoittuva tietokoneen käyttö vaikuttaa negatiivisesti yö-

unen kestoon (-0,425**). Oppilailla, jotka vastasivat pelaavansa tietokone- tai konsolipe-

lejä usein, ilmenee myös myöhäistä television katselua (0,317**) sekä energiajuomien 

käyttöä ja tietokoneen iltakäyttöä (0,192**) muita vastaajia enemmän. Aikaisempien tut-

kimustulosten mukaan myöhäinen nukkumaanmenon ajankohta ja nukahtaminen on hyvin 

usein yhdistettävissä jonkin sähköisen median osa-alueen käyttöön. (Palomäki et al., 2013). 
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Nukkumaanmenon oma-aloitteisuus ja säännöllisyys on vähemmän yleistä niiden vastaa-

jien keskuudessa, jotka kertovat käyttävänsä energiajuomia muita vastaajia enemmän 

(0,268**). Oppilaat, jotka vastausten perusteella kokevat kärsivänsä nukahtamisvaikeuk-

sista sekä tuntevat toistuvaa aamuväsymystä, nukkuvat lyhyempiä yöunia (-0,186**). Ly-

hyempien yöunien aiheuttajana olivat nukahtamisvaikeudet. 

 

Aikainen nukkumaanmeno sekä oppilaan nukkumaanmenon oma-aloitteisuus ja sään-

nöllisyys korreloivat merkitsevästi toisiaan (0,263**). Tuloksesta on havaittavissa, että nuk-

kumaanmenon suhteen oma-aloitteisesti toimivalla ja säännöllisiä nukkumaanmenoaikoja 

noudattavalla vastaajalla nukkumaanmenon ajankohta on aikaisempi. Pääsääntöisesti sään-

nöllisiä nukkumaanmenoaikoja noudattavat sekä hyvänlaatuisia ja pidempiä yöunia nukku-

vat oppilaat kokevat sosiaalisten suhteiden ylläpitämisen helpommaksi koulussa. 

 

Oppilaat, jotka kokevat vireystilansa hyväksi päiväsaikaan, vastasivat nukkuvansa riittävän 

pitkiä ja hyvälaatuisia yöunia. He myös vastasivat, että heillä on paljon kavereita kou-

lussa (0,328**). Oppilaat, jotka vastasivat kärsineensä nukahtamisvaikeuksista, kokevat 

päiväsaikaisen vireystilansa heikommaksi (-0,308**). 

 

Tutkimme koulussa saatua tietoa yöunen tärkeydestä. Suurin osa vastaajista kertoi saa-

neensa koulussa tietoa yöunen tärkeydestä. Tietoisuus korreloi yöunen kestoon positiivi-

sesti (0,196**). Kysyttäessä oppilailta yöunen merkityksen tärkeyttä, lähes kaikki vastaa-

jat tiedostivat yöunen tärkeyden. Vertailu yöunen tärkeyden tietoisuuden ja nukkumaan-

menoajan muuttujaparien välillä antoi tuloksen, jonka mukaan aikainen nukkumaanmeno 

on yleisempää vastaajilla, jotka ovat tietoisia yöunen merkityksestä (0,201**). Samankal-

taisia tuloksia havaittiin tutkittaessa oppilaiden tietoisuutta unen tärkeydestä ja sen yhtey-

destä yöunen kestoon. Vastauksista ilmeni, että säännöllisiä nukkumaanmenoaikoja nou-

dattavilla ja nukkumaanmenon suhteen oma-aloitteisesti toimivilla oppilailla tietoisuus 

yöunen merkityksestä ja tärkeydestä on keskimääräistä parempaa (0,331**). Paljon ener-

giajuomia käyttävien oppilaiden keskuudessa tietoisuus yöunen merkityksestä on vähäi-

sempää tai siihen suhtaudutaan välinpitämättömästi. (-0,373**). 
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6.2 Nukkumisen yhteys koulumenestykseen, huolellisuuteen ja käyttäytymiseen  

 

Koulumenestyksen ja huolellisuuden (0,327**) sekä käyttäytymisen (0,169**) havaittiin 

olevan paremmalla tasolla niillä oppilailla, jotka vastasivat menevänsä nukkumaan aikai-

semmin. Tulos tukee aikaisempaa tutkimushavaintoa, jonka mukaan lyhyempiä yöunia nuk-

kuvilla lapsilla ilmenee häiriökäyttäytymistä kuten impulsiivisuutta, ärtyneisyyttä, levotto-

muutta, väsymystä ja herkkyyttä (Park, 2012). 

 

Yöunen keston sekä koulumenestyksen ja huolellisuuden välisten muuttujaparien välinen 

vertailu osoitti, että pidempiä yöunia nukkuvat oppilaat menestyvät koulussa paremmin ja 

ovat huolellisempia (0,375**). Pidempiä yöunia nukkuvat oppilaat (0,332**) kokevat kes-

kittymisensä olevan parempaa kuin lyhyitä yöunia nukkuvilla. Oppilaat, joille keskittymi-

nen ja opetuksen seuraaminen koulussa eivät tuota ongelmia, kokevat olevansa huolellisia 

ja menestyvänsä koulussa hyvin (-0,357**). Saamme tulos on yhdistettävissä aikaisempaan 

tutkimustietoon. Unen tiedetään tukevan oppimista monin eri tavoin ja unella on havaittu 

olevan yhteyttä muistisuorituksiin (Härmä & Sallinen, 2004, s. 57). 

 

Oppilaat, jotka vastausten perusteella kokevat yöunensa laadun hyväksi, kokevat he myös 

menestyvänsä koulussa paremmin (0,328**). Positiivinen korrelaatio löytyi myös vertail-

taessa oppilaiden nukkumaanmenon oma-aloitteisuuden ja säännöllisyyden sekä koulu-

menestyksen ja huolellisuuden muuttujapareja. Havaitsimme oma-aloitteisuudella ja sään-

nöllisyydellä olevan positiivinen vaikutus koulussa menestymiseen ja huolellisuuteen 

(0,470**). Vertailu koulussa menestymisen ja huolellisuuden sekä käyttäytymisen muut-

tujaparien välillä osoitti, että hyvin koulussa menestyvillä ja huolellisilla oppilailla esiintyy 

vähemmän ei-toivottua käyttäytymistä (-0,577**). Vastausten perusteella keskittymisen 

vaikeuksista kärsivillä oppilailla ilmenee enemmän häiriökäyttäytymistä koulussa 

(0,396**). Myös nukahtamisvaikeuksilla löytyi tutkimuksen kannalta merkitsevä yhteys 

keskittymisvaikeuksiin koulumaailmassa (0,404**). Nämä tulokset ovat yhteydessä aikai-

sempaan tutkimustietoon, jonka mukaan unihäiriöistä johtuvilla lyhentyneillä ja huonolaa-

tuisilla yöunilla tiedetään olevan negatiivinen vaikutus koulumenestykseen ja käyttäytymi-

seen. Unihäiriöistä kärsivien oppilaiden koulumenestyksen on osoitettu olevan heikompaa. 

(Saarenpää-Heikkilä, 2007, s. 26–27). Hyvälaatuisella ja riittävällä unella on todistettu ole-

van oppimista ja luovuutta edistävä vaikutus (Härmä & Sallinen, 2004, s. 52–53). 
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6.2.1 Käyttäytyminen, ruutuaika illalla ja energiajuomien käyttö 

 

Koulumenestyksen ja huolellisuuden sekä energiajuomien käytön välisessä muuttujapa-

rin vertailussa havaittiin, että energiajuomien käyttö on vähäisempää koulussa hyvin menes-

tyvillä ja huolellisilla oppilailla (-0,525**). Energiajuomien käyttö, häiriökäyttäytymi-

nen ja keskittymisvaikeudet koulussa vaikuttivat negatiivisesti yöunen kestoon muuttuja-

parien välisessä vertailussa (-0,180**). Myös huonolaatuisen yöunen koettiin vaikuttavan 

negatiivisesti keskittymiseen (-0,276**) ja käyttäytymiseen (-0,318**). Havaitsimme huo-

nolaatuisella yöunella olevan yhteyttä myös energiajuomien käyttöön (-0,177**).  

 

Käyttäytymisen ja energiajuomien käytön välisen muuttujaparin vertailussa löytyi tutki-

muksen kannalta merkitsevä yhteys (0,483**). Energiajuomia enemmän käyttävillä oppi-

lailla ilmenee häiriökäyttäytymistä (-0,344**) sekä keskittymisen vaikeuksia (0,218**) 

useammin kuin niillä oppilailla, jotka vastasivat käyttävänsä energiajuomia harvoin tai eivät 

lainkaan. Aikaisemman tutkimustiedon mukaan energiajuomia päivittäin käyttävillä lapsilla 

ilmenee muun muassa ärtyneisyyttä sekä väsymystä 2–4 kertaa enemmän kuin lapsilla, jotka 

eivät käytä energiajuomia lainkaan (Huhtinen & Rimpelä, 2013). 

 

Myöhäisen television katselun sekä koulumenestyksen ja huolellisuuden välinen muut-

tujaparien vertailu osoittaa, että myöhäisellä television katselulla on lyhentävä vaikutus yö-

unen pituuteen. Tämä vaikuttaa vastausten perusteella heikentävästi myös koulumenestyk-

seen sekä huolellisuuteen. (-0,229**). Muita koulumenestykseen ja huolellisuuteen nega-

tiivisesti korreloivia muuttujia ovat nukahtamisvaikeudet (-0,352**), energiajuomien 

käyttö ja iltaan ajoittuva tietokoneen käyttö (-0,435**) sekä kiusaaminen (-0,276**). 

 

Vastausten perusteella myöhäisellä television katselulla löytyi yhteys oppilaiden häiriö-

käyttäytymiseen (0,265**). Häiriökäyttäytymisen esiintyvyyteen yhdistettäviä tekijöitä oli-

vat myös nukahtamisvaikeudet (0,329**) sekä energiajuomien käyttö ja iltaan ajoittuva 

tietokoneen käyttö (0,253**). Tulosten mukaan energiajuomien käyttö on yleisempää 

vastaajilla, jotka katsovat televisiota myöhään (0,310**) ja kärsivät nukahtamisvaikeuk-

sista (0,245**). Löysimme yhteyden aikaisempaan tutkimustietoon. Palomäki et al., (2013) 

mukaan usein sähköisen median palveluiden käyttö, kuten tietokoneen käyttö ja television 

katselu, viivästyttää nukkumaanmenoaikoja ja lyhentää näin ollen yöunia. 
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6.2.2 Kiusaaminen 

 

Vertailu käyttäytymisen ja kiusaamisen muuttujaparin välillä osoitti, että oppilaiden, joilla 

on vaikeuksia keskittyä ja seurata oppitunneilla, heidän keskuudessa kiusaaminen ja kiusa-

tuksi tuleminen ovat yleisempää (0,568**). Oppilaat, jotka vastasivat kiusanneensa tai tul-

leensa kiusatuksi, kokevat kärsineensä nukahtamisvaikeuksista sekä heikosta yöunen laa-

dusta (-0,201**). Tulos on loogisesti selitettävissä sillä kiusaaminen ja kiusatuksi tuleminen 

voivat painaa lapsen mieltä iltaisin ja häiritä lapsen unta sekä nukahtamista. 

 

Vertailtaessa oppilaiden päivän aikaista vireystilaa ja sen yhteyttä kiusaamiseen havaittiin 

muuttujaparien vertailussa yhteys, jonka mukaan ne oppilaat, jotka kokevat vireystilansa 

heikommaksi, kokevat myös kiusaamisen ja kiusatuksi tulemisen olevan yleisempää (-

0,164**). Nukahtamisvaikeuksien ja kiusaamisen muuttujaparien välinen vertailu antoi 

merkitsevän tuloksen (0,152**). Vastausten perusteella kiusaaminen on yhteydessä oppilaan 

nukahtamisvaikeuksiin. 

 

 

6.3 Summamuuttujien ulkopuoliset yksittäiset muuttujat 

 

Seuraavassa tarkastelemme niitä kyselylomakkeen yksittäisiä muuttujia, jotka eivät sopineet 

minkään tutkimusongelman summamuuttujiin SPSS-ohjelman faktorinanalyysien perus-

teella. Yksittäinen muuttuja 10. Viikonloppuisin saan valvoa kotona normaalia pidempään 

antoi vastausten perusteella tuloksen, jonka mukaan sekä kuudes- että yhdeksäsluokkalaiset 

saavat viikonloppuisin valvoa kotona normaalia pidempään (Liite 9, Kuvio 18). 

 

Yhdeksäsluokkalaisten keskuudessa pidempään valvominen on yleisempää kuin kuudes-

luokkalaisilla. Viikonloppuisin valvominen on hieman yleisempää pojilla kuin tytöillä kaik-

kien vastaajien keskuudessa (Kuvio 31). Vastausten perusteella saatu tulos on yhdistettävissä 

aikaisempaan tutkimustietoon, jonka mukaan 15-vuotiailla pojilla esiintyy myöhempään 

valvomista viikonloppuisin (Tynjälä & Kannas, 2004, s. 153). 
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Kuvio 31. Viikonloppuisin myöhään valvomisen vertailu luokka-asteiden ja sukupuolten vä-

lillä. 

 

Muuttujan 14. Valvomisen ei vaikuta menestymiseeni koulussa vastauksista voidaan tulkita, 

että suurin osa kaikista vastaajista ei koe mahdollisen valvomisen vaikuttavan koulumenes-

tykseen (mediaani 4,00, keskihajonta 1,26). Tulosta tarkastellessa täytyy muistaa se, että 

kysymykseen vastatessaan oppilas, joka ei valvo yleensäkään myöhään, oletettavasti vastaa 

kysymykseen arvon 5 (samaa mieltä) suuntaisesti. 
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Muuttujan 15. Juon kahvia päivittäin tulokset osoittavat, että kahvinjuonti on kaikkien vas-

taajien keskuudessa melko vähäistä (mediaani 1,00, keskihajonta 1,50). Luokka-asteiden ja 

sukupuolten välisessä ryhmävertailussa ilmeni, että yhdeksäsluokkalaisilla päivittäinen kah-

vinjuonti oli kuudesluokkalaisia yleisempää ja pojat joivat kahvia tyttöjä enemmän (Kuvio 

32). 

 

 

Kuvio 32. Päivittäisen kahvinjuonnin ryhmävertailu luokka-asteiden ja sukupuolten välillä. 
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Muuttuja 19. Koulun alkaessa kello 8.00 minulla ei ole vaikeuksia herätä riittävän aikaisin 

antoi tulokset, joista ei ole saatavissa yleispätevää vastausta (keskiarvo 3,17, keskihajonta 

1,44). Kuviosta 33 voidaan tulkita, että osa vastaajista ei koe vaikeuksia herätessään aikaisin 

kello kahdeksan alkavaan koulupäivään. Kun taas hieman suurempi osa vastaajista kokee 

heräämisen melko vaikeaksi. Hyvin harva oppilas vastasi 3 (en osaa sanoa), vaikka vastaus-

ten keskiarvo oli lähellä arvoa 3. 

 

 

Kuvio 33. Muuttujan 19. Koulun alkaessa kello 8.00 minulla ei ole vaikeuksia herätä riittä-

vän aikaisin jakautuneisuus, kaikki vastaajat. 

 

Sukupuolten välisessä vertailussa havaittiin, että pojat (mediaani 4,00, keskihajonta 1,38) 

eivät kokeneet heräämisen olevan vaikeaa niin usein kuin tytöt (mediaani 3,00, keskihajonta 

1,47). Luokka-asteiden välinen vertailu osoitti, että yhdeksäsluokkalaiset (mediaani 2,00, 

keskihajonta 1,48) kokivat heräämisen kuudesluokkalaisia (mediaani 4,00, keskihajonta 

1,31) vaikeammaksi. 
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Muuttuja 22. Jos olen nukkunut lyhyet yöunet, saatan olla sen vuoksi ärtyisä mittasi oppilai-

den omaa tuntemusta siitä, kuinka yöunen pituus vaikuttaa heidän mielialaansa. Vastauksista 

ilmeni, että yhdeksäsluokkalaiset kokevat olevansa ärtyisiä lyhyen yöunen seurauksena (me-

diaani 4,00). Kuudesluokkalaisilla ilmiö ei ole tutkimustulosten perusteella yhtä voimakas 

(mediaani 3,00). Sukupuolten välinen vertailu osoitti, että tytöt (mediaani 4,00) kokevat ly-

hyiden yöunien lisäävän ärtyneisyyttä poikia (mediaani 3,00) enemmän. Tulos on yhdistet-

tävissä aikaisempaan tutkimustietoon siitä, että unenpuute voi aiheuttaa lapsessa muun mu-

assa ärtyneisyyttä, impulsiivisuutta sekä äkkipikaisuutta (Park, 2012). 

 

Muuttuja 29. Nukun päiväunet, jos olen päivällä väsynyt mittasi vastaajien päiväunien esiin-

tyvyyttä sekä mahdollista päiväväsymystä. Vastausten perusteella suurin osa kaikista vas-

taajista (mediaani 2,00, keskihajonta 1,50) ei nuku päiväunia. Luokka-asteiden välinen ver-

tailu osoitti, että päiväunien nukkuminen on yhdeksäsluokkalaisten (mediaani 3,00) keskuu-

dessa kuudesluokkalaisia (2,00) yleisempää. Verrattaessa tulosta Tynjälän ja Kannaksen 

(2004) saamiin tuloksiin on havaittavissa, että osa yläkoululaisista kertoo nukkuvansa päi-

väunia. Päiväunien tarve on suora viesti siitä, että yöunen määrä ei ole ollut riittävä (Tynjälä 

& Kannas, 2004, s. 151–152). Sukupuolten välisessä vertailussa ei löytynyt merkitsevää 

eroa. 

 

Kuvio 34. Muuttujan 29. Nukun päiväunet, jos olen päivällä väsynyt, luokka-asteiden väli-

nen vertailu. 
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Muuttuja 30. Harrastan hengästymiseen asti johtavaa liikuntaa päivittäin mittasi oppilaiden 

fyysistä aktiivisuutta. Liikunnalla ja sopivalla fyysisellä rasituksella tiedetään olevan unta ja 

nukahtamista parantava vaikutus. Suurin osa kaikista vastaajista (mediaani 4,00, keskiha-

jonta 1,25) kertoi harrastavansa jonkinlaista liikuntaa päivittäin. Luokka-asteiden välinen 

vertailu osoitti, että kuudesluokkalaiset (mediaani 5,00) harrastavat yhdeksäsluokkalaisia 

(mediaani 4,00) enemmän liikuntaa päivittäin. Sukupuolten välillä ryhmävertailusta selvisi, 

että pojat (mediaani 5,00) harrastavat päivittäistä liikuntaa hieman tyttöjä (mediaani 4,00) 

enemmän. 

 

 

Kuvio 35. Muuttujan 30. Harrastan hengästymiseen asti johtavaa liikuntaa päivittäin ryh-

mävertailut luokka-asteiden ja sukupuolten välillä. 

 

Yksittäinen muuttuja 33. minulle ei ole kotona asetettu tarkkaa nukkumaanmenoaikaa mit-

tasi kotona valvottua nukkumaanmenoa sekä nukkumaanmenoaikaa. Vastausten perusteella 

voidaan todeta, että suurin ero ilmeni luokka-asteiden välisessä vertailussa. Yhdeksäsluok-

kalaisilla (mediaani 5,00) kotona asetettu tarkka nukkumaanmenoaika ei toteudu kovin 

usein. Kuudesluokkalaisilla (mediaani 3,00) kotona asetettu nukkumaanmenoaika on sel-

västi yhdeksäsluokkalaisia yleisempää (Liite 9, Kuvio 19). Sukupuolten välisessä vertailussa 

ei ilmennyt suuria eroja, poikien mediaanin ollessa 3,50 ja tyttöjen 4,00.  

 

Muuttuja 40. Aamuisin herään kouluun omatoimisesti esimerkiksi herätyskellon avulla an-

tamien tulosten perusteella omatoiminen herääminen on hyvin yleistä kaikkien vastaajien 

kesken (mediaani 5,00, keskihajonta 1,40). Yhdeksäsluokkalaiset (mediaani 5,00) toimivat 



101 
 

heräämisen suhteen kuudesluokkalaisia (mediaani 4,00) omatoimisemmin. Sukupuolten vä-

linen vertailu osoitti, että tytöt (mediaani 5,00) ovat poikia (mediaani 4,00) omatoimisempia. 

 

Muuttuja 41. Huoltajani herättävät minut aamuisin kouluun toimii tässä tapauksessa vasta-

mittarina muuttujalle 40. Vastamittarin avulla pyrimme selvittämään oppilaiden vastausten 

yhtäläisyyksiä. Kaikkien vastaajien mediaani muuttujassa 41 on 2,00. Tämä tarkoittaa sitä, 

että tavallisimmin oppilaat heräävät aamuisin ilman huoltajien puuttumista. Tulos vahvistaa 

edellisen muuttujan 40 antamia tuloksia. Myös luokka-asteiden ja sukupuolten välisten ver-

tailujen tulokset olivat hyvin samankaltaisia muuttujan 40 tulosten kanssa. Kuten muuttu-

jassa 40 myös muuttujassa 41 yhdeksäsluokkalaisilla ja tytöillä omatoimisuus heräämisen 

suhteen on yleisempää.  

 

Muuttuja 53. Tiedän, että useimmat energiajuomat sisältävät runsaasti kofeiinia tauriinia ja 

sokeria mittasi oppilaiden tietoisuutta energiajuomien sisältämistä aineista. Tulosten perus-

teella kaikki vastaajat (mediaani 5,00, keskihajonta 0,90) ovat hyvin tietoisia energiajuomien 

sisältävän edellä mainittuja ainesosia. Tietoisuus ei kuitenkaan tarkoita sitä, että oppilaat 

tietävät energiajuomien sisältämien ainesosien mahdolliset vaikutukset ihmisen elimistölle. 

Myös väittämän asettelu vaikuttaa tuloksiin. Tietoisuuden mittaamiseen parempi keino olisi 

käyttää avointa kysymystä, jossa vastaajat joutuvat nimeämään kolme energiajuomien ylei-

sintä ainesosaa. Sukupuolten ja luokka-asteiden välillä ei löytynyt merkitseviä eroja. 

 

Kuvio 36. Oppilaiden tietoisuus energiajuomien sisältämistä aineista. 
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Muuttuja 55. Olen sairastellut ja ollut sairauden takia pois koulusta useita päiviä mittasi 

vastaajien yleistä terveydentilaa. Tulosten perusteella kaikki vastaajat (mediaani 2,00, kes-

kihajonta 1,35) kokevat sairastaneensa vähän ja olleensa sairauden takia pois koulusta vain 

vähän. Sekä luokka-asteiden että sukupuolten välisissä ryhmävertailuissa ei ilmennyt mer-

kitseviä eroja. 

 

Muuttuja 65. Kyselyä tehdessäni tunsin oloni virkeäksi mittasi oppilaiden sen hetkistä vi-

reystilaa. Vastamittarina tälle muuttujalle oli muuttuja 66. Minulla oli vaikeuksia keskittyä 

kyselyyn. Muuttujan 65 vastausten perusteella kaikki vastaajat (mediaani 4,00, keskihajonta 

1,34) tunsivat olonsa suurimmaksi osaksi virkeäksi. Luokka-asteiden ja sukupuolten välillä 

vertailussa ei ilmennyt suuria eroja. Vastamittarin, muuttujan 66 vastaukset olivat pääsään-

töisesti ennalta arvattavissa muuttujan 65 tulosten perusteella. Sekä muuttujassa 65 että 66 

kuudesluokkalaiset saivat hieman parempia arvoja yhdeksäsluokkalaisiin verrattuna.  

 

 

Kuvio 37. Luokka-asteiden välinen vertailu muuttujissa 65 ja 66. 

 

Tutkimuksen kannalta muuttujien 65 ja 66 tulokset ovat positiivisia, sillä vastaajat tunsivat 

itsensä virkeiksi vastatessaan kyselyyn. Tämä viestii siitä, että oppilaat ovat jaksaneet kes-

kittyä kyselyyn vastaamiseen huolellisesti. Näin ollen aineiston voidaan tulkita olevan to-

denperäisempää oppilaiden kokemaan vireystilaan vedoten. 
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7 POHDINTA  

 

 

 

Valitsimme tutkimuksemme aiheeksi kouluikäisten lasten unen ja nukkumistottumukset, 

koska nykyään suomalaisten koululaisten keskuudessa väsymys, ylivilkkaus sekä keskitty-

mis- ja käyttäytymishäiriöt ovat yleistyneet runsaasti. Tulevina luokanopettajina ja kasvat-

tajina meitä kiinnostavat tämän ilmiön syyt, seuraukset ja etenkin niiden mahdollinen ehkäi-

seminen. Vallitsevan yhteiskunnan trendit liittyvät vahvasti tutkimaamme aiheeseen. Näillä 

trendeillä tarkoitamme nykyajan suuntauksen mukanaan tuomaan yhteiskunnan ympärivuo-

rokautista aukioloa. Enää ei oudoksuta iltarytmisyyttä, myöhään valvomista ja sitä, että il-

taisin ja öisin tehdään töitä. 

 

Tutkimuksemme teoriaosan tekoprosessin aikana etsimme aiheeseemme liittyviä julkaisuja 

kirjallisuudesta, sähköisistä artikkeleista, lehtien ja Internetin maailmasta sekä tieteellisistä 

julkaisuista. Tällä toiminnalla tähtäsimme mahdollisimman laajaan tietopohjaan sekä laa-

dukkaaseen lähteiden tulkitsemiseen ja siihen, että tutkimuksemme olisi kattava. Nykyisin 

monet tuoreet tieteelliset artikkelit ja julkaisut ovat helposti saatavilla sähköisesti esimer-

kiksi pdf-muodossa. Tutkimustamme tehdessä koimme sähköisten julkaisujen käyttämisen 

lähteinä tutkimuksemme teoriaosan kirjoittamista edistäväksi tekijäksi. 

 

Olemme huolissamme siitä, että nyky-yhteiskunnassa on tarjolla todella paljon erilaisia tuot-

teita ja virikkeitä, jotka edesauttavat ja lisäävät lasten ja nuorten valvomista. Näihin tuottei-

siin ja virikkeisiin voidaan katsoa kuuluvan erilaisia asioita lähtien älypuhelimista, media-

tarjonnasta tietokone- ja konsolipeleihin, Internetiin ja energiajuomiin. Virikkeiden vali-

koima on todella laaja ja lisäksi ne ovat mielestämme liian helposti lasten ja nuorten saata-

villa. 
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Lapset tarvitsevat huomattavasti aikuisia enemmän unta. Tämä tulisi muistaa etenkin ko-

deissa, joissa peruskouluikäisten lasten nukkumaanmenoajat ovat samalla tasolla vanhem-

pien kanssa. Peruskoulun yläluokilla olevat lapset ovat hekin vielä kasvuiässä, joten unen-

tarpeen täyttyminen fyysisen ja psyykkisen kehityksen kannalta on välttämätöntä. On selvää, 

että koti on paikka, jossa lapsi nukkuu ja lähtökohtaisesti kodeissa tulisi kiinnittää huomiota 

lapsen nukkumaanmenoaikaan ikään katsomatta. 

 

Hyväksi havaittu keino helpottaa lapsen nukkumaanmenoa on poistaa lapsen huoneesta 

mahdollinen televisio ja tietokone. Myös moderni älypuhelin on nykyisin niin kehittynyt 

laite, että sillä pääsee esimerkiksi Internetiin ja pelien maailmaan todella helposti. Mieles-

tämme myös älypuhelin on sellainen laite, joka olisi hyvä ottaa lapselta pois nukkumaan 

mennessä. Mikäli koulu vaatii lasta heräämään aikaisin ja työt aikuisia, on silloin kaikista 

järkevintä käyttää nukkumiseen tarvittavia tunteja aikaisemmin illalla, jonka seurauksena 

aamulla aikainen herätys ei verota yöllä nukuttuja tunteja. 

 

Yhden selkeän ratkaisun löytäminen koululaisten uniongelmiin on todella vaikeaa. Koulu-

aikojen aloituksen siirtäminen myöhemmäksi voisi olla toimiva ratkaisu silloin, kun siitä ei 

seuraa Lehtisen (2007, s. 84) mainitsemaa ilmiötä, että oppilaat menevät entistä myöhemmin 

nukkumaan tiedostaen seuraavan päivän myöhemmän koulun alkamisajan ja tästä seuraavan 

mahdollisen myöhemmän heräämisajankohdan. Toimiessaan koulun alkamisajan siirtämi-

nen puolella tunnilla eteenpäin on kokeilemisen arvoinen mahdollisuus. Mielestämme ko-

keilua tulisi olla mahdollista toteuttaa riittävän pitkällä aikavälillä esimerkiksi yhden luku-

kauden ajan ja riittävän suurella koulu- ja oppilasmäärällä, jotta siitä saataisiin pidempikes-

toisen vaikutuksen antamia tuloksia. 

 

Vaikka meistä ei välttämättä unitutkijoita tulekaan, aiomme silti tulevassa ammatissamme 

kiinnittää huomiota omien oppilaidemme nukkumiseen sekä painottaa unen tärkeyttä ja sen 

merkitystä lapsen kasvulle niin oppilaille kuin heidän huoltajilleenkin. Mielestämme nukku-

miseen ja säännölliseen unirytmiin tulisi kiinnittää enemmän huomiota myös mediassa, ko-

deissa sekä oppilaitoksissa, jotta myönteinen kehitys olisi tulevaisuudessa mahdollista. Uni 

ja siihen liittyvän tiedon määrä ovat viimeaikoina nousseet mediassa esille yhä useammin. 

Tämä myönteinen kehitys on varmasti lisännyt tietoisuutta unen tärkeydestä. Toivottavasti 

tästä seuraisi se, että tulevaisuudessa unelle oltaisiin valmiita antamaan enemmän tilaa ja 

aikaa. 
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Olemme sitä mieltä, että on myös erityisen tärkeää lisätä tietoisuutta unenpuutteen vaaroista 

ja sen vaikutuksesta lapsen kasvuun ja kehitykseen. Tietoa tulee olla tarjolla riittävästi ja sen 

pitää olla helposti jokaisen ihmisen saatavilla. Hyvä tapa tavoittaa oppilaiden huoltajat tietoa 

jakaessa on esimerkiksi informoida heitä vanhempainilloissa. Kertomalla huoltajille riittä-

vän ja hyvälaatuisen unen tärkeydestä sekä säännöllisen unirytmin merkityksen tärkeydestä 

kasvavalle lapselle voimme tulevina luokanopettajina omalla toiminnallamme edesauttaa 

tietoisuuden lisäämistä. Asiaa käsiteltäessä pitää muistaa riittävän unen tärkeys ihmisen fyy-

siselle ja psyykkiselle hyvinvoinnille ikään katsomatta. Korostamme säännöllistä unirytmiä 

myös aikuisille, koska he ovat kotona esimerkkinä ja mallin antajina lapsilleen tässäkin suh-

teessa. 

 

 

7.1 Johtopäätökset  

 

Tutkimuksemme vastasi tutkimusongelmiimme, joissa perehdyimme oppilaiden nukkumis-

tottumuksiin, uneen suhtautumiseen, asenteisiin unta kohtaan, unen määrään, mahdollisiin 

uni- ja nukahtamisvaikeuksiin, sekä unta rajoittaviin tekijöihin. Tutkimme myös huoltajien 

ja kodin yhteyttä lapsen nukkumiseen. Sidoimme tuloksia koulumaailmaan siten, että selvi-

timme oppilaiden koulumenestystä sekä heidän käyttäytymistään koulussa.  

 

Ensimmäisessä tutkimusongelmassamme havaitsimme, että yleisesti vastaajat kokevat yö-

unen laatunsa melko hyväksi, eivätkä he kokeneet kärsivänsä nukahtamisvaikeuksista usein 

(Kuvio 1). Eroja oli havaittavissa luokka-asteiden välisessä vertailussa sekä sukupuolten vä-

lillä. Kokonaisuudessaan yhdeksäsluokkalaiset kokevat yöunen laatunsa kuudesluokkalaisia 

hieman heikommaksi ja yhdeksäsluokkalaiset tytöt kokevat yöunen laatunsa hieman poikia 

heikommaksi. Oppilaat vastasivat toimivansa oma-aloitteisesti nukkumaanmenon suhteen 

(Kuvio 3). 

 

Yöunen kestossa havaittiin eroja sekä luokka-asteiden että sukupuolten välillä. Kuudesluok-

kalaiset nukkuvat yhdeksäsluokkalaisia pidempiä yöunia ja pojat ajallisesti hieman tyttöjä 

enemmän (Kuvio 5). Kuudesluokkalaiset kokevat lyhyillä yöunilla ja päiväväsymyksellä 

olevan yhteyttä yhdeksäsluokkalaisia enemmän. Nukkumaanmenoajoissa havaittiin, että 

kuudesluokkalaiset menevät pääsääntöisesti aikaisemmin nukkumaan kuin yhdeksäsluokka-

laiset (Kuvio 4). Sukupuolten välillä ei nukkumaanmenoajoissa ollut merkitsevää eroa. 
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Toinen tutkimusongelmamme käsitteli sitä, kuinka oppilas itse kokee menestyvänsä ja käyt-

täytyvänsä koulussa. Suurin osa kaikista vastaajista kokee menestyvänsä koulussa hyvin tai 

melko hyvin. Empiiristä aineistoa tutkiessamme havaitsimme, että oppilaiden koulumenes-

tyksellä ja huolellisuudella on selkeä yhteys heidän keskiarvoonsa (Kuvio 8). Kuudesluok-

kalaiset kokevat olevansa yhdeksäsluokkalaisia huolellisempia sekä menestyvänsä parem-

min koulussa. Kuudesluokkalaiset myös kokevat oman keskittymisensä olevan yhdeksäs-

luokkalaisia parempaa. Tytöt kokevat keskittymisensä olevan poikia paremmalla tasolla. 

 

Suurin osa kaikista oppilaista kokee käyttäytymisensä olevan hyvällä tasolla. Havaitsimme, 

että oppilaat joilla on heikompia käytösarvosanoja, he myös vastausten perusteella tiedosta-

vat käyttäytyvänsä heikommin (Kuvio 12). Tytöt kokevat oman käyttäytymisensä olevan 

poikien käyttäytymistä parempaa. 

 

Kolmannessa tutkimusongelmassamme tutkimme nukkumista ja nukahtamista haittaavia te-

kijöitä. Haittaavina ja rajoittavina tekijöinä tässä tutkimuksessa pidämme energiajuomien 

käyttöä, videopelaamista, myöhäisiltaan ajoittuvia television katselua ja tietokoneen ilta-

käyttöä, nukahtamisvaikeuksia sekä kiusaamista. Tuloksista selvisi, että energiajuomien 

käyttö kaikkien vastaajien keskuudessa on suhteellisen vähäistä. Käyttö on kuitenkin pojilla 

tyttöjä yleisempää. Mielenkiintoinen yhteys löytyi energiajuomien käytön ja oppilaiden kes-

kiarvon sekä käytösarvosanan välillä. Heikomman keskiarvon ja käytösarvosanan saaneilla 

oppilailla energiajuomien käyttö oli muita yleisempää (Liite 5, Kuvio 10). Tietokoneen ilta-

käyttö kello 22.00 jälkeen sekä energiajuomien luvallinen nauttiminen kotona eivät ole ko-

vin yleisiä kaikkien vastaajien keskuudessa. Yhdeksäsluokkalaisten vastauksista ilmenee 

useammin tietokoneen iltakäyttöä sekä huoltajien piittaamattomuutta energiajuomien naut-

timiseen kotona (Kuvio 22). 

 

Videopelaamisessa havaittiin sukupuolten välillä merkitsevä ero. Pojilla pelaaminen on sel-

keästi tyttöjä yleisempää, luokka-asteiden välillä ei ilmennyt suuria eroja. Myöhäisen tele-

visionkatselun ryhmävertailu osoitti, että pojat katsovat televisiota myöhään illalla enemmän 

kuin tytöt. Vastausten perusteella oppilaat kokevat, että heidän on vaikeaa arvioida kärsi-

vätkö he aamuväsymyksestä ja nukahtamisvaikeuksista iltaisin (Kuvio 19). Aamuväsymystä 

ja nukahtamisvaikeuksia ilmeni yhdeksäsluokkalaisilla hieman kuudesluokkalaisia enem-

män. Kiusaaminen ilmenee olevan melko vähäistä kaikkien vastaajien tulosten perusteella 

(Kuvio 23). Poikien keskuudessa kiusaaminen on tyttöjä yleisempää (Kuvio 24). 
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Neljäs tutkimusongelmamme käsitteli kodin ja huoltajien yhteyttä unen määrään. Tutkimme 

mahdollisia kotona asetettuja nukkumistapoja ja käytänteitä oppilaiden kokemana. Kysyttä-

essä nukkumaanmenoajoista havaittiin, että kuudesluokkalaiset menevät yhdeksäsluokkalai-

sia aikaisemmin nukkumaan ja heidän huoltajansa valvojat lastensa nukkumaanmenoaikoja 

tiukemmin (Kuvio 28). Sukupuolten välillä ei havaittu merkitsevää eroa. 

 

Viides tutkimusongelmamme mittasi oppilaiden tietoisuutta yöunen merkityksestä. Halu-

simme myös mitata sitä, miten oppilaat kokivat saaneensa koulussa tietoa yöunen tärkey-

destä. Tulosten perusteella suurin osa kaikista vastaajista on hyvin tietoisia yöunen merki-

tyksestä ihmiselle (Kuvio 29). Oppilaat kokevat saaneensa koulussa hyvin tieota yöunen tär-

keydestä (Kuvio 30). 

 

Vastataksemme tutkimusongelmiimme mahdollisimman perusteellisesti, tutkimme käyttä-

miemme summamuuttujien yhteyttä toisiinsa Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimen 

avulla. Kokosimme tutkimuksen kannalta merkittävimmät tulokset muuttujaparien välisistä 

vertailuista luvun 6 Summamuuttujien ja muuttujaparien välinen vertailu alle. Löysimme 

vertailuista mielenkiintoisia yhteyksiä. Havaitsimme unen määrällä olevan merkitsevää vai-

kutusta useaan tekijään. Tulokset käsittelevät nukkumaanmenon säännöllisyyttä sekä niitä 

haittaavia tekijöitä ja nukkumisen yhteyttä koulumenestykseen, huolellisuuteen ja käyttäy-

tymiseen sekä energiajuomien käyttöön ja ruutuaikaan. Tekstissämme vertaillut summa-

muuttujat ovat korostettuina tulosten tulkitsemisen helpottamiseksi. 

 

Lisäksi analysoimme sellaisia kyselylomakkeen yksittäisiä muuttujia, jotka eivät faktoriana-

lyysin muodostamisen jälkeen sopineet mihinkään summamuuttujaan. Näissä muuttujissa 

mittasimme muun muassa oppilaiden nukkumistottumuksia ja mahdollista valvomista vii-

konloppuisin. Mittasimme myös kahvinjuontia, aikaista heräämistä, lyhyen yöunen vaiku-

tuksia, päiväunien esiintyvyyttä, fyysistä aktiivisuutta sekä kyselyn aikaista vireys- ja kes-

kittymistilaa. Tulokset löytyvät tekstistämme otsikon 6.3 Summamuuttujien ulkopuoliset yk-

sittäiset muuttujat alta. 
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7.2 Tutkimuksen onnistumisen arviointia 

 

Jälkeenpäin on helppo miettiä seikkoja, jotka tutkimuksen tekovaiheessa kannattaisi tehdä 

toisin. Jos nyt aloittaisimme aineistonkeruun, muodostaisimme kyselylomakkeen asettelun 

eri tavoin. Vaikka esitestasimme ja muokkasimme käyttämäämme kyselylomaketta ennen 

aineistonkeruun aloittamista, olisi siinä silti ollut parannettavaa. Tosin nämä parannukset 

tulivat ilmi vasta aineistoa analysoidessa, eivät aineistoa kerätessä. Täytyy muistaa, että 

käyttämämme kyselylomake oli täysin alusta loppuun itse rakennettu ja emme vastaavan-

laista aineistonkeruuta ole aikaisemmin suorittaneet. Tässä vaiheessa voimme todeta, että 

työ tekijäänsä opettaa. 

 

Todennäköisesti käyttäisimme edelleen viisiportaista Likert-asteikkoa, kuten tämän tutki-

muksen teossa, mutta muuttaisimme yksittäisten muuttujien vastausasettelun positiivisesti 

nousevaksi. Vastaaja arvioisi tuntemuksiaan ja kokemuksiaan välillä 1 (ei sovi minuun lain-

kaan) ja 5 (sopii minuun täysin). Tämä helpottaisi saatujen tulosten tulkitsemista ja lisäksi 

se sulkisi pois tämän tutkimuksen kyselylomakkeessa olleen vastusvaihtoehdon 3 (en osaa 

sanoa). Vaihtoehto 3 on usein vastaajalle liian houkutteleva, sillä se ei pakota vastaajaa ot-

tamaan kantaa suuntaan taikka toiseen. Kun väitteet ovat esitettynä positiivisesti, on niiden 

tulkinta loogisesti helpompaa. (Heikkilä, 1998, s. 54.) 

 

Kerätessämme tutkimusaineistoa eri kouluilta havaitsimme, että ryhmissä, joissa olimme 

itse paikalla ja ohjeistimme oppilaita ennen kyselylomakkeen jakamista, sujui oppilaiden 

vastaaminen huomattavan helposti. Ennen lomakkeiden jakoa kerroimme selkeät ohjeet, ko-

rostimme rehellisten vastausten tärkeyttä ja sitä, että oppilaiden henkilökohtaisia vastauksia 

ja kyselyn yksittäistä vastaajaa ei voida mitenkään selvittää. Havaitsimme, että vastauksien 

anonyymiys ja tieto oppilaiden yksityisyyden suojan säilymisestä helpotti oppilaiden vas-

taamista kyselyyn. Kaikissa vastanneissa ryhmissä meidän ei ollut mahdollista suorittaa ky-

selyä siten, että olimme itse paikalla. Annoimme kyselyn teettäneille opettajille selkeät oh-

jeet sekä kirjallisesti että suullisesti ja ilmoitimme, että mikäli kysyttävää ilmenee, olemme 

käytettävissä. Rehtoreiden ja opettajien mielestä kyselymme oli selkeä ja sopivan mittainen. 
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Kokonaisuudessaan tutkimuksen tekoprosessi oli hyvin opettavainen. Huomasimme, että 

tutkimuksemme teoriaosaa oli täydennettävä tutkielman teon edetessä. Välillä koimme vai-

keuksia lähdekriittisyyden kanssa sekä rajatessamme kirjoitettavan teoriatiedon määrää. 

Aloimme huomaamattamme kiinnittää huomiota tutkimaamme aiheeseen ja etenkin siihen 

liittyviin julkaisuihin eri medioissa. Alkuvaikeuksien jälkeen tutkimuksen tekeminen tem-

paisi meidät mukaansa. Työmäärä tuntui välillä ylitsepääsemättömän suurelta, varsinkin 

SPSS-ohjelman kanssa yhteinen alkutaival ei ollut kaikista helpoin mahdollinen. Saimme 

kuitenkin hyvää ohjausta ja sen avulla opimme käyttämään ohjelmaa hyvin. 

 

Saimme kerättyä tutkimustamme varten riittävän suuren aineiston, joka mahdollisti erilais-

ten vertailujen suorittamisen esimerkiksi sukupuolten ja luokka-asteiden välillä. Muodos-

timme kyselylomakkeen yksittäisistä muuttujista 18 summamuuttujaa SPSS-ohjelman fak-

torianalyysien perusteella. Vertailimme summamuuttujia luokka-asteiden ja sukupuolten vä-

lillä, lisäksi suoritimme vertailua eri summamuuttujien välillä. Osa yksittäisistä muuttujista 

jäi muodostamiemme summamuuttujien ulkopuolelle. Näistä yksittäisistä muuttujista ana-

lysoimme erikseen ne, jotka olivat tutkimuksen kannalta merkitseviä. Aineiston analysointi 

onnistui mielestämme hyvin ja saimme tutkimustuloksia, jotka olivat yhdistettävissä aikai-

sempiin tutkimustuloksiin. 

 

Pohtiessamme oman tutkimuksemme kehittämis- ja jatkotutkimusmahdollisuuksia saimme 

ajatuksen tutkimuksen jatkamisesta siten, että oppilaiden nukkumista seurattaisiin unipäivä-

kirjalla. Tutkimukseen valittaisiin tietyn suuruinen joukko oppilaita, jotka keräisivät tietoa 

oman yöunen määrästä. Oppilaiden unipäiväkirjaan merkittäisiin nukkumaanmeno- ja he-

räämisaika. Näin saataisiin tarkka tuntimäärä oppilaan yöunesta. Seurantaa tehtäisiin esimer-

kiksi viikon ajan. Samalla opettaja tai opettajat tarkkailisivat tutkimukseen osallistuvien op-

pilaiden vireyttä ja käyttäytymistä koulupäivien aikana tiettyjen kriteerien mukaisesti. Opet-

tajat tekisivät merkintöjä valmiiksi laaditulle seurantalomakkeelle. Opettajien havaintoja 

käytettäisiin osana tutkimusta. 
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Tutkijat voisivat myös haastatella oppilaita sekä opettajia. Tämän jälkeen oppilaiden ja opet-

tajien haastatteluista saatuja tuloksia voitaisiin verrata toisiinsa. Tutkimusaineiston keräämi-

sen jälkeen oppilaiden unipäiväkirjojen unimääriä ja opettajien muistiinpanoja vertailtaisiin 

keskenään. Tutkimus voitaisiin toteuttaa laadullisena pienemmällä osallistujamäärällä. 

Haasteellista tutkimuksen toteutuksesta tekee se, että opettajia voi olla hankala saada ope-

tustyönsä ohella motivoitumaan ja tekemään lisätöitä tarkkailun suhteen. Toki tutkijat voi-

sivat tarkkailla oppilaita itse. Mielestämme tällaisessa tutkimuksessa opettaja on kuitenkin 

oppilaidensa nukkumisen suhteen puolueeton arvioitsija ja hänen omien oppilaidensa oppi-

laantuntemuksesta olisi varmasti hyötyä oppilaita tarkkaillessa.  
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LIITTEET 

     

Liite 1a. Kyselylomake  

  

1. Ympyröi luokka-asteesi ja sukupuolesi.  

 a) Olen perusopetuksen  6. luokalla 9. luokalla 

 b) Olen   tyttö poika 

 

2. Täytä seuraavat kohdat numeroin (Esim. keskiarvo 8,3 ja käyttäytyminen 8). 

a) Viimeisimmän todistuksen keskiarvoni oli _________ 

b) Viimeisin käyttäytymisen arvosanani oli  _________ 

 

Ympyröi vaihtoehdoista 1 – 5 se vaihtoehto, joka parhaiten kuvaa sinun toimintaasi. 

Pyri välttämään vaihtoehtoa numero 3. 

Vaihtoehtojen selitykset: 5 samaa mieltä 

   4 jokseenkin samaa mieltä 

   3 en osaa sanoa 

   2 jokseenkin eri mieltä 

   1 eri mieltä 

3. Olen saanut koulussa riittävästi tietoa yöunen merkityksestä ja sen tärkeydestä  1    2    3    4    5 

4. Tiedän, että riittävän pitkä yöuni on todella tärkeää ikäiselleni ihmiselle 1    2    3    4    5 

5. Mielestäni nukun riittävän pitkät yöunet joka yö   1    2    3    4    5 

6. Minulle on kotona asetettu nukkumaanmenoaika   1    2    3    4    5 

7. Katselen televisiota iltaisin klo 22.00 jälkeen   1    2    3    4    5 

8. Käytän tietokonetta iltaisin klo 22.00 jälkeen   1    2    3    4    5 

9. Tunnen itseni aamuisin usein väsyneeksi    1    2    3    4    5 

 

10. Viikonloppuisin saan valvoa kotona normaalia pidempään  1    2    3    4    5 

11. Olen usein vielä hereillä, vaikka vanhempani ovat jo menneet nukkumaan 1    2    3    4    5 

12. Minulla on vaikeuksia nukahtamisessa lähes joka ilta   1    2    3    4    5 

13. Yleensä olen nukahtanut ja unessa kellon ollessa 23.00  1    2    3    4    5 

14. Valvomiseni ei vaikuta menestymiseeni koulussa   1    2    3    4    5 

15. Juon kahvia päivittäin     1    2    3    4    5 

16. Pelaan tietokone- tai konsolipelejä päivittäin   1    2    3    4    5 

17. Pelaan yli 2 tuntia päivässä    1    2    3    4    5 
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5 samaa mieltä, 4 jokseenkin samaa mieltä, 3 en osaa sanoa, 2 jokseenkin eri mieltä, 1 eri mieltä. 

Pyri välttämään vaihtoehtoa numero 3. 

 

18. Heräilen usein yöllä kesken yöunen    1    2    3    4    5 

19. Koulun alkaessa kello 8.00 minulla ei ole vaikeuksia herätä riittävän aikaisin 1    2    3    4    5 

20. Nukun yli kahdeksan tuntia lähes joka yö   1    2    3    4    5 

21. Riittävä yöuni on tärkeää ikäiselleni lapselle / nuorelle  1    2    3    4    5 

22. Jos olen nukkunut lyhyet yöunet, saatan olla sen vuoksi ärtyisä  1    2    3    4    5 

23. Valvon myöhään, koska katsomani televisio-ohjelmat näkyvät myöhään illalla 1    2    3    4    5 

24. Vanhempani / huoltajani puuttuvat siihen, jos valvon myöhään  1    2    3    4    5 

25. Menen oma-aloitteisesti nukkumaan, ilman että minua täytyy käskeä  1    2    3    4    5 

26. Lyhyet yöunet lähes joka yö voivat olla terveydelleni haitallisia  1    2    3    4    5 

 

 

27. Yöuneni kestävät usein yli yhdeksän tuntia   1    2    3    4    5 

28. Nukuttuani pitkät yöunet, olen aamulla virkeä   1    2    3    4    5 

29. Nukun päiväunet, jos olen päivällä väsynyt   1    2    3    4    5 

30. Harrastan hengästymiseen asti johtavaa liikuntaa päivittäin  1    2    3    4    5 

31. Yleensä menen nukkumaan kello 21.00 – 22.00 välisenä aikana  1    2    3    4    5 

32. Minun on oltava menossa nukkumaan viimeistään kello 23.00  1    2    3    4    5 

33. Minulle ei ole kotona asetettu tarkkaa nukkumaanmenoaikaa  1    2    3    4    5 

34. Mielestäni menestyn koulussa hyvin    1    2    3    4    5 

35. Nukahdettuani nukun yleensä sikeästi heräämiseen saakka  1    2    3    4    5 

 

 

36. Oppitunneilla minun on usein vaikeaa keskittyä oppiaineeseen  1    2    3    4    5 

37. Teen kotitehtäväni lähes aina    1    2    3    4    5 

38. En unohtele oppikirjoja ja muita kouluvälineitä   1    2    3    4    5 

39. Minun on usein vaikeaa kuunnella ja seurata opetusta tunneilla  1    2    3    4    5 

40. Aamuisin herään kouluun omatoimisesti esimerkiksi herätyskellon avulla 1    2    3    4    5 

41. Huoltajani herättävät minut aamuisin kouluun   1    2    3    4    5 

42. Huoltajani huolehtivat, että menen nukkumaan riittävän ajoissa  1    2    3    4    5 

43. Saan juoda energiajuomia kotona ilman, että huoltajani puuttuvat siihen 1    2    3    4    5 
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5 samaa mieltä, 4 jokseenkin samaa mieltä, 3 en osaa sanoa, 2 jokseenkin eri mieltä, 1 eri mieltä. 

Pyri välttämään vaihtoehtoa numero 3. 

 

44. Arkipäivinä menen yleensä nukkumaan aina samaan kellonaikaan  1    2    3    4    5 

45. Minulle riittää, että nukun noin kuusi tuntia yössä   1    2    3    4    5 

46. Iltaisin menen nukkumaan ennen kello 22.00   1    2    3    4    5 

47. Jos tunnen itseni päiväsaikaan väsyneeksi, juon silloin energiajuomia 1    2    3    4    5 

48. Mielestäni energiajuoma auttaa jaksamaan ja se poistaa väsymyksen 1    2    3    4    5 

49. Huoltajani eivät juuri koskaan puutu nukkumaanmenoaikoihini  1    2    3    4    5 

50. Jos olen nukkunut lyhyet yöunet, tunnen itseni päivällä väsyneeksi  1    2    3    4    5 

51. Juon energiajuomia siksi, koska muutkin kaverini juovat niitä  1    2    3    4    5 

52. En juo energiajuomia lainkaan    1    2    3    4    5 

53. Tiedän, että useimmat energiajuomat sisältävät runsaasti  

sokeria sekä piristäviä aineita, kuten kofeiinia.   1    2    3    4    5 

 

 

54. Jos olen päivällä väsynyt, on minun vaikeaa jaksaa koulussa  1    2    3    4    5 

55. Olen sairastellut ja ollut sairauden takia pois koulusta useita päiviä  1    2    3    4    5 

56. Kärsin nukahtamisvaikeuksista usein    1    2    3    4    5 

57. Koulussa minulla on paljon kavereita    1    2    3    4    5 

58. Olen joskus kiusannut koulussa muita oppilaita   1    2    3    4    5 

59. Minua on joskus kiusattu koulussa    1    2    3    4    5 

60. Olen ”pinnannut” koulusta siksi, etten ole jaksanut herätä aamulla  1    2    3    4    5 

61. Olen saanut koulussa riittävästi tietoa yöunen merkityksestä ihmiselle 1    2    3    4    5 

62. Yleinen terveydentilani on mielestäni hyvä   1    2    3    4    5 

63. Mielestäni energiajuomat sopivat ikäiselleni lapselle/nuorelle  1    2    3    4    5 

64. Opettaja on joutunut huomauttamaan minua koulussa  

  käytökseni vuoksi useamman kerran    1    2    3    4    5 

 

 

65. Kyselyä tehdessäni tunsin oloni virkeäksi   1    2    3    4    5 

66. Minulla oli vaikeuksia keskittyä kyselyyn   1    2    3    4    5 

Kiitos vastauksistasi ja muistathan nukkua riittävästi!  
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Liite 1b. Saatekirje rehtoreille 

 

Hyvä rehtori 

 

Olemme Oulun yliopiston Kajaanin Opettajankoulutusyksikön opiskelijoita. Teemme pro gradu -tut-

kielmaa peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden nukkumisesta ja unen yhteydestä 

kasvavan lapsen kehitykseen ja koulumenestykseen. Tutkimuksen aineisto kerätään kyselyjen avulla 

ja otantamme on noin 300 oppilasta. 

Kyselyt toteutetaan Kajaanin perusopetuksen eri kouluissa. Kyselyyn osallistuneet koulut ja oppilaat 

pysyvät salassa. Oppilaat vastaavat kyselyihin nimettömästi. Kyselyiden tuloksista kootaan kvantita-

tiivinen tutkimusaineisto, josta ei käy ilmi kyselyihin osallistuneet koulut eikä kyseessä olevien op-

pilaiden henkilöllisyys. 

Tutkimuksen yhteydessä käy ilmi ainoastaan se, että aineisto on hankittu Kajaanin kaupungin perus-

opetuksen kouluista. Velvollisuutemme on myös pyytää lupaa kyselyn suorittamiseen sekä saatujen 

tulosten käyttämiseen tutkimuksessamme kyselyyn osallistuvan oppilaan huoltajalta. 

Pyydämme teiltä lupaa saada suorittaa kyselymme koulussanne. 

 

Ystävällisin terveisin 

Janne Kuronen  Heikki Lukkari 

044 xxxxxxx   050 xxxxxxx 

jakurone@paju.oulu.fi  lukkarhe@paju.oulu.fi 
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Liite 1c. Saatekirje luokanopettajille 

 

Hyvä opettaja 

 

Olemme Oulun yliopiston Kajaanin Opettajankoulutusyksikön opiskelijoita. Teemme pro gradu -tut-

kielmaa peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden nukkumisesta ja unen yhteydestä 

kasvavan lapsen kehitykseen ja koulumenestykseen. Tutkimuksen aineisto kerätään kyselyjen avulla 

ja otantamme on noin 300 oppilasta. 

Kyselyt toteutetaan Kajaanin perusopetuksen eri kouluissa. Kyselyyn osallistuneet koulut ja oppilaat 

pysyvät salassa. Oppilaat vastaavat kyselyihin nimettömästi. Kyselyiden tuloksista kootaan kvantita-

tiivinen tutkimusaineisto, josta ei käy ilmi kyselyihin osallistuneet koulut eikä kyseessä olevien op-

pilaiden henkilöllisyys. 

Tutkimuksen yhteydessä käy ilmi ainoastaan se, että aineisto on hankittu Kajaanin kaupungin perus-

opetuksen kouluista. Velvollisuutemme on myös pyytää lupaa kyselyn suorittamiseen sekä saatujen 

tulosten käyttämiseen tutkimuksessamme kyselyyn osallistuvan oppilaan huoltajalta. 

Olemme saaneet tutkimusluvan Kajaanin kaupungilta sekä luvan koulunne rehtorilta kyselyn suorit-

tamiseen. Lähestymme koulunne yhdeksänsien luokkien luokanvalvojia, sillä keräämme aineistoa 

koulultanne.  

Kyselyyn vastaaminen vie oppilailta arviolta 15–20 minuuttia. Suorittaisimme kyselyn luokassanne 

toukokuun 2013 aikana. Voitte teettää kyselyn oppilaillenne silloin kuin teille parhaiten sopii tai vaih-

toehtoisesti voitte pyytää meitä tulemaan luokkaanne toteuttamaan kyselyn. Autamme mielellämme 

kyselyn toteuttamisessa. Toimitamme kyselylomakkeet sekä oppilaiden huoltajille osoitetut lupa-

anomukset koulunne opettajainhuoneeseen perjantaina 10.5.2013. Täytetyt kyselyt voitte palauttaa 

opettajainhuoneessa olevaan palautuslaatikkoon 24.5.2013 mennessä. 

Jos haluatte lisätietoa tutkimuksemme aineistonkeruusta ja siihen liittyvistä asioista, niin voitte olla 

yhteydessä meihin puhelimitse tai sähköpostitse. 

 

 

 

Ystävällisin terveisin 

Janne Kuronen  Heikki Lukkari 

044 xxxxxxx   050 xxxxxxx 

jakurone@paju.oulu.fi  lukkarhe@paju.oulu.fi 
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Liite 1d. Saatekirje oppilaan kotiin 

 

Hyvä oppilaan huoltaja 

 

Olemme Oulun yliopiston Kajaanin Opettajankoulutusyksikön opiskelijoita. Teemme pro gradu -tut-

kielmaa peruskoulun kuudes- ja yhdeksäsluokkalaisten oppilaiden nukkumisesta ja unen yhteydestä 

kasvavan lapsen kehitykseen ja koulumenestykseen. Tutkimuksen aineisto kerätään kyselyjen avulla 

ja otantamme on noin 300 oppilasta. 

Kyselyt toteutetaan Kajaanin perusopetuksen eri kouluissa. Kyselyyn osallistuneet koulut ja oppilaat 

pysyvät salassa. Oppilaat vastaavat kyselyihin nimettömästi. Kyselyiden tuloksista kootaan kvantita-

tiivinen tutkimusaineisto, josta ei käy ilmi kyselyihin osallistuneet koulut eikä kyseessä olevien kou-

lujen oppilaiden henkilöllisyys. Tutkimuksen yhteydessä käy ilmi ainoastaan se, että aineisto on han-

kittu Kajaanin kaupungin perusopetuksen kouluista. 

Olemme saaneet Kajaanin kaupungilta sekä lapsenne koulun rehtorilta että luokanvalvojalta luvan 

toteuttaa kyselymme ja käyttää siitä saatua aineistoa tutkimuksessamme. 

Jos haluatte lisätietoa tutkimuksemme aineistonkeruusta ja siihen liittyvistä asioista, niin voitte olla 

yhteydessä meihin puhelimitse tai sähköpostitse. 

Kyselylomakkeessa kysytään oppilaan viimeisimmän todistuksen kaikkien aineiden keskiarvo 

sekä erikseen käyttäytymisen arvosana. Pyydämme oppilasta selvittämään keskiarvonsa ja käyt-

täytymisen arvosanansa, jotta hän muistaa ne kyselyyn vastatessaan. 

Palauta lomakkeen alaosa luokanopettajallesi mahdollisimman pian. 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

Rastita vaihtoehdoksi kyllä tai ei. 

Oppilaan nimi: ____________________________________________ 

saa osallistua kyselyyn ___ kyllä  ___ ei 

 

Allekirjoitus ______________________________________________ 

 

Kiitos!    

 

Ystävällisin terveisin 

 

Janne Kuronen  Heikki Lukkari 

044 xxxxxxx   050 xxxxxxx 

jakurone@paju.oulu.fi  lukkarhe@paju.oulu.fi 
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Liite 1e. Tutkimuslupa 
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LIITE 2. 

 

Taulukko 1. Tutkimusongelmat, summamuuttujien Cronbachin alfat ja yksittäisten muuttujien 

osiokorrelaatiot. 

Tutkimusongelma 1 Osiokorrelaatio Cronbachin 

alfa 

Nukkumistottumukset ja uneen suhtautuminen oppi-

laan itsensä kokemana. 

  

Summamuuttuja   

1 Aikainen nukkumaanmeno   

13. Yleensä olen nukahtanut ja unessa kellon ollessa 23.00 

31. Yleensä menen nukkumaan kello 21.00 – 22.00 välisenä aikana 

46. Iltaisin menen nukkumaan ennen kello 22.00 

 

,504 

,663 

,609 

,758 

2 Yöunen kesto 

5. Mielestäni nukun riittävän pitkät yöunet joka yö 

20. Nukun yli kahdeksan tuntia lähes joka yö 

27. Yöuneni kestävät usein yli yhdeksän tuntia 

 

,523 

,645 

,629 

,764 

3 Yöunen laatu ja nukahtamisvaikeudet 

18. Heräilen usein yöllä kesken yöunen 

56. Kärsin nukahtamisvaikeuksista usein 

 

,366 

,366 

,536 

 

4 Yöunen pituuden vaikutukset 

45. Minulle riittää, että nukun noin kuusi tuntia yössä. 

50. Jos olen nukkunut lyhyet yöunet, tunnen itseni päivällä väsyneeksi 

 

,212 

,212 

,349 

5 Nukkumaanmenon oma-aloitteisuus ja säännöllisyys 

25. Menen oma-aloitteisesti nukkumaan, ilman että minua täytyy käs-

keä 

44. Arkipäivinä menen yleensä nukkumaan aina samaan kellonaikaan 

62. Yleinen terveydentilani on mielestäni hyvä 

 

 

,226 

,252 

,357 

,449 

 

 

 

Tutkimusongelma 2 

 

  

Oppilaan itsensä kokema koulumenestys ja käyttäyty-

minen 

 

 

 

Summamuuttuja   

6 Koulumenestys ja huolellisuus 

34. Mielestäni menestyn koulussa hyvin  

37. Teen kotitehtäväni lähes aina  

38. En unohtele oppikirjoja ja muita kouluvälineitä  

60. Olen ”pinnannut” koulusta väsymyksen vuoksi  

 

,518 

,630 

,578 

,536 

,745 

7 Keskittyminen koulussa 

36. Oppitunneilla minun on usein vaikea keskittyä oppiaineeseen  

54. Jos olen päivällä väsynyt, on minun vaikeaa jaksaa koulussa  

 

,273 

,273 

,429 

8 Käyttäytyminen  

39. Minun on usein vaikeaa kuunnella ja seurata opetusta tunneilla 

58. Olen joskus kiusannut koulussa muita oppilaita 

64. Opettaja on joutunut huomauttamaan minua koulussa käytökseni 

vuoksi useamman kerran  

 

,332 

,379 

 

,535 

,618 
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Tutkimusongelma 3 Osiokorrelaatio Cronbachin 

alfa 

Nukkumista sekä nukahtamista rajoittavat ja haittaa-

vat tekijät: energiajuomien, kahvin sekä ruutuajan yh-

teys: 

  

a) unen määrään ja nukkumistottumuksiin   

Summamuuttuja   
9 Energiajuomien käyttö 

47. Jos tunnen itseni päiväsaikaan väsyneeksi, juon silloin energia-

juomia 

48. Mielestäni energiajuoma auttaa jaksamaan ja se poistaa väsymyk-

sen 

51. Juon energiajuomia siksi, koska muutkin kaverini juovat niitä 

52. En juo energiajuomia lainkaan 

63. Mielestäni energiajuomat sopivat ikäiselleni lapselle / nuorelle 

 

 

,711 

 

,690 

,430 

,642 

,609 

,815 

10 Videopelaaminen 

16. Pelaan tietokone- tai konsolipelejä päivittäin 

17. Pelaan yli kaksi tuntia päivässä 

 

,750 

,750 

,857 

11 Myöhäinen television katselu 

7. Katselen televisiota iltaisin klo 22.00 jälkeen 

23. Valvon myöhään, koska katsomani televisio-ohjelmat näkyvät 

myöhään illalla 

 

,558 

 

,558 

,715 

12 Nukahtamisvaikeudet 

9. Tunnen itseni aamuisin usein väsyneeksi 

12. Minulla on vaikeuksia nukahtamisessa lähes joka ilta 

 

,384 

,384 

,554 

13 Energiajuomat ja tietokoneaika illalla 

8. Käytän tietokonetta iltaisin klo 22.00 jälkeen 

43. Saan juoda energiajuomia kotona ilman, että huoltajani puuttuvat 

siihen 

 

,378 

 

,378 

,548 

b) koulumaailmaan (keskiarvo, oppiminen ja käyt-

täytyminen) 

  

Summamuuttuja   

14 Kiusaaminen 

58. Olen joskus kiusannut koulussa muita oppilaita 

59. Minua on joskus kiusattu koulussa 

 

,313 

,313 

,470 

15 Kaverit ja vireystila 

28. Nukuttuani pitkät yöunet, olen aamulla virkeä 

57. Koulussa minulla on paljon kavereita 

 

,339 

,339 

,501 

Tutkimusongelma 4   

 

Huoltajien ja kodin yhteys nukkumiseen ja unen mää-

rään 

  

Summamuuttuja   

16 Nukkumaanmenoaika 

6. Minulle on kotona asetettu nukkumaanmenoaika 

11. Olen usein vielä hereillä, vaikka vanhempani ovat jo menneet nuk-

kumaan 

24. Vanhempani / huoltajani puuttuvat siihen, jos valvon myöhään 

32. Minun on oltava menossa nukkumaan viimeistään klo 23.00 

42. Huoltajani huolehtivat, että menen nukkumaan riittävän ajoissa 

49. Huoltajani eivät juuri koskaan puutu nukkumaanmenoaikoihini 

 

,645 

 

,408 

,597 

,491 

,706 

,561 

,807 
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Tutkimusongelma 5 Osiokorrelaatio Cronbachin 

alfa 

Tietoisuus unen merkityksestä   

Summamuuttuja   
17 Tieto yöunen merkityksestä 

4. Tiedän, että riittävän pitkä yöuni on todella tärkeää ikäiselleni ihmi-

selle 

21. Riittävä yöuni on tärkeää ikäiselleni lapselle / nuorelle 

26. Lyhyet yöunet lähes joka yö voivat olla terveydelleni haitallisia 

 

 
,532 

,550 

,380 

,652 

18 Koulussa saatu tieto yöunen merkityksestä 

3. Olen saanut koulussa riittävästi tietoa yöunen merkityksestä ja sen 

tärkeydestä 

61. Olen saanut koulussa riittävästi tietoa yöunen merkityksestä ihmi-

selle 

 
 

,656 

 

,656 

,789 
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LIITE 3. 

 

 

 
 

Kuvio 1. Summamuuttujien 1 aikainen nukkumaanmeno, 2 yöunen kesto ja 3 yöunen pituuden vai-

kutukset jakautuneisuus, kaikki vastaajat.  
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Kuvio 2. Summamuuttujan 3 yöunen laatu ja nukahtamisvaikeudet ryhmävertailu sukupuolten  

välillä. 
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Kuvio 3. Summamuuttujan 5 nukkumaanmenon oma-aloitteisuus ja säännöllisyys ryhmävertailu 

luokka-asteiden ja sukupuolten välillä. 

  



129 
 

Taulukko 2. Summamuuttujan 1 aikainen nukkumaanmeno ryhmävertailu sukupuolten välillä. 

 

 

 

 

 

 

Kuvio 4. Summamuuttujan 2 yöunen kesto jakautuneisuus sukupuolten välillä. 
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Kuvio 5. Summamuuttujan 4 yöunen pituuden vaikutukset ryhmävertailu sukupuolten välillä. 
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LIITE 4. 

 
 

Kuvio 6. Summamuuttujan 6 koulumenestys ja huolellisuus vastausten jakautuneisuus keskiarvojen 

perusteella. 
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Kuvio 7. Summamuuttujan 6 koulumenestys ja huolellisuus ryhmävertailu sukupuolten välillä. 

 

 

 

 

Kuvio 8. Summamuuttujan 7 keskittyminen koulussa ryhmävertailu sukupuolten välillä. 
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Taulukko 3. Käyttäytymisen arvosanat ja niiden jakautuneisuus. 
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LIITE 5. 

 

Kuvio 9. Summamuuttujan 9 energiajuomien käyttö ryhmävertailu kuudes- ja yhdeksäsluokkalais-

ten välillä. 

 

 

 

 

Kuvio 10. Summamuuttujan 9 energiajuomien käyttö yhteys käytösnumeroon ja keskiarvoon. 
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Kuvio 11. Summamuuttujan 10 videopelaaminen luokka-asteiden välinen ryhmävertailu.  

 

 

 

 

Kuvio 12. Summamuuttujan 11 myöhäinen television katselu jakautuneisuus, kaikki vastaajat. 
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Taulukko 4. Summamuuttujan 11 myöhäinen television katselu luokka-asteiden välinen ryhmäver-

tailu. 

 

 

 

 

Taulukko 5. Summamuuttujan 12 nukahtamisvaikeudet sukupuolten välinen ryhmävertailu. 

 



137 
 

 

Kuvio 13. Summamuuttujan 13 energiajuomat ja tietokoneaika illalla ryhmävertailu sukupuolten 

välillä. 

 

 

 

Kuvio 14. Summamuuttujan 14 kiusaaminen ryhmävertailu luokka-asteiden välillä. 

  



138 
 

 

Kuvio 15. Summamuuttujan 15 kaverit ja vireystila ryhmävertailu sukupuolten välillä. 
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LIITE 6. 

 

Taulukko 6. Summamuuttujan 16 nukkumaanmenoaika ryhmävertailu sukupuolten välillä. 
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LIITE 7. 

 

 

Kuvio 16. Summamuuttujan 17 tieto yöunen merkityksestä ryhmävertailu luokka-asteiden ja suku-

puolten välillä. 
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LIITE 8. 

 
 

Kuvio 17. Summamuuttujan 18 koulussa saatu tieto yöunen merkityksestä ryhmävertailu luokka-

asteiden ja sukupuolten välillä. 
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Taulukko 7. Summamuuttujien interkorrelaatiot. 
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LIITE 9. 

 

 

Kuvio 18. Yksittäinen muuttuja 10 Viikonloppuisin saan valvoa kotona normaalia pidempään, kaikki 

vastaajat. 

 

 

Kuvio 19. Yksittäisen muuttujan 33 Minulle ei ole kotona asetettu tarkkaa nukkumaanmenoaikaa 

luokka-asteiden välinen vertailu. 
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