
 

 

 
Helsinki, 7.marraskuuta 2013 

 

Tutkimus: Suomalainen nukkuu mieluiten 
yksin – hotellihuone syrjäytti mökin 

 

Peräti kolmasosa suomalaisista nukkuu huonosti ja jatkuvasti liian vähän. Makoisimmat 

unet taas nukumme mieluiten yksin. Tiedot käyvät ilmi Familonin teettämästä 

tutkimuksesta, jossa selvitettiin suomalaisten unitottumuksia. Tutkimuksen mukaan seksi 

ennen nukahtamista tuo parhaiten unen silmään – mutta vain miehille. Myös mökki 

lepopaikkana on menettämässä merkitystään, sillä moderni suomalainen rentoutuu nyt 

mieluummin hotellissa.  

Familonin teettämän tutkimuksen mukaan peräti 30 % suomalaisista sanoo nukkuvansa huonosti. 

Suurin syy unettomuudelle on ylivoimaisesti stressi, joka sakottaa 63,5 % huonosti nukkuvien unta. 

Myös fyysiset kivut kuten päänsärky ja selkäkivut vaivaavat 35 %:a huonosti nukkuvista 

suomalaisista. Jos kivut eivät unta rokota, niin 25 % syyttää huonosta unestaan epämukavaa 

lämpötilaa. Nukkujilla on joko liian kuuma tai liian kylmä. 

”Unien asiantuntijana Familon halusi syvemmin perehtyä siihen, millä tavalla ja kenen kanssa 

suomalaiset nukkuvat parhaiten. Lämpötilan säätämisellä on suuri merkitys hyvälle unelle, ja tässä 

oikeanlaiset sänky- sekä tyyny- ja peitemateriaalit voivat auttaa. Familonin nyt uudistuneessa 

tuoteperheessä panostetaankin paljon juuri lämmönsäätelyyn ja tuotteiden muokattavuuteen, 

toteaa tuoteryhmäjohtaja Tiia Antila Familonilta. 

Sauna, seksi vai hyvä kirja? 

Hyvän unen metsästyksessä suomalaiset tukeutuvat mieluummin tv:n katseluun (16 %) kuin 

saunaan (12,9 %). Selvästi parhaimmat unilääkkeet ovat kuitenkin lukeminen (21,5 %) ja seksi 

(18,7 %). Tässä sukupuolierot ovat merkittävät. Miehille seksi on selvästi parempi unilääke kuin 

naisille: miehistä 25 % nukahtaa parhaiten seksin jälkeen, kun taas naisista vain 12 %. Luvut ovat 

hauskasti päinvastaiset lukemisen suhteen: naisista 27 % haluaa lukea ennen nukahtamista, 

miehistä vain 16 %.  

Liian vähän unta 

Yli kolmasosa suomalaisista (35 %) nukkuu liian vähän, alle 7 tuntia yössä. Suositusten mukainen 

optimaalinen unimäärä on 7-8 tuntia yössä. Vähiten höyhensaarilla oleilevat ruuhkavuosiaan 

viettävät suomalaiset (36–55 -vuotiaat), joista yli 40 % nukkuu alle 7 tuntia yössä. Eniten nukkuvat 

18−22-vuotiaat, joista jopa 82 % kertoo nukkuvansa yli 7 tuntia. Univajetta suomalaiset 

kompensoivat ehkä yllättäenkin mieluummin päiväunilla (41,6 %) kuin kahvilla tai teellä (20 %). 

Vain 1,4, % suomalaisista ilmoittaa kompensoivansa väsymystään syömällä enemmän.  



Suomalaisista kasvamassa viiden tähden unikansa? 

Mökkikansana pidetyt suomalaiset nukkuvat tätä nykyä mieluummin hotellihuoneessa kuin mökillä. 

42 % suomalaisista ilmoittaa kodin ulkopuoliseksi lempinukkumispaikakseen hotellihuoneen, kun 

vain 38 % mainitsee mökin. Tuloksissa sukupolvien välinen ero on huomattava. Mitä vanhempi 

nukkuja, sitä mieluummin hän torkkuu mökillä. Yli 56-vuotiaista suomalaisista lähes 44 % nukkuisi 

mieluusti mökillä, kun taas 18–22-vuotiaista vain 25 %. Nuorimmista eli 18–22-vuotiaista 

vastaajista yli 45 % valitsisi mieluisimmaksi kodin ulkopuoliseksi nukkumispaikakseen 

hotellihuoneen.  

Hillitty makuuhuone paras, yli puolet ei tiedä petinsä alkuperää 

 

64 %:lle suomalaisista makeimmat unet tarjoaa hillitty ja yksinkertainen makuuhuone. Viidesosa 

(19,3 %) taas suosii luonnollisilla materiaaleilla sisustettua makuuhuonetta. Romanttisen 

makuuhuoneen valitsisi vain 5 %.  

”Kovin tekniset ratkaisut makuuhuoneessa on nyt out, ja materiaaleilta toivotaan luonnollisuutta. 

Muun muassa uusissa Familon Villa ja -Pellava -sängyissämme on materiaaleina käytetty nimiensä 

mukaisesti luonnonmateriaaleja kuten villaa ja pellavaa,” toteaa Familonin mallistopäällikkö Piki 

Martiskainen. 

 

Yli puolet (%) suomalaisista ei tiedä, missä heidän patjansa on valmistettu. Myöskään peittojen ja 

tyynyjen alkuperästä ei ole tietoa: yli 48 % kertoo olevansa epätietoisia petivaatteidensa 

alkuperästä. Tuotteiden kotimaisuus on edelleen tärkeää suomalaisille, sillä yli 34 % valitsisi 

sänkyynsä aina mieluiten kotimaisen tuotteen. Nuorimmille sukupolville valmistusmaalla on 

vähemmän merkitystä kuin vanhemmille. Yli 56-vuotiaista noin 45 % ostaisi aina mieluiten 

kotimaisen vaihtoehdon verrattuna 22 %:iin 18–22-vuotiaista. Nuorimmat ostaisivat mieluusti 

edullisimman vaihtoehdon. 

 

Tutkimuksesta ilmeni myös, että lähes puolet suomalaisista (49 %) vaihtaa tyynyt ja peitot uusiin 

harvemmin kuin viiden vuoden välein. Asiantuntijoiden suosittelema vaihtoväli on pari vuotta. 

Lisäksi lähes puolet (49 %) suomalaisista vaihtaa sänkyä kerran kymmenessä vuodessa, mutta yli 

20 % ei edes muista, milloin on viimeksi vaihtanut sänkyä. Suositusten mukaan patja kannattaa 

vaihtaa uuteen noin 10 vuoden välein. 

 

Familonin tuoteperhe uudistuu 

Jo lähes 40 vuoden ajan Familon on tehnyt huolellista tutkimusta sen eteen, että suomalaiset 

nukkuisivat paremmin. Nyt Familon lanseeraa uuden mallistonsa, jonka ylelliset ja luonnolliset 

materiaalit hurmaavat uusia, hyviin uniin panostavia suomalaisia puolelleen.  

Familon-sängyt, -patjat ja -sijauspatjat valmistetaan Heinolan patjatehtaalla vuosikymmenien 

kokemuksella. Familon-tyynyt ja -peitteet saavat muotonsa Kankaanpään peitetehtaalla. 

Erikoispehmustepatjat, sijauspatjat ja -tyynyt valmistaa kotimainen alihankkija. 

 

Familon-vuoteet - ripaus ylellisyyttä arkeen:  

Familon Villa ja Pellava ovat Familonin uudet premium-vuodemallit, joista on saatavina niin joustin- 

kuin säätösängytkin. Villa ja Pellava sopivat asiakkaille, jotka etsivät laadukasta sänkyä ripauksella 

ylellisyyttä. Familon Jousto on kaikenikäisille sopiva uusi vuodemalli, josta on saatavilla myös 

joustinpatja.  



Familon Pellava, -Villa ja -Jousto -sänkymallistojen luonnolliset materiaalit ja neutraalit värit 

sopivat hyvin juuri suomalaiseen makuun. Sänkyjen verhoilussa on käytetty mm. pellavaa ja villaa, 

jotta tuotteet olisivat mahdollisimman raikkaita, neutraaleja ja ekologisia.  

Mukautuva ja säädettävä FAMILON AEROFLEX®-tuoteperhe: 

Familonin tuotekehitys pisti parastaan kehittäessään uuden tuoteperheen, jonka patjat ja tyyny ovat 

säädettävissä nukkujan painon ja mieltymyksen mukaan. FAMILON AEROFLEX®-tukikolmiot 

takaavat sopivan kovuuden jokaiselle nukkujalle. Tukikolmioita lisäämällä, siirtämällä ja poistamalla 

jokainen nukkuja saa luotua itselleen miellyttävimmän tuntuman. AEROFLEX® -sarjaan kuuluvat 

säädettävät erikoispehmustepatja, ergonominen tyyny sekä kolme erilaista sijauspatjavaihtoehtoa.  

Familonin peite- ja tyynyuutuudet: 

Familon Premium -sarjan tuotteet tuovat arkeen ylellisyyttä ja laatua, jonka voi nähdä ja tuntea: 

OUTLAST SUPER -tyyny: Outlast-erikoiskankaan ansiosta tyynyssä on erittäin tehokas 

dynaaminen lämmönsäätely, joka luo edellytykset optimaaliselle nukkumismukavuudelle. Alun 

perin Nasan astronauttipukuihin kehitetty Outlast -erikoiskangas antaa nukkujalle miellyttävän 

viileän tuntemuksen.  

FEELING-tyynyt: Untuvaisen ylellisen tuntuinen tyyny, joka tukee miellyttävästi kaikissa 

uniasennoissa. Comforel® Cocoon Eco -polyesterikuidulla täytetty unielämys on kimmoisa, 

muotoutuva ja hyvin palautuva. Hienostuneesti viimeisteltyjä tyynyjä on saatavana kaksi korkeutta, 

medium ja korkea. 

FEELING-peite: Feeling-peitteen ylellinen tuntu muodostuu silkin pehmeästä puuvillakankaasta ja 

ilmavasta täytteestä. Suprelle Fresh Eco ja Tencel -yhdistelmäkuitu takaa erinomaisen kosteuden 

hallinnan ja ilmankierron. 

Familon Standard -tuotteet: Familonia monipuolisimmillaan: 

EXTRALIFE tyyny ja peite: Extralife-tuotteiden korkealaatuinen täyte varmistaa tuotteiden 

pitkäikäisyyden ja kuohkeuden. Täyte on kehitelty kestäväksi ja litistymättömäksi. Extralife-tyyny 

antaa kestävän tuen päälle ja niskalle, ja Extralife-peitteen korkealaatuinen Dacron® Extralife -

täyte on litistymätön ja hyvin lämmittävä. 

Familon-tyynyjä, -peitteitä ja-vuoteita on kehitetty yhteistyössä Allergia- ja Astmaliiton kanssa jo 

vuodesta 1996. Yhteistyöllä on saavutettu Allergiatunnus®, joka takaa sopivuuden myös kaikkein 

herkimmille. Kotimaisuudesta kertoo Avainlippu-merkki. Turvallisesta tekstiilistä kertoo Öko-tex-

sertifiointi.  

 

Tutkimusyhtiö CINT:n syyskuussa 2013 aikana tekemään tutkimukseen vastasi 1014 18-70-

vuotiasta naista ja miestä  alueellisen väestörakenteen mukaan. 

 

Familon-tuotemerkki valmistaa hyvän unen laatutuotteita vaalien Finlaysonin perinteikästä 

yrityskulttuuria. Finlayson on ollut vuodesta 1820 suomalainen tekstiilialan edelläkävijä, joka 

suunnittelee ja valmistaa korkealaatuisia sisustustekstiilejä sekä nukkumiseen liittyviä tuotteita 

Finlayson- ja Familon-tuotemerkin alla. Finlaysonilla on yhteensä 22 omaa myymälää, 

tehtaanmyymälää ja shop-in-shopia Suomessa, Venäjällä ja Baltiassa. Familon-tuotemerkin 

tuotteita on saatavilla verkkokaupasta sekä hyvin varustelluilta jälleenmyyjiltä kautta maan. 

Finlayson Oy:n palveluksessa vuonna 2012 oli noin 280 henkilöä ja konsernin liikevaihto oli noin 46 

miljoonaa euroa.  

 



FAMILON – UNTEN MAILTA 

 

Lisätietoa tutkimuksesta:  

Marjo Hellman,  

p. 044 080 6006 

marjo.hellman@miltton.fi 

Lisätietoa Familonin tuotteista sekä kuvapyynnöt: 

Kuvapyynnöt:  

Linda Keinänen, Markkinointipäällikkö 

p. 020 7213 551 

linda.keinanen@finlayson.fi 

 

Tuotetiedot: 

Familon-vuoteet: Piki Martiskainen, mallistopäällikkö 

p. 020 721 3568  

piki.martiskainen@finlayson.fi 

Familon-erikoispehmustetuotteet: Heli Broberg, tuotepäällikkö 

p. 020 721 3552  

heli.broberg@finlayson.fi 

Familon-peitteet ja -tyynyt: Mailis Linnola, mallistopäällikkö 

p. 020 721 3611  

mailis.linnola@finlayson.fi 
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