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HYVÄN UNEN POLULLA 
 

Leikki-ikäisen lapsen unen tarve 
 

Leikki-ikäisen lapsen unen tarve on noin 10–13 tuntia vuorokaudessa. 
Unen tarve on kuitenkin yksilöllistä. Tuntimäärää paremmin riittävästä 
unesta kertoo se, että lapsi herää aamulla virkeänä ja hyväntuulisena. 

 

Päiväunet jäävät esikoulun lähestyessä vähitellen pois, mutta edel- 
leenkin moni lapsi tarvitsee lepohetken päivän touhujen keskelle. 

 
Riittävä uni ja lepo ovat lapselle tärkeitä 

 
• Riittävä uni ja lepo edistävät lapsen tervettä kasvua ja kehitys- 

tä. Uni on tärkeää aivojen toiminnalle, sillä se tekee mahdolli- 
seksi uuden oppimisen ja opitun muistiin painumisen. 

 
• Unen aikana erittyy kasvuun tarvittavaa hormonia. Myös lap- 

sen tunne-elämän kannalta uni on tärkeää, sillä unessa lapsi 
käsittelee vaikeita asioita ja pelkojaan. 

 
• Hyvä uni edistää lapsen luovuutta, vaikuttaa keskittymisky- 

kyyn ja mielialaan. Hyvin nukkunut lapsi on pirteämpi ja jak- 
saa paremmin leikkiä ja osallistua. Uni vaikuttaa lapsen sosi- 
aaliseen elämään ja itsetuntoon. 

 
• Hyvin nukuttu yö vähentää riskiä joutua onnettomuuksiin tai 

tapaturmiin, sillä virkeän lapsen havainnointikyky on parempi 
kuin väsyneen. 

 
• Riittävästi nukkuneelle lapselle maistuu aamulla terveellinen 

aamupala. Väsyneen lapsen tekee herkemmin mieli lihottavia 
herkkuja. Ajan kuluessa univaje voi näkyä jopa lapsen painon 
nousuna. 

 
• Nukkuminen vahvistaa myös lapsen vastustuskykyä ja saira- 

uksista toipumista. 



 

Vanhemmat vastaavat lapsensa riittävästä unesta 
 

Vanhempien tehtävänä on varmistaa, että lapsi nukkuu riittävästi ja 
hyvin. Lapsen unesta huolehtiminen on välittämistä ja huolenpitoa. 
Aina tehtävä ei ole helppo. Tilapäiset univaikeudet lapsen eri kehitys- 
vaiheissa ovat varsin tavallisia ja tuttuja useissa lapsiperheissä. Sel- 
keä päivärytmi ja vanhempien samanlainen linja ja johdonmukaisuus 
lapsen arjen asioissa ovat hyvä pohja hyville unille. 

 
Vanhemmat itse toimivat lapselleen myös nukkumisen malleina. Jos 
lapsella on univaikeuksia, olisi hyvä tarkastella koko perheen nukku- 
mistapoja ja arjen sujumista. Nykyisin kiirettä pidetään usein ihmisen 
tärkeyden mittana, jolloin unen merkitystä herkästi aliarvioidaan. Kii- 
reisellä elämäntavalla voi olla vaikutusta myös lapsen huonoihin uni- 
tottumuksiin. 

 
Koko perheen elämän rauhoittuminen iltaa kohti ja yhteinen rauhalli- 
nen iltahetki antaa pohjaa hyville ja levollisille yöunille. Lapsen suu- 
remmasta unentarpeesta johtuen hänen ja vanhemman nukkumaan- 
meno ei välttämättä tapahdu samaan aikaan. Aikuiselle jäävä oma 
iltahetki auttaa vanhempana jaksamisessa ja parisuhteen vaalimises- 
sa. 

 

Vinkkejä unipulmiin 
 

Television ja pelien vaikutus uneen 

 
Unihäiriöitä saattaa aiheuttaa myös liiallinen television katselu tai tie- 
tokonepelien pelaaminen. 

 

Unihäiriöitä lisää erityisesti ohjelmien katselu yksin ja juuri ennen nuk- 
kumaanmenoa. Tutkijat suosittelevat lasten päivittäisen television 
katselun rajoittamista yhteen tuntiin. Aikuisen tulisi myös valvoa, mitä 
ohjelmia lapsen katsovat. 

 
Vältä jännittäviä satuja, tv-ohjelmia tai pelejä ennen lapsen nukku- 
maanmenoa. Liian jännittävät asiat saattavat vaikeuttaa nukahtamista. 
Jännitys voi myös siirtyä uniin painajaisina. 



 

Nukahtamisvaikeudet 
 

Leikki-ikäisellä lapsella saattaa olla nukahtamisvaikeuksia. Joillakin ne 
johtuvat peloista, toisilla kyse on enemmän rajojen koettelusta. Samat 
keinot tehoavat kumpaankin; avainsanoja ovat rakastava läsnäolo ja 
johdonmukainen rajojen asettaminen. 

 

• Ole määrätietoinen ja johdonmukainen lapsesi nukkumiseen 
liittyvissä asioissa. Sopikaa yhteiset säännöt nukkumaan- 
menosta; milloin syödään iltapala, mennään sänkyyn ja sam- 
mutetaan valot. Toimikaa myös sovittujen sääntöjen mukaan. 
Rajojen asettamisesta ja niissä pysymisestä vastaa vanhem- 
pi. 

 

• Kerro lapselle, miksi nukkuminen on tärkeää ja millainen olo 
lapsella on seuraavana päivänä, jos hän on nukkunut huonos- 
ti. 

 

• Anna lapselle aikaa valmistautua nukkumaanmenoon. Jos 
lapsella on leikit kesken, kerro hänelle esim. ½ tuntia aikai- 
semmin, että nukkumaanmenon aika lähestyy. Lapselle jää 
silloin aikaa lopettaa leikkinsä. 

 

• Rauhoita iltahetki. Anna aikaa lapselle ja yhteisille iltatoimille. 
 

• Purkakaa yhdessä lapsen päivän kuulumiset, myös mahdolli- 
set huolet. Säännölliset, tutussa järjestyksessä tapahtuvat ilta- 
toimet helpottavat lasta valmistautumaan nukkumaan ja luo- 
vat turvallisen olon. 

 

• Huolehdi siitä, että lapsen nukkumisympäristö on hyvä; vuo- 
devaatteet ovat puhtaat, huone raikas ja lämpötila miellyttävä. 

 

• Anna lapselle mahdollisuus päivän aikana lepohetkeen, jos 
lapsi ei enää nuku päiväunia. 

 

• Pyri säilyttämään arjen tuttu rytmi päivittäin. 
. 



 

• Pyri siihen, että lapsi nukahtaa omaan sänkyynsä. Jos lapsel- 
la on vaikeuksia saada unta, jää viereen odottamaan nukah- 
tamista. Voit asteittain vähentää vuoteen vieressä istumista. 
Lasta voi totuttaa yksin nukahtamiseen myös siten, että istuu 
vuoteen vierellä, seuraavana iltana siirtää tuolin vähän kau- 
emmaksi sängystä ja seuraavana taas vähän kauemmaksi, 
kunnes tuoli on oven ulkopuolella. 
. 

• Tuttu unilelu tuo turvaa. 
 

• Auta lasta tunnistamaan väsymyksen merkit ja nimeämään 
ne. Näin lapsi alkaa vähitellen myös itse tunnistaa uupumuk- 
sensa ja oivaltaa, että väsymykseen auttaa uni. Väsymykses- 
tä kertovat liikkeiden hidastuminen, korvien ja silmien hiero- 
minen, itkuisuus ja kompastelu. 

 

• Jos lapsi karkailee sängystä, ohjaa hänet lempeästi mutta 
määrätietoisesti takaisin omaan sänkyynsä. Lapsi voi kokeilla 
rajoja myös erilaisin pyynnöin; ”juotavaa”, ”vielä yksi satu”. 
Kerro lapselle, että ”Nyt on yö ja yöllä nukutaan. Huomenna 
on aikaa jutella ja leikkiä”. 

 

• Iltapala pitää nälän loitolla yön aikana. Älä kuitenkaan tarjoa 
lapselle liian raskasta tai sokerista syötävää, sillä se saattaa 
vaikeuttaa unen tuloa. 

 

• Pohdi, mitä tunteita lapsen univaikeudet sinussa herättävät. 
Mietitkö jo päivällä, miten ilta ja lapsen nukkumaanmeno su- 
juvat. Liittyykö siihen liikaa kielteisiä ja epäonnistumisen tun- 
teita? Lapsen nukkumaanmeno voi vaikeutua, jos äiti tai isä 
on kiireisen tai kärsimättömän oloinen. 

 

• Puhu tunteistasi muiden vanhempien, sukulaisten, ystävien tai 
ammattilaisten kanssa. Erilaiset ja ristiriitaisetkin tunteet kuu- 
luvat vanhemmuuteen eivätkä tee sinusta huonoa äitiä tai 
isää. 

 

• Muista, että lapsesi univaikeudet eivät johdu siitä, että olisit 
huono äiti tai isä. 



 

Painajaiset 
 

Osa lapsista heräilee yöllä painajaisiin, jotka saavat omassa sängys- 
sään nukkuneen lapsen hakeutumaan turvaan vanhempiensa viereen. 
Painajaiset ovat yleisiä 3 – 4-vuotiailla. Painajaisissa lapsi työstää vai- 
keita asioita. 

 

• Rauhoittele painajaisia näkevää lasta puheella ja pitämällä 
lasta sylissä. Suhtaudu kärsivällisesti lapsen pelkoihin, sillä 
rauhallinen ja ymmärtävä vanhempi luo lapselle turvallisen 
olon. 

 

• Juttele lapsen kanssa päivän tapahtumista ennen nukku- 
maanmenoa. Millainen päivä lapsella on ollut? Mitä kivoja 
asioita on tapahtunut? Onko tapahtunut jotakin ikävää? 

 

• Vältä jännittäviä satuja, tv-ohjelmien katselua tai pelien pe- 
laamista illalla. Myös jännittävät päivän tapahtumat saattavat 
siirtyä uniin. 

 

• Huolehdi rauhallisesta ja turvallisesta nukkumisympäristöstä. 
Vältä päivän aikana ohjaamasta lasta omaan sänkyyn tai ma- 
kuuhuoneeseen rangaistuksena jostakin: lapsi voi alkaa miel- 
tää paikan epämiellyttävänä ja epämiellyttävät mielikuvat vai- 
keuttavat nukahtamista ja nukkumista. 

 

• Himmeä yövalo ja oven raolleen jättäminen tuovat lapselle 
turvallisen olon. Tutut ja rauhalliset kodin äänet voivat edistää 
nukahtamista. Huolehdi kuitenkin siitä, että lapsen huonee- 
seen ei kantaudu meteliä, joka haittaa nukkumista. Lapsen 
nukahtaminen saattaa viivästyä, jos hän ajattelee, mitä kaik- 
kea kivaa tapahtuu hänen nukkuessa. 

 

• Huoneen tutut esineet voivat näyttää yöllä pimeässä möröiltä, 
sillä lapsen vilkas mielikuvitus sekoittuu todellisuuden kanssa. 
Voit auttaa lasta käsittelemään pelkoa, kun päivällä valoisaan 
aikaan käytte yhdessä läpi huoneen esineet ja poistatte huo- 
neesta pelottavat tavarat. 



 

Kasvukivut 
 

Kasvukivut ovat leikki-ikäisten lasten ja vielä koululaistenkin yleinen 
vaiva eikä kyse ole mistään vakavasta sairaudesta. Kasvukivuille on 
useimmiten tyypillistä symmetrisyys: molempia polvia, sääriä tai nilk- 
koja särkee samaan aikaan. Joskus lapsi voi tuntea kipua myös käsi- 
varsissa. Lapsi alkaa valittaa kipua juuri ennen nukahtamistaan tai 
hän voi herätä kipuun keskellä yötä. 

 

• Auta kasvukivuista kärsivää lasta hieromalla särkeviä jäseniä. 
Testaa villasukkien tai lämpimän kääreen tehoa. 

 

• Kipujen lievittämiseksi voit antaa lapselle myös lapsille tarkoi- 
tettuja parasetamoli- tai ibuprofeeni -valmisteita pakkauksen 
ohjeen mukaisesti. 

 

Yökastelu 
 

Vuoteenkastelu ei ole sairaus. Kastelutaipumusta on joissakin suvuis- 
sa toisia enemmän. Joillakin lapsilla kyky hallita virtsaamistaan kehit- 
tyy myöhemmin kuin toisilla. 

 

• Vahinkoja sattuu, joten varaudu niihin esim. suojaamalla vuo- 
de muovitetulla froteella. 

 

• Lapsi ei kastele vuodetta tahallaan. Lapsi voi itsekin olla har- 
missaan vuoteen kastumisesta. Harmi vain kasvaa, jos äiti tai 
isä hermostuu siitä. 

 

• Mieti, onko perheessänne tai elämäntilanteessanne tapahtu- 
nut muutoksia viime aikoina? Jo kuivaksi oppinut lapsi voi 
reagoida uusiin tilanteisiin, kuten päiväkodin aloittamiseen tai 
vauvan syntymään vuoteenkastelulla. Tällöin kastelu on usein 
ohimenevää. Uudelleen alkanut kastelu voi olla merkki myös 
virtsatientulehduksesta. 

 

• Käänny neuvolan puoleen, jos 4½-5-vuotias lapsi kastelee öi- 
sin säännöllisesti. 



 
 

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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