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Ovatko perinteiset unilääkkeet 
korvautumassa muilla 
väsyttävillä lääkkeillä?

•• Perinteisten•unilääkkeiden•kulutus•Suomessa•väheni•20•prosenttia•vuosina•2003–2011,•vaikka•

väestön•tilapäiset•ja•pitkäaikaiset•unettomuusoireet•jatkoivat•yleistymistään.

•• Hypnoottien•vähenevä•käyttö•selittyy•mahdollisesti•lääkärien•sitoutumisella•unettomuuden•Käypä•

hoito•-suositukseen.

•• Tutkimuksemme•viittaa•myös•siihen,•että•perinteisten•hypnoottien•sijaan•lääkärit•ovat•ryhtyneet•

määräämään•unettomuuteen•sedatiivisia•masennus-•ja•psykoosilääkkeitä.

Väestön unettomuusoireet, erityisesti työikäis-
ten tilapäinen unettomuus, ovat yleistyneet 
Suomessa runsaan 30 vuoden seurannassa (1). 
Viime vuosina kehitys näyttää yhä jatkuneen 
(FINRISKI-tutkimus, julkaisematon havainto). 
Unettomuuden hoidossa, erityisesti lääkehoi-
dossa, näyttää viime vuosina tapahtuneen muu-
toksia (2). Niihin on mahdollisesti vaikuttanut 
vuonna 2008 julkaistu unettomuuden Käypä 
hoito -suositus, joka korostaa unettomuuden 
lääkkeetöntä hoitoa (3). Viime vuosilta ei kui-
tenkaan löydy näyttöä lääkkeettömiin hoitoihin 
kouluttautumisesta eikä niiden tarjonnan li-
sääntymisestä.

Perinteisten unilääkkeiden 
alamäki alkoi vuonna 2004

Maailman terveysjärjestö WHO:n ATC-luokitus 
jakaa unilääkkeet (ATC-koodi N05C) kahdek-
saan luokkaan (4). Parina viime vuosikym-
menenä Suomessa on käytetty kahden ATC-
luokan valmisteita: bentsodiatsepiinijohdoksia 
(N05CD) ja bentsodiatsepiinin kaltaisia lääkeai-
neita, ns. z-lääkkeitä (N05CF). Ensin mainituis-
ta on käytetty eniten tematsepamia ja z-lääk-
keistä tsopiklonia. Markkinoille ensimmäiset 
bentsodiatsepiinijohdokset tulivat 1960-luvun 
alussa syrjäyttämään barbituraatteja; tsopikloni 
sai myyntiluvan vuonna 1987. Kertyneellä 
käyttö kokemuksella näitä kahta luokkaa on yh-
teisesti nimitetty perinteisiksi unilääkkeiksi. 
N05C-ryhmän tulokas melatoniini (N05CH01) 
sai myyntiluvan vuonna 2007.

Perinteisiä hypnootteja on pidetty epätyydyt-
tävinä unettomuuden hoidossa (5,6). Niiden 
 teho ei ole aina riittävä, niillä on monenlaisia 

haittavaikutuksia (esim. motoriikan häiriöitä, 
päiväväsymystä, muistikatkoja) sekä niille kehit-
tyy toleranssia ja riippuvuutta. Sitä paitsi pitkä-
aikaiskäyttö voi itsessään ylläpitää tai pahentaa 
unettomuutta (rebound-insomnia).

Bentsodiatsepiinijohdosten kulutus on vä-
hentynyt lineaarisesti vuoden 2003 huippu-
arvosta (22,2 määriteltyä vuorokausiannosta 
(DDD)/1000 asukasta/vrk), josta se oli vuonna 
2011 enää 65 prosenttia (kuvio 1). Z-lääkkeiden 
kulutus alkoi vähetä vuonna 2007 (7). Yhteensä 
perinteisten hypnoottien kulutus on pienenty-
nyt 20 % vuodesta 2003 (55,4 DDD/1000 asu-
kasta/vrk), ja lasku on ollut selvästi voimak-
kaampaa laitoshoidossa (54 %) kuin avohoidon 
puolella (17 %).

Myös Ruotsissa ja Norjassa bentsodiatsepiini-
johdosten kulutus on vähentynyt 2000-luvulla; 
niiden käyttö suhteessa z-lääkkeisiin on jäänyt 
selvästi vähäisemmäksi kuin Suomessa. Ruotsin 
tilastoissa z-lääkkeiden kulutus jatkaa kasvuaan. 
Norjassa niiden kulutus kääntyi lievään laskuun 
vuonna 2010. Jokaisessa kolmessa pohjois-
maassa melatoniin kulutus on kasvanut vähitel-
len vuosi vuodelta. Suomessa sen kulutus saa-
vutti tason 2,6 DDD/1 000 asukasta/vrk vuonna 
2011, jolloin 15 % sen vuosikulutuksesta meni 
laitoshoitoon, kun perinteisten hypnoottien lai-
tososuus on ollut alle 5 % kulutuksesta.

Jotkut lääkärit ovat kertoneet määräävänsä 
unettomuuteen perinteisten hypnoottien sijaan 
muiden lääkeryhmien valmisteita. Lääkevaihdot 
näyttävät perustuneen pikemmin kokeiluihin 
tai kuulopuheisiin kuin asianmukaiseen tutki-
mustietoon niiden hyödyistä ja haitoista. Myös 
unettomuuden Käypä hoito -suosituksessa mai-
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nitaan sedatiivisten depressiolääkkeiden saatta-
van tehota masennusta potemattomien pitkä-
aikaiseen unettomuuteen, mutta varsinaista tut-
kimusnäyttöä löytyy vähän (8). Antidepressant-
tien annokset suositetaan huomattavasti pie-
nemmiksi kuin masennuksen hoidossa, ja 
mahdollisten haittavaikutusten mainitaan 

 rajoittavan niitä ensisijaisena unilääkkeenä. 
Psykoosilääkkeitä suositetaan vain psykiatristen 
syiden aiheuttamaan unettomuuteen.

Korvaajina pieniannoksiset 
mirtatsapiini- ja ketiapiinitabletit

Päätimme tutkia Fimean vuosien 2000–2010 ti-
lastoista avohoidon kulutustietoja sellaisista 
masennus- ja psykoosilääkkeistä, joista oli saa-
tavilla myös pieniä tablettivahvuuksia. Lisäksi 
tarkastelimme ko. valmisteiden ostojen kor-
vaustietoja Kelan reseptirekisteristä. Tavoittee-
na oli löytää viime vuosikymmeneltä valmistei-
ta, joiden pienten vahvuuksien avohoidon kulu-
tus olisi suurentunut suhteessa niiden koko-
naiskulutukseen (9).

Mirtatsapiinin 15 mg:n tablettivahvuuden 
avohoidon vuosikulutus kasvoi aikavälillä 2002–
2010 arvosta 0,03 tasolle 2,4 DDD/1 000 asukas-
ta/vrk (kuvio 2), mikä on 61 % mirtatsapiinin 
koko kulutuksen (myös vahvuudet 30 ja 45 mg) 
kasvusta. Mirtatsapiinin annossuositus masen-
nuksen hoidossa on 15–45 mg vuorokaudessa. 
Vastaavaa kehitystä havaittiin amitriptyliinin 10 
ja 25 mg:n vahvuuksissa; vuosina 2000–2010 
niiden yhteinen vuosikulutus kasvoi arvosta 1,3 
tasolle 2,0 DDD/1 000 asukasta/vrk, käsittäen 
87 % amitriptyliinin koko kulutuksen kasvusta. 
Myös psykoosilääke ketiapiinin ja antiepilepti 
pregabaliinin 25 mg:n vahvuuksien kulutukset 
kasvoivat. Yhteensä em. neljän valmisteen ma-
talien vahvuuksien kulutuksen kasvu kattoi yli 
80 % perinteisten hypnoottien kulutuksen vä-
henemästä avohoidossa.

Muilla tarkastelluilla psyykenlääkkeillä, joi-
den matalien vahvuuksien oletimme voivan 
korvata hypnootteja unettomuuden hoidossa, ei 
havaittu vastaavaa kulutuksen kasvua. Näitä oli-
vat mianseriini (10 ja 30 mg), doksepiini (10 ja 
25 mg), levomepromatsiini (5 ja 25 mg) sekä 
tratsodoni (50 mg).

Tarkensimme em. kulutushavaintoja Kelan 
reseptirekisterin ostotiedoilla. Vuosina 2006–
2009 perinteisten hypnoottien keskimääräinen 
käyttö ostajaa kohden pieneni; niiden ostosta 
Kela-korvauksen saaneiden määrä kasvoi kuna-
kin vuonna, mutta niiden kulutus pienentyi 
 samanaikaisesti Fimean tilastoissa. Havainto 
tukee lääkärien sitoutumista Käypä hoito -suosi-
tukseen. Toisin sanoen hypnoottien annoskoot 
pienenivät ja/tai niiden hoitojaksot lyhenivät. 
Vuonna 2009 perinteisten hypnoottien ostoista 

käypä hoito 
- suositus  korostaa 
 unettomuuden 
lääkkeetöntä hoitoa.

Kuvio 1.

Perinteisten unilääkkeiden vuosikulutusten kehityssuuntia 
valmisteluokittain Suomessa vuosina 1999–2011.
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Kuvio 2.

Pienten vahvuuksien kasvavia vuosikulutuksia (2000–2010) valmisteilla, 
joilla oletettiin korvatun perinteisiä hypnootteja unettomuuden 
avohoidossa (laitososuudet poistettu).
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Kela-korvauksen saaneiden määrä oli suurim-
millaan (369 871 henkilöä), kun vuoden 2011 
vastaava luku oli pienentynyt 6 %. Tämä puo-
lestaan sopii myös siirtymiseen perinteisistä 
hypnooteista muiden valmisteiden käyttöön 
unettomuuden hoidossa.

Päätelmiä

Vaikka koko maan kulutustiedot ovat kattavia, 
ryhmätason tilastohavaintojen tulkinnassa on 
väistämättä epätarkkuutta. Tuloksissamme on 
todennäköisesti mukana yliarviointia koskien 
antidepressanttien subkliinisten annosten ylei-
syyttä unettomuuden hoidossa. Tämä on seu-
rausta siitä, että masennusta ryhdytään hoita-
maan antidepressanttien matalilla annoksilla, 
jolloin tämä ylimenovaihe limittyy tilastoissa 
mahdollisen unettomuuden hoitoon. Lisäksi 
amitriptyliinin pienillä annoksilla saatetaan hoi-
taa unettomuuden lisäksi vaikkapa migreeniä, 

ärtyneen paksusuolen oireistoa tai kroonista ki-
pua (10,11).

Unilääkkeiden viime vuosien pienenevistä 
kulutustilastoista saattaa päätellä, että unetto-
muuden hoito olisi Suomessa selkeästi siirty-
mässä lääkkeellisistä lääkkeettömien hoitojen 
suuntaan, mahdollisesti Käypä hoito -suosituk-
sen seurauksena. Analyysimme perusteella on 
kuitenkin todennäköisempää, että lääkärit ovat 
ryhtyneet määräämään unettomuuteen perin-
teisten hypnoottien asemesta sedatiivisia ma-
sennuslääkkeitä ja muita lääkkeitä, joita ei ole 
tarkoitettu unettomuuden hoitoon. Muutoksen 
suunta saattaa hyvinkin osoittautua suotuisaksi; 
silti ilmiö tulee tiedostaa ja seurata sen mahdol-
lisia vaikutuksia. Esimerkiksi antidepressantte-
ja ostaneiden määrän perusteella tilastoista ei 
voi enää arvioida luotettavasti lääkehoidetun 
masennuksen yleisyyttä, vaan todennäköisesti 
päädytään yliarviointiin. n
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