
Aikuisten KNF-unitutkimusten yhtenäiset toiminnalliset ym. resurssitavoitteet 

terveydenhuollon eri tasoilla 

 
 

 

Rekisteröintilaitteistojen jatkuvan kehityksen vuoksi yliopistosairaaloiden KNF-unikouluttajat ja 

unifyysikot muodostavat työryhmän, joka arvioi laitteistot. 

 

Yliopistosairaaloiden KNF-univastuuhenkilöt 

HUS: Anniina Alakuijala 

Tyks: Irina Virtanen 

Tays: Sari-Leena Himanen 

Kys: Anu Murja-Murro 

Oys: Mika Kallio 

 

Yleistä resursseista: 

Nukahtamisviivetutkimusta (MSLT) voi tehdä vain niissä KNF-yksiköissä, joissa on saatavilla 

edeltävän yön unipolygrafia. Jos kysymyksenasetteluna on narkolepsia, voi edeltävän yön 

unipolygrafia tapauskohtaisesti olla ambulatorinen kotirekisteröinti. 

 

 

 

YLIOPISTOTASO 

 

Kliinisen työn lisäksi testaa ja ottaa käyttöön uutta diagnostiikkaa.  

 

Resurssit 

 

Tutkimukset: 

Yö- ja unipolygrafiat, nukahtamisviivetutkimus (MSLT), hereilläpysymistutkimus (MWT), aktigrafia, 

laajat 10-20 -järjestelmän mukaiset video-unipolygrafiat.  

 

Henkilökunta:  

Lääkäri: KNF-univastuulääkäri. 

Hoitaja: unitutkimushoitaja.  

Fyysikko: univastuufyysikko. 

 

 

 

KESKUSSAIRAALA 

 

Resurssit  
 

Tutkimukset:  

1. KNF-yksikön minimi: Yöpolygrafiat, MWT. 

 



Henkilökunta:   

Lääkäri: KNF-erikoislääkäri. 

Hoitaja: unitutkimushoitaja.  

Fyysikko: sairaalafyysikko. 

 

2. Jos erityisosaamista: unipolygrafia, MSLT, aktigrafia.  

 

Henkilökunta:  

Lääkäri: KNF-erikoislääkäri, jolla on erityisosaamista unesta. 

Hoitaja: unitutkimushoitaja. 

Fyysikko: sairaalafyysikko. 

 

3. Jos pelkkä yöpolygrafia. 

 

Henkilökunta:  

Lääkäri: yöpolygrafiavastuulääkäri. 

Hoitaja: yöpolygrafiahoitaja. 

 

 

 

PERUSTASO 

 

Resurssit  
 

Tutkimukset:  

(ostopalvelu)yöpolygrafiat.  

 

Lääkärivastuu: (osto)palveluista vastaava lääkäri.  

Hoitaja: yöpolygrafiahoitaja.  

 

 

 

Lasten KNF-unitutkimusten yhtenäiset toiminnalliset ym. resurssitavoitteet 

terveydenhuollon eri tasoilla 
 

Yliopistosairaaloiden KNF-unikouluttajista koostuva työryhmä huolehtii, että kaikki lasten 

unitutkimuksia lausuvat lääkärit osallistuvat vertaisarviointiin.  

Rekisteröintilaitteistojen jatkuvan kehityksen vuoksi yliopistosairaaloiden KNF-unikouluttajat ja 

unifyysikot muodostavat työryhmän, joka arvioi laitteistot. 

 

Yliopistosairaaloiden KNF-univastuuhenkilöt 

HUS: Anniina Alakuijala 

Tyks: Irina Virtanen 

Tays: Sari-Leena Himanen 

Kys: Anu Murja-Murro 

Oys: Mika Kallio 



Lasten vertaisskoorausryhmässä myös Turkka Kirjavainen (HUS) 

 

 

Yleistä resursseista: 

Yöpolygrafia vain harkitusti yli 12-vuotiaille lapsille. 

 

Nukahtamisviivetutkimusta (MSLT) voi tehdä vain niissä KNF-yksiköissä, joissa on saatavilla 

edeltävän yön unipolygrafia. Jos kysymyksenasetteluna on narkolepsia, voi edeltävän yön 

unipolygrafia tapauskohtaisesti olla ambulatorinen kotirekisteröinti. Tällöin ei yleensä pystytä 

mittaamaan hiilidioksidipitoisuutta, mikä on otettava hengityshäiriödiagnostiikassa huomioon.  

 

 

 

YLIOPISTOTASO 

 

Kliinisen työn lisäksi testaa ja ottaa käyttöön uutta diagnostiikkaa.  

 

Resurssit 
 

Tutkimukset:  

Yö- ja unipolygrafiat, nukahtamisviivetutkimus (MSLT), hereilläpysymistutkimus (MWT), aktigrafia, 

paikkakuntakohtaisesti laajat 10-20 -järjestelmän mukaiset video-unipolygrafiat. 

 

Henkilökunta:  

Lääkäri: KNF-univastuulääkäri, erityistapauksissa vastuu voidaan jakaa toisen, soveltuvan alan 

erikoislääkärin kanssa. 

Hoitaja: unitutkimushoitaja.  

Fyysikko: univastuufyysikko. 

 

 

 

KESKUSSAIRAALA 

 

Resurssit 

  

Tutkimukset: 

 1. KNF-yksikön minimi: MWT. 

 

Henkilökunta:  

Lääkäri: KNF-erikoislääkäri. 

Hoitaja: unitutkimushoitaja.  

Fyysikko: sairaalafyysikko. 

 

2. Jos erityisosaamista: unipolygrafia ja MSLT, aktigrafia, yöpolygrafiat harkitusti yli 12-vuotiaille 

lapsille. 

 

Henkilökunta:  



Lääkäri: KNF-erikoislääkäri, jolla on erityisosaamista unesta. 

Hoitaja: unitutkimushoitaja. 

Fyysikko: sairaalafyysikko. 

 

 

 

PERUSTASO 

 

Resurssit  
 

Tutkimukset:  

(ostopalvelu) Yöpolygrafiat harkitusti yli 12-vuotiaille lapsille. 

 

Lääkärivastuu: (osto)palveluista vastaava lääkäri.  

Hoitaja: yöpolygafiahoitaja.  

 

 

 

 

 

 


