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Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, millaisia kokemuksia satuhierontaa 

käyttävillä varhaiskasvatuksen opettajilla on satuhieronnasta ja millaisena työ-

menetelmänä he se sitä pitävät. Lisäksi halusin selvittää, miten he kokevat läsnä-

olon ja kosketuksen työssään osana varhaiskasvatusta. 

Tämä tutkimus oli luonteeltaan laadullinen tutkimus. Se toteutettiin haas-

tattelemalla seitsemää satuhierontaa työmenetelmänään käyttävää varhaiskas-

vatuksen opettajaa. Haastattelumenetelmänä käytettiin puolistrukturoitua tee-

mahaastattelua ja tutkimusaineisto analysoitiin temaattisella analyysilla. 

Tuloksista ilmeni, että haastateltavien mielestä satuhieronnalla voidaan tu-

kea lapsen sosioemotionaalista hyvinvointia ja sosioemotionaalisia taitoja. Hy-

vinvoinnin kannalta keskeistä olivat lapsen levollisuus, hyvänolontunne ja itse-

tunnon vahvistuminen, kun puolestaan sosioemotionaalisten taitojen kannalta 

korostuivat yhteishenki ja ryhmäytyminen. Opettajien kokemat tunteet satuhie-

ronnan yhteydessä olivat myönteisiä ja he mainitsivat erityisesti mielihyvän, 

lämmön ja ilon. Kosketus koettiin tärkeäksi osaksi varhaiskasvatuksen opettajan 

työtä, kuten myös läsnäolo ja lapsen sensitiivinen kohtaaminen. Opettajat koki-

vat satuhieronnan lisäävän ammatillista itseluottamusta. Tuloksista ilmeni, että 

haastateltavilla oli positiivisia kokemuksia satuhieronnan käytöstä ja he pitivät 

sitä hyvänä työmenetelmänä, jolla voidaan tukea lapsen erilaisten taitojen oppi-

mista. 

Asiasanat: sosioemotionaalinen hyvinvointi, sosioemotionaaliset taidot, vuoro-

vaikutus, läsnäolo, kosketus, satuhieronta  
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1 JOHDANTO 

Lasten sosioemotionaalisesta hyvinvoinnista, tunteista, käyttäytymisestä ja vuo-

rovaikutussuhteista, sekä niihin liittyvistä haasteista puhutaan tällä hetkellä pal-

jon. Pohditaan esimerkiksi sitä, saako lapsi näyttää voimakkaita tunteita ja miten 

taas tukea lasta, jos hän on erityisherkkä. On tärkeää, että kaikenlaiset tunteet ja 

ominaisuudet hyväksytään ja että ympäristö joustaa lapsen tarpeiden ja hänen 

kehitysvaiheidensa mukaan. Arosen (2016) mukaan lapsen normaaliin kehityk-

seen kuuluu, että hän oppii säätelemään aggressioitaan ja noudattamaan sosiaa-

lisia normeja. Tämä tapahtuu vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa. Käytök-

seen liittyvät haasteet ovat yleisiä ja lähes jokaisen lapsen on jossain kehityksensä 

vaiheessa vaikea hallita käyttäytymistään. (Aronen 2016.) Käypä hoito – suosi-

tuksen (2018) mukaan varsinaisia käytöshäiriöitä, eli ikätasosta poikkeavia ja pit-

käkestoisia sosiaalisissa suhteissa ja suoriutumisessa näkyviä haasteita, on noin 

viidellä prosentilla lapsista ja nuorista. Käytöshäiriöitä voidaan ehkäistä edistä-

mällä ja harjoittelemalla lapsen tunne-, vuorovaikutus- ja ongelmanratkaisutai-

toja sekä poistamalla ja vähentämällä häiriöille altistavia tekijöitä (Käypä hoito 

2018). Mitä varhaisemmin lapsi saa tukea ja hoitoa, sitä paremmin haasteelliseen 

käyttäytymiseen voidaan vaikuttaa (Aronen 2016). 

Tasapainoinen lapsuus luo pohjaa lapsen kasvulle, käyttäytymiselle, oppi-

miselle ja elämänilon kokemiselle (Tompuri 2016, 14). Sekä sosiaalisten ja vuoro-

vaikutustaitojen että kulttuurisen osaamisen merkitys korostuu nyky-yhteiskun-

nassamme. On tärkeää osata kuunnella, ymmärtää erilaisia näkemyksiä sekä ref-

lektoida omia arvojaan ja ajatuksiaan. Vuorovaikutustaidot, ilmaisukyky sekä 

kyky ymmärtää muita, ovat tärkeitä yksilön identiteetille, toimintakyvylle ja hy-

vinvoinnille. (Määttä ym. 2017, 5.) Sosioemotionaalisten taitojen opettaminen 

varhaiskasvatuksessa on tärkeää, sillä nykypäivänä perheiden koko on yleisesti 

pienentynyt ja erilaiset mediat ja tietokonepelit vievät aikaa aktiiviselta yhdessä-

ololta. Näin mahdollisuudet sosioemotionaalisten taitojen harjoitteluun ovat 

huomattavasti vähentyneet. Vuorovaikutus- ja tunnetaitojen oppiminen luo 
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myönteisiä asenteita, rakentaa persoonallisuutta, auttaa luomaan ja säilyttämään 

ystävyyssuhteita, lisää yhteisöllisyyttä ja tukee myös akateemisia taitoja. (Kaup-

pila 2005, 13—14.) Aggressiivisuus ja uhmakkuus lisäävät todennäköisyyttä ai-

kuisuuden rikollisuuteen, epävakaisiin ihmissuhteisiin, psykiatrisiin häiriöihin 

sekä vanhemmuuden haasteisiin ja siksi sosioemotionaalisiin haasteisiin pitääkin 

kiinnittää erityistä huomiota jo varhaiskasvatuksessa (Aronen 2016). 

Tämän tutkimuksen voi paikantaa varhaiskasvatuksen ja erityispedagogii-

kan rajalle, sillä siinä käsitellään koko varhaiskasvatuksen kenttää. Tutkimus 

puoltaa paikkaansa kuitenkin myös erityispedagogiikan puolella, missä sosio-

emotionaaliset haasteet ovat yhä useammin pohdinnan kohteena. 

Tässä tutkimuksessa tutkittiin varhaiskasvatuksen opettajien kokemuksia 

satuhierontamenetelmästä sekä sitä, millaisena työmenetelmänä opettajat satu-

hierontaa pitävät. Lisäksi tutkittiin, miten opettajat kokevat varhaiskasvatukseen 

olennaisesti liittyvän läsnäolon ja kosketuksen. Tavoitteena oli, että tutkimuk-

sesta olisi hyötyä niille varhaiskasvatuksen opettajille, jotka etsivät tehokasta me-

netelmää tukeakseen lapsen sosioemotionaalista hyvinvointia ja sosioemotionaa-

lisia taitoja. Satuhieronta ei vaadi erityisiä välineitä, vaan se on helppo toteuttaa 

missä vain ja milloin vain. Kädet, sadut ja mielikuvitus ovat aina mukana. 

Tuovisen (2014, 8) mukaan satuhieronnan avulla pystytään luomaan hyvin-

voinnille merkityksellisiä ilon ja läsnäolon hetkiä. Näiden hetkien kautta on mah-

dollista harjoitella muun muassa sosiaalista vuorovaikutusta ja tunnetaitoja, em-

patiataitoja sekä oman itsensä ja toisen arvostamista (Tuovinen 2014, 8). Tämän 

ajatuksen pohjalta koostin teoriataustan koskemaan sosioemotionaalista hyvin-

vointia ja sosioemotionaalisia taitoja sekä sitä, miten varhaiskasvatuksessa pys-

tytään tukemaan sosioemotionaalisuutta. Varhaiskasvatuksen tukea pohdin lap-

sen ja kasvattajan vuorovaikutuksen, pedagogisen sensitiivisyyden ja läsnäolon, 

sekä kosketuksen kannalta. Lopuksi esittelen satuhierontamenetelmän ja ne me-

netelmät mihin se perustuu, sekä joitakin lasten hierontaan liittyvien tutkimus-

ten tuloksia. Varhaiskasvatuksen opettajien näkökulmaan päädyin, koska sitä ei 

ollut tässä yhteydessä tutkittu aikaisemmin. 
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Aikaisempia pro gradu -tasoisia tutkimuksia satuhieronnasta on tehty vain 

muutamia, joten aiheesta ei ole Suomessa paljonkaan tutkittua tietoa. Pro gradu-

jen lisäksi on satuhieronnasta tehty vain joitakin opinnäytetöitä. Yhdessä pro 

gradu -tutkielmassa (Suorsa 2016) tutkittiin, rauhoittuuko päiväkodin arki satu-

hieronnalla ja toisessa (Romppainen 2015), miten satuhieronta tukee luovuutta, 

ilmaisua ja taidekasvatusta päiväkodeissa. Enemmän kuin satuhierontaa, on tut-

kittu kosketusta, mutta lähinnä koulun näkökulmasta (Holm 2018; Koskettava 

koulu 2017; Stenlund 2019; Vanhanen 2017). Satuhieronta sivuaa mindfulness-

menetelmää, jota on tutkittu hieman enemmän. Mindfulnessin on todettu satu-

hieronnan tapaan esimerkiksi lisäävän myönteisiä tunteita, vähentävän tunnepi-

toista rasitusta ja parantavan kykyä säädellä tunteita (Greeson 2008). 

Maailmassa tapahtuu monenlaisia pienten ja isojen mieltä hämmentäviä 

asioita. Tämän vuoksi onkin tärkeää, että jokaisen elämässä on riittävästi turval-

lisuutta, joka kannattelee ja auttaa eteenpäin. Pienelle lapselle aikuisen turvalli-

nen läsnäolo, kosketus ja hyväksyvä katse ovat asioita, joiden päälle on hyvä ra-

kentaa. (Tuovinen 2020.) 
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2 LAPSEN HYVINVOINTI 

2.1 Lapsen hyvinvointi ja sen määrittely 

Kun määritellään lapsen hyvinvointia, kuvaillaan samalla tavallista ja hyväksyt-

tävää elämää (Helavirta 2011, 22). Hyvinvoinnilla voidaan karkeasti viitata joko 

yksilön yhteiskunnallisiin olosuhteisiin, koettuun ja arvioituun hyvään vointiin, 

tyytyväisyyteen tai onnellisuuteen. Hyvinvoinnin määrittely on vaikeaa, mutta 

lapsen osalta se on vielä vaikeampaa kuin aikuisen. (Vasikkaniemi 2013.) Näin 

siksi, että hyvinvoinnin tutkimuksen yksi edellytys on hyvinvoinnin tilan mää-

rittely yksilön itsensä näkökulmasta (Opetus- ja kulttuuriministeriö 2011a). Las-

ten ja aikuisten näkökulmien tutkimisen metodologiassa on monia yhtäläisyyk-

siä, mutta lasten vähäisempi yhteiskunnallinen asema, sekä kognitiiviset, psyko-

sosiaaliset ja biologiset valmiudet rajoittavat lapsilta saatavaa tietoa (Helavirta 

2011, 27). Usein lapsen hyvinvoinnin näkökulma painottuu taitojen ja niiden ke-

hityksen tarkasteluun, mutta lapsen subjektiivinen kokemus on vähintäänkin 

yhtä tärkeä. (Viitala 2014, 32.) Kehitys ja hyvinvointi ovat läheisessä yhteydessä 

toisiinsa, mutta lapsen kehitys ei ole sama kuin lapsen hyvinvointi. Lapsen tai-

doilla ja kehityksellä voi kuitenkin olla hyvinvointia lisäävä vaikutus. (Minkki-

nen 2015, 17.) 

Hyvinvointi on ilmiö, jota voidaan tutkia monitieteisesti. Tätä kuvaa se, että 

lapsen hyvinvointi on tutkimuskohteena esimerkiksi sosiaalipsykologiassa, so-

siologiassa, kasvatustieteessä sekä terveys- ja lääketieteessä (Minkkinen 2015, 

15). Esimerkiksi psykologinen tutkimus tarkastelee hyvinvointia yleensä yksilön 

subjektiivisesta näkökulmasta, kun sosiologisessa tutkimuksessa yksilöä tutki-

taan sosiaalisen toimijuuden kautta (Broberg 2010, 44). Jotta lapsen hyvinvoin-

nista saadaan kokonaisvaltainen kuva, tarvitaan toisiaan täydentäviä näkökul-

mia. Kullakin tieteenalalla on oma näkemyksensä siitä, miten aikuiset näkevät 

lapsen ja lapsen hyvinvoinnin. (Minkkinen 2015, 15.) 
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Lapsen hyvinvoinnin perustana ovat perheen voimavarat sekä taloudelliset 

ja toiminnalliset resurssit, perheen sisäiset prosessit kuten vuorovaikutus ja van-

hemmuus, sosiaalinen verkosto, sekä virallinen tuki- ja palvelujärjestelmä. Sosi-

aalinen verkosto sisältää sekä perheen sosiaalisen verkoston että lapsen oman 

vertaisryhmän, esimerkiksi ystävät ja päiväkotiryhmän. Myös lapsen sukupuo-

lella, persoonallisuudella, luonteenpiirteillä ja kehityshistorialla on merkitystä. 

(Forssén, Laine & Tähtinen 2002, 86—87.) Kun sosioemotionaalinen kehitys ete-

nee myönteisesti, se edesauttaa lapsen henkistä ja fyysistä terveyttä sekä ehkäisee 

käyttäytymisen ongelmia. Tällä on lopulta vaikutusta lapsen koko elämään, niin-

kin pitkälle kuin aikuisuuden terveyteen ja työllistymiseen. (Määttä ym. 2017, 

7—8.) 

Lapsen hyvinvointi on moniulotteinen käsite, joka sisältää kaikki yksilön 

toiminnan ulottuvuudet: fyysisen, psyykkisen, sosiaalisen ja koulutuksellisen 

osa-alueen (Moore, Murphey & Bandy 2012.) On erittäin tärkeää, että kun tutki-

taan ja kehitetään lapsen hyvinvointia, saadaan tietoa lasten omista kokemuk-

sista ja näkemyksistä (Karlsson 2014, 17). Puroila ja Estola (2012) ovat tehneet 

tutkimusta lasten kokemuksista koskien heidän omaa hyvinvointiaan. Tulosten 

teemoiksi muodostuivat omistaminen ja aineelliset resurssit, vuorovaikutussuh-

teet sekä mahdollisuus osallistua, vaikuttaa ja toteuttaa itseään. Aikuinen ei voi 

tuntea lasten kokemuksia niin kuin ne oikeasti ovat, vaan havainnot ja ymmärrys 

tapahtuvat aina aikuisen oman tulkinnan kautta. Mitä pienempi lapsi, sitä enem-

män tunneilmaisu kertoo aikuiselle lapsen hyvinvoinnista. (Puroila & Estola 

2012.) 

2.2 Lapsen sosioemotionaalinen hyvinvointi 

Sosiaalinen ja emotionaalinen hyvinvointi liittyvät vahvasti yhteen ja näin puhu-

taankin usein sosioemotionaalisesta hyvinvoinnista. Lapsen emotionaalinen hy-

vinvointi on yhteydessä paitsi sosiaalisiin suhteisiin ja osallistumiseen, myös sii-

hen, kuinka aktiivinen toimija hän on niissä sosiaalisen elämän prosesseissa, 

joissa hän itse on osallisena. (Hännikäinen 2017.) 
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Sosioemotionaalista hyvinvointia ilmentävät hyvät sosiaaliset ja emotio-

naaliset taidot. On todettu, että näissä taidoissa hyvin pärjäävät lapset voivat 

psyykkisesti paremmin sekä viihtyvät ja menestyvät koulussa. Vastaavasti ne 

nuoret, joiden sosioemotionaaliset taidot ovat puutteelliset, masentuvat helpom-

min, saavuttavat heikompia oppimistuloksia ja ajautuvat useammin käyttämään 

päihteitä tai ylläpitämään heille vahingollisia ihmissuhteita. (Taylor, Oberle, 

Durlak & Weissberg 2017; Cybele Raver 2002.) Usein vanhemmat toivovat, että 

heidän lapsensa ovat osaavia, vastuullisia, huolehtivaisia, sosiaalisia ja positiivi-

sia niin perheenjäseninä, ystävinä, osallistuvina yhteiskunnan jäseninä kuin 

työntekijöinäkin. Lisäksi he haluavat, että heidän lapsillaan on kyky elinikäiseen 

oppimiseen. Näitä tavoitteita tukee se, että lapset voivat sosioemotionaalisesti 

hyvin. (Weissberg ym. 2015, 3—4.) 

Sosioemotionaaliseen hyvinvointiin sisältyvät tunteiden ymmärtäminen ja 

säätely, stressitilanteista selviytyminen, luottamuksen ja itsenäisyyden kehitty-

minen, itsearvostuksen ja minäkäsityksen kypsyminen, empatian kehittyminen 

ja taidot solmia myönteisiä suhteita vanhempiin, sisaruksiin ja ikätovereihin. 

(Zaff ym. 2003, 24.) Tunnetaidot, eli emotionaaliset taidot, ovat tiiviisti yhtey-

dessä sosiaalisiin taitoihin: sosiaalisesti taitava vuorovaikutus tukeutuu pitkälti 

tunteiden säätelyyn ja ilmaisuun (Poikkeus 2011, 95). Myös psyykkinen hyvin-

vointi, johon kuuluvat mielenterveyttä ilmentävät tunteet sekä psyykkinen toi-

mintakyky, vaikuttaa sosioemotionaaliseen hyvinvointiin. Tämä näyttäytyy lap-

sen omana kokemuksena itsestään, voinnistaan, sosiaalisista suhteistaan, olosuh-

teistaan ja kyvystään toimia erilaisissa tilanteissa. (Minkkinen 2011, 25—26.) Yk-

silön kyky selviytyä näistä tilanteista kertoo hänen sosioemotionaalisesta hyvin-

voinnistaan. Näiden taitojen avulla hän oppii toimimaan sosiaalisesti ja rakenta-

maan vahvan positiivisen identiteetin. (Zaff ym. 2003, 25.) Se, millaiset sosioemo-

tionaaliset taidot eli sosioemotionaalinen kompetenssi lapsella on varhaisessa 

iässä, on hyvin merkittävää lapsen myöhemmälle hyvinvoinnille, jopa aina ai-

kuisikään saakka (Määttä ym. 2017, 8). 

Syntyessään lapsella on kaksi mielihyvän lähdettä: hoivajärjestelmä ja leik-

kijärjestelmä. Hoivajärjestelmän kautta koetaan mielihyvää toisen läheisyydestä, 
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lämmöstä, lempeästä äänestä ja hyvästä kosketuksesta. Tämä on välttämätöntä 

pienen vauvan hengissä selviämiselle, mutta samalla se on pohja ihmisen sosio-

emotionaaliselle hyvinvoinnille. Tutkimusten mukaan hoivajärjestelmä säätelee 

kehittyvän vauvan stressiä. (Meaney 2001; Sajaniemi & Mäkelä 2015, 139.) Leik-

kijärjestelmä taas saa lapsen kokeilemaan omia rajojaan yhdessä toisten kanssa. 

Tarve olla yhteydessä toisiin onkin ollut olemassa keskushermostossamme jo 

miljoonien vuosien ajan. Leikkiin liittyvät aloitteet vahvistavat myönteistä sosi-

aalista kanssakäymistä. (Sajaniemi & Mäkelä 2015, 139.) Kun lapsen sosioemotio-

naalinen kehitys edistyy mahdollisimman hyvin, hänelle kehittyy taitoja, jotka 

edistävät hänen menestymistään vertaissuhteissa (McGrath 2005, 327). Onnistu-

neet vertaissuhteet taas lisäävät lapsen hyvinvointia (Viitala 2014, 30). 

2.3 Sosioemotionaaliset taidot 

Heti syntymän jälkeen käynnistyy vauvan kokonaisvaltainen kehitys, johon kuu-

luu sosioemotionaalisten taitojen kehittyminen. Jo vastasyntynyt osoittaa kiin-

nostusta ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, kun hänen aistinsa ovat herän-

neet. (Hsiao, Koren-Karie, Bailey & Moran 2015.) Kun tarkastellaan inhimillistä 

kasvua, sosioemotionaaliset taidot liittyvät ihmisten keskinäiseen kommuni-

kointiin, vuorovaikutukseen, tunteisiin sekä vuorovaikutuksessa herääviin ko-

kemuksiin (Pihlaja 2018, 142). Sosioemotionaalisten taitojen oppiminen liittyy 

niihin ympäristöihin, joissa lapsi viettää aikaa. Nämä ympäristöt ovat fyysisiä, 

psyykkisiä ja sosiaalisia, eli sellaisia, joissa lapsi on itse osallisena. Tällaisia ovat 

esimerkiksi koti, päiväkoti ja lapsen oma sosiaalinen ystäväpiiri. (Kyöstilä 2018, 

4.) Näissä ympäristöissä tapahtuvissa vuorovaikutustilanteissa ilmenevät toi-

mintatavat, arvot ja asenteet määrittävät osaltaan lapsen sosioemotionaalisten 

taitojen kehittymistä (Sameroff 2010). 

Sosioemotionaaliset taidot on yläkäsite, joka sisältää monia erilaisia osa-

alueita. Näitä alueita ovat tunteiden säätely, tunteiden tunnistaminen ja ymmär-

täminen, taito toimia myönteisesti vuorovaikutuksessa toisten kanssa, kyky rat-
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kaista vastuullisesti sosiaalisia ristiriitatilanteita ja luoda sekä säilyttää ystävyys-

suhteita (Denham 2006; Denham ym. 2012). Osa näistä taidoista liittyy tunteisiin 

ja osa sosiaaliseen käyttäytymiseen. Tunnetaidot ovatkin osa vastuullista sosiaa-

lista käyttäytymistä (Izard, Fine, Mostow, Trentacosta & Campbell 2002). 

Jotta sosioemotionaalinen oppiminen etenee hyvin, pitää lapsen käydä läpi 

erilaisia kehitystehtäviä. Weissberg ym. (2015) ja CASEL (Collaborative for Aca-

demic, Social and Emotional Learning) (2018) ovat määritelleet nämä kehi-

tystehtävät seuraavasti: 

1. Itsetuntemus ja itsetietoisuus: omien tunteiden ja ajatusten tun-

nistaminen, sekä ymmärrys siitä, miten ne vaikuttavat käyttäyty-

miseen. Omien vahvuuksien ja rajoitteiden tunnistaminen sekä 

terveen itsetunnon ja myönteisen elämänasenteen ylläpitäminen. 

2. Itsesäätely: omien tunteiden, ajatusten ja käyttäytymisen säätely 

vaihtelevissa tilanteissa. Stressinhallintakyky ja impulssikont-

rolli, kyky motivoida itseään, suunnitella toimintojaan, luoda ta-

voitteita sekä pystyä pitkäjänteiseen toimintaan tavoitteiden saa-

vuttamiseksi. 

3. Sosiaalinen tietoisuus: kyky suhtautua empaattisesti eri kulttuu-

reista tulleiden ihmisten asemaan ja ymmärtää sosiaalisia nor-

meja. Ymmärrys siitä, että perhe, koulu ja muu yhteisö ovat ar-

vokkaita yhteisen hyvinvoinnin tukijoita. 

4. Ihmissuhdetaidot: kyky luoda ja ylläpitää tasapainoisia ja palkit-

sevia ystävyyssuhteita erilaisten ihmisten kanssa ja pystyä itse-

näisyyteen sosiaalisen paineen alla. Taito pystyä antamaan ja ot-

tamaan vastaan apua sekä neuvotella asioista rakentavasti. Kyky 

ilmaista itseään, kuunnella ja olla yhteistyössä. 

5. Vastuullinen päätöksenteko: kyky tehdä omaa käyttäytymistä 

koskevia eettisesti oikeita päätöksiä ottaen huomioon sosiaaliset 

normit, yleinen turvallisuus, oma ja toisten hyvinvointi sekä 

niistä johtuvat mahdollisesti pitkäaikaiset seuraukset. 
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Näiden kehitystehtävien onnistuneen oppimisen kautta lapsella on paremmat 

mahdollisuudet sosioemotionaaliseen hyvinvointiin. Opitut taidot vaikuttavat 

elämään kokonaisvaltaisesti ja auttavat lasta onnistumaan ihmissuhteissa sekä 

elämän erilaisissa tilanteissa. Samalla sosioemotionaalisten taitojen merkitys tu-

lee konkreettiseksi. (McGrath 2005, 327; Weissberg ym. 2015.) Denhamin ja 

Weissbergin (2004, 17) mukaan kehitystehtävät liittyvät erityisesti siihen, että 

vuorovaikutus ikätovereiden kanssa onnistuu. Heidän tutkimuksensa onkin 

osoittanut pienten lasten emotionaalisilla taidoilla olevan merkitystä heidän so-

siaalisille taidoilleen. 

Sosiaaliset ja emotionaaliset taidot limittyvät siis tiukasti toisiinsa (Denham 

ym. 2003, 23), mutta ne voidaan nähdä myös yläkäsitteinä niihin sisältyville tai-

doille (Poikkeus 2011, 86). Seuraavissa alaluvuissa kerron erikseen sosiaalisista ja 

emotionaalisista taidoista. 

2.3.1 Sosiaaliset taidot 

Sosiaaliset taidot tarkoittavat ihmisen kykyä olla ja tulla toimeen muiden ihmis-

ten kanssa. Niihin kuuluvat kyky ymmärtää ja analysoida sosiaalisia tilanteita, 

ymmärtää toisten mielialoja, ratkaista ongelmia, neuvotella, sovitella ja tehdä 

kompromisseja. Nämä taidot eivät ole synnynnäisiä, vaan kehittyvät oppimisen 

eli kokemusten ja kasvatuksen myötä. Sosiaaliset taidot ovat myös taito selvitä 

sosiaalisista tilanteista ja samalla ne kuvastavat ihmisen persoonaa. (Keltikangas-

Järvinen 2012, 49—50.) Lapsen sosiaalisten taitojen kehitys riippuu pitkälti hänen 

kognitiivisesta kehityksestään ja vuorovaikutuskokemuksistaan. Kun lapsi kas-

vaa ja hänen vuorovaikutusympäristönsä laajenee omasta perheestään ulospäin, 

hän kohtaa uusia vuorovaikutustilanteita. Näiden tilanteiden kautta hän saa li-

sää mahdollisuuksia oppimiseen sekä suojaavaan että häntä tukevaan vuorovai-

kutukseen. Saamiensa kokemusten ja palautteiden myötä lapsen minäkäsitys ke-

hittyy ja muovautuu. Samalla hän oppii, millaisia odotuksia häntä kohtaan ase-

tetaan ja hänen itsetuntonsa sekä käsityksensä itsestään oppijana kehittyvät. 

(Wahlman-Neuvonen & Hannonen 2015, 27.) 
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Rose-Krasnorin ja Denhamin (2009, 172) mukaan sosiaalinen ongelmanrat-

kaisukyky, prososiaalisuus sekä itsesäätely ovat keskeisiä sosiaalisia taitoja. Pro-

sosiaalisuudella tarkoitetaan käyttäytymistä, jolla on myönteiset vaikutukset. 

Näiden taitojen kehittymisen edellytyksinä ovat jaettu tarkkaavuus eli kyky ja-

kaa huomion kohde toisen kanssa, kyky hallita ja säädellä omia tunteitaan, reak-

tioitaan ja käyttäytymistään, sekä empatiankyky ja toiminnan ohjauksen taidot 

(Hay, Payne & Chadwick 2004). Poikkeus (2011, 86) kirjoittaakin, että lapsen so-

siaalisten taitojen osaaminen näkyy käytännössä siinä, miten lapsi pääsee osal-

liseksi leikkeihin ja miten hän osaa neuvotella itselleen haluamansa roolin. Sosi-

aalinen kyvykkyys näkyy lisäksi ristiriitojen rakentavana ratkaisemisena ja siinä, 

että toiset kuuntelevat hänen ehdotuksiaan leikin etenemisessä (Poikkeus 2011, 

86). 

Lapsen sosiaalisiin taitoihin ovat yhteydessä hyvät itsesäätelytaidot sekä 

sosioemotionaaliset taidot (McKown, Gumbiner, Russo & Lipton 2009). Itsesää-

telytaidot tarkoittavat ihmisen kykyä säädellä tunteitaan, käyttäytymistään ja 

kognitiivista toimintaansa omille tavoitteilleen sekä ympäristölleen suotuisalla 

tavalla. Keskeistä itsesäätelytaitojen kehityksessä ovat yksilön ominaisuudet ja 

taipumukset reagoida, tarve oman itsensä ja ympäristönsä ymmärtämiseen, jä-

sentämiseen ja hallintaan, sekä käsitys itsestä ja muista ihmisistä. Myös ympäris-

töstä saatu palaute ja sosiaalinen toiminta ovat merkityksellisiä itsesäätelytaito-

jen kehitykselle. (Aro 2011, 16.) Calkinsin ja Foxin (2002, 477) mukaan itsesääte-

lyprosessit vaikuttavat ratkaisevasti sekä lapsen persoonallisuuden että hänen 

sosiaalisten taitojensa kehittymiseen. Vähäiset itsesäätelytaidot lisäävät sosiaali-

sen vetäytymisen ja aggressiivisen käyttäytymisen riskiä (Calkins & Fox 2002, 

477; Salmivalli 2005, 71). 

Pienten lasten elämässä sosiaalisten taitojen harjoittelu on hyvin keskeistä 

(Koivula 2013, 23). Sosiaalisiin taitoihin liittyvät erittäin tiiviisti myös yhteisölli-

syyden rakentamisen taidot, mikä tarkoittaa kokemukseen perustuvaa tunnetta 

yhteisöön kuulumisesta sekä yhteisön merkityksestä yksilölle ja yksilön tarpei-

den toteutumiselle. (Koivula 2013, 20). Lasten yhteisö tarjoaa mahdollisuuden in-
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tegroitua ryhmään ja näin kuulua yhteisöön. Lisäksi lapset, joilla on hyvät sosi-

aaliset taidot, voivat leikissä opettaa vertaisilleen sosiaalisia taitoja. (Marjanen, 

Ahonen & Majoinen 2013, 48—55.) 

2.3.2 Emotionaaliset taidot 

Tunteet eli emootiot ovat ihmisen elämässä läsnä koko ajan (Nummenmaa 2016) 

vaikuttaen käyttäytymiseemme, ajatuksiimme ja ihmissuhteisiimme (Kokkonen 

2017, 17). Ne myös suojelevat ja parantavat suorituskykyämme. Tunteet syntyvät 

automaattisesti aivoissa, mutta tilannetekijät, kehon toiminta, sekä yksilölliset 

temperamentin ja persoonallisuuden erot vaikuttavat niihin. (Nummenmaa 

2016.) Ruusuvuoren (2007, 133) mukaan tunteet ovat seurauksia ihmisen toimin-

nasta ja siksi niitä onkin tärkeää tutkia ja ymmärtää arkipäiväisissä kohtaami-

sissa. Omien ja toisten tunteiden sekä niiden aiheuttajien tunnistaminen, ja kyky 

säädellä ja ennakoida tunteita joustavasti ovat tärkeitä osatekijöitä hyvälle mie-

lenterveydelle (Nummenmaa 2016). 

Perustunteita ovat ilo, suru, inho, viha, pelko ja hämmästys (Nummenmaa, 

Glerean, Hari & Hietanen 2014, 650). On tutkittu, että nämä tunteet tuntuvat ih-

misillä yleensä samoissa kehon osissa (Nummenmaa ym. 2014, 648). Voidaankin 

tämän perusteella todeta, että vaikka tunteet näkyvät selvimmin ihmisten kas-

voilla, ne tuntuvat kuitenkin kehon eri osissa. Perustunteet tuntuvat rintakehän 

alueella, sillä ne vaikuttavat sydämen lyönteihin ja sen kautta yksilön hengityk-

seen (Nummenmaa ym. 2014, 647). 

Edellä esiteltiin perustunteet, mutta on olemassa iso joukko muitakin tun-

teita. Leskisenojan (2019) mukaan myönteiset tunteet, kuten esimerkiksi ilo, kii-

tollisuus, tyytyväisyys, myötätunto, toiveikkuus, innostus ja rakkaus, ovat hy-

vinvoinnin ja sosioemotionaalisen kyvykkyyden tukemisen kannalta erittäin tär-

keitä. Erityinen vahvuus on pystyä kokemaan näitä tunteita ja tämä tuottaa mo-

nenlaisia positiivisia vaikutuksia. Myönteiset tunteet terävöittävät kognitiivisia 

toimintojamme, hälventävät negatiivisten tunteiden haittavaikutuksia, lisäävät 

sinnikkyyttä ja toipumiskykyä, parantavat ihmissuhteita, edistävät fyysistä hy-
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vinvointia ja tehokkuutta sekä elämässä menestymistä (Leskisenoja 2019). Myön-

teisten tunteiden lisäksi myös negatiiviset tunteet ovat merkityksellisiä, ja näiden 

välillä pitäisikin löytää tasapaino. Negatiivisia tunteita ovat esimerkiksi suru, 

epätoivo, syyllisyys ja häpeä. (Nummenmaa 2016.) 

Hyviin emotionaalisiin taitoihin liittyy lapsen taito osata tunnistaa ja tulkita 

myös toisten tunteita. Jotta vuorovaikutus olisi toimivaa, on tärkeä tunnistaa, 

milloin toisella on esimerkiksi surullinen olo tai paha mieli. Kyky toisen empaat-

tiseen kohtaamiseen onkin merkittävä tunnetaito. Toiset lapset ovat tässä jo syn-

tyjään taitavampia, mutta empatian opetteleminen on yhtä mahdollista kuin 

muidenkin emotionaalisten taitojen. (Ahonen 2017, 21.) 

Haasteet lasten emotionaalisissa taidoissa eli tunnetaidoissa ovat lisäänty-

neet huomattavasti viime vuosien aikana ja nykyään puhutaankin paljon tunne-

taitojen säätelystä (Aro 2011, 10). Ne tunteiden säätelyn keinot, joita lapsella on, 

pohjautuvat lapsen senhetkisen kehityksen ja vuorovaikutuksen tasoon (Poik-

keus 2011, 95). Emotionaalisten taitojen keskiössä ovat tunteiden säätely, tuntei-

den jakaminen ja toisten tunteiden tunnistaminen (Keinänen ym. 2011). Nämä 

taidot ovat selvässä yhteydessä alle kouluikäisten lasten sosiaaliseen kyvykkyy-

teen (Denham ym. 2003; Poikkeus 2011, 95). Nurmen ym. (2009, 104) mukaan 

toisten ihmisten tunteita tarkkaillaan ja niihin reagoidaan. Sen vuoksi emotionaa-

liset taidot ovatkin merkittävässä asemassa ihmisten välisessä vuorovaikutuk-

sessa (Nurmi ym. 2009, 95). 

Lasten välillä on suuria eroja siinä, kuinka he sietävät haastavia tilanteita ja 

niihin liittyviä tunteita ja siksi toiset reagoivat niihin voimakkaammin kuin toi-

set. Emotionaalisuudessa yksilöiden välillä voidaankin erottaa reaktiivisuus, 

emootioiden valenssi ja intensiteetti. (Salmivalli 2005, 110.) Nämä vaikuttavat sii-

hen, millaisia reaktioita tilanteessa tapahtuu. Reaktiivisuudella Salmivalli (2005, 

110) tarkoittaa tunteiden heräämisen nopeutta ja valenssilla taipumusta kokea 

suurimmaksi osaksi joko positiivisia tai negatiivisia tunteita. Intensiteetillä taas 

tarkoitetaan tunnetilan voimakkuutta ja kestoa (Salmivalli 2005, 110). Intensiivi-

set tunteet hämmentävät pientä lasta. Lasten tunnesanasto on vielä niukka ja 

tunne voi tuntua ikävältä siksikin, ettei lapsella ole tunteelle nimeä. (Adams 2011, 
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66.) Onkin tärkeää, että lapsen emotionaalisia taitoja tuetaan ja kehitetään tuntei-

den nimeämisen ja tunnistamisen keinoin (Hansen & Zambo 2007, 277—278). 

2.3.3 Sosioemotionaalisten taitojen merkitys 

Sosioemotionaaliset taidot ovat vahvasti yhteydessä yksilön menestymiseen lap-

suudessa, nuoruudessa ja aikuisuudessa (Ahonen 2017, 22; McCelland ym. 2007). 

Ne lapset, joilla sosioemotionaaliset taidot ovat hyvät, tiedostavat paremmin 

omat tunteensa ja tarpeensa (Ahonen 2017, 22). Varhaislapsuutta pidetään tär-

keimpänä yhteisöllisyyden kasvualustana (Kaipio 2000, 11). Hyvät sosioemotio-

naaliset taidot ovatkin perustana sille, että lapsi kykenee olemaan osana ryhmää 

(Koivula 2010, 156). Yhdessä toimiminen on tärkeä osa lapsen arkea ja sitä, että 

lapsen sosiaalinen identiteetti rakentuu (Lehtinen 2001, 81; Koivula 2013, 19). 

Lapsen kokemus ryhmään kuulumisesta muodostaa hyvän perustan hänen op-

pimiskokemuksilleen (Lazzari, Vandenbroeck ja Peteers 2013). Onnistunut ryh-

mään liittyminen edellyttää sosiaalista pätevyyttä (Salmivalli 2005, 74—75) ja liit-

tyessään yhteisöön lapsi kokee yhteenkuuluvuuden tunnetta ollen samalla osal-

lisena yhteisön toiminnassa ja päätöksenteossa (Uusitalo & Laakso 2005, 44). Op-

piminen perustuu sosioemotionaalisiin taitoihin ja siihen, että vuorovaikutus-

suhteet muokkautuvat aloitteiden ja vastineiden kautta. Samalla taitoja opitaan 

yhteisön muilta, taitavammilta jäseniltä. (Nyland 2009, 27). 

Sosioemotionaaliset taidot ovat keskeisessä roolissa myös psyykkisen hy-

vinvoinnin ja mielenterveyden edistämisen näkökulmasta (Kyöstilä 2018, 1). Ne 

ovat yhteydessä lapsen psyykkiseen hyvinvointiin, koulumenestykseen ja myön-

teiseen kehitykseen muillakin elämän alueilla (Denham & Brown 2010). Kyösti-

län (2018) mukaan noin puolet niistä mielenterveyden häiriöistä, jotka ilmenevät 

aikuisuudessa, ovat alkaneet jo lapsuus- ja nuoruusiässä. Näin sosioemotionaa-

lisilla taidoilla on suuri merkitys yksilön toiminnalle ja hyvinvoinnille. 

Kun lapsella on hyvät sosioemotionaaliset taidot, hänellä on paremmat 

mahdollisuudet kohdata haasteellisia tilanteita ja selvitä niistä. On myös todettu, 

että menestyminen sosiaalisissa suhteissa on yhteydessä hyväksynnän saavutta-

miseen ja osallisuuden toteutumiseen. (Kuorelahti, Lappalainen & Viitala 2012, 
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284–285.) Lapsen kokemus osallisuudesta tapahtuu hänen oman arkielämänsä 

ympäristössä. Se tapahtuu myös sosiaalisissa suhteissa hänelle ominaiselle, ikä-

tasoisella tavalla, hänen toimiessaan ja ilmaistessaan itseään. (Karlsson, 2005, 8–

9.) Osallisuus tapahtuu vuorovaikutuksen seurauksena. Kommunikaatio ei kui-

tenkaan aina ole välttämätöntä, vaan yhteenkuuluvuuden tunne syntyy osalli-

suudesta yhteisön toimintaan ja päätöksentekoon. (Uusitalo & Laakso 2005, 44; 

Oranen 2008, 7.) Oranen (2008, 7) toteaakin, että osallisuus yhteisöön, perheeseen 

tai ryhmään rakentuu vastavuoroisen, toiset huomioonottavan ja aktiivisen osal-

listumisen kulttuurin kautta. Tässä onnistumiseen lapsi tarvitsee hyvät sosio-

emotionaaliset taidot. 

Niillä lapsilla, joilla on sosioemotionaalisia pulmia, on usein haasteita sekä 

vanhempiensa että tovereidensa kanssa, sillä heillä on vain vähän ongelmanrat-

kaisu- tai kommunikointitaitoja. Tämä tulee esiin esimerkiksi tilanteissa, joissa 

pitäisi pyytää päästä leikkiin tai liittyä siihen, jatkaa keskustelua tai antaa toiselle 

myönteistä palautetta. Leikkitaitojen puutteen vuoksi leikki ei tuo lapselle iloa 

tai tyydytystä, eikä lasta ehkä haluta leikkiin, mikä aiheuttaa hänessä itsessään 

alakuloisuutta. (Laine 2002, 19.) Lapsi oppii ja kehittyy olleessaan vuorovaiku-

tussuhteissa ja sosioemotionaalisen kehityksen kannalta toiset lapset ovatkin rat-

kaisevan tärkeitä. Kuitenkaan se, että lapsella on ikäistään seuraa, ei riitä pois-

sulkemaan hänen kehityksensä haasteita. Kasvattajien tehtävä onkin luoda so-

sioemotionaalista oppimista tukevia tilanteita ja olla niissä mukana ohjaamassa 

ja antamassa mallia. (Pihlaja 2018, 168.) Ahonen (2015, 191) kirjoittaakin, että kun 

huomio suunnataan varhaiskasvattajan toimintaan, lapsen oikeudesta tasapai-

noiseen sosioemotionaaliseen kehitykseen ja tukeen tulee keskeinen tavoite. Pih-

lajan (2018, 171) mukaan yhteisöllisyys ja läheisyys eivät ole nyky-yhteiskun-

nassa olleet kovin suuressa arvossa, mutta silti on tärkeää, että lapsi saa kokea 

läheisyyttä ja osallistua iloa tuottaviin tilanteisiin erilaisissa yhteisöissä. Hyvät 

sosioemotionaaliset taidot mahdollistavat onnistuneet kokemukset näissä tilan-

teissa ja ovat niin tärkeä osa ihmisen mahdollisimman hyvää elämää, että näihin 

asioihin huomion kiinnittäminen on todella merkityksellistä. 
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3 VARHAISKASVATUS SOSIOEMOTIONAALI-

SEN HYVINVOINNIN JA SOSIOEMOTIONAA-

LISTEN TAITOJEN TUKIJANA 

3.1 Sosioemotionaalisuus varhaiskasvatuksessa 

Varhaiskasvatuslaissa (2018/540) säädetään, että varhaiskasvatuksen tavoit-

teena on lapsen kasvun ja kehityksen sekä hyvinvoinnin edistäminen. Lain mu-

kaan lapsen sosiaalista hyvinvointia tulee edistää mahdollistamalla hänelle 

muun muassa vuorovaikutustilanteita, jotka kehittävät hänen yhteistyö- ja vuo-

rovaikutustaitojaan, edistävät hänen toimimistaan vertaisryhmässä sekä ohjaa-

vat eettisesti vastuulliseen toimintaan, toisten kunnioittamiseen, yhteiskunnan 

jäsenyyteen ja osallisuuteen (Varhaiskasvatuslaki 2018/540, § 3). 

Laki siis velvoittaa varhaiskasvatuksen henkilökuntaa tukemaan sekä lap-

sen hyvinvointia että sosioemotionaalista kehitystä. Pihlajan (2018, 163) mukaan 

tuki voi kohdistua joko lapseen, kasvattajaan, ryhmän yleiseen pedagogiseen toi-

mintaan, henkilökuntaan, monialaiseen yhteistyöhön tai vanhempien kanssa 

tehtävään työhön. Se, että lapselle löydetään mahdollisimman varhain ne keinot, 

jotka sopivat juuri hänen kehityksensä tukemiseen, vaatii henkilökunnalta lap-

sen tarpeiden tunnistamista (Moberg & Vehmas 2009, 50). Lisäksi on tärkeää ot-

taa huomioon lapsen persoona ja yksilölliset piirteet hänen hyvinvointinsa ja 

osallisuutensa edistämiseksi (Vehmas 2009, 118), sillä lähtökohtana tulee olla 

kunnioitus erilaisia luonteenpiirteitä ja tarpeita kohtaan (Pihlaja 2018, 163). 

Sylva, Ereky-Stevens, Pastori, Slot ja Lerkkanen (2016, 11) toteavat, että var-

haiskasvatuksen päätavoitteiden joukossa ovat erityisesti lapsen itsenäisyyden 

tukeminen, oppimisen edistäminen ja ryhmän yhteenkuuluvuuden tunteen luo-

minen. Nämä tavoitteet tukevat sekä lapsen yleistä hyvinvointia että sosioemo-

tionaalisia taitoja. Itsenäisyyden tukemisella voidaan tarkoittaa esimerkiksi yksi-

lön taitoa selviytyä arjen toiminnoista (Dowling 2010, 51) tai sitoutumista yksi-

lölle tärkeään toimintatapaan ja motivoitua sen toteuttamiseen (Reeve & Jang 

2006, 209). Ikosen (2006, 149) mukaan päiväkodin vertaisyhteisö on se paikka, 
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missä lapsi saa ensimmäisen kokemuksensa yhteisön jäsenenä olemisesta. Sa-

malla hän oppii myös miltä jäsenenä oleminen tuntuu, miten jäseneksi päästään 

ja millaisia asioita yhteisöön kuuluminen sisältää. Hyväksytyksi tuleminen ryh-

mässä luo lapselle sosioemotionaalista hyvinvointia ja tukee hänen sosioemotio-

naalisia taitojaan. Vertaisryhmässä lapsen välittömät sosiaaliset ja emotionaaliset 

tarpeet tulevat tyydytetyiksi hänen saadessaan läheisyyttä ja kumppanuutta 

(Salmivalli 2005, 34). Kasvattajien on tärkeää ottaa huomioon yhteisön merkityk-

sellisyys myös siltä kannalta, että sosiaaliset ja emotionaaliset pulmatilanteet 

vaativat otolliset olosuhteet syntyäkseen ja jatkuakseen. Tästä voidaan päätellä, 

että lapsen haasteellinen käyttäytyminen voi vaihdella ympäristön mukaan. 

(Pihlaja 2018, 151.) 

Lapsen on tärkeää saada kokemuksia leikistä sekä aikuisten että toisten las-

ten kanssa ja tämä toteutuu erityisen hyvin varhaiskasvatuksen lapsiryhmässä. 

Varhaiskasvattajat ovatkin merkittävässä asemassa, kun ajatellaan lapsen sosio-

emotionaalista hyvinvointia ja sosioemotionaalisten taitojen tukemista, oli kyse 

sitten tyypillisesti kehittyneestä tai tukea tarvitsevasta lapsesta. (Määttä ym. 

2017, 8; Salmivalli 2005, 37.) Kyky säädellä tunteita ennustaa sosiaalista pärjää-

mistä sekä hyvää sopeutumiskykyä ja hyvinvointia elämän muuttuvissa tilan-

teissa (Salmivalli 2005, 112). Itsesäätelyn taitoja ei voi oppia yksin, vaan niitä op-

piakseen lapset tarvitsevat sekä toisten lasten että aikuisten tukea (Gunnar & 

Donzella 2002). Erittäin merkityksellistä on se, että kasvattaja tukee lapsen itse-

luottamusta ja itsetuntemusta sekä se, että hän auttaa lasta saamaan myönteisiä 

kokemuksia (Pihlaja 2018, 164). Jamisonin, Fornstonin ja Stanton-Chapmanin 

(2012) mukaan varhaiserityiskasvatuksen ryhmä on ihanteellinen toteutettaessa 

sosiaalisiin taitoihin kohdistuvia interventioita. Opettaja pystyy ohjaamaan sys-

temaattisesti lapsia yhdessä toimimiseen sekä pystyy tarjoamaan lapsille mah-

dollisuuksia jaetun tarkkaavuuden taitojen harjoitteluun arkisten perustoiminto-

jen yhteydessä. Tämän kautta kehittyvät sosiaaliset taidot tekevät mahdolliseksi 

myös monimutkaisemmat leikit päiväkodin vertaisryhmässä. (Jamison ym. 

2012.) 
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Jokaisella lapsella pitäisi olla varhaiskasvatuksen ja kouluopetuksen osalta 

yhtäläiset mahdollisuudet kehittyä sosioemotionaalisissa taidoissaan. Pohja 

näille taidoille luodaan kotona ja ensisijaisissa kiintymyssuhteissa, mutta siitä 

lähtien kun lapsen sosiaalinen elinpiiri laajenee kodin ulkopuolelle, on ammatti-

kasvattajilla loistava tilaisuus ja myös ammatillinen velvollisuus huolehtia kun-

kin lapsen ja nuoren sosioemotionaalisten taitojen kehittymisestä siltä osin kuin 

se varhaiskasvatuksen ja koulun taholta on mahdollista. (Durlak, Weissberg, 

Dymnicki, Taylor & Schellinger 2011.) Varhaiskasvatuksen opettajilla on koulu-

tuksensa kautta merkittävä osuus lasten sosioemotionaalisessa kehityksessä. 

Siksi onkin tärkeää, että opettajat säännöllisesti tarkastelevat ja arvioivat myös 

omia sosioemotionaalisia taitojaan. (Kremenizer 2005.) 

3.2 Kasvattajan ja lapsen välinen vuorovaikutus 

Vuorovaikutus on kasvatustyön lähtökohta ja se on aina kaksisuuntaista. Vuoro-

vaikutuksessa molemmat osapuolet tuovat vuorovaikutustilanteeseen omat ai-

kaisemmat kokemuksensa ja oman eletyn elämänsä historian. (Salminen 2017; 

Kinnunen, Parviainen, Haho & Jolkkonen 2019.) Pedagogisesti painottunut las-

ten kasvattaminen, opettaminen ja hoitaminen, joka toteutuu henkilöstön, lasten 

ja ympäristön vuorovaikutuksessa, onkin päiväkodin tehtävä suomalaisessa var-

haiskasvatuksessa (Opetushallitus 2018). 

Yksi tärkeimmistä lapsen oppimiseen, kehitykseen ja hyvinvointiin vaikut-

tavista tekijöistä on lapsen ja aikuisen välisen vuorovaikutuksen laatu. Lisäksi 

varhaiskasvatuksen työntekijöiden ja lapsen välisen vuorovaikutuksen onnistu-

minen on tärkeä mittari koko varhaiskasvatuksen laadusta ja lasten emotionaali-

sesta hyvinvoinnista. (Alila 2013, 54; Hännikäinen 2017.) Päiväkodissa muodos-

tuvien erilaisten vuorovaikutussuhteiden kautta lapsen oppimiseen ja kehityk-

seen välittyy ympäröivän yhteiskunnan jäsenyyteen kasvattavia arvoja ja odo-

tuksia (Salminen 2017). 

Kasvattajan käytännön työhön ja hänen vuorovaikutukseensa lapsen 

kanssa vaikuttavat kasvattajan oma persoona, hänen arvonsa ja uskomuksensa 
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sekä käsityksensä lapsesta, lapsen kasvusta ja oppimisesta. Tärkein eettinen pe-

riaate kasvattajan työssä on pedagoginen kunnioitus, jonka edellytys taas on 

koko ihmisyyden ehdoton kunnioittaminen. (Salminen 2017.) Kasvattajan osuus 

vuorovaikutuksessa on erityisen haastava, sillä tuntevana ja kokevana yksilönä 

lapsi kuuntelee ja tulkitsee aikuista erittäin herkällä korvalla (Holkeri-Rinkinen 

2009). 

Kasvattajan ja lapsen välisessä vuorovaikutuksessa aikuisen pitää tiedostaa 

ja tulkita samanaikaisesti sekä omia että lapsen tunnetiloja. Tiedostamisen ja tul-

kinnan kautta kasvattajan on mahdollista pystyä ennakoimaan tilanteita ja näin 

vaikuttaa omaansa, että lasten käyttäytymiseen. (Sharp & Fonagy 2008.) Tällai-

nen toiminta on Luyten ja Fonagyn (2015) mukaan mentalisaatiota eli kapasiteet-

tia ymmärtää esimerkiksi tunteita, toiveita, asenteita ja tavoitteita, mikä on to-

della tärkeää aikuisen ja lapsen hyvälle vuorovaikutukselle. Lapsen ja aikuisen 

välisen myönteisen ja lämpimän vuorovaikutussuhteen kautta lapsi saa mahdol-

lisuuden tuntea itsensä arvokkaaksi ja arvostava kohtaaminen kannustaa häntä 

toimimaan odotusten mukaisesti (Eklund & Heinonen 2011). Tullessaan kuul-

luksi ja ymmärretyksi lapsella on paremmat edellytykset oman käyttäytymisensä 

säätelyyn (Ahonen 2017, 20). 

Arjen tilanteissa vuorovaikutustilanteet tulevat usein nopeasti ja kasvatta-

jan on tärkeää reagoida niihin pian (Salminen 2017). On tärkeä muistaa, että pie-

net hetket ja niissä tehdyt valinnat voivat merkitä paljon sille, miten vuorovaiku-

tus, toiminta ja tilanteen ilmapiiri tuosta hetkestä jatkuvat (Holkeri-Rinkinen 

2009). Holkeri-Rinkisen (2009) tutkimuksessa, jossa tutkittiin aikuisen ja lapsen 

välistä vuorovaikutusta päiväkodissa, aikuinen oli useimmissa päivän tilanteissa 

se, joka vei vuorovaikutusta eteenpäin. Leikissä kuitenkin lapsi oli se, jolla oli 

ohjat käsissään ja jota aikuinen myötäili. Aikuisella oli kuitenkin omat osuutensa 

leikin kannattelijana ja uusien sisältöjen keksijänä ja näin he rakensivat yhdessä 

merkityksiä sekä yhteistä sosiaalista todellisuutta. (Holkeri-Rinkinen 2009.) Ai-

kuisen ja lasten lämmin vuorovaikutussuhde myötävaikuttaa Acarin, Hongin ja 
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Wun (2017) mukaan myös lasten positiivisiin vertaissuhteisiin. Heidän tutki-

muksessaan kasvattajan läsnäolo, lasten vuorovaikutussuhteiden tuki ja kannat-

telu paransivat lasten välistä vuorovaikutusta ja kehittivät lasten yhteistä leikkiä. 

Kasvattajan ja lapsen lämmin vuorovaikutussuhde on hyvin tärkeä erityi-

sesti haastavissa kasvatustilanteissa (Baker 2006). Vastavuoroisessa ja turvalli-

sessa suhteessa aikuinen pystyy tunnistamaan lapsen tunneviestejä ja lapsi ko-

kee, että hänen kanssaan on turvallista kokea vaikeimpiakin tunteita (Kanninen 

& Sigfrids 2012, 80). Kun aikuinen kiinnittää huomiota esimerkiksi lapsen pa-

haan mieleen, lapsi oppii, että hän saa tunteisiinsa tukea silloin kun hän sitä tar-

vitsee. Kasvattajan valinnat suhteessa lapsen tunneviestien kohtaamiseen ovat-

kin erittäin merkityksellisiä lapsen sosioemotionaaliselle kehitykselle. (Rosenthal 

& Gatt 2010, 378.) Puhe on vain yksi itseilmaisun tavoista. Tärkeää on kiinnittää 

huomiota myös lapsen ilmeisiin, eleisiin, toimintaan, äänenpainoihin ja kehon 

kieleen. (Puroila & Estola 2012.) Näiden viestien kohtaamisessa kasvattajan sen-

sitiivisyys on erittäin tärkeää (Salminen 2014). 

3.3 Pedagoginen sensitiivisyys ja läsnäolo 

Pedagogisella sensitiivisyydellä tarkoitetaan aikuisen herkkyyttä reagoida lap-

seen ja hänen tarpeisiinsa sekä hätätilanteissa että silloin, kun lapsella on kaikki 

hyvin (Rusanen 2011, 20). Kun kasvattaja on sensitiivinen, hän vastaa lapsen tun-

teisiin ja kohtelee lasta tasa-arvoisesti ja kunnioittavasti (Kalliala 2008, 68). Kas-

vattajan pedagogisen herkkyyden ja sensitiivisen vuorovaikutuksen kautta lapsi 

tuntee olonsa arvostetuksi, ymmärretyksi, rakastetuksi ja samalla hän tuntee ole-

vansa yhteydessä toisiin ihmisiin. (Hännikäinen 2017). 

Ahonen (2015, 185) kertoo tutkimuksessaan, että kasvattajan lämmin vuo-

rovaikutustapa näkyy syvänä sitoutumisena erityisesti haastavissa kasvatusti-

lanteissa. Sitoutuminen näkyy sensitiivisyytenä ja tämä mahdollistaa tilantee-

seen sopivalla tavalla sekä lasten aktivoinnin että autonomian (Ahonen 2015, 

185). Kun kasvattaja on sensitiivinen, hän vastaa lapsen huomion tarpeeseen, 
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pyrkii vahvistamaan tämän turvallisuuden tunnetta sekä vastaa lapsen emotio-

naalisen tuen tarpeeseen (Kalliala 2008, 68). Ollessaan yhteydessä ymmärtäväi-

seen aikuiseen, lapsi uskaltaa vapaammin näyttää myös kielteiset tunteensa ja 

sensitiivisyydestä onkin todettu olevan paljon hyötyä myös lasten ongelmien 

hahmottamisessa. (Rusanen 2011, 160.) 

Kun vuorovaikutuskumppani on sensitiivinen, hän virittäytyy kumppanin 

tunnetilaan, tarpeisiin ja rytmiin sekä osaa sovittaa omat tunteensa, tarpeensa ja 

rytminsä niitä vastaaviksi. Hän joustaa kumppanin reaktioiden mukaan ja kun-

nioittaa niitä, osoittaa kiintymystä ja rohkaisee. (Nind & Hewett, 2005, 8; Kalliala 

2008, 68—69.) Sensitiivisen tunnekehityksen tukeminen edesauttaa lapsen luon-

nollista suhtautumista niin omiinsa kuin toistenkin tunteisiin (Hansen & Zambo 

2007, 277—278). Kasvattajan ja lapsen välisellä suhteella on erityinen merkitys 

lapsen sosioemotionaaliselle kehitykselle (Hemmeter, Ostrosky & Fox 2006). Kun 

aikuinen toimii sensitiivisesti, hänellä on mahdollisuus tavoittaa lapsen kokemus 

esimerkiksi silloin, kun tämän tarkkaavaisuus herpaantuu. Kun aikuinen antaa 

lapselle lisää tukea oikealla hetkellä, lapsi pystyy taas liittymään osaksi yhteistä 

toimintaa. (Ahonen 2015, 81.) 

Varhaiskasvatuksen henkilöstöltä edellytetään herkkyyttä huomata lasten 

aloitteita ja tunnetiloja, sekä muuttaa ja suunnata omaa toimintaansa niiden mu-

kaan. Varsinkin lasten aloitteiden havaitsemiseen ja ymmärtämiseen tarvitaan 

lapsen hyvää tuntemista sekä aikuisen erityisen sensitiivistä läsnäoloa. (Opetus-

hallitus 2018, 38.) Holkeri-Rinkisen (2009, 214—215) tutkimuksessa aikuisen kii-

reettömät mahdollisuudet vuorovaikutukseen lapsen kanssa olivat päiväkodin 

arjessa monesti heikot. Lapsen oli välillä vaikea saada oma äänensä kuuluville ja 

tulla huomatuksi. Kiireisellä hetkellä välittäminen ja lapsen huomaaminen voi-

daan osoittaa lämpimällä katseella, hymyllä tai hellällä kosketuksella (Ahonen 

2015, 120). Kallialan (2008, 68) mukaan kasvattajan sensitiivisyys välittyy kaik-

keen vuorovaikutukseen. Tässä tutkimuksessa sensitiivisyydestä ajatellaan sa-

moin. 

Toisen kunnioittava kohtaaminen on tietoista läsnäoloa (Styrman & Torni-

ainen 2018, 18). Pelkkä paikalla oleminen ei riitä, vaan vasta läsnäolon kokemus 
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antaa tunteen oikeasta vuorovaikutuksesta (Styrman & Torniainen 2018, 105). 

Läsnäolon merkkejä vuorovaikutuksessa ovat esimerkiksi hymy, katsekontakti, 

tilanteeseen tai puheeseen reagoiminen, oman toiminnan sovittaminen toisen toi-

mintaan, myönteinen äännähdys ja nyökkäys (ks. Kallio & Ruusuvuori 2011). 

Myös kiireettömyys, läheisyys ja toisen koskettaminen kertovat läsnäolosta 

(Styrman & Torniainen 2018, 105). Aikuisen läsnäolon myötä lapsessa vapautuu 

hormoneja, joita tarvitaan sosiaalisen kiintymyksen muodostamisessa. Samalla 

se ehkäisee stressihormonien, esimerkiksi kortisolin haitallista muodostumista. 

(Carter 2008, 89—90.) Näin rauhoittava empaattinen läsnäolo auttaa lasta palaut-

tamaan yhteyden itseensä myös silloin, kun hän on suuren tunnepurkauksen val-

lassa. Läsnäolon kautta tunteiden ja käyttäytymisen säätely on taas mahdollista. 

(Ahonen 2017, 52.) 

Läsnäolo ja sensitiivisyys ovat tiiviisti yhteydessä toisiinsa luoden lapsen ja 

aikuisen välille positiivista vuorovaikutusyhteyttä. Tämä yhteys auttaa lasta 

kuuntelemaan aikuista ja tekemään arjessa parempia ratkaisuja. (Eklund & Hei-

nonen 2011, 222.) 

3.4 Kosketuksen merkitys ja kosketus varhaiskasvatuksessa 

Kosketus on keskeinen osa päiväkodin arkea, mutta varhaiskasvatuksen amma-

tillisissa keskusteluissa siitä puhutaan varsin vähän (Keränen, Juutinen & Estola 

2017). Varhaiskasvatuksen virallisissa linjauksissa kosketus huomioidaan vaih-

televasti ja osin jännitteisesti (Kinnunen ym. 2019, 11). Varhaiskasvatuksen pe-

rusteissa (OPH 2018, 23) kosketus mainitaan osana lapsen hyvää hoitoa ja huo-

lenpitoa eli osana hoidollisia ja huolenpidollisia hetkiä. Jännitteisyys on nähtä-

vissä edelleen esimerkiksi Opetusalan eettisen neuvottelutoimikunnan kannan-

otossa (2015). Siinä opettajan ensisijaiseksi positiivisen vuorovaikutuksen kei-

noksi suhteessa oppilaisiin määritetään ystävälliset sanat ja ystävällinen katse. 

Ymmärretään, että kosketus kuuluu ihmisten väliseen vuorovaikutukseen, 

mutta opettajan on pohdittava tarkoin voiko oppilasta koskettaa vai ei. Koske-

tuksen välttämisen sijaan sen pitäisi olla luonnollinen osa opettajan ja oppilaan 
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välistä suhdetta, sillä lapsen hyvinvoinnin kannalta kasvattajan kunnioittavalla 

kosketuksella on suuri merkitys. (Owen & Gillentine 2011.) 

Ensimmäiset havaintomme ulkomaailmasta välittyvät ihon kautta. Iho on 

suurin aistinelimemme ja tuntoaistimusten kautta alkaa vauvan fyysinen ja 

psyykkinen kehittyminen. Kun ymmärrämme tämän, on selvää, että tuntoaistin 

kautta voidaan vaikuttaa lapsen rauhoittumisjärjestelmään. (Uvnäs Moberg 

2007, 125—126; Tompuri 2016, 91.) Fysiologisissa tutkimuksissa onkin todettu, 

että kosketus vähentää stressitasoa ja depressiota, rauhoittaa tunnekuohuja, lisää 

itsearvostusta sekä kehittää motorisia taitoja ja lihaskuntoa (Mäkelä, 2005). Li-

säksi se on vaikuttaa kehon perustoimintoihin, kuten sydämen sykkeeseen, ve-

renkiertoon, hermostoon, hengitykseen, sekä hormoni- ja välittäjäainejärjestel-

miin (Kinnunen ym. 2019, 13). 

Kosketus on hoito- ja kasvatustyön työväline. Se kertoo läsnäolosta, välittä-

misestä ja hyväksymisestä ja on yhteydessä kehon mielihyvä- ja rauhoittumisjär-

jestelmiin. (Kinnunen ym. 2019, 14.) Kosketuksen ja hieronnan yhteydessä veren 

oksitosiinitaso nousee (Uvnäs Moberg 2009, 132). Oksitosiinia vapautuu aivoli-

säkkeen takalohkon hermopäätteistä. Se on hormoni ja samalla yksi aivojen vä-

littäjäaineista. (Uvnäs Moberg 2007, 72—73.) Sitä vapautuu erityisesti synnytyk-

sen ja imetyksen aikana, mutta myös silloin, kun kosketetaan ja ollaan lähellä 

toista ihmistä. (Uvnäs Moberg 2009, 106—107.) Oksitosiini edistää sosiaalista 

vuorovaikutusta ja alentaa stressitasoa eli rentouttaa. On todettu, että se tukee 

myös kasvua, edistää palautumista ja paranemista, alentaa verenpainetta ja nos-

taa kipukynnystä. (ks. Styrman ym. 2018, 42—52.) Oksitosiinin on todettu myös 

lisäävän endorfiinin tuotantoa ja yhdessä hoivajärjestelmän kanssa varmistavan 

mielihyvän kokemuksen ja myönteisen keskinäisen yhteyden (Sajaniemi ym. 

2015, 139). Uvnäs Mobergin (2009, 132) mukaan se vaikuttaa myös ruuansulatuk-

seen. Voidaan siis todeta, että läheisyys ja kosketus ovat ihmiselle hyvin tärkeitä 

sekä fyysisesti että psyykkisesti. 

Kosketus on vahvin keino tyynnyttää, rauhoittaa ja auttaa rentoutumaan 

(Styrman ym. 2018, 60). Kosketuksen hidastaminen ja läsnäolon painottaminen 

herkistävät tilannetta. Jos käsi viipyy hartialla viiden sekunnin ajan ja kasvattajan 
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katseesta huokuu lämpöä, tulee lapsi näkyväksi ja hänen olonsa levollisemmaksi. 

(Styrman ym. 2018, 22; Kinnunen ym. 2019, 12.) Lapsuuden aikana tarve koske-

tukseen on erityisen suuri ja tämän tarpeen tyydyttäminen on tärkeää niin lapsen 

perusturvallisuuden, itsetunnon ja itseluottamuksen kannalta (Wikander 2011, 

4). 

Kosketus on joka kerralla erityinen fyysinen kokemus (Paterson 2007, 1), 

jossa koskevan ja kosketettavan välisen suhteen merkityksellisyys kasvaa (Kerä-

nen ym. 2017). Kasvatuksessa rakastava ja kunnioittava kosketus ovat hyvin tär-

keitä, sillä ilman halaamista, silitystä ja kädestä kiinnipitämistä ei voi oppia kos-

kettamaan rakastavasti ja kunnioittavasti (Owen & Gillentine 2011). Päiväkoti-

kontekstissa tällainen kosketus edellyttää lapsen hyvää tuntemista. Jotta kasvat-

taja voi sanoa tuntevansa lapsen, sen pitäisi tarkoittaa kasvattajan kykyä tulkita 

myös lapsen kehon eleitä ja kieltä (Keränen ym. 2017). 

Owen & Gillentine (2011) ovat todenneet koulumaailmassa tehdyssä tutki-

muksessaan, että opettajan ja oppilaan välinen myönteinen suhde vahvistuu kos-

ketuksen kautta. Kosketuksen pitäisi välttämisen sijaan olla luonnollinen osa 

opettajan ja oppilaan välistä suhdetta, sillä kasvattajan kunnioittavalla kosketuk-

sella on suuri merkitys lapsen hyvinvoinnin kannalta (Owen & Gillentine 2011). 

Rauhoittavalla kosketuksella on todettu olevan merkittävää hyötyä myös oppi-

misvalmiuksille ja -motivaatiolle (Uvnäs Moberg 2007, 83—84). 

Tunnetyössä, joka hyödyntää kosketusta, työntekijä toimii yksityishenkilön 

sijasta ammattilaisena. Näissä kohtaamisissa tilannetaju, eli ymmärrys siitä, mikä 

on oikein juuri tiettynä hetkenä, on erittäin tärkeä. Parhaimmillaan välittävästä 

kosketuksesta syntyy myönteisten tunteiden kehä, joka tuottaa hyvää oloa sekä 

lapselle että kasvattajalle. (Kinnunen ym. 2019, 19.) Styrmanin ja Torniaisen 

(2018, 22) mukaan kosketus ammattityössä hoitaa myös hoitajaa eikä vaadi 

enempää aikaa tai lisäresursseja. 

Kosketus on kasvattajan työväline ja käytämme kosketuksen voimaa huo-

maamattamme (Tompuri 2016, 91). Se on luonnollinen osa lapsen ja kasvattajan 

välistä vuorovaikutusta, minkä vuoksi se on usein tiedostamatonta (Aromaa & 

Kinnunen 2013, 171; Keränen ym. 2017, 262). Aina sanoja ei edes tarvita, vaan 
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pelkkä kosketus riittää (Keränen ym. 2017, 263). Keräsen, Juutisen ja Estolan 

(2017, 262) tutkimuksessa todetaan, että suuri osa kosketuksesta tapahtuu kas-

vattajien sitä tiedostamatta, mutta tiedostamalla kosketuksen ja koskettamisen, 

siitä voi muodostua osa kasvattajan ammattitaitoa ja ammatillisen varhaiskasva-

tuksen pedagogiikkaa. 

3.5 Satuhieronta 

Satuhieronta on myönteisen kosketuksen menetelmä, jossa satu ja kosketus yh-

distyvät. Se perustuu erityisesti Theraplay-menetelmään, Rosenterapiaan ja 

NLP:hen (Tuovinen 2014, 8). 

Theraplay-menetelmä perustuu psykoanalyyttiseen ajatteluun ja kehitys-

psykologiaan ja siinä korostetaan varhaista vuorovaikutusta, katsekontaktia, 

sekä fyysisen kosketuksen merkitystä (Jernberg-Booth 2003, 21). Theraplayn ta-

voitteina ovat auttaa lasta korvaamaan huonot ratkaisut terveillä ja luovilla vaih-

toehdoilla, pyrkiä kasvattamaan lapsen itseluottamusta ja rakentaa hyvää vuo-

rovaikutusta lapsen ja hänen huoltajiensa välille (Jernberg-Booth 2003, 29—30). 

Lisäksi theraplayssa pyritään leikinomaisuuteen, johon sisältyvät lämpö, spon-

taanius, optimismi ja ilo (Jernberg-Booth 2003, 41). 

Rosenterapian perusajatuksena on, että tunne-elämä, lihasjännitykset ja 

hengitystekniikka ovat yhteydessä toisiinsa. Tavoitteena on se, että lihasjännityk-

set poistuvat ja samalla jännitysten mahdolliset psykologiset syyt, jotka voivat 

liittyä menneisyyden kokemuksiin tai tapaan olla suhteessa maailmaan ja it-

seensä, tulevat tietoiseen käsittelyyn. Rosenterapia ei perustu hierontaan, vaan 

jännittyneen kohdan painamiseen. Periaatteena tässä on se, että mieli kuvastuu 

kehossa: tunteen torjunta nostaa lihastonusta ja rentotutuminen tapahtuu, kun 

jännittynyt lihas huomioidaan. (Svennevig 2003, 53.) 

NLP eli neuropsykologinen ohjelmointi on arkipsykologinen suuntaus, 

jolla pyritään parantamaan ihmisen yleistä hyvinvointia (Ojanen 2004, 10). Hä-

meenahon (2000, 21) mukaan sen avulla voidaan tutkia ja parantaa inhimillistä 

vuorovaikutusta ja kommunikaatiota. NLP on mielikuvamenetelmä. Mielikuvia 
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syntyy tiedostamatta jatkuvasti ja niitä voidaan muokata. (Toivonen - von Harpe 

1994, 32—33.) NLP:n kautta ihminen voi muuttaa kokemusta itsestään ja häntä 

ympäröivästä maailmasta. Merkitysten ilmaisemiseksi tehdään vertailuja, jae-

taan kokemuksia ja kerrotaan tarinoita. Tarinat ovat muutosprosessia tukevia 

kielikuvia, joiden avulla asiakas johdatetaan tietoisten ja alitajuntaisten voima-

varojensa luo ja näin hänellä on mahdollisuus valita jokin vaihtoehdoista ongel-

man ratkaisuksi. (McDermott - O´Connor 1996, 102.) 

Satuhieronta on sadun tai tarinan piirtämistä ja maalaamista lapsen sel-

kään, päähän, käsiin tai jalkoihin. (Tuovinen 2014, 13.) Hierontaotteiden sijasta 

satuhieronnassa käytetään läsnä olevaa kosketusta vaatteiden päälle (Tuovinen 

2014, 18), mutta se voidaan tehdä myös suoraan iholle (Wikander 2011, 6). On 

tärkeää, että liikkeet ovat tasaisia ja rauhallisia ja että kosketuksessa käytetään 

sopivaa painetta. Näin lapsi tuntee liikkeet ja samalla kokee turvallisuuden tun-

netta. (Wikander 2011, 6—7.) Läsnäolon hetki lähentää hierojaa ja hierottavaa ja 

tässä hetkessä syntyy luottamuksellinen yhteys (Tuovinen 2014, 13). Luottamus 

onkin yksi satuhieronnan perustana olevista arvoista. Muita arvoja ovat arvos-

tus, ilo, leikki, ihmisyys ja yhteisöllisyys. (Tuovinen 2014, 12.) Satuhierontame-

netelmä perustuu täysin vapaaehtoisuuteen ja lapselta kysytäänkin aina, halu-

aako hän hierontaa (Uvnäs Moberg 2007, 151). Lasta kuunnellaan sensitiivisesti 

ja hänellä on oikeus valita, kieltäytyykö hän satuhieronnasta vai haluaako hän 

ottaa sen vastaan (Keränen ym. 2017; Aromaa & Kinnunen 2013; Tuovinen 2014, 

15). Tässä tilanteessa kasvattajan sensitiivisyys lasta kohtaan korostuu (Keränen 

ym. 2017). 

Tompurin (2016, 92) mukaan lapsihieronta ja satuhieronta ovat menetelmiä, 

joita käytetään niiden hyvää tekevien vaikutusten vuoksi. On todettu, että hie-

ronta vaikuttaa muun muassa aineenvaihduntaan, uneen ja käyttäytymiseen, ja 

että hyvät vaikutukset leviävät molempiin osapuoliin, sekä hierottavaan että 

myös hierojaan. (Tompuri 2016, 92.) Keskostutkimuksissa on todettu, että ennen-

aikaisesti syntyneet vauvat saavuttavat nopeammin kotiinlähtöpainon, jos he 

saavat rauhallista kosketusta ja läheisyyttä (Uvnäs Moberg 2007, 152; Mäkelä 

2005). Niillä vauvoilla, joille oli annettu vauvahierontaa, myös uni-valverytmi oli 
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vahvistunut (Mäkelä 2005). Tämä oli nähtävissä kotiutuksen yhteydessä ja 

Bayleyn mentaalisen ja psykomotorisen kehityksen arviossa, jotka Mäkelä (2005) 

mainitsee. Nämä arviot tehdään Mäkelän (2005) mukaan kahden ja kuuden kuu-

kauden iässä. Hierontaa saaneet menestyivät arvioissa paremmin kuin vertais-

ryhmän vauvat. He olivat myös vuorovaikutteisempia ja kosketuksen kautta 

pystyttiin poistamaan myös depressiivisen äidin vauvan kokemaa stressiä. (Mä-

kelä 2005.) 

Satuhieronnasta on tehty tutkimuksia ulkomailla. Sao Paulossa tehtiin tut-

kimus, johon osallistui koulun 105 oppilasta, jotka olivat iältään 6-8-vuotiaita. 

Koulussa oli paljon aggressiivista käyttäytymistä, mikä aiheutti ristiriitoja opet-

tajien ja oppilaiden välillä. Oppilaille järjestettiin kymmenen satuhierontahetkeä. 

Tutkimus osoitti, että satuhieronta vähensi aggressiivista käyttäytymistä ja pa-

ransi akateemista suorituskykyä. Se vaikutti myös positiivisesti koulun sisäiseen 

vuorovaikutukseen ja sosiaaliseen käyttäytymiseen. Koskettamisen sanottiin 

merkitsevän hyväksyntää ja luottamusta ja lapset kokivat, että he saivat antaa 

satuhieronnan kautta positiivisen kokemuksen toisille. (Goncalves, Voos, Mor-

gani de Almeida & Caromano 2017.) 

Kosketuksen puutteesta on tehty tutkimusta romanialaisissa lastenko-

deissa. Lapsia hoidettiin teknisesti hyvin: he saivat ruokaa, he saivat leikkiä ja 

heille luettiin, mutta henkilökunnan vähäisyyden vuoksi heillä ei ollut mahdol-

lisuutta päästä syliin. Tämä näkyi selvästi lasten älyllisessä ja persoonallisessa 

kehityksessä. Jos lapsi sai adoptiovanhemmat riittävän aikaisin, mikä tarkoitti 

alle 4-vuotiaana, hänen kehityksensä korjaantui lähes normaaliksi. Mielenkiin-

toista oli, että niillä lapsilla, jotka pärjäsivät lastenkodeissa hyvin, oli jokin fyysi-

nen vamma, jonka vuoksi heitä hoidettiin enemmän kuin muita lapsia. Tässä 

psyykkisen kehityksen pelasti fyysinen vammaisuus. (Styrman ym. 2018, 39.) 

Myös Ruotsissa on tehty tutkimuksia hieronnasta. Uvnäs Mobergin (2007, 

149) mukaan tutkimuksissa on havaittu, että jos hieronta liitetään johonkin päi-

vittäiseen rutiiniin, lapsiryhmät rauhoittuvat. Erään tutkimuksen tulokset osoit-

tivat, että hieronnan kautta lapset rauhoittuivat ja heistä tuli sosiaalisesti kyp-

sempiä. Tämä tutkimus kesti kuusi kuukautta ja siihen osallistui yli sata lasta. 
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Parhaiten hieronta näytti rauhoittavan levottomimpia poikia. Heidän käyttäyty-

misensä muuttui sosiaalisesti kypsemmäksi ja heidän aggressiivisuutensa väheni 

verrattuna niihin lapsiin, jotka eivät saaneet hierontaa. Jo kolmen kuukauden jäl-

keen lasten vanhemmat huomasivat aggressiivisuuden vähentyneen ja puolen 

vuoden kuluttua sekä rauhoittuminen että paremmat suhteet kavereihin olivat 

selvästi nähtävissä. Tämän lisäksi vanhemmat raportoivat lasten valittamien fyy-

sisten vaivojen vähentyneen. Seuranta tehtiin vielä yhdeksän kuukauden kulut-

tua tutkimuksen alkamisesta. Tällöin nähtiin, että vaikutukset olivat säilyneet ja 

jopa vahvistuneet. (Uvnäs Moberg 2007, 149.) 

Satujen osuus satuhieronnassa on myös tärkeä. Sadun funktio on paitsi ri-

kastuttaa lapsen ilmaisua ja sanavarastoa, niin tukea lapsen sosioemotionaalista 

kehitystä. Ikä ja kehitystaso sekä sadun sisältö ja lapsen elämäntilanne vaikutta-

vat siihen, millaisia satuja hänelle luetaan. Lapsi hyötyy siitä, että kasvattajat va-

litsevat hänelle tiettyyn tilanteeseen sopivia satuja. (Ylönen 2000, 49.) 

Voidakseen hyvin jokainen meistä tarvitsee myönteistä kosketusta, tun-

netta välittämisestä ja siitä, että tulemme nähdyiksi. Tästä satuhieronnassa on 

kyse. (Tuovinen 2014, 7.) 
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4 TUTKIMUSTEHTÄVÄ JA TUTKIMUSKYSY-

MYKSET 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, miten varhaiskasvatuksen opet-

tajat kokevat satuhierontamenetelmän. Tavoitteena oli myös saada selville, miten 

he kokevat satuhierontaan liittyvän kosketuksen ja läsnäolon osana omaa työ-

tään. Tutkimuksellani halusin täydentää satuhierontaan liittyvää tutkimusta 

paitsi aikuisen näkökulmalla, myös ottamalla selvää siitä, millaisena työkaluna 

varhaiskasvatuksen opettajat satuhierontaa pitävät. 

Tutkimuskysymykset olivat: 

1. Millaisia kokemuksia varhaiskasvatuksen opettajilla on satuhieronnasta ja 

millaisena työmenetelmänä he sitä pitävät? 

2. Miten varhaiskasvatuksen opettajat kokevat kosketuksen ja läsnäolon 

työssään osana varhaiskasvatusta? 
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5 TUTKIMUKSEN TOTEUTTAMINEN 

5.1 Tutkimuskonteksti ja tutkimukseen osallistujat 

Tutkimusmenetelmäksi valitsin laadullisen tutkimuksen, sillä se tuntui sopivan 

parhaiten omaan tutkimusaiheeseeni. Tutkimaani satuhierontamenetelmää ja 

sen merkitystä varhaiskasvatuksessa on tutkittu vasta vähän ja Kanasen (2015, 

70) mukaan kvalitatiivinen tutkimus onkin todennäköisin valinta juuri silloin, 

kun tutkittavasta ilmiöstä ei ole vielä paljon tietoa. Laadullinen tutkimus pyrkii 

ilmiön ymmärtämiseen tai selittämiseen (Tuomi & Sarajärvi 2018) ja sen lähtö-

kohtana on kuvata todellista elämää (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 161). 

Myös Varton (2005, 29) mukaan laadullisen tutkimuksen kohde on se maailma, 

joka koostuu ihmisen kokemustodellisuudesta ja merkityksistä. Tutkimukses-

sani pyrin saamaan selville varhaiskasvatuksen opettajien näkemyksiä satuhie-

rontamenetelmästä, sekä heidän kokemuksiaan sen käytöstä lapsiryhmässä. Ai-

neistonkeruu ja aineiston käsittely kietoutuivat tässä tutkimuksessa yhteen, mikä 

on tyypillistä kvalitatiiviselle tutkimukselle (Hakala 2017, 20). Tulosten alustavaa 

analyysia oli luontevaa tehdä jo haastattelujen aikana, sillä vastausten jatkuva 

tulkinta oli hyvänä perustana tulosten analyysille. Analyysia tehtäessä ja sitä lu-

kiessa on tärkeää ottaa huomioon, että tutkijan näkökulma ja tutkimuskysymyk-

set ovat oleellisesti ohjaamassa sitä, mitä aineistosta huomioidaan (Ruusuvuori, 

Nikander & Hyvärinen 2010, 11). Tutkimuksessa on fenomenologisen tutkimuk-

sen piirteitä, sillä tutkimuksen kohteina ovat kasvattajien omat kokemukset ja 

tunnetilat (Vilkka 2015, 172). Kuvauksessa myötäiltiin tutkittavien puhetta ja ta-

voitteena oli löytää tutkittavien näkökulma satuhierontaan. 

Tutkimus suoritettiin länsisuomalaisessa yli 60 000 asukkaan kaupungissa 

ja tutkimukseen osallistui seitsemän satuhierontaa työmenetelmänään käyttävää 

varhaiskasvatuksen opettajaa. Haastateltavat olivat kaikki naisia, joilla oli jo 

pitkä kokemus varhaiskasvatuksen opettajan työstä ja heillä kaikilla oli tehtä-

vään vaadittava kelpoisuus. Jokaisella haastateltavalla oli satuhierontakoke-
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musta kolmesta viiteen vuotta. Taulukkoon 1 olen kerännyt tutkimukseen osal-

listuneiden opettajien työkokemuksen ja satuhierontakokemuksen vuosina. Li-

säksi taulukkoon on merkitty satuhieronnan säännöllisyys ja se, minkä ikäisiä 

lapsia kunkin opettajan lapsiryhmässä on tutkimuksen tekohetkellä ollut. Neljä 

opettajista työskenteli esiopetusryhmissä ja lapsia näissä ryhmissä oli 21-23. Yksi 

haastatelluista työskenteli 1-3-vuotiaiden lasten ryhmässä 12 lapsen opettajana ja 

kaksi opettajista teki työtä 3-5-vuotiaiden lasten ryhmissä. Näissä ryhmissä lap-

sia oli 22 ja 19. Kuusi opettajista kertoi satuhieronnan olevan käytössä päiväkodin 

muissakin ryhmissä, mutta yksi haastateltavista ei ollut tietoinen päiväkotinsa 

muiden ryhmien satuhierontatilanteesta. 

 

TAULUKKO 1. Tietoja tutkimukseen osallistuneista 

 

Opettaja Työkokemus 
vuosina 

Ryhmän las-
ten ikä  

vuosina 

Satuhieronta- 
kokemus 
vuosina 

Säännöllisyys 

1 28 6-7 4 5 krt / vk 

2 23 6-7 4 1 krt / vk 

3 10 6-7 5 toisinaan 

4 23 1-3 3 toisinaan 

5 26 3-5 4 toisinaan 

6 18 6-7 3 toisinaan 

7 14 3-5 3 1 krt / vk 

 

Tutkimus suoritettiin kaupungin viidessä eri varhaiskasvatusyksikössä, jotka si-

jaitsivat eri puolilla kaupunkia. Yhdestä isosta päiväkodista tutkimukseen osal-

listui kolme varhaiskasvatuksen opettajaa, joista jokainen työskenteli eri lapsi-

ryhmässä. Jokaisesta muusta tutkimukseen osallistuneesta päiväkodista tutki-

mukseen osallistui yksi varhaiskasvatuksen opettaja. 
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5.2 Tutkimusaineiston keruu 

Tutkimukseni aineiston keruun päätin suorittaa haastattelemalla varhaiskasva-

tuksen opettajia. Vaihtoehtona olisi ollut lähettää tutkittaville kyselylomake, jol-

loin olisi ollut mahdollista saada enemmän vastauksia, mutta koin aiheen sel-

laiseksi, että kyselylomakkeella en olisi saanut siitä riittävän tarkkaa ja syvällistä 

tietoa. Yksi haastattelun eduista on, että sen kautta on mahdollista saada tutki-

mukseen osallistuvilta mahdollisimman laajat vastaukset ja tarvittaessa haastat-

telijan on mahdollista esittää lisäkysymyksiä tarkentaakseen vastauksia (Tuomi 

& Sarajärvi 2018). Haastattelumenetelmiä on jaoteltu erilaisin kriteerein ja tässä 

tutkimuksessa kyseessä on kerronnallinen haastattelu, sillä sen kohteena ovat 

tutkittavan omista kokemuksista muodostuvat kertomukset (Tiittula & Ruusu-

vuori 2005, 12). Tiittulan ja Ruusuvuoren (2005, 13) mukaan haastattelu on haas-

tattelijan ja haastateltavan välistä keskustelua ja vuorovaikutusta, jolloin haastat-

telun kokonaisuus syntyy heidän yhteisen toimintansa tuloksena. Haastattelun 

etuna on keskustelun lisäksi joustavuus, koska haastattelija pystyy kysymysten 

lomassa oikaisemaan mahdollisia väärinkäsityksiä, selventämään sanamuotoja, 

sekä syventämään ja tarkentamaan kysymyksiä haastateltavan vastausten mu-

kaan (Tuomi & Sarajärvi 2018). Eräässä tämän tutkimuksen haastattelussa ilmeni 

esimerkiksi tilanne, jossa piti selventää käsitettä sosioemotionaalinen kompe-

tenssi. Joskus oli myös tärkeää tarkentaa vastauksia lisäkysymyksillä varsinkin, 

jos haastateltava puheessaan sivusi jonkin toisen kysymyksen vastausta. 

Yksi kerronnallisen haastattelun alalaji on teemahaastattelu. Tämän tutki-

muksen tekemiseen puolistrukturoitu teemahaastattelu sopi erityisen hyvin, 

koska teemahaastattelun perusideana on se, että tutkija määrittää keskeiset tee-

mat, joita haastattelussa käsitellään, eikä tarkkoja haastattelukysymyksiä lyödä 

lukkoon ennakolta (Hyvärinen 2017, 21). Tiittula ja Ruusuvuori (2005, 11) sekä 

Hyvärinen (2017, 22) luonnehtivat puolistrukturoitua teemahaastattelua siten, 

että jokaisessa haastattelussa käydään läpi samat teemat ja aihepiirit, mutta ky-

symysten muotoilu ja niiden järjestys ovat muokattavissa haastattelutilanteessa. 

Tässä tutkimuksessa oli tärkeää, että kysymysten muoto ja järjestys eivät olleet 

lukittuja, sillä haastattelutilanne on vapautuneempi silloin, kun se muistuttaa 
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keskustelua. Tilanteessa oli hyvä pystyä liikuttelemaan kysymyksiä haastatelta-

van ajatuksenjuoksun ja asioiden ilmenemisjärjestyksen mukaan, mutta samalla 

täytyy muistaa, että haastattelu on kuitenkin tavoitteellinen tiedonkeruun ti-

lanne, mikä erottaa haastattelun tasavertaisesta ja spontaanista keskustelusta (Es-

kola, Lätti & Vastamäki 2018, 28). 

Tutkimuksessani oli 24 varsinaista haastattelukysymystä (liite 1), jotka esi-

tin kullekin haastateltavalle vaihtelevassa, kunkin haastattelun etenemiseen so-

pivassa järjestyksessä ja niitä keskusteluun sopivasti muokaten. Kysymysluette-

lon tarkoitus olikin lähinnä se, että kaikki aiheet päätyvät keskusteluun jokaisen 

opettajan kanssa. Teemahaastattelu voi olla joko avoimesti, strukturoidusti tai 

puolistrukturoidusti etenevä (Tuomi & Sarajärvi 2018). Itse valitsin puolistruktu-

roidun haastattelun, sillä minulla oli selkeä ajatus siitä, mistä asioista haastattelu 

suurimmaksi osaksi koostuisi. En kuitenkaan halunnut rajata sitä liiaksi, vaan oli 

hyvä antaa haastateltaville mahdollisuus kertoa myös muista heidän haluamis-

taan aiheeseen liittyvistä teemoista. Teemahaastattelun valitsin, koska teema-

haastattelussa oletetaan, että menetelmällä pystytään tutkimaan juuri haastatel-

tavan kokemuksia, elämyksiä, ajatuksia, tunteita ja uskomuksia sekä heidän 

määritelmiään tilanteista. Tämä tuo tutkielmaan tutkittavien äänen. (Hirsjärvi & 

Hurme 2000, 47.) Teemahaastattelua käytetään paljon kasvatus- ja yhteiskunta-

tieteellisessä tutkimuksessa, koska se vastaa hyvin moniin laadullisen tutkimuk-

sen lähtökohtiin (Hirsjärvi ym. 2009, 208). 

Päädyin tutkimuksessani yksilöhaastatteluun, koska tavoitteenani oli 

kuulla jokaisen haastateltavan omakohtaisista kokemuksista, ajatuksista ja tun-

teista mahdollisimman luotettavasti. Kananen (2015, 149) kirjoittaakin, että yksi-

löhaastattelut tuottavat tarkempaa ja ehkä myös luotettavampaa tietoa kuin ryh-

mähaastattelut. 

Tutkimuksen varsinainen empiirinen osuus alkoi, kun anoin tutkimuslu-

paa tutkimuspaikkakunnaltani. Tutkimuslupani hyväksyttiin (liite 2), minkä jäl-

keen aloin suunnitella haastattelukysymyksiä ja ottaa selvää siitä, missä päivä-

kodeissa satuhieronta-menetelmä oli tuttua. Vastaajien valitseminen on yksi 

haastattelumenetelmän eduista (Tuomi & Sarajärvi 2018) ja tässä tutkimuksessa 
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haastateltavien valitsemisen merkitys olikin erittäin suuri. Tuomen ja Sarajärven 

(2018) mukaan laadullisessa tutkimuksessa on tärkeää, että niillä, joilta tietoa ke-

rätään, on mahdollisimman paljon tietoa tai kokemusta tutkittavasta ilmiöstä. 

Valitsin haastateltavat kysymällä tutkimuskaupunkini päiväkotien johtajilta 

missä päiväkodeissa satuhieronta-menetelmää käytetään. Saamani tiedon perus-

teella valitsin tutkimukseeni sellaisia varhaiskasvatuksen opettajia, jotka olivat 

käyttäneet työssään satuhierontaa. Alustavasti olin suunnitellut haastattelevani 

kuutta varhaiskasvatuksen opettajaa. Kun haastattelut olivat jo käynnissä, huo-

masin, että neljä opettajaa kuudesta työskenteli esiopetusryhmissä. Tämän 

vuoksi päädyin ottamaan tutkimukseen vielä yhden haastateltavan, jotta tutki-

muksestani ei tulisi liian esiopetuspainotteinen. Haastateltavia oli siis yhteensä 

seitsemän. Pattonin (2002, 46) mukaan laadullisessa tutkimuksessa tyypillistä on-

kin se, että otoskoko on pieni. Myös Eskolan (2007, 38) mielestä opinnäytetyössä 

sopiva haastateltavien määrä on kuudesta kahdeksaan. 

Haastattelujen ajankohdat sovittiin puhelimitse ja muutamaa päivää ennen 

haastatteluiden alkua lähetin haastateltaville sähköpostitse tietosuojailmoituk-

sen (ks. Jyväskylän yliopisto 2020b), johon he tutustuivat etukäteen. Lomake käy-

tiin läpi vielä haastattelun aluksi ja haastateltavat allekirjoittivat suostumuslo-

makkeen (ks. Jyväskylän yliopisto 2020a). 

Haastattelut toteutettiin yksilöhaastatteluina pääosin haastateltavien työ-

paikoilla helmikuussa 2020. Haastattelujen pitämiseen haastateltavien työpai-

koilla päädyin, koska käytännön järjestelyt on hyvä tehdä tutkittavalle mahdol-

lisimman yksinkertaisiksi ja on tärkeää, että tila on haastateltavalle tuttu (Eskola 

ym. 2018, 34). Yksi haastatteluista pidettiin omassa toimistossani. Haastatelta-

vani oli sairaslomalla ja hänen oli tuolloin helpompi tulla minun luokseni kuin 

että olisimme menneet hänen työpaikalleen. 

Haastattelut taltioitiin Jyväskylän yliopiston tietoturvaohjeita noudattaen. 

Päädyin haastattelujen taltioimiseen, sillä tallenne mahdollisti haastatteluun pa-

laamisen ja asioiden tarkistamisen jälkeenpäin. Haastattelun tallentamisella on 

Heritagen (1984, 238) mukaan useita hyötyjä. Näitä ovat objektiivisuus, analyy-

sin syvällisyys, tarkistettavuus ja vertailtavuus (Heritage 1984, 238). Tekemieni 
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haastattelujen ja näin ollen myös nauhoitusten kesto vaihteli 40 -90 minuutin vä-

lillä ja litteroitua tekstiä tuli yhteensä 60 sivua fontilla Book Antiqua, fontin 

koolla 12 rivivälillä 1,15. Litteroinnin suoritin aina heti haastattelun jälkeen sa-

man päivän aikana, jotta pysyisin litteroidessani vielä haastattelun tunnelmassa. 

Se oli mahdollista, koska olin sopinut jokaiselle päivälle vain yhden haastattelun. 

Kirjaamisen tein hyvin sanatarkasti, mutta jätin kirjaamatta äänenpainot, ilmeet 

ja eleet. Analyysissa ja tulosten kirjaamisessa päätin käyttää pseudonyymejä eli 

tunnistekoodeja. Koodasin opettajat arvonnan kautta koodeilla ”opettaja 1” ja 

niin edelleen viimeisen ollessa ”opettaja 7”. 

5.3 Aineiston analyysi 

Analyysiprosessin aloittaminen tuntui ensin hieman hankalalta. Analyysimene-

telmäksi olin ajatellut joko sisällönanalyysia tai temaattista analyysia. Kokeilin 

alustavasti molempia vaihtoehtoja ja tulin siihen tulokseen, että temaattinen ana-

lyysi sopii paremmin tähän aineistoon. Temaattinen analyysi onkin teoreettisesti 

sopiva ja joustava lähestymistapa laadullisen tiedon analysointiin (Braun & 

Clarke 2006, 2). Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan temaattisessa analyysissa 

tutkimuksen laadullinen aineisto pilkotaan ja ryhmitellään eri aihepiirien, tee-

mojen, mukaisesti. Sen ideana on etsiä aineistosta tiettyjä teemoja koskevia näke-

myksiä (Tuomi & Sarajärvi 2018). Tässä tutkimuksessa teemoiksi muodostuivat 

satuhieronta -menetelmän sosioemotionaalinen tuki varhaiskasvatuksessa, satu-

hieronnan merkitys varhaiskasvatuksen opettajalle, sekä kosketus ja läsnäolo 

varhaiskasvatuksen opettajien työssä osana satuhierontaa ja vuorovaikutusta. 

Aloitin analyysin lukemalla haastattelut muutamaan kertaan läpi. Sen jäl-

keen jatkoin alleviivaamalla litteroiduista haastatteluista eri värisillä kynillä eri 

asioihin liittyvät vastaukset eli aloitin koodauksen. Koodauksessa tutkija eritte-

lee aineiston tutkimustehtävän ja tutkimuskysymysten kannalta tärkeitä asioita 

ja pyrkii näin selvittämään, mitä aiheeseen liittyvää sieltä löytyy (Saaranen-

Kauppinen & Puusniekka 2009, 81). Näin aineistosta on mahdollista saada moni-

puolinen käsitys ja hyvä alku varsinaiseen analyysiin ja tulkintaan (Saaranen-
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Kauppinen & Puusniekka 2009, 81). Koodauksen jälkeen keräsin alleviivatut 

asiat paperille ja sen jälkeen koodasin uudelleen numeroilla samaan alueeseen 

liittyvät asiat yhteen, sillä jotkut yksittäiset vastaukset sisälsivät tietoa useam-

paankin kuin vain yhteen teemaan. Tämän jälkeen ryhmittelin koodatut asiat ja 

tein niille otsikot. Otsikoita eli pääteemoja muodostui kolme: opettajien koke-

mukset, satuhierontamenetelmä, sekä kosketus ja läsnäolo (kuvio 1). Kokemuk-

siin liittyviksi alateemoiksi muodostuivat lapsen sosioemotionaalinen hyvin-

vointi ja sosioemotionaalisten taitojen edistyminen. Satuhierontamenetelmään 

liittyviä alateemoja olivat sekä rentoutusmenetelmä että varhaiskasvatuksen 

opettajan työ- ja opetusmenetelmä. Kosketukseen ja läsnäoloon liittyviksi alatee-

moiksi tulivat vuorovaikutteinen kosketus ja satuhierontakosketus sekä aikuisen 

herkkyys ja keskittyminen. 

 

 

KUVIO 1. Analyysin temaattinen kartta 
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Eskolan ja Suorannan (1998, 180) mukaan temaattisen analyysin avulla aineis-

tosta on mahdollista saada esille erilaisia tuloksia esitettyihin kysymyksiin ja täl-

löin tutkimustulokset palvelevat hyvin juuri käytännöllisiä intressejä. Mielestäni 

aiheeni satuhieronnan käytöstä ja sen merkityksestä varhaiskasvatuksen opetta-

jille sopii hyvin kategorian ”käytännöllinen intressi” sisään. 

Tulosluvussa numero kuusi esittelen aineiston tuottamia tuloksia temaatti-

sesti analysoituina. 

5.4 Eettiset ratkaisut 

Ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen eettisen perustan muodostavat ihmisoikeu-

det (Tuomi & Sarajärvi 2018). Tuomi ja Sarajärvi (2018) ovat kirjoittaneet tutkit-

tavien suojasta. Heidän mukaansa suojaan liittyy se, että tutkittaville selitetään 

tutkimuksen tavoitteet ja menetelmät, tutkittavien osallistuminen on vapaaeh-

toista ja heillä on oikeus kieltää mukanaolonsa milloin tahansa, sekä se, että tut-

kijan on varmistettava, että osallistuja tietää, mistä tutkimuksessa on kysymys. 

Lisäksi tärkeää on, että tiedot ovat luottamuksellisia eikä niitä käytetä kuin lu-

vattuun tarkoitukseen, ja että osallistujat jäävät nimettömiksi, elleivät he ole erik-

seen antaneet siihen lupaa. Tuomen ja Sarajärven (2018) mukaan osallistujien hy-

vinvointi on asetettava kaiken edelle ja heillä on oikeus odottaa tutkijalta vas-

tuuntuntoa siinä, että tämä noudattaa tehtyjä sopimuksia ja pysyy rehellisenä 

loppuun saakka. Tässä tutkimuksessa nämä asiat tulivat haastateltaville tiedoksi 

tietosuojailmoituksessa, joka lähetettiin heille ennakolta luettavaksi sähköpos-

titse. Se, että haastateltavat olivat ymmärtäneet tietosuojan sekä omansa että tut-

kijan oikeudet ja velvollisuudet, tarkistettiin vielä haastattelutilanteen aluksi 

käymällä tietosuojalomake läpi. Sen jälkeen haastateltavat allekirjoittivat suostu-

muslomakkeen. Tutkimukseen osallistuminen oli täysin vapaaehtoista ja kaikki 

haastateltavat olivat täysi-ikäisiä itse itsestään vastaavia henkilöitä. 

Tutkimukseni teon aikana olen toiminut avoimesti kaikkia osapuolia koh-

taan. Tämä näkyy siinä, että olen kertonut tutkimuksen vaiheista, sisällöstä ja 

tarkoituksesta tutkimuskaupunkini varhaiskasvatuspäällikölle jo tutkimuslupaa 
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anoessani, ja sittemmin haastattelujen yhteydessä jokaiselle tutkimukseen osal-

listuneelle varhaiskasvatuksen opettajalle. Tutkimuksen valmistuttua kaupun-

gin työntekijöiden on mahdollisuus tutustua tutkielmaan, sillä yksi kappale luo-

vutetaan kaupungin varhaiskasvatuksen käyttöön. Tämä ehto sisältyy tutkimus-

lupapäätökseen (liite 2). 

Tutkimuskaupungin ja tutkimukseen osallistuneiden päiväkotien nimiä ei 

mainita tutkimuksessa lainkaan ja nämä nimet on myös peitetty tutkimuslupa-

asiaan kuuluvista liitteistä. Tutkittavat on suojattu pseudonyymeillä. Pseudo-

nyymit arvottiin jokaiselle haastateltavalle ja ovat numerojärjestyksessä ensim-

mäisen ollessa ”opettaja 1” ja viimeisen ”opettaja 7”. Koodin ja todellisen henki-

lön vastaavuutta ei ole kerrottu missään, vaan se on vain tutkijan yksityisissä tie-

doissa. Tutkimusta varten tehdyt nauhoitukset hävitetään tutkielman lopullisen 

arvioinnin jälkeen, kuten myös niistä kirjoitetut litteroinnit eli tekstimuotoon kir-

joitetut tallenteet. 

Tutkijan asema tutkittaviin nähden oli epätasa-arvoinen siinä mielessä, että 

osa tutkittavista oli tutkijalle entuudestaan tuttuja ja osa ei. Tuttuuden perus-

teena oli se, että tutkija toimi tutkimushetkellä yhden osallistuneen varhaiskas-

vatusyksikön erityisopettajana ja yksi yksiköistä oli ennen kuulunut tutkijan työn 

piiriin. Kolmea tutkimukseen osallistunutta varhaiskasvatuksen opettajaa tutkija 

ei tuntenut entuudestaan lainkaan. Asetelma ei näyttänyt vaikuttavan tutkitta-

vien vastauksiin, vaan jokainen vastasi kysymyksiin yhtä avoimesti ja innostu-

neesti. Myöskään vastausten sisällöstä ei voinut löytää tästä johtuvia eroja. 

Tutkimuksen tuloksia on käsitelty totuudenmukaisesti, juuri niin kuin 

haastateltavien kertomuksista on tullut ilmi. Se on ollut helppoa nauhoitusten ja 

tarkan litteroinnin vuoksi. Tuloksiin onkin liitetty useita tarkkoja lainauksia 

haastatteluista tulosten analysoinnin perusteluiksi. 

Oakleyn (2015) mukaan haastattelu on lahja, jonka tutkija saa haastatelta-

valta. Hän perustelee tätä sillä, että haastateltava antaa aikaansa osallistuakseen 

haastatteluun ja tämä on luonteeltaan epäitsekästä. Haastattelijan velvollisuus on 
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siis osoittaa kiitollisuuttaan haastateltavalle haastattelun lopuksi. Olen osoitta-

nut tutkimukseen osallistuneille olevani hyvin kiitollinen heidän panoksestaan 

ja ilman heitä tämä tutkimus ei olisi koskaan ollut mahdollinen. 
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6 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

6.1 Varhaiskasvattajien kokemukset satuhieronnasta lapsen 
sosioemotionaalisen hyvinvoinnin lisäämisessä ja sosio-
emotionaalisten taitojen kehittämisessä 

Tutkimukseen osallistuneet varhaiskasvattajat käyttivät satuhierontaa sekä las-

ten hyvinvoinnin että sosioemotionaalisten taitojen tukemiseen. Hyvinvoinnin 

osalta teemoiksi nousivat erityisesti levollisuus, itsetunto ja kosketuksen kautta 

saatava hyvänolontunne, kun taas sosioemotionaalisten taitojen osalta korostui-

vat sosiaaliset ja emotionaaliset taidot, yhteishengen paraneminen ja ryhmäyty-

minen. Sosioemotionaalinen hyvinvointi ja sosioemotionaaliset taidot ovat tii-

viissä yhteydessä keskenään, joten taidot ovat samalla osa hyvinvointia (kuvio 

1). 

 

KUVIO 2. Sosioemotionaalisen hyvinvoinnin ja sosioemotionaalisten taitojen 
yhteys. 

 

Satuhieronnan todettiin olevan hyvä tukimuoto myös tukea tarvitsevien lasten 

sosioemotionaaliselle hyvinvoinnille ja sosioemotionaalisille taidoille. 
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6.1.1 Satuhieronta ja sosioemotionaalinen hyvinvointi 

Haastatteluissa tuli ilmi, että satuhieronta lisää lasten sosioemotionaalista hyvin-

vointia. Hyvinvoinnin teemoiksi muodostuivat levollisuus, itsetunto ja hy-

vänolontunne. Hyvänolontunnetta käsitellään tässä lähinnä kosketuksen kautta. 

Kaikki haastateltavat kertoivat satuhieronnan levollisuudesta ja siitä, että 

se rauhoittaa lasta ja lapsiryhmää. Opettajat käyttivät vastauksissaan sanoja rau-

hoittuminen, rentoutuminen, pysähtyminen, keskittyminen ja nauttiminen. Me-

netelmää hyödynnettiin tavallisesti polkuna rauhoittumiseen. ”Mun mielestä se 

on sillä tavalla jotenki hyvä tapa saada se ryhmä niinkun tavallaan pysähtymään 

ja semmoseen niinkun läsnäoloon… se on tosi tärkeetä tänä päivänä, semmonen 

rauhottuminen” (opettaja 2). Useimmat järjestivät satuhieronnan ruokailun jäl-

keen ennen lepohetkeä, mutta sitä käytettiin myös tilanteissa, jolloin lapsia oli 

muuten hankala saada keskittymään ja kuuntelemaan ohjeita. Muita hyviä hetkiä 

olivat päiväpiiri ennen ruokailua, aamupäivän toimintahetki, odotustilanteet tai 

esiopetustuokion päättäminen satuhierontaan. Hyvä aika satuhierontaan oli 

myös silloin, kun lapsi oli tullut aamulla aikaisin ja halusi vielä lepäillä ja heräillä 

rauhassa tulevaan päivään. Eräs opettaja kertoi, että satuhierontaa tehdään usein 

metsäretkipäivinä retken jälkeen tai kun ohjelmassa on ollut jotakin fyysisesti ra-

sittavaa. Viikonpäivä voi olla mikä vain, mutta perjantain hierontaa perusteltiin 

lasten väsymyksellä ja maanantaita sillä, että satuhieronnalla on hyvä pysäyttää 

ryhmä silloin, kun lapset ovat rauhattomia. Positiivisuus tuli esiin vastauksissa 

myös siten, että kosketusyhteys saa lapsen kokemaan, että ”aikuinen välittää ja 

tykkää” (opettaja 7). 

Itsetuntoon liittyvät asiat nousivat esiin yleisen positiivisuuden, hieron-

nasta saatavan positiivisen palautteen, rohkaistumisen ja fyysisen itsemäärää-

misoikeuden kautta. Satuhieronnan koettiin myös auttavan levotonta lasta saa-

maan yhteyden omaan itseensä, mikä vahvistaa hänen itsetuntoaan. Haastatelta-

vat korostivat satuhierontahetken positiivisuutta: hyvän olon kokemusta, toisen 

huomioimista, myönteistä kosketusta sekä positiivisen palautteen saamista ja an-

tamista. ”Ku siinä ei voi tehdä väärin. Et kukaan lapsi ei kuitenkaan sano et ei se 
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noin kuulu tehdä, vaan ne niinku tyytyy – aina teet silti oikein” (opettaja 5). Po-

sitiivisuus, sekä vastauksissa useaan kertaan mainittu kosketukseen ja vuorovai-

kutukseen rohkaistuminen, tukivat opettajien mielestä lapsen hyvää itsetuntoa. 

Tärkeää haastateltavien mielestä oli myös se, että lapsi oppii hänellä itsellään ole-

van määräysvallan omasta kehostaan. Satuhieronnassa kysytään aina lupa ennen 

hieronnan aloittamista, mikä opettaa lasta sanomaan, haluaako hän kosketusta 

vai ei. Kosketus koetaan yksilöllisesti, joten molemmat vastaukset, myöntävä ja 

kieltävä, ovat yhtä hyväksyttyjä. Opettajat pitivät tärkeänä, että jo pienille lapsille 

opetetaan lapsen omasta päätösvallasta siinä, saako häneen koskea vai ei. ”Ihana 

kun tavallaan voi opettaa sitte sen kautta sitä että sun kroppa on arvokas ja sä 

päätät itte sitte että kuinka sitä käsitellään ja… että osaa sanoa ei (opettaja 4).” 

Haastateltavat kertoivat, että kieltäytymisiä tapahtuu harvoin ja yleensä jokainen 

haluaa osallistua satuhierontahetkeen. Jos joku lapsi kieltäytyy, hän saa katsoa 

sivusta, kuunnella satua ja tulla halutessaan mukaan myöhemmin. 

Jonain vuonna oli semmonen ujompi lapsi joka ei halunnu että häneen kosketaan. Ja sit-
ten tavallaan aikuset kunnioitti sitä et se oli vaan mukana siinä kuuntelemassa ja eipä 
menny kauaa kun varovasti lähestyi nin sitte ei ollu enää mitään, et sitte tavallaan voitti 
sen, kun siitä ei tehty isompaa numeroa (opettaja 2). 

Kadonnut yhteys omaan itseen nähtiin erityisesti lapsen rauhattomuuden kautta 

siten, että hän ei kuuntele tai pysty noudattamaan ohjeita. Se, että lapsi kuulee ja 

ymmärtää ohjeet, nostaa myös hänen itsetuntoaan, koska näin hän toimii toivo-

tulla tavalla ja saa positiivista palautetta. Opettajien mielestä lapsi saa satuhie-

ronnan avulla yhteyden omaan itseensä ja kuulee paremmin ohjeet satuhieron-

nan jälkeen. 

Kosketuksen kautta saatavaa hyväolontunnetta kuvattiin sanoilla lähei-

syys, myönteinen kosketus, satuhieronnasta nauttiminen ja tilaisuus kosketuk-

sen saamiseen, jos lapsi ei muuten hakeudu lähelle tai syliin. Muutamat opettajat 

mainitsivat, että satuhierontakosketuksen ja sadun kuuntelemisen välityksellä 

tuotetaan hyvänolontunnetta ja hyvää oloa toiselle. Osa haastateltavista toi esiin 

hyvän mielen, jonka satuhieronta saa aikaan. Esimerkiksi eräs opettaja kuvaa lä-

heisyyden merkitystä seuraavasti: ”Se on hyvä lisä tän kaiken muun toiminnan 
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ohella, että siitä tulee sitte tavallaan se meiän yhteinen juttu, se rauhottuminen ja 

se läheisyys” (opettaja 2). 

Satuhierontaan liittyvästä myönteisestä kosketuksesta puhuivat kaikki 

haastateltavat. Käytettiin esimerkiksi ilmauksia ”kaunis kosketus”, ”kohdata se 

lapsi ihan oikeesti” tai ”kun se kosketus, se huomio on henkilökohtainen, niin se 

on syvempi silloin”. Opettaja 1 kertoi satuhieronnan vähentäneen negatiivista 

koskettamista ja käyttäytymistä, kun lapset oppivat koskettamaan toisiaan kau-

niisti. Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että lapset nauttivat satuhieron-

nasta. ”Se saa aikaan sellasen emotionaalisen latauksen varsinkin sille jolle teh-

dään, mutta myös se joka tekee sen hieronnan, näkee miten toinen nauttii” (opet-

taja 5). Yleisesti oltiin sitä mieltä, että hierottavan rooli oli halutumpi, mutta lap-

set olivat kyllä mielellään molemmissa rooleissa. Yksi opettajista oli kysynyt lap-

silta, miksi niin monet haluaisivat olla ensin hierojina ja vasta sitten hieronnan 

vastaanottajina. Lapset olivat olleet sitä mieltä, että hetkestä jää ”kivampi” tunne 

silloin, kun ”selkään jää se tunne hieromisesta”. 

6.1.2 Satuhieronta suhteessa sosioemotionaalisiin taitoihin 

Satuhieronnan koettiin olevan hyvä menetelmä lasten sosioemotionaalisten tai-

tojen tukemisessa. Tämän aiheen teemoja olivat yhteishenki ja ryhmäytyminen 

sekä tunnetaidot. Koska vastauksissa ilmenneet sosiaaliset ja emotionaaliset tai-

dot sekä yhteishenkeen ja ryhmäytymiseen liittyvät asiat limittyvät niin tiukasti 

toisiinsa, käsittelen näihin teemoihin liittyviä tuloksia yhdessä. 

Hyvät kaverisuhteet ja niiden ylläpitäminen ovat ilmentymä sosioemotio-

naalisista taidoista. Kaikki varhaiskasvatuksen opettajat totesivat, että satuhie-

ronnan avulla syntyi uusia kaverisuhteita ja toisaalta jo olemassa olevilla suh-

teilla oli mahdollisuus vahvistua. 

”Syksysin mä tykkään käyttää satuhierontaa senki takia et ku kaikki lapset ei vielä tunne 
toisiansa nii siinä ne tutustuu. Ne parit ei oo koskaan samat ja ne tulee tutuiksi siinä toi-
sillensa eikä niiden oo pakko puhua. Just se että se kosketus on niille tosi tärkee ja se tu-
lee jotenki se yhteishenki siinä oman ryhmän kesken ni se vaikuttaa siihenki ” (opettaja 
3). 
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Satuhierontahetkeen liittyivät haastateltavien mielestä tuttuus ja turvallisuus 

sekä se, että jokainen saa kokea pystyvänsä tuottamaan toiselle hyvää oloa. Näi-

den osa-alueiden kautta lasten oli opettajien mielestä mahdollista saavuttaa yh-

teys toistensa kanssa. Se, että osaa tuottaa toiselle hyvää oloa, on tärkeä sosio-

emotionaalinen taito, joka luo suhteeseen läheisyyttä ja luottamusta ja jolla on 

samalla yhteys hyvän ryhmähengen rakentumiseen. Satuhieronnan ajateltiin li-

säksi helpottavan erilaisuuden hyväksymistä, kuten eräs opettajista kuvaa: 

Mä ainakin koen että se me-henki on toisille tosi tärkee… sellaset hiljaset ja vetäytyvät ja 
pelokkaat lapset niin niiden pitää saada se tunne, että minä kuulun tähän ryhmään ja 
voin olla kenenkä tahansa pari, niin se on osa sitä yhteenkasvamista siinä ja kun ne kas-
vaa yhteen tavallaan nin ne oppii hyväksymään sen ja myös sitä erilaisuutta… et ne tietää 
et toi mun pari ei välttämättä kävele jonossa mun vieressä tai oo satuhieronnassa ihan 
paikallaan, mutta ne vaan oppii tunteen eikä ne enää tee pienistä asioista semmosta nu-
meroo (opettaja 3). 

Kaikki haastateltavat olivat sitä mieltä, että satuhieronta kiinteyttää ryhmää ja 

vahvistaa ryhmätyötaitoja. Opettajat käyttivät tällöin sanoja yhteishenki, ryhmä-

henki, yhteen kasvaminen, ryhmäytyminen, ryhmätyötaidot, mukava yhdessä-

olo, yhteenkuuluvuudentunne, yhteisöllisyys, me-henki ja koko ryhmän inten-

siivinen läsnäolo. Erään opettajan mielestä ”Se on sitä ryhmäyttämistä niinku 

tämmönen satuhierontatuokio (opettaja 6)”. Hän koki, että varsinkin satuhieron-

nan ollessa säännöllistä, se tuo lasten välille ”jotain erityistä”. Haastateltavat ko-

kivat myös kohtaamisen ja toisen jakamattoman huomion osana yhteishengen 

parantamista. Tämä koski sekä lasten välisiä että aikuisten ja lasten välisiä suh-

teita. Opettajien mielestä satuhierontahetkellä jokainen lapsi tuli kohdatuksi. He 

kokivat, että jokainen lapsi sai jakamattoman huomion hierontapariltaan ja että 

esikouluikäiset osasivat ottaa nautinnon myös ystävän tai kaverin kosketuksesta, 

vaikkakin oli ”kova juttu” päästä aikuisen pariksi. Satuhieronnan alkaessa hie-

rontaparit usein arvottiin, mutta joskus parin sai valita itsekin. Yhden haastatel-

tavan ryhmässä oli käytäntö, jossa satuhieronnan jälkeen hierontaparit pysyivät 

myös leikkipareina seuraavan tunnin ajan. ”Kaikki lapset on nyt käytännössä 

leikkiny kaikkien kanssa ja on saatu vanhemmilta valtavasti positiivista pa-

lautetta. Kun se kosketus tulee siihen mukaan niin se ihminen tulee sulle jollain 

lailla tutummaks” (opettaja 2). 
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Luottamus koettiin tärkeänä asiana sekä osana ryhmähenkeä, että osana yk-

sittäisten lasten ja aikuisten välisiä suhteita. Satuhieronnan välityksellä opitaan 

luottamusta toiseen, koska tilanteeseen heittäydytään ja toisen kosketuksesta tu-

lee turvallinen olo: ”Että sä luotat siihen kaveriin että se koskettaa sua kivasti… 

se ei runno sua ja sä pystyt luottamaan ja jos sä saat siitä niinku positiivisen ko-

kemuksen nin kantaahan se sua eteenpäin sitte muissakin tilanteissa” (opettaja 

6). Luottamus saattaa johtaa lapsen avautumiseen asioista, joista ei muuten tulisi 

puhuneeksi. Eräässä ryhmässä lapset olivat satuhierontatilanteiden jälkeen ker-

toneet todella henkilökohtaisia ja pelottaviakin asioita omasta elämästään. Joskus 

oli ollut tilanteita, että lapsen kertomaa asiaa oli pitänyt jäädä purkamaan kah-

destaan vielä jälkeenpäin. 

Kun tämmönen on tapahtunut niin se lapskin on vähän niinku järkyttynyt kun se on huo-
mannu että oho… mitäs minä sanoinkaan… ja sit se on jääny vähän lukkoon siinä tai ei 
ny kaikki, mut varsinki ne jotka on jääny siihen tilanteeseen lukkoon, niin se on ollu 
pakko purkaa se asia että me on pystytty päivää jatkaan, että se on välillä niin voimakas 
se tunnekokemus, että sieltä sit nousee sellasia asioita. (opettaja 3) 

Sama opettaja jatkoi, että tällaisissa tilanteissa muut ryhmän lapset eivät kuiten-

kaan olleet palanneet asiaan, vaan ”ne on ottanu sen sillai lapsen ajatuksella et 

toi kertoo tota ja mä kerron tätä, mut onhan se toisaalta hurjan hienoa et ne us-

kaltaa kertoo, koska eihän ne tule ne asiat ilmi muun ryhmän hälinässä”. 

Kaikki opettajat olivat sitä mieltä, että satuhieronnalla voi tukea lasten tun-

netaitoja. Empatian taidosta haastateltavat puhuivat jonkin verran. Oltiin esimer-

kiksi sitä mieltä, että jos satuhieronta on säännöllistä ja sitä tehdään johdonmu-

kaisesti, lasten empatiankyvyn on mahdollista parantua. Satuhieronnassa voi-

daan myös opetella tunnistamaan ja nimeämään tunteita, kuten seuraavassa esi-

merkissä: 

Sadussa voi myös nimetä niitä tunteita että… ja kysyä sit lapsilta miltä tuntui ja sit jutella 
niistä. Voihan siinä joskus tehdä jonkun surullisen tarinan tai miten sitä pelkoa voi ku-
vailla tai jännitystä… ja kun nykyään puhutaan niin paljo että pitäis nimetä niitä tunteita 
niin siinä olis ihan hyvä tilaisuus tämmöselle (opettaja 5). 

Toinen opettajista ajatteli samalla tavalla. Monet hänen käyttämänsä tarinat oli-

vat kertoneet onnesta, ystävyydestä, pelosta ja muista erilaisista tunnetiloista, 

mutta ”kyllä se toki vaatii sen että niihin pureudutaan kunnolla et annetaan niille 
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tarinoille aikaa” (opettaja 3). Todettiin myös, että isompien lasten kanssa pysty-

tään keskustelemaan satuhieronnan herättämistä tunteista, mutta pienten kanssa 

se ei vielä ole mahdollista. 

Kasvattajat kokivat, että satuhieronta on hyvä tukimuoto myös tukea tar-

vitseville lapsille. Eräs haastateltavista kertoi kokemuksestaan ajalta, jolloin hä-

nellä oli ryhmässään sekä lapsi, jolla oli Downin syndrooma, että kosketus- ja 

ääniyliherkkä lapsi: 

Aluks tää vähän katsasteli tää yliherkkä lapsi että mikä juttu tää on ja loppuviimein koko 
loppuvuoden, varmaan puoli vuotta, niin hän kysy joka päivä ruualla että hierotaanhan 
me tänäänkin. Koska se oli varmaan ainut hetki siinä eskarissa että hänellä oli sellanen 
turvallinen ja positiivinen ja hyvä olla ja tota nin nää lapset löysi toisensa. Me ”arvottiin” 
aina heidät pareiksi ja se oli jotain aivan vallottavaa. Tää down-lapsi oppi hieromaan jär-
jettömän hienosti ja jokaikisen satuhieronnan jälkeen hän kävi halaamassa kaikki meidät 
aikuset kun se oli hänen mielestään niin ihana hetki (opettaja 1). 

Ryhmän satuhierontarutiinit ovat aina samanlaiset, jolloin myös tukea tarvitse-

van lapsen on helpompi rauhoittua tilanteeseen ja olla mukana. Tilanne on 

yleensä myös hiljainen ja rauhallinen, mikä on yliherkälle lapselle hyvin rauhoit-

tavaa. Kun yllä olevan esimerkin kaksi lasta oppivat satuhieronnan kautta luot-

tamaan toisiinsa, heidän sosioemotionaaliset taitonsa paranivat ja he pystyivat 

antamaan toisilleen hyvän olon tunteen hieronnan kautta. Tämä on suhteessa 

myös ryhmäytymiseen, sillä lapset olivat hyväksyneet kaikki, jotka olivat sa-

massa satuhierontatilanteessa. Tämä tulee ilmi siitä, että lapset pitivät satuhie-

rontatilannetta positiivisena kokemuksena. Kokemuksen positiivisuus tuli toi-

sella lapsella ilmi siinä, että hän päivittäin odotti satuhierontahetkeä ja toisella 

taas siinä, että hän hetken jälkeen halasi kiitokseksi kaikki aikuiset. 

Eräällä opettajalla oli kokemus lapsesta, jonka oli yleensä vaikea osallistua 

yhteisiin tekemisiin ja ottaa vastaan ohjeita, mutta satuhierontaan hän osallistui 

aina mielellään ja teki ”ihan niin kuin muutkin”. Sama opettaja oli kokenut, että 

satuhieronnasta on hyötyä lisäksi niille, joilla on tunne-elämän haasteita, kuten 

myös kielenoppijoille: ”Kun on maahanmuuttajataustaisia lapsia, niin tuntuu 

että se on heillekin ollu hyvä… että siinä se kieli ja liike ja se tunne yhdistyy” 

(opettaja 5). Huomiota oli kiinnitetty myös siihen, että ujot ja hiljaiset lapset hyö-

tyvät satuhierontahetkistä. Satuhierontatilanteissa ollaan hiljaa ja jokainen kes-

kittyy kuuntelemiseen ja hierontaan, eikä tarvitse ”yrittää mitään enempää kuin 
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on” (opettaja 3). Myös vilkkaille ja rauhattomille lapsille satuhieronta on nähty 

hyväksi: ”Se mua niinku herätti siinä, että ne kaikista vilkkaimmat tavallaan 

nautti siitä ehkä eniten… siitä kosketuksesta. Että ne niinku tykkäs että uudel-

leen” (opettaja 6). Kosketus on usein se, joka saa rauhattoman lapsen pysähty-

mään parhaiten. Edellinen esimerkki opettajan kokemuksesta vahvistaa tätä aja-

tusta. 

6.2 Satuhierontamenetelmä varhaiskasvatuksen opettajan 
työssä 

Tutkimukseen osallistuneiden varhaiskasvatuksen opettajien näkemykset ja ko-

kemukset satuhieronnasta olivat hyvin samankaltaisia, ja heillä oli siitä positiivi-

nen käsitys. Vastausten perusteella teemoiksi tulivat positiivinen vuorovaikutus, 

työmenetelmän monipuolisuus ja ammatillinen kasvu. Satuhieronta herätti opet-

tajissa myönteisiä tunteita ja he kokivat, että satuhieronnan myötä on mahdol-

lista luoda läheisempi yhteys lapseen. Lisäksi opettajat kokivat satuhieronnan 

paitsi hyvänä rentoutus- ja rauhoittumismenetelmänä, niin myös käyttökelpoi-

sena opetusmenetelmänä, jonka kautta lapsille voi opettaa erilaisia asioita. Haas-

tateltavat ajattelivat satuhierontaa myös ammatillisen kasvunsa kannalta ja poh-

tivat kosketuksen ja läsnäolon merkitystä suhteessa satuhierontaan. 

Kaikki haastateltavat kokivat, että satuhieronnan myönteisen vuorovaiku-

tuksen kautta on mahdollista saada luotua läheisempi yhteys sekä jokaiseen ryh-

män lapseen että koko lapsiryhmään. Satuhierontakokemuksen sanottiin lisää-

vän lapsen ja aikuisen välistä luottamusta ja tilanteessa on mahdollista kosketuk-

sen kautta päästä lapsen kanssa samalle ”taajuudelle” (opettaja 4). Erityisesti kas-

vattajat kokivat, että jos ryhmässä on lapsi, jonka kanssa on vaikea muodostaa 

yhteyttä, satuhieronta on yksi mahdollinen kanava parantaa tilannetta ja päästä 

lähemmäksi, oikeasti kohdata lapsi. 

Varsinkin jos huomaa et on haasteita jonku lapsen kanssa… joko syystä tai toisesta niin 
kun sä otat sen lapsen ja hänen kanssa hierot, nii siinä tulee ihan erilainen olo tai sitten 
jos susta tuntuu et on vaikee päästä jonkun lapsen lähelle… mut se lähentää kun sä otat 
hänet vaikka niinku systemaattisesti pidemmäks aikaa että hierot hänen kanssaan niin se 
tuo ihan toisella lailla sitten sen lapsen lähelle plus sitten että se lapsi kokee että tää aikui-
nen välittää musta ja tykkää. Saa sellasen yhteyden sen lapsen kanssa joka ei oo vaikka 
aikasemmin hakeutunut mun luo. (opettaja 1) 
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Paitsi lasten kannalta, opettajat kertoivat satuhierontahetken olevan hyvin posi-

tiivisia tunteita herättävä myös heitä itseään ajatellen. Vastauksissa tulleita ilmai-

suja olivat esimerkiksi: ”tunnelatauksellinen hetki, josta ei halua olla pois”, ”mie-

lihyvää ja hauskuutta”, ”lämpimiä tunteita, ”hyvä mieli ittelle”, ”positiivisuus ja 

lämpö, ”ilo ja hyvä olo”, ”no se on aina kyllä yhtä ihanaa”. Hieronnasta nautti-

minen ja myönteiset tunteet tulivat esiin kaikissa vastauksissa. Eräs opettajista 

kertoi omasta aistiyliherkkyydestään, minkä vuoksi hän itse oli harvoin hierotta-

vana, mutta toisaalta hän pystyi ymmärtämään niitä lapsia, joita hento kosketus 

kutittaa ja osasikin neuvoa hierojia sellaiseen kosketukseen, joka tuntui herkäs-

täkin lapsesta hyvältä. Ryhmän muiden aikuisten reaktioista hieronnassa hän 

kertoi seuraavasti: ”No jos noita mun työkavereita katsoo kun ne saa välillä sa-

tuhierontaa kun mä luen, niin joo kyllä pystyvät rauhoittumaan ja rentoutumaan. 

Nauttivat hyvinkin suuresti tästä että kyllä aikuinenkin pystyy siihen ja osaa 

nauttia siitä. Ne on aina et ihanaa! Mäkin pääsen!” (opettaja 3). Haastateltavien 

mielestä satuhieronnan aikana pystyy aikuinenkin rauhoittumaan ja pysähty-

mään, mutta kasvattajan rooli asettaa rentoutumiselle tiettyjä rajoja: 

 No kyllähän siinä silleen tietyllä tavalla pääsee rauhottumaan mut onhan se totta että 
kun aikunen on päiväkodissa töissä että ne tilanteet on sellasia että joo kyllä siinä taval-
laan rauhottuu siinä, mut että onhan sulla koko ajan se ryhmän ylläpito ettei siinä mie-
lessä pääse ihan nukahtamaan (opettaja 7). 

Paitsi satuhieronnan saaminen, myös itse hierominen oli opettajien mielestä ren-

touttava, koska siihenkin pitää rauhoittua ja keskittyä. 

Varhaiskasvatuksen opettajat kokivat satuhieronnan olevan hyvä työmene-

telmä lapsen kehityksen eri osa-alueiden tukemiseen. Kuviossa 1 näkyvät kaikki 

mainitut osa-alueet, joita oli yhteensä 13. Kuviosta siitä voi nähdä myös sen, 

kuinka moni opettaja mainitsi haastattelussa kunkin osa-alueen. 
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KUVIO 3. Satuhieronta lapsen kehityksen tukijana. 

 

Satuhierontaa käytettiin sekä lapsiryhmän rauhoittamiseen ja rentouttamiseen 

että kohtaamiseen, mutta se oli käytössä myös opetusmenetelmänä. Eräs opetta-

jista oli suunnitellut Suomi 100 – hieronnan, jossa kuljettiin Suomen halki: 

Se oli niinkun kuvitteellinen matka et käytiin Helsingissä… siel oli koiran tassuttelua kun 
ajettiin ohitse presidentinlinnan ja nähtiin kuinka Sauli Niinistö ulkoilutti koiraansa Len-
nua siellä pihassa, sit oli maailmanpyörä, sit lennettiin Vaasaan missä nähtiin Raippaluo-
don silta ja aaltoja ja mitähän muuta merellistä… sit mentiin Korvatunturille ja hierottiin 
korvia ja nähtiin joulupukki (opettaja 1). 

Sama opettaja kertoi, että hän opettaa satuhieronnan kautta muutenkin ”ihan oi-

keita asioita” ja että ne menevät ”paljon paremmin perille”. Tämän opettajan ryh-

mässä oli tehty satuhieronnalla hierontoja eri vuodenajoista, kuten myös kuu-

lento, kun oli lennon 50-vuotisjuhla. Opettaja koki, että jos lapsi on opettelemassa 

uutta tai haasteellista asiaa esimerkiksi yhteisleikkiä, siitäkin voi tehdä opetta-

vaisen satuhieronnan. Satuhieronnan kautta voidaan opetella myös loruja ja lau-

luja. Erityisesti se koettiin hyvänä menetelmänä tukemassa lasten sosioemotio-

naalisia taitoja ja sosioemotionaalista hyvinvointia, josta kirjoitin luvussa 6.1. 

Yksi opettajista kertoi, että heidän ryhmässään satuhieronta on tällä hetkellä jää-

nyt vähemmälle, koska heillä on rinnalla muita sosioemotionaaliseen hyvinvoin-

tiin ja sosioemotionaalisiin taitoihin liittyviä välineitä. 

Viisi haastateltavaa piti satuhierontaa hyvänä kielellisten taitojen tukemi-

sen menetelmänä. Siinä voidaan oppia sanoja, käsitteitä ja keskustelukulttuuria. 
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Keskustelua voidaan oppia sekä siitä, miten sadun henkilöt keskustelevat keske-

nään, että satuhieronnan jälkeisellä hetkellä, jolloin satua ja satuhieronnan herät-

tämiä tuntemuksia mahdollisesti käydään läpi. Yksi opettajista oli sitä mieltä, 

että jos lapsi itse kertoisi hierottavalle satua, eikä kertoja olisi aina opettaja, se 

kehittäisi erityisen paljon lapsen kielellisiä taitoja. 

Yhtenä haastattelun osa-alueena pohdittiin opettajien kokemaa satuhieron-

nan kautta tapahtuvaa mahdollista ammatillista kasvua ja muuttumista kasvat-

tajana. Vanhemmilta saatu positiivinen palaute satuhieronnan käytöstä näyttää 

tukevan menetelmän käyttämistä ja kasvattajan itseluottamusta. Itseluottamusta 

kerrottiin lisäävän myös satuhierontahetkien onnistuminen ja lapsilla nähtävä 

satuhieronnan jälkeinen hyvä olo. Eräs opettaja kertoi ”voittajafiiliksestä”, joka 

tulee, kun saa satuhierontahetken onnistumaan ja ”tulee se rauha” (opettaja 3). 

Kysymykseen muuttumisesta kasvattajana vastattiin muun muassa, että satuhie-

ronta lisää onnistumisen tunnetta ja armollisuutta työssä: 

Että olen tehnyt jotain oikein ja semmonen luottamus… semmonen olo että itseluotta-
mustaki se lisää että… myös ammattiylpeyttä hyvässä mielessä. Että kyllä mä osaan tätä 
hommaa vaikka välillä tulee niitä tilanteita että meinaa mennä sormi suuhun ja keinot 
loppuu nin siinä kyllä tulee yleensä aina semmonen olo että jes! Että tää on kivaa. Ja oppii 
semmosta armollisuutta sitä omaa työtä ja niitä tilanteita kohtaan niin että niinku asioi-
den tärkeysjärjestykseen laittamista (opettaja 5). 

 Haastattelussa kerrottiin myös säännöllisen satuhieronnan stressiä vähentävästä 

tuntemuksesta: 

Kyl mä sanoisin et tai mä jotenkin uskoisin että mä oon ollu vähemmän stressaantunu 
vaikka siis kiireinen toki… mutta se kiire ei oo stressannu mua yhtä paljon. Onhan mulla 
koko ajan tekemättömiä töitä, kyl mä sen tunnustan, mutta mä en stressaannu niistä niin 
paljon, että varmasti sillä on merkitystä et me hierotaan päivittäin (opettaja 1). 

Vastauksista voi todeta, että haastatellut varhaiskasvatuksen opettajat pitivät sa-

tuhierontaa hyvänä lisämenetelmänä omaan työhönsä. He kokivat sen soveltu-

van niin yksittäisen lapsen, kokonaisen lapsiryhmän, kuin myös tukea tarvitse-

vien lasten tarpeisiin. Lisäksi sillä näytti olevan myönteistä merkitystä opettajan 

ammatilliselle itseluottamukselle. 
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6.3 Kosketus ja läsnäolo varhaiskasvatuksen opettajien työssä 
osana satuhierontaa ja vuorovaikutusta 

Kaikki tutkimuksen haastateltavat pitivät kosketusta ehdottoman tärkeänä työ-

välineenä toimittaessa lasten kanssa. Kosketuksen teemat jakautuivat tässä tut-

kimuksessa koskemaan toisaalta päivittäistä vuorovaikutteista koskettamista ja 

toisaalta taas satuhieronnan kautta tapahtuvaa kosketusta. 

Päivittäiseen vuorovaikutukseen kuuluva ohimennen tapahtuva silitys tai 

kannustava taputus olkapäälle merkitsivät lapsille opettajien mielestä enemmän 

kuin pelkkä sanallinen kehotus tai kehu. Suurin osa opettajista sanoi kosketuksen 

olevan haastavassakin tilanteessa tehokkaampi keino kuin pelkkä sanallinen 

viesti, sillä kosketuksella pystyy ”kohtaamaan lapsen oikeasti” (opettaja 1). Eräs 

opettajista sanoi hyvin kuvaavasti: 

 Pitäis yrittää joka päivä antaa semmonen lapselle että hienosti teit ja koskettaa vähäsen, 
et se on tosi tärkeetä, koska sen avulla… tuntuu ainakin itsestä siltä, että toi ei vaan puhu 
vaan se oikeesti tarkottaa sitä mut se pitäis muistaa kaikille et myös niille jotka on aina 
tosi reippaita (opettaja 7). 

Sen lisäksi, että kosketetaan ohimennen kannustuksen tai kehotuksen vuoksi, 

varhaiskasvatuksessa on lukuisia tilanteita, jolloin lasta kosketetaan, erityisesti 

pienten lasten ryhmissä. Pienet tarvitsevat tukea ja apua arkipäivän tilanteissa, 

esimerkiksi ruokailuissa, leikissä, pukemisessa, riisumisessa ja siisteyskasvatuk-

sessa ja tuki tapahtuu puheen lisäksi kosketuksen kautta. Seuraavassa esimer-

kissä opettaja kuvaa kosketuksen merkitystä lapselle oivaltaen sen, mitä kaikkea 

kosketus voi lapselle viestiä: ”kaikissa pukemisissa ja muissakin niin kyllähän se 

kosketus viestii sille lapselle et minkälaisella mielialalla mä oon ja kuinka mä ar-

vostan sua” (opettaja 4). 

Satuhierontahetken kosketusta pidettiin yleisesti erilaisena kuin muuta päi-

vän aikana tapahtuvaa kosketusta. Satuhierontakosketuksen teki opettajien mie-

lestä erilaiseksi jo se, että se oli suunniteltua ja sillä oli päämäärä ja tarkoitus. 

Lisäksi satuhieronnassa kosketuksen voimakkuus ja siinä tehtävät monipuoliset 

liikkeet vaihtelevat: joskus kosketus on hento perhosen siiven hipaisu, mutta jos-

kus taas painavat karhun askeleet. Lasten eläytyminen satuun ja hierontaan ko-
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ettiin hyväksi sekä itse kosketuksen että lapsen tunne-elämän tukemisen kan-

nalta. Eläytyminen tukee hierojan erilaisia tapoja koskettaa ja intensiivinen kos-

ketus taas auttaa hierottavaa rentoutumaan ja pääsemään sisälle sadun tuntei-

siin. Yhden opettajan mielestä satuhieronta on mahdollista ottaa myös neutraa-

lina tapahtumana, jos asenne on sellainen, että ”toi nyt tekee noin kun tässä tari-

nassa kuuluu tehdä” (opettaja 3), mutta silloin, jos lapsi oikein tarkasti kuuntelee 

tarinaa ja syventyy siihen, niin tunteesta tulee paljon voimakkaampi. Sama opet-

taja jatkaa: ”Onhan se niin, et kun se on se kosketus henkilökohtainen, niin se on 

sillon syvempi kun se että tullaan vaan vastaan ja hei anna läppä terve”. Erään 

opettajan mielestä satuhierontahetkillä ehtii paremmin valmistautua kosketuk-

seen ja miettiä millä tavalla kutakin lasta olisi hyvä koskettaa: hentoja lapsia va-

rovaisemmin ja isompia voi koskettaa voimakkaammin. Kaikessa kosketuksessa 

on kuitenkin tärkeää se, että se annetaan ”hyvällä energialla” (opettaja 7). 

Positiivisuus ja herkkyys ovat tärkeitä aikuisen läsnäolossa lapsen ja lapsi-

ryhmän kanssa. Puhuttaessa läsnäolosta opettajat olivat hyvin yksimielisiä siitä, 

että se vaatii sensitiivisyyttä ja sitä, että aikuisen sydän ja ajatus on läsnä hetkessä 

ja aikuinen kuuntelee, mitä lapsi haluaa kertoa. Läsnäolon suhteen teemoina oli-

vat aikuisen keskittyminen käsillä olevaan hetkeen sekä herkkyys ja sensitiivi-

syys. Näitä käsiteltiin sekä osana opettajan työtä että osana satuhierontaa. 

Aikuisen läsnäolon todettiin yleisesti toteutuvan parhaiten pienryhmissä 

tai muuten silloin kun lapsia on paikalla vähemmän. Osa opettajista kiinnitti 

huomiota siihen, että jos aikuisen keskittyminen jakaantuu tilanteessa samalla 

muihin tehtäviin, esimerkiksi puhelimen selaamiseen tai muiden asioiden suun-

nitteluun, tilanne hajoaa, eikä läsnäolo vuorovaikutuksessa toteudu. Eräs heistä 

selventää tilannetta näin: 

 Se on se, että keskittyy siihen meneillään olevaan tilanteeseen ilman että on esimerkiks… 
jos mää jotain puhelinta joudun välillä selata nii mä en oo niin läsnäoleva ja lapset vaistoo 
sen kyllä. Silloin niinkun muut asiat on taka-alalla että se on se lapsiryhmä tai yksittäinen 
lapsi siinä on niinku se kehen kohdistaa sen huomion. Sitähän se läsnäolo on. Ja tosi tär-
keetä (opettaja 5). 

Opettajat olivat yleisesti sitä mieltä, että aikuisen ollessa oikeasti läsnä lapsen 

kanssa tai lapsiryhmässä, hän pystyy huomioimaan lasten ja ryhmän tapahtu-



56 
 

mien lisäksi tunneilmapiiriä, mikä on mahdotonta ilman oikeaa läsnäoloa. Eri-

tyisesti satuhierontahetken tunnelmaa ja läsnäolon tunnetta kuvattiin käsinkos-

keteltavaksi ja aidoksi ja koettiin, että sekä aikuisten että lasten läsnäolo on tässä 

tilanteessa yhtä intensiivistä. Opettajien mielestä läsnäolo on satuhierontahet-

kellä erittäin tärkeää ja luontevaa. Sadun lukijan on opeteltava satu ja hieronta-

liikkeet etukäteen, jotta satuhierontahetki muodostuu sujuvaksi ja tunnelmal-

liseksi ja läsnäolo tulee luontevasti eläytymisen kautta. Lapsen pysähtyminen on 

polku läsnäoloon ja satuhierontahetkellä pysähtyminen tapahtuu sadun kuunte-

lemisen ja hierontaohjeiden vastaanottamisen myötä. ”Siinä se tavallaan tulee 

niin luontevasti kun siinä ei sit vaan voi keskittyä muuhun, et siinä se on ehkä 

kaikista luontevinta se läsnäolo” (opettaja 5). Eräs opettaja kertoi lasten läsnäolon 

olevan riippuvainen aikuisen läsnäolosta jokaisessa tilanteessa riippumatta siitä 

mitä tehdään tai missä. Hänen näkökulmastaan satuhieronta antaa kuitenkin 

enemmän merkitystä läsnäololle sen kautta, miksi on valittu jokin tietty satu ja 

miksi juuri näitä asioita tällä hetkellä käsitellään. Jo pieni hetki aikuisen intensii-

vistä läsnäoloa on yksittäiselle lapselle tärkeää, jotta hän kokee tulleensa näh-

dyksi ja kuulluksi ja tuntee osallisuutta. 

Sit on tärkeetä että jokainen on tullu kuulluks jossain kohtaa… että se lapsen asia on niin-
kun kuultu ja hoidettu ettei jää lapselle semmonen olo että mä sanoin mut kukaan ei vä-
littäny mitään. Että se on mun mielestä sellasta läsnäoloa… ja se että sä oot siinä saata-
villa (opettaja 2). 

Aina läsnäolon ei koeta olevan parhaimmillaan jossain tietyssä tilanteessa. Erään 

opettajan mukaan läsnäolo riippuu myös käsiteltävästä aiheesta ja on mahdol-

lista isossakin ryhmässä. ”On se sitten ruokapöydässä kun yhtäkkiä joku avau-

tuu jostain asiasta tai hiihtoladulla tai muuta, et tokihan siinä useimmiten ei ole 

koko ryhmää, mutta kun aihe on vakava tai ne on nähny uutisissa jotain niin 

saattaa sit rupee puhuun koko ryhmäkin kun ne on kaikki vähän järkyttyneitä” 

(opettaja 3). 

Sensitiivisyyden katsottiin olevan olennainen osa varhaiskasvattajan tapaa 

olla vuorovaikutuksessa, koskettaa ja olla läsnä. ”Joilla sitä ei oo nii sitä on vaan 

opeteltava ja onhan se sekä lapsille että aikusille semmonen kehittymisen 
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paikka” (opettaja 3). Sensitiivisyyden kautta kasvattaja pystyy opettajien mie-

lestä aistimaan, millä tavalla kutakin lasta kannattaa lähestyä ja kuinka ottaa kon-

taktia. Sensitiivisyyttä koettiin olevan myös sen, että kasvattaja menee lapsen ta-

solle ja ottaa katsekontaktia. Erityisesti varhaiskasvatuksen työntekijöillä odote-

taan olevan sensitiivisyyttä kohdata lapset ja lasten vanhemmat. 
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7 POHDINTA 

7.1 Tulosten tarkastelu ja johtopäätökset 

Tutkimuksen tarkoituksena oli saada selville, millaisia kokemuksia satuhieron-

tamenetelmää käyttävillä varhaiskasvatuksen opettajilla on satuhieronnasta ja 

millaisena työmenetelmänä he sitä pitävät. Lisäksi haluttiin selvittää, miten opet-

tajat kokevat läsnäolon ja kosketuksen osana työtään varhaiskasvattajina. Satu-

hierontamenetelmään kuuluvat hyvin olennaisesti kosketus ja läsnäolo, joten on 

tärkeää, että myös niillä oli osansa tässä tutkimuksessa. Tutkimuksen tavoite oli 

se, että siitä voisi olla hyötyä varhaiskasvattajille, jotka etsivät tehokasta mene-

telmää tukeakseen lapsen sosioemotionaalista hyvinvointia, sosioemotionaalisia 

taitoja ja niiden kehitystä. 

Tutkimuksessa tuli ilmi, että varhaiskasvatuksen opettajilla oli paljon 

myönteisiä kokemuksia satuhieronnan merkityksestä erityisesti lasten sosioemo-

tionaaliselle hyvinvoinnille ja sosioemotionaalisille taidoille. Kosketus, läsnäolo 

ja lapsen sensitiivinen kohtaaminen koettiin tärkeäksi ja peräti välttämättömäksi 

osaksi varhaiskasvatuksen opettajan työtä. 

Tutkimus tuotti tietoa, jolle on saatavissa tukea aikaisemmista tutkimuk-

sista. Satuhieronta rauhoitti lapsia ja lapsiryhmiä ja erityisesti levottomien lasten 

nähtiin hyötyvän siitä. Uvnäs Mobergin (2007, 149) mukaan ruotsalaisessa hie-

rontatutkimuksessa saatiin samansuuntaisia tuloksia: paras vaste saatiin aikaan 

levottomilla pojilla, jotka rauhoittuivat ja heidän aggressiivisuutensa väheni. 

Myös Suorsan (2016) tutkimuksessa, jossa tutkittiin satuhieronnan rauhoittavaa 

vaikutusta, todettiin, että satuhieronta rauhoitti lapsiryhmää ja päiväkodin ar-

kea. Rauhoittumisen ja aggressivisuuden vähenemisen kautta saadaan luotua 

lapsille turvaa ja sosioemotionaalista hyvinvointia. 

Varhaiskasvatuksen opettajat kokivat, että satuhieronta auttaa lähentä-

mään aikuisten ja lasten välisiä, kuten myös lasten keskinäisiä suhteita ja paran-

tamaan vuorovaikutusta. Suorsan (2016) tutkimuksessa päädyttiin samanlaisiin 

tuloksiin. Myös Mäkelän (2005) mukaan hieronnan avulla voidaan merkittävästi 
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parantaa lasten vuorovaikutustaitoja. Yleisesti sosioemotionaalisten taitojen ke-

hitystä suhteessa hierontaan tai satuhierontaan ovat tutkineet esimerkiksi Ciga-

les, Field, Lundy, Cuadra ja Hart (1997), Goncalves ym. (2017) Romppainen 

(2015), Suorsa (2016) ja Uvnäs Moberg (2007, 149). Kaikissa näissä tutkimuksissa 

päädyttiin siihen, että hieronta tukee sosiaalisten taitojen kehittymistä. Tässä tut-

kimuksessa tulos oli hyvin samansuuntainen. 

Yksi tämän tutkimuksen tuloksista oli se, että satuhieronta vähensi paitsi 

lapsen, niin myös aikuisen stressitasoa. Näin satuhieronnan on mahdollista olla 

hyvä ja rauhoittava työmenetelmä myös kasvattajan kannalta. Suorsa (2016) on 

omassa tutkimuksessaan todennut, että satuhieronta voi toimia aikuisella työka-

luna oman työhyvinvoinnin tukemisessa. Myös tässä tutkimuksessa opettajat ko-

kivat satuhieronnan lisäävän sekä omaa rauhoittumistaan että ammatillista itse-

luottamustaan. 

Kosketus koettiin tämän tutkimuksen tuloksissa välttämättömänä osana 

varhaiskasvatuksen opettajan työtä. Myös varhaiskasvatuksen perusteissa (OPH 

2018, 23) todetaan, että kosketus on osa lapsen hyvää hoitoa ja huolenpitoa. Tut-

kimukseen osallistuneet opettajat olivat huomanneet, että kosketus merkitsee 

lapselle enemmän kuin pelkkä sanallinen palaute tai kehu. Myös Styrmanin ym. 

(2018, 60) mukaan kosketus vahvistaa toiselle annettavaa positiivista viestiä. Li-

säksi Keränen, Juutinen ja Estola (2017, 262) ovat todenneet tutkimuksessaan, että 

kun kasvattaja tiedostaa kosketuksen ja koskettamisen, siitä voi muodostua osa 

kasvattajan ammattitaitoa ja ammatillista varhaiskasvatuksen pedagogiikkaa. 

Tutkimuksella saatiin myös sellaista tietoa, jolle ei aiheesta tehdyn tutki-

muksen vähyyden vuoksi voinut löytää tukea ja joka on näin ollen uutta tietoa. 

Yksi tutkimuksen tuottamista tuloksista oli se, että satuhieronnalla voi olla mer-

kitystä lapsen itsetunnon tukemisessa ja kehittymisessä. Satuhieronnan yhtey-

dessä lapsen kerrottiin muun muassa saavan positiivista palautetta. Myönteisellä 

palautteella on Vehkalahden (2007, 116) mukaan suuri merkitys itsetunnon kehi-

tykselle. Hänen mukaansa ihmisen on tärkeää saada palautetta sekä itsestään että 

siitä mitä hän tekee ja että haluamme miellyttää niitä ihmisiä, jotka ovat meille 
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tärkeitä. Arvostetulta läheiseltä saatu kehu ja positiivinen palaute tuntuvat hy-

vältä ja niillä on suuri merkitys itsetunnon kehitykselle (Vehkalahti 2007, 116). 

Voidaankin ajatella, että satuhierontamenetelmän käyttö olisi hyvä aloittaa jo 

pienten lasten ryhmissä, jotta menetelmän tuki olisi olemassa alusta lähtien ja 

lasten kasvaessa siitä saataisiin mahdollisimman suuri hyöty. 

Tutkimus lisäsi tietoa myös siitä, että satuhieronta voi olla hyvä lisämene-

telmä maahanmuuttajataustaisten lasten tukemisessa. Satuhieronnassa yhdisty-

vät kosketus, sanat ja tunne, mikä voi olla hyvä yhdistelmä edistämään lapsen 

kielen kehitystä ja sen omaksumista. Myös erityisesti ujot ja hiljaiset lapset saat-

tavat hyötyä satuhieronnasta, sillä satuhieronta ei vaadi puhumista tai esiinty-

mistä, vaan eläytymistä sadun tapahtumiin. Tutkimuksen tuottamaa uutta tietoa 

oli myös se, että satuhierontaa voidaan käyttää myös tiedollisten aiheiden ope-

tusmenetelmänä. Kun asia tuodaan lapselle eri kanavien kautta, kuten satuhie-

ronnassa kuulo- ja tuntoaistin kautta, se voi jättää pysyvämmän muistijäljen. 

Erityisesti tutkimuksessa korostui se, miten hyvänä tukitoimena satuhie-

rontaa pidettiin lapsiryhmän ryhmäytymisen ja yhteishengen kannalta. Tämä nä-

kökulma tuli esiin jokaisessa haastattelussa, vaikka siitä ei erikseen ollut haastat-

telukysymystä. Satuhieronta olikin selvästi käytössä enemmän koko lapsiryh-

män tai pienryhmän tilanteissa kuin yksittäisten lasten kanssa. Olin odottanut, 

että sitä tehtäisiin myös lapsen kanssa kahden kesken, mutta tällaisia tilanteita 

opettajat eivät maininneet. Tästä poikkeuksena alle 3-vuotiaiden pienet yksilölli-

set ”Harakka huttua keittää” -tyyppiset hierontahetket. Esimerkiksi tilanteessa, 

jolloin lapsi on rauhaton, satuhieronnasta aikuisen kanssa kahden kesken voisi 

olla hyötyä. 

Tutkimuksen teoriataustan perusteella voidaan todeta, että lapsen sosio-

emotionaalinen hyvinvointi ja sosioemotionaaliset taidot edesauttavat lapsen 

henkistä ja fyysistä terveyttä sekä ehkäisevät käyttäytymisen ongelmia (Määttä 

ym. 2017). Tällä hetkellä lapsilla on nähtävissä paljon käyttäytymisen haasteita. 

Satuhieronta voisikin tämän tutkimuksen perusteella olla yksi menetelmä, jolla 

voitaisiin sekä lisätä lasten hyvinvointia että lieventää käyttäytymisen haasteista 

johtuvia ongelmia ja niihin johtavia tekijöitä. 
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Tämän tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää esimerkiksi silloin, kun et-

sitään menetelmää, joka tukee lasten sosioemotionaalista hyvinvointia ja sosio-

emotionaalisia taitoja. Menetelmä saattaa olla käyttökelpoinen levottomissa lap-

siryhmissä tai kohdennettaessa sitä lapselle, joka tarvitsee tukea sosioemotionaa-

liseen hyvinvointiinsa, sosioemotionaalisiin taitoihinsa tai rauhoittumiseensa. 

Tämä on tullut esiin muissakin edellä mainituissa alan tutkimuksissa. Myös ryh-

missä, joihin haetaan uutta menetelmää tavoitteena lapsiryhmän parempi ryh-

mäytyminen, satuhieronta voisi olla kokeilemisen arvoinen. 

7.2 Tutkimuksen arviointi 

Tutkimus tehtiin noin yhdeksän kuukauden aikana. Teoriataustan kerääminen 

tapahtui syksyn ja osittain myös talven aikana, haastattelut tehtiin talvella ja tu-

lokset raportoitiin keväällä. 

Tutkimus on tärkeä, koska siinä tutkitaan menetelmää, josta ei ole vielä ko-

vin paljon tutkimustietoa. Sadut, kosketus ja läsnäolo ovat lasten kanssa työsken-

neltäessä kovin tärkeitä ja satuhieronnan kautta ne tulevat suunnitelluksi osaksi 

arkea ja varhaiskasvatusta. 

Haastattelemalla varhaiskasvatuksen opettajia saatiin paljon tietoa satuhie-

ronnan käytöstä varhaiskasvatus- ja esiopetusryhmissä. Haastattelu osoittautui 

siis tarkoituksenmukaiseksi menetelmäksi tämän tutkimuksen toteuttamisessa. 

Opettajat kertoivat mielellään kokemuksistaan ja ajatuksistaan ja näin saatiin pal-

jon yksityiskohtaista ja henkilökohtaista tietoa. Seitsemän opettajan harkinnan-

varainen otos on aika pieni, mutta tutkimukseen saatu tietomäärä oli suuri ver-

rattuna siihen, millaista tietoa ehkä olisi saatu kyselylomaketutkimuksella. Tosin 

kyselylomakkeella varhaiskasvatuksen opettajia olisi ollut määrällisesti mahdol-

lista saada tutkimukseen enemmän. 

Tutkimukseen osallistui neljä varhaiskasvatuksen opettajaa esiopetusryh-

mistä ja kolme varhaiskasvatuksen ryhmistä. Vastauksissa ei ilmennyt juurikaan 

eroja sen suhteen, työskentelikö opettaja pienten vai isompien lasten parissa. Ta-

sapuolisuuden kannalta olisi ehkä ollut hyvä ottaa mukaan vielä yksi opettaja 
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varhaiskasvatuksen puolelta, mutta siinä vaiheessa tutkimusta koin, ettei mi-

nulla ollut resursseja ottaa lisää haastateltavia. Ainoa erilainen seikka vertailta-

essa varhaiskasvatuksen ja esiopetuksen opettajien vastauksia oli se, että alle 3- 

vuotiaiden ryhmässä hieronta oli luonteeltaan impulsiivisempaa eikä niin suun-

niteltua kuin muissa lapsiryhmissä. Se saattoi tapahtua vaikkapa siirtymätilan-

teessa tai lapsen istuessa potalla, silloin kun rauhalliseen hetkeen oli tilaisuus. 

Satuhieronta oli tuolloin lyhyttä, lähinnä ”Harakka huttua keittää” -tyyppistä 

kosketusta. Yksi vaihtoehto tälle tutkimukselle olisi ollut tarkastella vain yhden 

ikäryhmän, esimerkiksi alle kolmivuotiaiden lasten opettajien kokemuksia, mikä 

olisi myös ollut mielenkiintoista. Toisaalta näin tutkimuksesta saatiin ehkä mo-

nipuolisempi. 

Haastattelut sinänsä sujuivat hyvin ja aikaa niihin oli käytettävissä riittä-

västi. Haastateltavat olivat positiivisia ja heidän vireystilansa vaikutti hyvältä 

kulloisellakin haastatteluhetkellä. Sain haastatella kaikki haastateltaviksi lupau-

tuneet ja heidän vastaustensa avulla löysin vastaukset tutkimuskysymyksiini. 

Tutkimuksen tulokset -lukuun olen liittänyt lainauksia haastatteluista, jotta lu-

kija voi itse arvioida tulosten tulkintaa ja luotettavuutta. Ronkainen, Pehkonen, 

Lindblom-Ylänne ja Paavilainen (2013, 136) kirjoittavatkin, että laadullisessa tut-

kimuksessa pitää esittää riittävästi selkeyttäviä lainauksia aineistosta, jotta tul-

kinnallisten valintojen perusteltavuutta ja tutkimuksen luotettavuutta sekä us-

kottavuutta voidaan arvioida. Aineistonäytteitä on tässä tutkimuksessa käytetty 

havainnollistamaan vuoropuhelua ja päättelyä, kuten Vilkan (2015, 198) mielestä 

kuuluukin. Laadullisen tutkimuksen voi sanoa olevan luotettava silloin, kun tut-

kimuskohde ja tutkittu aineisto sopivat yhteen, eivätkä tutkimukseen ole vaikut-

taneet satunnaiset tai epäolennaiset tekijät (Varto 1992, 103—104). Tässä tutki-

muksessa sellaisia tekijöitä ei ollut. 

Tutkimustiedon käsitteeseen liittyy aina ajatus tutkimuksen tulosten yleis-

tämisestä. Yleistäminen taas voidaan ymmärtää kyvyksi siirtää tutkimuksen tu-

lokset ja tulkinnat sen ulkopuolelle. (Ronkainen ym. 2013, 143.) Aineistoni oli 

pieni, mutta se on näyte varhaiskasvatuksen todellisuudesta varhaiskasvatuksen 

opettajien äänellä, joten se on laadullisesti edustava. Lisäksi sille osalle tuloksista, 



63 
 

joista löytyi aikaisempia tutkimuksia, saatiin tukea. Kaikki tutkimuksen tulokset 

pohjaavat käsiteltyyn teoriataustaan, joten sikäli tulosten voisi ajatella olevan 

yleistettävissä olkoonkin, että jokainen satuhieronnan käyttäjä on oma yksilönsä 

ja hänellä on menetelmästä omat kokemuksensa ja ajatuksensa. Vilkan (2015, 196) 

mukaan onkin tärkeää, että tutkija on osannut kuvata, että tutkittava asia on ”tie-

tyllä tavalla jollekin henkilölle jossakin tilanteessa, ajassa ja paikassa”. 

Tutkimuksen siirrettävyys on aina siirtäjän vastuulla, mutta tutkija voi 

myötävaikuttaa tähän kuvaamalla mahdollisimman tarkasti tutkimuksen tilan-

teen ja oletukset (Kananen 2015, 353). Olen luvussa ”Tutkimuksen toteuttami-

nen” kuvannut mahdollisimman tarkasti sen, miten tutkimus eteni ja mitä rat-

kaisuja milloinkin tehtiin. Vilkan (2015, 197) mukaan tutkimusta ei pystytä kui-

tenkaan koskaan toistamaan sellaisenaan, koska jokainen tutkimus on ainutker-

tainen. 

7.3 Jatkotutkimushaasteita 

Tutkimukseni aihepiiriä on tutkittu Suomessa vasta vähän, joten erilaisia jatko-

tutkimushaasteita heräsi tutkimuksenteon useissa vaiheissa. Tutkimukseni ala 

on hyvin suppea ja se koskee yhtä menetelmää, jolla voidaan tukea lapsen taitoja 

ja kehitystä. Silti sen merkitys saattaa olla jollekin hyvin iso ja henkilökohtainen. 

Olen itse käyttänyt satuhierontaa erityisesti levottomien ja impulsiivisten 

lasten kanssa ja todennut sen toimivan näissä tapauksissa erittäin hyvin rauhoit-

taen ja lisäten lasten keskittymiskykyä. Myös tässä tutkimuksessa saatiin vastaa-

vanlaisia tuloksia. Tähän liittyen jatkotutkimusta voisi tehdä satuhieronnasta 

suhteessa lapsiin, jotka ovat saaneet adhd -diagnoosin tai joilla on jonkinlainen 

tarkkaavaisuushäiriö. Hieronnan merkitystä adhd -lasten hoidossa on tutkittu 

jonkin verran. Esimerkiksi Maddigan ym. (2003) ovat tutkineet hieronnan vaiku-

tusta adhd -lapsilla. Tässä tutkimuksessa lasten keskittyminen ja käyttäytyminen 

paranivat hieronnan vaikutuksesta. Myös Chen ym. (2019) saivat positiivisia tu-

loksia tutkittuaan hieronnan vaikutusta ahdh -lapsiin ja -nuoriin. Koska hieron-
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nalla on todettu olevan positiivista merkitystä, voisi satuhieronta olla verratta-

vissa siihen. Paitsi varhaiskasvatuksessa, myös perheissä, joissa on ylivilkas 

lapsi, tarvittaisiin lisää tukea ja käytännöllisiä menetelmiä, jotta he selviäisivät 

paremmin arjessa. Satuhieronta sopisi menetelmänä erinomaisesti myös kotei-

hin, joten tällaista vaikuttavuustutkimusta tarvittaisiin myös Suomessa. 

Tässä tutkimuksessa saatiin selville, että satuhieronnalla voi olla merkitystä 

lapsen sosioemotionaaliselle kehitykselle ja vuorovaikutukselle suhteessa sekä 

aikuiseen että lapseen. Vuorovaikutus on yhteydessä moneen lapsen kehityksen 

osa-alueeseen, esimerkiksi itsetuntoon. Olisikin tärkeää tutkia, millaisia vuoro-

vaikutukseen ja itsetuntoon liittyviä tuloksia säännöllisellä satuhieronnalla saa-

taisiin aikaan varhaiskasvatus- ja esiopetusikäisillä lapsilla. Haastateltavat olivat 

sitä mieltä, että ryhmäytyminen oli yksi osa-alue, jossa satuhieronnan merkitys 

oli suuri. Voisi ajatella, että jos lapsiryhmän ryhmäytyminen on sujunut hyvin, 

kiusaamistilanteet vähenisivät huomattavasti. Satuhieronnan merkitystä suh-

teessa kiusaamiseen ei ole vielä tutkittu, mutta se olisi edellisten lisäksi hyvä jat-

kotutkimusaihe. Kiusaaminen aiheuttaa monille lapsille ja nuorille mielentervey-

den häiriöitä ja syrjäytymistä, joten olisi tärkeää löytää keinoja, joilla näitä seu-

rauksia voitaisiin vähentää. 

Haastateltavien vastauksissa tuli ilmi, että satuhieronta oli hyväksi myös 

maahanmuuttajalasten kielenoppimiselle. Kun satuhierontaa pohtii kokonaisuu-

tena, se voisi myös nopeuttaa heidän sopeutumistaan päiväkotiin, koska se rau-

hoittaa, luo ryhmähenkeä ja lisää hyvänolontunnetta. Tutkimusalueena tämä 

olisi mielenkiintoinen, koska maahanmuuttajalapsia on varhaiskasvatuksessa 

enenevässä määrin ja heillä saattaa aluksi olla paljon haasteita kotoutumisessaan. 

Samojen asioiden vuoksi kannattaisi tutkia ujojen ja hiljaisten lasten tukemista 

satuhieronnan avulla. Koska sekä toisen hierominen että hierottavana oleminen 

ovat hiljaista eläytymistä satuun, kosketukseen ja tunnelmaan, voisi sen rauhal-

lisuudesta ja lempeydestä olla hyötyä niille lapsille, joiden on vaikea uskaltaa 

toimia tai puhua ryhmässä. 
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Sosioemotionaalinen hyvinvointi ja sosioemotionaaliset taidot ovat hyvin 

merkityksellisiä tarkasteltaessa lapsen hyvää elämää ja onnellisuutta. Onkin tär-

keää, että näiden asioiden edistämiseksi tehdään tutkimusta ja yhteistyötä eri tie-

teenaloilla. Tässä oli vain joitakin ehdotuksia jatkotutkimushaasteista, mutta tut-

kittavaa on paljon. Satuhieronta on menetelmä, jota kannattaa tutkia, sillä sen 

syvyyksistä saattaa löytyä aarteita, jotka helpottavat monenlaisia lapsia sekä ko-

tona että varhaiskasvatuksessa. 
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LIITTEET 

Liite 1. Haastattelukysymykset 

Taustakysymykset: 

A. Oletteko käyttäneet satuhierontaa jo kauemmin vai onko tämä ensim-
mäinen vuosi? 

B. Käytetäänkö satuhierontaa päiväkotinne muissakin lapsiryhmissä vai 
vain omassa ryhmässäsi? 

C. Mistä sait idean käyttää satuhierontaa? 
D. Miksi käytätte satuhierontaa tällä hetkellä? 

Varsinaiset kysymykset: 

1. Kuinka paljon olet työssäsi käyttänyt satuhierontaa? 
2. Millaisissa tilanteissa käytät satuhierontaa useimmiten? 
3. Onko muita hetkiä, joissa käytät satuhierontaa? 
4. Onko satuhieronta ryhmässänne säännöllistä? 
5. Millaisia satuja käytät satuhierontahetkillä ja miksi? 
6. Millainen merkitys satuhieronnalla on sinulle työmenetelmänä? 
7. Millaisia positiivisia kokemuksia sinulla on satuhieronnasta? 
8. Millaiset satuhierontatilanteet ovat mielestäsi parhaita? Miksi? 
9. Onko satuhieronnan toteuttamisessa jotain haastavaa? Jos, niin mitä? 
10. Millaisia lapsen kehityksen osa-alueita satuhieronnalla on mielestäsi 

mahdollista tukea? 
11. Voiko satuhieronnalla tukea lapsen sosioemotionaalista hyvinvointia? 

Jos, niin mitkä asiat siinä vaikuttavat? 
12. Onko satuhieronnalla mielestäsi vaikutusta aikuisen ja lapsen väliseen 

suhteeseen ja vuorovaikutukseen? Jos, niin millaista ja miten olet sen 
huomannut? 

13. Mitä ajattelet sensitiivisyydestä vuorovaikutuksessa? 
14. Entä tunneilmapiiri satuhieronnan aikana ja sen jälkeen… Voiko ilma-

piiri muuttua tai onko mahdollista päästä sisälle lapsen tunteisiin? 
15. Oletko huomannut satuhieronnalla olevan vaikutusta ryhmänne tunneil-

mastoon ilmapiiriin tai sosiaalisiin suhteisiin? Jos, niin millaista? 
16. Millaisia tunteita satuhieronnan antaminen sinussa herättää? 
17. Entä satuhieronnan saaminen? 
18. Mitä ajattelet kosketuksesta osana omaa työtäsi? 
19. Miten koet kosketuksen satuhierontahetkellä? 
20. Mitä läsnäolo mielestäsi tarkoittaa? 
21. Miten koet läsnäolon satuhierontahetkillä? 
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22. Muuttavatko satuhierontahetket sinua kasvattajana? 
23. Kuvaile lopuksi jokin satuhierontatilanne ja omat tuntemuksesi tilan-

teessa. 
24. Haluatko kertoa jotain muuta? 
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Liite 2. Tutkimuslupapäätös 

 


