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Auttoiko raskaan kaluston kuljettaja sinut kiipelistä  
tai pelasti peräti henkesi omalla toiminnallaan?  

Nyt on oikea aika ilmiantaa hänet!
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KOHTASITKO TIELLÄ  
SANKARIN?

Ammattina Sankari –kampanjan 
yhteistyökumppanit etsivät Suomessa 
ammattikuljettajien joukosta niitä 
poikkeuksellisia yksilöitä, jotka tavalla 
tai toisella ovat ylittäneet itsensä muiden 
teillä liikkujien auttamiseksi. Kuka tahansa voi 
ehdottaa palkinnon saajaksi omasta mielestään 
kriteerit täyttävää kuljetusalan ammattilaista. 

Ilmiantamalla oman sankarisi pääset 
mahdollisesti palkitsemaan hänet 

juhlallisesti tämän vuoden Ammattina 
Sankari-gaalassa. Pääpalkintona 

jaetaan 5000€, joista 2500€ lahjoi- 
tetaan voittajan valitsemalle hyväntekeväisyys-

kohteelle. Kurvaa sivustolle ja ilmianna sankarisi  
osoitteessa: www.ammattinasankari.fi

Milloin väsymystä
ON SYYTÄ TUTKIA? 

Kaikki ovat joskus väsyneitä, mutta väsymyksen pitkitty-
essä on syytä arvioida, nukkuuko liian vähän vai onko uni 
muusta syystä häiriintynyttä.

NORMAALIN VÄSYMYKSEN 
SYY ON PÄÄTELTÄVISSÄ

Väsymystä voi sanoa normaaliksi silloin, kun väsymyk-
seen johtanut syy on tiedossa. On normaalia tuntea vä-
symystä yhden tai parin huonosti nukutun yön jälkeen. 
Samoin esimerkiksi iltapäivällä iskevä väsymys voi selittyä 
lyhyillä yöunilla, turhan raskaalla lounaalla tai liian suu-
rella työkuormituksella. Väsymys poistuu, kun nukkuu 
paremmin.

MILLOIN VÄSYMYS EI OLE NORMAALIA?
Kolmannes työikäisistä kärsii toistuvista lyhytaikaisista 
uniongelmista. Mikäli väsymys on lähes päivittäistä, on 
hyvä tarkastella omia elintapoja. Riittävä uni ja palautumi-
nen, arkirytmin rauhoittaminen ja stressin vähentäminen 
sekä liikkumisesta ja terveellisestä ruokavaliosta huoleh-
timinen auttavat yleensä väsymyksen selättämisessä. 

Kaikkeen väsymykseen ei auta edes riittävä uni ja lepo. 
Viikkoja ja kuukausia kestävä selittämätön väsymys ei ole 
normaalia. Jos kokee määrällisesti nukkuvansa saman ver-
ran kuin aiemmin, mutta väsymys lisääntyy, tai jos väsy-
mys pitkittyy ja tulee iltapäivätorkahtamisia, väsymyksen 
syy tulee selvittää terveydenhuollossa.

UNIVAJEEN TAUSTALLA MONIA SYITÄ
Työikäisistä joka kymmenes kärsii pitkittyneestä unetto-
muudesta: nukahtamisvaikeudesta, unessa pysymisen 
vaikeudesta tai liian aikaisesta heräämisestä. Myös unen 
laatu saattaa olla huonoa, vaikka nukkuisikin määrällises-
ti riittävästi.

Väsymyksen taustalla voi olla esimerkiksi uni-valveryt-
min häiriöitä, jotka oireilevat tyypillisesti unettomuutena, 

väsymyksenä tai liikaunisuutena. Epäsäännöllinen vuoro-
työ altistaa unihäiriöille. Epäsäännöllinen työ voi aiheuttaa 
unihäiriöitä, ja 10 % vuorotyötä tekevistä kärsii vuorotyön 
aiheuttamasta unihäiriöstä.

Myös monet sairaudet, kuten raudanpuuteanemia, kil-
pirauhasen vajaatoiminta tai diabetes, voivat aiheuttaa 
väsymystä.

MONI SAIRASTAA TIETÄMÄTTÄÄN UNIAPNEAA
Yksi syy päiväaikaiseen torkahteluun, vetämättömään 
oloon ja alavireisyyteen voi olla uniapnea, joka tarkoittaa 
ylempien hengitysteiden kasaan painumista unen aika-
na. Kun elimistön happipitoisuus laskee, aivot herättävät 
nukkujan ja uni muuttuu katkonaiseksi.

Ammattikuljettajista noin neljäsosa sairastaa uniapneaa, 
ja lisäksi moni tietämättään. Hoitamattomana uniapnea 
on arkea ja hyvinvointia haittaava terveysriski. Väsymyk-
sen kanssa kamppailevien onkin tärkeää hakeutua selvit-
tämään tilannetta esimerkiksi työterveydenhuoltoon. 

Uniapnean hoito on nykyään kehittynyttä. Myös vaikeaa 
uniapneaa sairastavan kuljettajan on mahdollista jatkaa 
työssään turvallisesti, kunhan uniapnean hoito on saatu 
hallintaan ja vireystila kohdilleen.

Teksti: Katja Riikonen & Taavi Punsár / VIMMA-hanke
Kuvat: Rodeo-kuvapankki (Filha ry / Vimma-hanke)

Filha ry:n Vireämpi ammattikuljettaja -hanke (2020–2022) tukee 
ammattikuljettajien uniterveyden ja vireyden edistämistä.

Kuljettajien VIMMA-ryhmä Facebookissa kokoaa yhteen 
ammattikuljettajia ympäri Suomen. Liity mukaan!


