Auta lastasi nukkumaan
paremmin
Unen huolto-ohjeita autismikirjon lasten vanhemmille ja hoitajille

Auta lastasi nukkumaan paremmin
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Erilaiset nukkumiseen liittyvät vaikeudet ovat hyvin tavallisia lapsilla ja nuorilla, joilla on autismikirjon häiriö. Nukkumaanmenon vaikeudet, yöheräily
ja liian aikainen aamuherääminen ovat lapsilla yleisimpiä pulmia, kun taas
kouluiässä yleistyy myöhäinen unirytmi, johon liittyy nukahtamisvaikeuksia
ja univelkaa. Myös nukkumiseen liittyvät pelot ja painajaiset voivat vaikeuttaa
nukkumaanmenoa.
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Kaikenlaiset univaikeudet voivat johtaa riittämättömään unensaantiin. Univelka lisää päiväväsymystä ja aiheuttaa mielialan laskua, ärtyneisyyttä, tunnesäätelyn ja keskittymisen vaikeuksia. Univaikeuksiin on kuitenkin saatavissa apua. Unen huolto tarkoittaa pieniä arkisia valintoja, jotka auttavat lasta
nukkumaan paremmin.
Tämän uniesitteen tarkoitus on kuvata erilaisia keinoja, jotka voivat auttaa
lastasi nukkumaan paremmin. Muistilistan avulla voit tunnistaa tekijöitä,
jotka vaikuttavat lapsesi unen laatuun. Löydät myös vinkkejä iltatoimiin ja
voit laatia lapsesi kanssa yhdessä kuvallisen iltaohjelman, joka auttaa asettumaan ajoissa unille. Lapsen unikortille voit kirjata muistiin, millainen unirytmi on lapsellesi tällä hetkellä sopivin.
Riittävä ja hyvälaatuinen uni auttaa jaksamaan arjessa ja edistää uusien
asioiden oppimista. Siksi univaikeuksien hyvään hoitoon kannattaa kiinnittää erityistä huomiota!
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Unen määrä
Riittävä unen määrä on tärkeä kaikille lapsille. Jokaisen
lapsen unentarve on yksilöllinen. Autismikirjon lapsilla voi olla keskimääräistä suurempi tai pienempi unen tarve. Unen tarve vähenee iän myötä.
Stressi ja sairaudet voivat tilapäisesti lisätä
unen tarvetta.
Lapsi nukkuu riittävästi, kun hän voi päivisin hyvin, eikä vaikuta väsyneeltä. Univelka aiheuttaa erilaisia oireita eri lapsille. Toisilla se näkyy alavireisyytenä ja
jaksamattomuutena, kun taas toisilla
pikemminkin ärtyneisyytenä ja levottomuutena. Riittävä uni auttaa jaksamaan virkeänä seuraavan päivän
ajan. Mitä oireita sinun lapsellesi tulee
kun uni jää liian lyhyeksi?
Lapset nukkuvat päiväunia yleensä
n. 3-5 vuoden ikään saakka. Päiväunien
tarve vähenee iän myötä asteittain. Lyhytuniset lapset lopettavat päiväunien nukkumisen aiemmin kuin pitkäuniset lapset. Niiden sopiva määrä on lapselle tärkeä, sillä liian
pitkät päiväunet voivat vaikeuttaa nukahtamista
iltaisin, kun taas liian lyhyet päiväunet vähentävät lapsen
jaksamista alkuillasta.
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Voit käyttää unipäiväkirjaa apuna selvittääksesi nukkuuko lapsi riittävästi. Unipäiväkirjaan merkitään, milloin lapsi on
nukkunut ja milloin hän on ollut hereillä.
Kahden tai kolmen viikon seurannan
jälkeen voit laskea, paljonko lapsesi on
yleensä nukkunut. Vertaa lapsesi keskimääräistä unen saantia siihen, minkä
verran tämänikäiset lapset yleensä nukkuvat.
Tavallinen unen määrä 3-5 -vuotiailla
lapsilla on 10-13 tuntia vuorokaudessa,
6-12 -vuotiailla 9-11 tuntia vuorokaudessa ja
14-17 -vuotiailla 8-10 tuntia vuorokaudessa
(Hirskowitch ym. 2015). Jos lapsi nukkuu
tätä vähemmän, hän saattaa nukkua liian
vähän varsinkin, jos hän vaikuttaa päivisin
väsyneeltä.

sen unen tarve on suurempi kuin hänen
unensaantinsa tällä hetkellä.
Keskimääräistä lyhyempi unen pituus ei
aina kerro liian vähäisestä unen saannista, sillä osa lapsista on syntyjään lyhytunisia. Liian pitkä toivottu unimäärä voi lisätä
nukahtamisvaikeuksia tai heikentää lapsen
unen laatua. Jos lapsi nukkuu riittävästi,
hän voi päivisin hyvin. Tällöin unirytmin
seuranta on riittävää, eikä tarkempia tut-

Joskus lapsella voi olla univelkaa, vaikka
hänen keskimääräinen unen saantinsa olisikin ikähajonnan puitteissa. Tällöin lap-
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Voiko lapsen yöuneen
vaikuttaa jo päivällä?
kimuksia tarvita. Jos olet epävarma onko
lapsesi unen määrä riittävä, ota asia puheeksi terveydenhuollon ammattilaisen kanssa.

huomiota hyvään unen huoltoon voidaan
lapsen unen laatua usein parantaa.
Univaikeuksien takana voi olla erilaisia
sairauksia tai niiden oireita, jotka heikentävät lapsen unen laatua. Esimerkiksi
erilaiset kivut, tulehdukset, allergiat, vatsa- tai iho-oireet voivat heikentää yöunen
laatua. Lapsi tai nuori ei välttämättä osaa
itse kertoa niistä, joten seuraa tarkasti
hänen vointiaan ja pyri tunnistamaan
mahdolliset oireet. Niiden takaa voi löytyä hoitoa vaativia sairauksia. Käänny tarvittaessa ammattilaisen puoleen, sillä
muiden sairauksien tunnistaminen ja
mahdollisimman hyvä hoito auttaa nukkumaan paremmin.

Jos lapsi vaikuttaa nukkuvan liian vähän,
pyri lisäämään lepoa ja vähennä vaatimustasoa päivisin. Unen määrää tulisi
lisätä pienin askelin esimerkiksi aikaistamalla nukkumaanmenoa iltaisin 10-15
minuuttia kerrallaan.
Joskus nukkumista häiritsevät erilaiset
ympäristötekijät. Lapsen unen ja valveen
säätely on vielä kypsymätöntä ja siksi se
häiriintyy herkästi erilaisten ulkoisten tekijöiden vuoksi. Unikortin (s.13) avulla voit
pyrkiä tunnistamaan erilaisia uneen vaikuttavia tekijöitä. Kiinnittämällä erityistä

Tarjoa lapselle iltapala aina samaan aikaan
noin 1-2 tuntia ennen nukkumaanmenoa.
Jos lapsi kasvaa hyvin ja paino nousee
sopivasti, energian saanti on varmastikin
riittävää. Jos olet huolissasi kasvusta, juttele ammattilaisen kanssa saadaksesi
vinkkejä, miten huolehtia riittävästä energian ja hivenaineiden ja vitamiinien saannista.

Yöuni heijastelee niin isoilla kuin pienilläkin lapsilla edellisen päivän touhuja.
Tavallinen arki, jossa asiat tapahtuvat
ennakoidusti, helpottaa päivän sujumista
ja vähentää lapsen mahdollisesti kokemaa kuormitusta. Tällä tavoin voi helpottaa lapsen tai nuoren nukkumaanmenoa.
Jos lapsella on usein nukkumiseen liittyviä vaikeuksia, on tärkeä pohtia, mitä
lapsen päivään kuuluu. Sellainen arki,
jossa on sopivasti tapahtumia, esimerkiksi
ulkoilua ja vapaata leikkiä sekä ohjattua
aikuisjohtoista tekemistä, on unen kannalta eduksi. Ulkoilu ja liikunta parantavat
lasten ja nuorten unen laatua. Toisaalta liian raskas liikunta varsinkin myöhään iltaisin nostaa vireystilaa ja haittaa nukahtamista.

Säännöllinen unirytmi helpottaa nukahtamista iltaisin. Iltatoimille on tärkeä
varata riittävästi aikaa, jotta nukkumaanmeno voi tapahtua leppoisalla tahdilla.
Kiire ja monen asian yhtäaikainen tekeminen iltaisin kuormittaa lasta ja haittaa nukahtamista. Aloita iltarutiini joka ilta suunnilleen samaan aikaan ja laita aamuisin
herätyskello soimaan suunnilleen samaan
aikaan.

Nukahtaminen on vaikeaa liian kylläisenä ja toisaalta myös
nälkäisenä. Säännöllisestä ruokailurytmistä voi saada apua
unen saantiin, varsinkin silloin kun
lapsi ei itse kerro onko hän nälkäinen.
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Jotkut autismikirjon lapset reagoivat voimakkaasti pieniinkin unirytmin poikkeamiin. Käyttämällä unipäiväkirjaa voit seurata onko lapsen unirytmi säännöllinen.
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Nukkumatin vinkit iltatoimiin!

Monet lapset nukkuvat parhaiten viileässä
ja hyvin tuuletetussa huoneessa. Varmista että lapsen huoneen lämpötila on
sopiva, ja ettei hänellä ole yöaikaan liian
kuuma. Yöaikainen hikoilu voi kertoa myös
unen aikaisista hengityshäiriöistä. Silloin
on tärkeä kääntyä lääkärin puoleen.

Aina samanlaisena toistuvat iltatoimet
helpottavat nukkumaanmenoa. Ne tuovat
lapselle turvallisuuden tunnetta ja auttavat rauhoittumaan yöunille. Liian pitkiä iltatoimia on hyvä välttää, jotta lapselle jää
tarpeeksi aikaa myös muihin mukaviin
puuhiin ennen nukkumaanmenoa.
Nukkumaanmenoon tulisi varata aikaa
noin puoli tuntia. Aikuista tarvitaan
ohjaamaan nukkumaanmenoa iltaisin. Rauhallinen ja lempeä ote toimii usein parhaiten.

Sopiva kellonaika iltarutiinien aloittamiseksi riippuu lapsen unen tarpeesta.
Unipäiväkirjan avulla voit selvittää, mihin
aikaan lapsen pitäisi käydä nukkumaan
iltaisin, jotta hän ehtii nukkua riittävästi
ennen aamuherätystä.

Iltatoimien on hyvä käsittää yhteensä neljä
tai viisi vaihetta, jotta lapsen olisi helppo
oppia muistamaan mitä niihin kuuluu.
Iltatoimiin voi kuulua esimerkiksi iltapala,
hampaiden pesu, iltasatu ja silittelyä. Itse
valitut unilelut ovat lapsille usein tärkeitä.
Miettikää yhdessä lapsen kanssa, mitä
perheenne iltarutiiniin tulisi kuulua. Varmista, että ne iltatoimet, jotka rauhoittavat lasta
parhaiten ovat ohjelmassa viimeisenä.

Anna lapselle myönteistä palautetta,
kun iltatoimet sujuvat toivotulla tavalla.
Kehu ja kannusta! Voit jättää ei-toivottua
käyttäytymistä iltaisin huomiotta, jotta
lapsi saa tällöin mahdollisimman paljon
onnistumisen kokemuksia.
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Joskus nukkumaanmenoon liittyvät haasteet johtuvat siitä, että siirtymätilanteet
ovat lapselle vaikeita. Irrottautumista
muusta kiinnostavasta tekemisestä helpottaa selkeä kuvallinen iltaohjelma.
Se auttaa lasta hahmottamaan, mitä
nukkumaanmenotilanteessa seuraavaksi
tapahtuu. Löydät sitä varten tämän esitteen keskiaukeamalta tarroja ja aikataulupohjan, johon voit suunnitella teille
sopivan iltaohjelman.

kautta huomaa, mitkä tekijät häiritsevät
juuri tämän lapsen nukahtamista iltaisin.

Katsokaa kuvallista iltaohjelmaa lapsen
kanssa yhdessä iltaisin, jotta lapsi tietää
mitä seuraavaksi tapahtuu.

Jos lapsella on aistiyliherkkyyksiä, on
tärkeä miettiä ovatko vuodevaatteet ja
yöasut hänestä mukavia. Jotkut lapset
ovat tarkkoja esimerkiksi siitä, miltä pyjaman kangas tuntuu tai puristavatko sen
resorit tai kuminauhat. Painopeitto auttaa toisia rauhoittumaan unille, kun taas
toisille sopivan kokoinen tyyny ja mukavantuntuiset lakanat ovat tärkeitä.

Unen kannalta on tärkeää, että lapsen
nukkumispaikka on rauhallinen, eikä siellä
ole unta haittaavia häiriötekijöitä. Pohdi ja
kokeile millainen nukkumisympäristö on
lapsellesi paras. Joskus vasta kokemuksen
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Lisätietoa

www.autismijauni.fi
Kellon tikitys ja muut häiriöäänet voivat
haitata lapsen nukkumista varsinkin jos
lapsella on ääniin liittyvää yliherkkyyttä.
White noise –taustaäänet soitettuna esimerkiksi tabletilta tai puhelimesta voivat
auttaa tällaisia lapsia kiinnittämään
vähemmän huomiota ympäristön ääniin.

Julkaisutiedot
Kuvat
Adobe Stock
Sisältö

Pimeään tai nukkumiseen liittyvät pelot
voivat haitata nukkumaanmenoa. Niihin auttaa ennakointi ja totuttautuminen
muutoksiin pienin askelin ja asteittain.
Tarvittaessa käänny ammattilaisen puoleen jos pelot ovat voimakkaita ja häiritsevät nukahtamista.

Juulia Paavonen
Dosentti, lastenpsykiatrian erikoislääkäri

se auttaa nukahtamaan iltaisin ajoissa.
Vastaavasti valaistusta tulee vähentää
illalla noin tuntia ennen nukkumaanmenoa. Myös elektroniset laitteet on hyvä
laittaa odottamaan aamua hyvissä ajoin
ennen nukkumaanmenoa. Valojen himmentäminen iltaisin viestittää lapselle
lähestyvästä uniajasta ja vahvistaa hänen
omaa melatoniinin tuotantoaan.

Valonvaihtelut ovat tärkeitä vuorokausirytmin säätelyssä. Valo säätelee lapsen
unirytmiä ja helpottaa nukahtamista
oikeaan kellonaikaan. Riittävä valaistus aamuisin on erityisen tärkeää, sillä
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UNIKORTT I
Lapsen unen tarve on: ______ h / vrk

Päiväunet nukutaan klo: _____ : _____ – _____ : _____
Iltatoimet aloitetaan klo: _____ : _____

Arkisin vuoteeseen mennään klo: _____ : _____
Arkisin herätys on klo: _____ : _____
Viikonloppuisin vuoteeseen mennään klo: _____ : _____

irroita katkoviivaa pitkin

Viikonloppuisin herätys on klo: _____ : _____

Uniaika on arkisin: ______ h / vrk
Uniaika on viikonloppuisin: ______ h / vrk
Keskimäärin meillä nukutaan: ______ h / vrk

Unikorttiin voit kirjata lapsen tavoitteena olevat
uniajat ja ottaa sen talteen muistin tueksi.
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Unen huollon tarkistuslista
Vaatii
harjoitusta

lapsella on säännöllinen päiväohjelma arkisin
lapsella on säännöllinen päiväohjelma viikonloppuisin
lapsi ulkoilee/liikkuu päivittäin ainakin tunnin ajan
lapsi nukkuu päivisin sopivan pituiset päiväunet aina samaan aikaan
lapsella on ruutuvapaa tunti ennen nukkumaanmenoa
lapsen nukkumapaikka on rauhallinen, eikä siellä ole unta häiritseviä tekijöitä
kotona on hiljaista ja hämärää ennen nukkumaanmenoa
lapsella on kuvallinen iltarutiini säännöllisessä käytössä
lapsella on säännöllinen nukkumaanmenoaika iltaisin
lapsella on säännöllinen aamuherätys arkisin ja viikonloppuisin
kotona on riittävästi valoa aamuisin
tiedän, mikä on lapsen unen tarve
tiedän, mitä oireita riittämätön uni lapselle aiheuttaa

www.biocodex.fi
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Asia
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ILTAT OIMET:
Liimaa
tarra
tähän

Liimaa
tarra
tähän

Liimaa
tarra
tähän

Liimaa
tarra
tähän

Liimaa
tarra
tähän

1
2
3
4
5

hiusten harjaus

iltapala

paijaus, halaus, pään silitys

hampaiden harjaus

omaan sänkyyn

kirja/satu

yöpuvun pukeminen

valojen sammutus

iltapesu

musiikin kuuntelu

nukkumaan

iltapesu

wc-käynti
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Näihin voitte piirtää omia tarroja:

laitteet kiinni

nalle tai unilelu

iltapesu

