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HYVÄN UNEN POLULLA 
 

Alle 3 kk ikäiset vauvat 
 

Vauva mullistaa synnyttyään perheen elämän. Totuttuja tapoja on 
hyvä miettiä ja tarvittaessa muuttaa paremmin yhteen sovitettavaksi 
vauvan kanssa. Vastasyntyneeseen kannattaa tutustua ajan kanssa ja 
viettää arvokkaita ensipäiviä rauhassa vauvan kanssa kotona. Uuden 
elämän äärelle on hyvä herkistyä ja pysähtyä. Tarkkoja suunnitelmia 
vauva-ajan suhteen ei kannata laatia, elämä kulkee nyt pikkuisen 
ehdoilla. Hiljalleen elämänpiiri laajenee vauvan kasvaessa. 

 
Vastasyntynyt vauva nukkuu suurimman osan vuorokaudesta (n. 20 
tuntia), mutta pikkuvauvoillakin esiintyy yksilöllisiä vaihteluita unentar- 
peessa. Pikkuvauvojen uni etenee noin tunnin mittaisina jaksoina, 
välillä syvempänä, välillä kevyempänä. 

 
Osa vauvoista siirtyy unijaksolta toiselle joustavasti nukkuen yhtenäi- 
sesti useamman tunnin, toiset taas havahtuvat hereille jaksojen välillä 
pisimmänkin unijakson jäädessä tällöin noin 1–2 tuntiin. 
Jotkut vauvat voivat päivisin nukkua noin 15 min torkkuja, tämäkin on 
normaalia. Vauvaa ei kannata heti nostaa ylös sängystä hänen ha- 
vahduttuaan, vaan tarvittaessa rauhoittaa uudelleen uneen esim. tutil- 
la. 

 

Vauvan vuorokausirytmi on vielä vakiintumaton ensimmäisten kuu- 
kausien aikana. Unirytmiin on tuolloin hankala vaikuttaa. Vanhempien 
tulisikin hyväksyä tietynlainen rytmittömyys tähän elämänvaiheeseen 
kuuluvana asiana. 

 
Vauvan nukkumista tukee sopiva vaatetus. Vastasyntyneen läm- 
mönsäätely on vielä kehittymätöntä, hänet kannattaa pukea unille 
riittävän lämpimästi. Jotkut vauvat nukkuvat tyytyväisinä unipussissa 
tai kapaloituna. Unipusseja saa lastentarvikeliikkeistä tai sen voi myös 
ommella itse. 

 
Päivisin vauvaa voi ruveta nukuttamaan ulkona vaunuissa kahden 
viikon iästä alkaen säiden niin salliessa. Pakkasrajana voi pitää -10 
astetta. Aurinkoisella ilmalla vaunut sijoitetaan varjoon. 



 

Raittiissa ilmassa nukkuminen vaikuttaa usein myönteisesti vauvan 
uneen. Nukkumisympäristön turvallisuus kannattaa aina varmistaa 
lemmikkieläinten ja hyönteisten suhteen, jotta nämä eivät pääse vau- 
van petiin tai vaunuun. Nukkuvaa lasta on hyvä käydä katsomassa 
aika ajoin. 

 
3 – 6 kk vauvat 

 
Usein päivärytmi alkaa löytyä noin kolmen kuukauden iässä. Rytmin 
syntymistä voidaan tukea jo aktiivisemmin. Uni- ja ruokailuajat alkavat 
olla säännöllisempiä ja vauva on hereillä jo pidempiä jaksoja ker- 
rallaan. 

 
Vuorokauden rytmittämistä auttaa samankaltaisina toistuvien rutiinien 
luominen. Päivän aikana toistuu ruokailu, lepo, seurustelu, hoivaami- 
nen ja ulkoilu säännöllisesti ja totutusti. Näin vauva pystyy hahmotta- 
maan päivän kulkua, mikä luo turvallisuutta ja selkeyttä vauvan maail- 
massa. 

 

Vauvan uni-valverytmin syntymistä voi tukea houkuttamalla lasta ak- 
tiiviseen vuorovaikutukseen päivisin ja pitämällä yöllinen viriketaso 
mahdollisimman alhaalla. 

 

Puolivuotiaat vauvat 
 

Puolivuotias lapsi nukkuu keskimäärin noin 14 tuntia vuorokaudessa. 
Lasten unentarpeessa voi olla suuriakin eroja. Uni alkaa (fysiolo- 
gialtaan) muistuttaa aikuisen unta. Lapsi tarvitsee 2–3 unet päivisin. 

 
Puolivuotias lapsi elää kiihkeää kehitysvaihetta. Hän harjoittelee liik- 
kumista, oppii ryömimään ja pian konttaamaan. Öisin nämä uudet tai- 
dot saattavat aktivoida lasta. Päivän monet virikkeet voivat heijastua 
yöhön, esim. kovin tapahtumarikkaan päivän jälkeen yö voi olla levo- 
ton. Vastaavasti liian virikkeettömän päivän jälkeen vauva ei välttä- 
mättä ole kyllin väsynyt. Ensimmäisten hampaiden puhkeaminen voi 
myös haitata nukkumista. 

 
Puolivuotiaan vauvan nukkumistapoihin voidaan jo tietoisesti vaikut- 
taa. 



 

HYVÄN UNEN EDELLYTYKSIÄ 
 

Ruokailu 

• lapsi tarvitsee 4–5 riittävän kokoista, ikätasoista ateriaa 
säännöllisin kellonajoin (aamupuuro, lounas, välipala, päiväl- 
linen ja iltapuuro) 

•  ruokailutilanteesta on hyvä luoda rauhallinen, mieluisa hetki 
pöydän ääressä 

• imetystä on hyvä ajoittaa ruokailun jälkeen tapahtuvaksi 

• kannattaa välttää vauvan rinnalle/pullolle nukuttamista 
(vältetään ei-toivottu uniassosiaatio) 

• yöimetyksestä tai – pullosta voidaan nyt luopua 
 

Päivärytmi 
Säännöllinen, toistuva päivärytmi on lähtökohtana hyville yöunille. 
Päivässä on tietty selkeä rytmi nukkumisineen, ruokailuineen, ulkoilui- 
neen, seurusteluineen ja leikkihetkineen. Läheisyyttä ja hellyyttä on 
riittävästi päivän aikana. Päiväunia kello 17 jälkeen on hyvä välttää. 

 

Tutut iltatoimet viestivät lapselle lähestyvästä yöstä. Iltapala, iltape- 
su, yöpuvun vaihtaminen, valaistuksen vähentäminen ja rauhoittumi- 
nen kertovat lapselle lähestyvästä nukkumaanmenosta. Tv kannattaa 
sulkea iltatoimien ajaksi. Yhteinen loru-/ laulutuokio tai hellyyshetki 
vauvan kanssa tuo turvaa lapselle ennen yötä. 

 
Lapsen on hyvä nukahtaa omaan sänkyynsä. Päivisinkin unille käy- 
dään omaan sänkyyn tai ulos vaunuihin. Lapsi laitetaan hereillä ole- 
vana sänkyyn, lohdukkeena voi olla unilelu tai -rätti, tutti tai vaikka 
äidin t-paita. Vauva kannattaa totuttaa hakemaan unen itsekseen. 
Kaikenlaista heijaamista ja taputtelua on syytä välttää. 

 
Lapsi oppii nopeasti vaatimaan erilaisia unipalveluita nukahtaakseen, 
hän yhdistää tietyn asian uneen eli tapahtuu ns. uniassosiaatio. Esi- 
merkiksi jos lapsi on tottunut nukahtamaan rinnalle, havahduttuaan 
yöllä hän vaatii saman voidakseen taas nukahtaa. Tai tarvitsee van- 
hemman silittelyä, mikäli on silittelyyn nukahtanut illallakin. 



 

KOTIUNIKOULU 
 

Jos perheen yöt ovat tässä vaiheessa kovin levottomia ja katkonaisia, 
voidaan yli puolivuotiaan vauvan kanssa toteuttaa kotiunikoulu, jotta 
koko perhe saisi yörauhan. 

 
Vauva tarvitsee vanhemman tukea ja apua unitapojen muuttamiseen. 
Lapsen hyvän nukkumisen tukeminen on huolenpitoa. 

 

Jotta unikoulu voidaan pitää, on vauvan oltava terve. (Tilanne kannat- 
taa tarkastaa lääkärin vastaanotolla, jos epäillään esim. allergiaa yö- 
heräilyjen aiheuttajaksi). 

 

Vanhempien on hyvä valmistautua unikouluun jo ennakolta. Lähtö- 
kohtana on opettaa vauva nukkumaan läpi yön ilman palveluita. Yö- 
syömisestä luovutaan unikoulua aloitettaessa. Tuttipullosta kannattaa 
luopua vähitellen kokonaan ja totuttaa lapsi päivisin nokkamukin käyt- 
töön. Imettävän äidin on hyvä valmistautua henkisesti yöimetyksestä 
luopumiseen. 

 
Unikoulu toteutetaan lapsen ja koko perheen parhaaksi. Lapsen 
itkua ja protestointia on jaksettava joidenkin öiden ajan. Vanhempien 
on oltava johdonmukaisia ja määrätietoisia toimissaan, jotta unikou- 
lusta on apua. Vanhempien on hyvä sopia työnjaosta. Maidontuoksui- 
nen äiti voi antaa vauvalle liikaa stimulaatiota yöllä. Isälle vauva ei 
välttämättä protestoi niin voimakkaasti. Apuun voidaan pyytää myös 
esim. isoäiti tai muu lapselle tuttu aikuinen vastaamaan öistä vauvan 
kanssa. 

 
Unikoulu kannattaa toteuttaa kotona, lapselle tutussa ympäristössä. 
Tässä vaiheessa on hyvä miettiä vauvan omaan petiin siirtämistä. 
Myös vauvan siirtyminen omaan huoneeseen voi rauhoittaa öitä. 

 

Iltatoimet unikoulun aloittamisiltana hoidetaan normaalilla, lapselle 
tutulla tavalla. Aikuinen, joka hoitaa yön, kantaa hereillä olevan lapsen 
sänkyyn, antaa lapselle unilelun tai – rievun tai mahdollisesti tutin ja 
toivottaa hyvää yötä. 



 

Lapsen sängyn viereen jäädään odottamaan hetkeksi, kunnes lapsi 
on rauhoittunut. Huoneesta poistutaan ennen kuin lapsi on nukahta- 
nut. Lapsen viestejä kuunnellaan oven takana. Jokelteluun ja tuhinaan 
ei vastata. 

 
Usein pelkkä läsnäolo riittää vauvan rauhoittamiseen. Sängyn viereen 
voi mennä, jos vauva alkaa itkeä voimakkaammin. Ei kannata reagoi- 
da liian nopeasti. Vauvaa rauhoitetaan koskettamalla häntä kämme- 
nellä ns. tassuotteella (Turvalliset, lempeän lujat kädet!). Vauvan rau- 
hoituttua käsi otetaan pois. Jos vauva alkaa itkeä uudestaan, tassuote 
uusitaan. Jos pelkkä kosketus ei riitä, vauvaa voi myös rauhoittaa 
lempeän rytmisellä silittelyllä selästä. 

 

Vauvan sängystä pois nostamista kannattaa välttää mahdollisimman 
pitkälle. Jos vauvan ottaa syliin, hänelle ei jutella. Vauvan rauhoituttua 
hänet lasketaan takaisin omaan sänkyyn. Tällä samalla kaavalla toi- 
mitaan lapsen herättyä yöllä. Vauvan alkaessa itkeä hänen viestejään 
kuunnellaan. Jos itku voimistuu, vauvan luo mennään. Vauva laitetaan 
”tassun” alle; hänen ei anneta itkeä yksin itsensä varassa. Kannattaa 
kuunnella tarkasti lapsen viestejä, joskus itku voikin vaimeta itsestään. 

 

Unikoulu vaatii vanhemmalta kärsivällisyyttä ja johdonmukaisuutta, 
koska vauvan yöllistä itkua ei ole helppoa vastaanottaa. Kun tietää 
että vauvalla ei ole mitään hätää, vaan hän itkullaan protestoi mene- 
tettyjen yöpalveluiden perään, voi turvallisin mielin jatkaa unikoulua 
sen vaatiman ajan. Usein yöuniin tulee muutosta jo parin yön kuluttua. 
Joskus saattaa viedä viikon päästä hyviin tuloksiin. Uusia unitapoja 
kannattaa tiedostetusti vahvistaa riittävän kauan, jotta niistä syntyy 
perheen uusi rutiini. 

 
Kausittaiset tai satunnaiset yöheräilyt ovat normaaleja unikoulun 
jälkeenkin. Ne saattavat liittyä esim. hampaiden puhkeamiseen. Yö- 
palveluihin ei kannata kuitenkaan enää palata, vaan lasta lohdutetaan 
öisin muilla keinoin. Sairas lapsi tarvitsee erityistä huolenpitoa 
öisinkin. Hänelle voi tarvittaessa tarjota juotavaa nokkamukista. 



 
 
 
 

 

Unipulmiin lisätietoa 

• omalta terveydenhoitajalta 

• neuvolan perhetyöntekijältä 

• Keski-Suomen Ensi- ja turvakodin Baby Blues- työntekijältä 
p. 010 423 7508 

• netissä www.mll.fi/vanhempainnetti 
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Nuku, nuku nurmilintu, 
väsy, väsy västäräkki, 
nuku nurmelle hyvälle, 
vaivu maalle valkealle. 
Nuku, kun minä nukutan, 
väsy, kun minä väsytän. 
Tule uniukko tänne, 
käy unehen kätkyeeseen, 
pienen lapsen peitteheeseen, 
sido lapsen silmät kiinni, 
sido silkkinauhoillasi, 
kuro kultalangoillasi. 

 
- Vanha suomalainen kansanlaulu- 


