
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Unikoulu-opas alle kouluikäisen lapsen vanhemmille 
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Ennen unikoulun aloittamista on varmistettava, että lapsella on selkeä päivärytmi ateria- ja uni-
rytmineen. Päivätoimet rytmittävät lapsen elämää ja luovat turvallisuutta. Tämän lisäksi selkeät 
iltarutiinit ja säännöllinen nukkumaanmenoaika pidentävät ja rauhoittavat yöunta.  
Alla on esimerkki alle kouluikäisten lasten päivärytmistä. 
 

Ohjeelliset vuorokausirytmit lapsiperheelle 

 

6kk           8kk      12kk ja sitä vanhemmille 
 

Klo: 7:00–8:00 

Aamupala 

Puuro ja maito 

Klo: 7:00–8:00 

Aamupala 

Puuro ja maito 

Klo: 7:00–8:00 

Aamupala 

Puuro ja maito 

Klo: 9:00–11:00 

Aamupäiväunet ulkona 

 

Klo: 11:00 

Lounas 

Lihavihannessose ja maito 

Klo: 9:00–11:00 

Ulkoilu 

Klo: 11:00 

Lounas 

Lihavihannessose ja maito 

Klo: 11:30–14:00 (-15:00) 

Päiväunet ulkona 

Klo: 11:00 

Lounas 

Lihavihannesruoka ja maito 

Klo: 14:00 

Välipala 

Maito 

Klo: 15:00 

Välipala 

Hedelmäsose ja maito 

Klo: 12:00–14:00 

Päiväunet 

Klo: 15:00–17:00 

Iltapäiväunet ulkona 

 

Klo: 16:00 

Iltapäiväunet ulkona 

(Max 45min) 

Klo: 14:00 

Välipala 

Hedelmäsose ja maito 

Klo: 17:00 

Päivällinen 

Vihannesose/Hedelmäsose ja maito 

Klo: 17:00 

Päivällinen 

Lihavihannessose ja maito 

 

Klo: 14:30–16:00 

Ulkoilu 

Klo: 19:30 

Iltapala 

Puuro ja maito 

Klo: 19:30 

Iltapala 

Puuro ja maito 

Klo: 17:00  

Päivällinen 

Lihavihannesruoka ja maito 

 

Klo: 20:30 

Yöunille 

 

Klo: 20:30 

Yöunille 

 

Klo: 19:30 

Iltapala 

Puuro ja maito 

Maito = imetys tai korvike; 1v. rasvaton maito 

Unen tarve on yksilöllinen, ajat ovat ohjeellisia 

Klo: 20:30  

Yöunille 
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Vauvan (alle 12kk) vuorokausirytmi ja uni  
 
Vauvavaiheessa uniongelmat; nukahtamisvaikeudet ja yöheräily, ovat hyvin tavallisia. Joskus 
taustalla saattaa olla elimellinen häiriö, mutta tämä on hyvin harvinaista. Yleensä yöheräilyt liit-
tyvät univalverytmin kypsymättömyyteen tai totuttuihin tapoihin. Yleisin uniongelma on nukutta-
mistottumuksiin liittyvä heräily ns. uniassosiaatio-häiriö.  
 
Vuorokausirytmi  
 
Vauvalla ei ensimmäisten elinkuukausien aikana ole juurikaan vuorokausirytmiä. Vastasyntynyt 
vauva nukkuu suurimman osan vuorokaudesta, keskimäärin noin 16 tuntia. Ensimmäisen puo-
len vuoden aikana vauvalle kehittyy oma sisäinen säätelyjärjestelmä. Keskimäärin kolmen kuu-
kauden ikään mennessä vauvalle on kehittynyt vuorokausirytmi, jonka pisimmät unijaksot sijoit-
tuvat yöhön. Unisykliksi eli -jaksoksi kutsutaan eri univaiheiden muodostamaa ketjua, jossa eri 
univaiheita esiintyy peräkkäin. Yhden unijakson pituus on puolivuotiaalla noin tunti ja sitä pie-
nemmällä noin 30-50 min. Tästä valtaosa muodostuu ns. vilkeunesta, joka on verrattavissa val-
veilla oloon. Vauvan unijakso voi jopa alkaa suoraan vilkeunella. Varhaisvaiheen unen raken-
teelliset ominaispiirteet altistavat yöheräilylle. Heräämiskynnys vilkeunesta on matalampi kuin 
syvästä unesta, ja lyhyt unijakso johtaa unen kevenemiseen tiheämmin aikavälein.  
 
 

 
 
 
 
 

https://compass.nitro.fi/Compass/Card.do?ordernum=84&campaignId=374&campaignName=Turun ilme 2015


 
Vanhempien oma esimerkki auttaa lasta erottamaan yön ja päivän toisistaan. Tuttu, turvallinen 
ja säännöllinen päivärytmi rytmittää myös vauvan unia. Tutut samaan aikaan tapahtuvat iltarutii-
nit rauhoittavat vauvaa. Vauvaa ei tule varsinaisesti nukuttaa, koska nukutustoimista tulee usein 
tapoja, joista on hyvin vaikea päästä eroon. Tavat saattavat ylläpitää nukahtamisvaikeuksia ja 
heräilyongelmia; kyseessä on ns. uniassosiaatiohäiriö. Tällöin vauva herää lähes joka unisyklin 
kevyessä vaiheessa (n.50min). ja kaipaa samat nukutusrituaalit nukahtaakseen uudelleen 
(esim. syliin nukuttaminen, heijaaminen tms.). Kaikenlaiset hoitotoimet syöttämiset, vaipanvaih-
dot tulisi hoitaa öisin mahdollisimman vähäeleisesti välttäen seurustelua. Koska aktiivinen seu-
rustelu kohottaa vauvan vireystilaa ja uudelleen nukahtaminen saattaa kestää pitkään. Päivä-
unet eivät yleensä häiritse yöunta. Päiväunien kokonaan pois jättäminen voi johtaa yli-väsymi-
seen, joka vaikeuttaa nukahtamista illalla. Liian pitkistä päiväunista voi vähitellen opetella pois 
innostamalla lasta aktiiviseen vuorovaikutukseen päiväsaikaan.  
 
Tilapäisesti vauvaa voi valvottaa sairastelu, hampaiden puhkeaminen ja uusien taitojen harjoit-
telu. Unikoulua ei tulekaan aloittaa silloin, kun lapsi on sairas. Joskus lapsen toivuttua sairau-
desta, voidaan joutua uudelleen opettelemaan tutut unirutiinit ja yksinään nukahtaminen. Myös 
yö-syötöt saattavat pitkään jatkuessaan aiheuttaa yöheräilyä. Yleensä 6-8 kuukauden ikäiset 
vauvat eivät tarvitse enää yösyöttöjä. Jos yöt ovat hyvin rikkonaisia ja vauva syö usein, on hyvä 
miettiä yösyötöistä luopumista. 
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Leikki-ikäisen 1-3v. vuorokausirytmi ja uni  
 
Nukahtamisvaikeudet ja yöheräily, ovat hyvin tavallisia. Joskus taustalla saattaa olla elimellinen 
häiriö, mutta tämä on hyvin harvinaista. Yleensä yöheräilyt liittyvät univalverytmin kypsymättö-
myyteen tai totuttuihin tapoihin. Yleisin uniongelma on nukuttamistottumuksiin liittyvä heräily ns. 
uniassosiaatio-häiriö.  
 
Vuorokausirytmi  
 
Unisykliksi eli -jaksoksi kutsutaan eri univaiheiden muodostamaa ketjua, jossa eri univaiheita 
esiintyy peräkkäin. Yhden unijakson pituus on leikki-ikään mennessä 1,5 tuntia, mikä on unijak-
son pituus myöhemminkin elämässä. Havahtumiset ja heräilyt tapahtuvat usein unijaksojen tait-
teissa. Leikki-iässä vilkeunen määrä vähenee lähes aikuisten tasolle. Tyypillinen piirre on syvän 
unen painottuminen alkuyöhön, jolloin lasta on vaikeampaa saada hereille. Unen kevenemisen 
vuoksi leikki-ikäiset usein aamuyöstä kömpivät vanhempien viereen. Unen tarve leikki-iässä on 
noin 10–12 tuntia.  
 
Vanhempien oma esimerkki auttaa lasta erottamaan yön ja päivän toisistaan. Tuttu, turvallinen 
ja säännöllinen päivärytmi rytmittävät myös leikki-ikäisen unia. Tutut samaan aikaan tapahtuvat 
iltarutiinit rauhoittavat lasta. Lasta ei tule varsinaisesti nukuttaa, koska nukutustoimista tulee 
usein tapoja, joista on hyvin vaikea päästä eroon. Tavat saattavat ylläpitää nukahtamisvaikeuk-
sia ja heräilyongelmia; kyseessä on ns. uniassosiaatiohäiriö. Tällöin lapsi herää lähes joka 
unisyklin kevyessä vaiheessa noin 1.5 tunnin välein ja kaipaa samat nukutusrituaalit nukahtaak-
seen uudelleen (esim. syliin nukuttaminen, heijaaminen tms.).  
 
Kaikenlaiset hoitotoimet tulisi mahdollisuuksien mukaan jättää yöltä pois. Tarvittaessa vaipan 
voi yöllä vaihtaa, jos lapsi on sen ikäinen, että vielä vaippaa käyttää. Päiväunet eivät yleensä 
häiritse yöunta. Päiväunien kokonaan pois jättäminen voi johtaa yliväsymiseen pienellä leikki-
ikäisellä, joka vaikeuttaa nukahtamista illalla. Liian pitkistä päiväunista voi vähitellen opetella 
pois innostamalla lasta aktiiviseen vuorovaikutukseen päiväsaikaan. Tilapäisesti lasta voi val-
vottaa esim. sairastelu tai hampaiden puhkeaminen. Unikoulua ei tulekaan aloittaa silloin, kun 
lapsi on sairas. Joskus lapsen toivuttua sairaudesta, voidaan joutua uudelleen opettelemaan tu-
tut unirutiinit ja yksinään nukahtaminen. 
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Unikoulu  
 
Unikoulusta puhutaan kun tavoitteena on lapsen itsenäinen nukahtaminen ja saada aikaan 
muutos heräilyä aiheuttaviin tottumuksiin vanhemman aktiivista läsnäoloa asteittain vähentä-
mällä. Unikoulun tärkeimmät periaatteet ovat lapsen viesteihin vastaaminen, rauhoittaminen 
koskettamalla ja merkityksettömien nukahtamistapojen välttäminen.  
 
Vinkkejä unikoulun onnistumiseksi:  
 
Päivän aikana tarjoa lapselle riittävästi virikkeitä ja hellyyttä. Se antaa pohjan hyville yöunille. 
Leiki leikkejä, jossa on paljon fyysistä läheisyyttä. Yöllä lapsi saa samalla tavoin virikkeitä van-
hemmistaan. Tämän vuoksi katse- ja puhekontaktia on hyvä välttää öisin. 

 

Jos vanhemmilla ei ole aikaa tai halua seurustella lapsen kanssa päivällä ja alkuillasta, lapset 
pitkittävät nukkumaanmenoa, heräävät herkemmin yöllä ja kömpivät vanhempiensa vuotee-
seen. Lapsi ottaa illalla ja yöllä takaisin sen, mitä vaille päivällä jää. Tämä koskee ennen muuta 
yhdessäoloa vanhempien kanssa.  

 
Päivä:  

 Säännöllinen päivärytmi ja ulkoilu ovat tärkeitä unikoulun onnistumisessa.  

 Järjestä lapselle sopivaa ravintoa 3-4 tunnin välein päiväsaikaan. Vältä makean ja suolan 
antamista lapselle. 

 Säännölliset päiväunet kuuluvat lapsen elämään.   
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Ilta:  

 Rauhoita ilta ajoissa, vähintään tuntia ennen nukkumaanmenoa.  

 Noudata säännöllistä iltapuuhien järjestystä ja nukkumaanmenoaikaa ja kerro lapselle 
mitä milloinkin tehdään.  

 Jos lapsi nukahtaa esim. rinnalle, havahduta hänet huomaamaan, että häntä siirretään. 
Pyri siihen, että lapsi EI syö nukahtaessaan, eikä lapselle anneta hampaiden pesun jäl-
keen enää mitään.  

 Lapsen tulisi illalla nukahtaa sinne, missä hänen on tarkoitus viettää yönsä.  

 Ota tutut nukkumaanmenorituaalit tavaksi: iltalaulu, -loru, silittely, suukko, unilelu.  

 Järjestä nukkumispaikka miellyttäväksi. Tutti, unilelu tms. ovat loistavia apuvälineitä, kun 
lapsi opettelee rauhoittumaan ja nukahtamaan itsenäisesti. Yli 1-vuotiaat lapset eivät tar-
vitse tuttia enää nukkumisen apuvälineenä.  

 Älä venytä nukuttamista. Pyri poistumaan lapsen luota hyvän yön toivotuksen jälkeen.  

 Mikäli isompi lapsi poistuu sängystään, nosta hänet joka kerta takaisin. Älä ota lapseen 
kontaktia. 

 
Yö:  

 Lapsi saattaa aluksi reagoida uusiin nukahtamisjärjestelyihin itkemällä. Lapsi kestää 
muutoksen, kun vanhemmat ovat hänen saatavillaan. 

 Yösyötöt olisi hyvä lopettaa 8 kuukauden ikään mennessä yöunien rauhoittamiseksi. 
Suoliston on myös hyvä saada lepoa. 

 Ole rauhallinen ja kärsivällinen, koska lapsi reagoi vanhempiensa olotilaan.  

 Minimoi yölliset palvelut. 

 Pidä huone hämäränä tai pimeänä. 

 Ääntelevä lapsi voi nukahtaa itsekseen, odota ennen kuin menet lapsen luo.  

 Lasta ei saa itkettää pitkiä aikoja. Voit käydä tarkistamassa, että lapsella ei ole hätää. 
Laita lapsi nukkuma-asentoon. Tarjoa tarvittaessa tuttia (alle 1v) tai unirättiä/unilelua. 
Poistu sängyn vierestä, jos lapsi on rauhallinen.  

 Suuremman itkun voi rauhoitella sylissä. Tyynnyttelyn jälkeen laske lapsi nukkumapaik-
kaansa, tassun saattelemana. Jätä lapsi hakemaan unta itsekseen.  

 Älä ota lapsen kanssa katsekontaktia, äläkä puhu, jotta et herätä lasta kokonaan.  

 Jos tavoitteena on, että lapsi nukkuu omassa sängyssään, älä ota häntä viereesi. 
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Lapsen rauhoittaminen nukkumaan mennessä tai herätessä yöllä ns. tassuhoito  
 
1. Kun lapsi itkee ennen nukahtamistaan tai yöllä herätessään, arvioi itkun sävystä, onko se kut-
suvaa, hätääntynyttä vai itsekseen ohimenevää.  

2. Jos lapsen itku jatkuu tai voimistuu, mene lapsen luo ja laita kätesi/tassusi lapsen päälle. 
Pidä kättä paikoillaan, kunnes lapsi rauhoittuu. Irrota kuitenkin ote ennen kuin lapsi nukahtaa.  
3. Pysy itse rauhallisena, jotta rauhallisuutesi tarttuu myös lapseen. 

4. Jos lapsen itku kiihtyy, silittele lasta esim. selästä.  

5. Jos lapsi ei edelleenkään rauhoitu, ota hänet syliin. Pidä lasta pystyasennossa ja silittele, 
kunnes hän tyyntyy, ei kuitenkaan nukahtamiseen asti. Vältä katsekontaktia ja puhetta lapsen 
kanssa.  

6. Laske hänet takaisin omaan sänkyyn, mutta pidä ”tassukontakti” vielä hetki. Irrota ote ennen 
kuin hän nukahtaa.  

7. Tarvittaessa em. toimia toistetaan kunnes lapsi rauhoittuu ja nukahtaa ilman vanhemman ak-
tiivista läsnäoloa.  
 
Kun unikoulua noudatetaan säännöllisesti, unitottumuksissa voi tapahtua muutoksia jopa kol-
messa yössä. Unikoulua noudatettaessa vanhemman aktiivista läsnäoloa vähennetään asteit-
tain, jotta lapsi rauhoittuu, löytää turvan ja nukahtaa itsenäisesti. 
 
Jos haluat tarkennusta tai neuvoa ohjeisiin, otathan yhteyttä neuvolan terveydenhoitajaan. 
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