
Nukahtamisen

opettelu

1. Iltasadun jälkeen kerrotaan lapselle: ”iltarunon

aika ja sitten sänkyyn”

2. Lapselle luetaan: riimi, laulu tai hyräily (esimerkiksi

iltarunotaulusta), jonka aikana silitetään selästä.

Tänä aikana tai jälkeen ei jutella enää muuta, eikä

ilmeillä tai muuten kommunikoida lapsen kanssa.

3. Lapsi viedään omaan sänkyyn

4. Lapsi peitellään (ei haittaa vaikka ottaisi heti

peiton pois)

5. Laitetaan käsi esimerkiksi selän päälle ja

sanotaan lapselle ”Hyvää yötä” ja lähdetään pois

lapsen huoneesta. (Ei haittaa vaikka lapsi jäisi

protestoimaan lähtemistä. Ensimmäisinä päivinä

lapsi saattaa jopa riehua koko tämän iltarutiinin

ajan.)



Nukahtamisen opettelu -

pinnasängyssä oleva lapsi tai sänkyyn

jäävä lapsi
•Lapsen itkun / huudon alettua (mahdollisesti heti),

laita kello käyntiin ja odota ennen huoneeseen

menemistä 1 minuutti. Ota tähän avuksi itsellesi

sekuntikello. 

•Kun minuutti selkeää itkua on

täynnä: 

Mene lapsen luo (laske makuulle), laita käsi

lapsen selälle ja sano

lapselle: Ei ole mitään hätää, hyvää yötä ja

poistu huoneesta. 

•Huoneessa olemisen aikana ei viestitä lapselle

mitään muuta, ei ilmeillä, eleillä eikä sanoilla. Ei

vastata mihinkään lapsen kysymyksiin tai juttelun

aloitukseen.  Muista pitää puheääni erittäin

rauhallisena ja hiljaisena.



Nukahtamisen opettelu -

pinnasängyssä oleva lapsi tai sänkyyn

jäävä lapsi
•Toista aina sama rutiini peittelyssä ja hyvän yön

toivotuksessa. 

•Lasta ei missään vaiheessa nosteta

pois sängystä.

•Kun olet poistunut huoneesta ja itku alkaa

uudelleen: lisää lapsen luo palattavaan aikaan

minuutti. Toista peittely ja "ei ole mitään hätää,

hyvää yötä" (ei muuta kommunikointia). 

2. käyntikerta = odota 2 minuuttia, 3. käyntikerta =

odota 3 minuuttia, 4. käyntikerta = odota 4

minuuttia, 5. käyntikerta = odota 5 minuuttia. (Max

15 min). 

Opetetaan lasta luottamaan siihen että hänen

luokseen kyllä palataan, mutta ei vain koska hän

”pyytää” huudolla.



Sängystä poistuva lapsi

•Jos lapsi nukkuu laidattomassa sängyssä ja pääsee

sieltä itse pois: itkun kellottamisen sijaan lapsi

palautetaan takaisin sänkyyn joko kädestä

kiinni pitäen tai kantaen vastaamatta hänelle

puhumiseen tai ilmeisiin. 

•Toiminta: Vie lapsi sänkyyn, peittele, laita käsi

lapsen selälle ja sano: ”Ei ole mitään

hätää, hyvää yötä” ja poistu huoneesta. 

•Huoneessa olemisen aikana ei viestitä lapselle

mitään muuta - ei ilmeillä, eleillä eikä

sanoilla. Ei vastata mihinkään lapsen kysymyksiin tai

juttelun aloitukseen. Muista pitää puheääni erittäin

rauhallisena ja hiljaisena.


