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Tämän kehittämistehtävän tarkoituksena on tarkastella satuhieronnan merkitystä 
lapsen hyvinvoinnille. Kehittämistehtävä on toteutettu kirjallisuuskatsauksena eli se 
antaa yleiskatsauksen valitusta aiheesta.  

Satuhieronta on lapsilähtöinen menetelmä, joka yhdistää toisiinsa lapsen kasvun ja 
kehityksen kannalta tärkeät asiat, sadut ja myönteisen kosketuksen. Satuhieron-
nassa aikuinen lukee satua ja samalla kuvittaa sitä lapsen keholle, yleensä selkään. 
Satuhierontaa voi toteuttaa milloin vain, mutta erityisen hyvin se sopii tilanteisiin, 
joissa lapsi tarvitsee rauhoittumisen hetken.  

Satuhieronnalla on todettu runsaasti myönteisiä vaikutuksia lapsen psyykkiseen, 
fyysiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Myönteinen kosketus ja satuhieronta hetken 
mahdollistama aikuisen jakamaton huomio viestii lapselle siitä, että hän on tärkeä, 
arvokas ja rakastettu. Satuhieronnan avulla aikuinen pystyy aidosti ja läsnäolevasti 
pysähtymään lapsen äärelle. Nämä kokemukset toimivat tärkeinä hyvinvoinnin ra-
kennusaineina lapselle. Satuhieronnan vaikutukset perustuvat myös kosketuksen 
myötä lisääntyvään mielihyvähormoni oksitosiiniin. Oksitosiini muun muassa rau-
hoittaa, lieventää stressiä, lisää empatiaa, anteliaisuutta ja yhteistyöhalua sekä tuot-
taa mielihyvää.  

Kehittämistehtävän tuotoksena syntyi Satuhieronta tutuksi-vihkonen, joka sisältää 
tietoa satuhieronnasta ja sen merkityksestä lapsen hyvinvoinnille, ohjeita satuhie-
rontahetken toteuttamiseen sekä valmiita satuhierontoja. Vihkosen tavoitteena on 
innostaa vanhempia kokeilemaan satuhierontaa kotona lasten kanssa ja tuoda ilmi 
myönteisen kosketuksen vaikutuksia lapsen hyvinvoinnille sekä lapsen ja vanhem-
man väliselle suhteelle. Yhteistyötahonani toimii Ruoveden päiväkoti ja vihkonen 
jaetaan Ruoveden päiväkodin lasten perheille.  
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1 JOHDANTO 

Nykymaailmassa kiire, tehokkuuden ihannointi ja suorituskeskeisyys ovat vahvasti 

läsnä lapsiperheidenkin arjessa. Lapsen aito kohtaaminen ja keskittyminen lapsen 

asioiden, esimerkiksi huolien äärelle vaatii todellista pysähtymistä. Muutoin lapselle 

välittyy viesti siitä, etteivät hän ja hänen tarpeensa ole aikuiselle tärkeitä. Kun aikui-

nen on aidosti läsnä ja lapsen kohtaamiselle on riittävästi aikaa, lapselle syntyy 

tunne nähdyksi, kuulluksi ja huomioiduksi tulemisesta. (Mattila 2011, 127–128.) Sa-

tuhieronta on menetelmä, joka antaa mahdollisuuden lapsen ja aikuisen suhdetta 

edistäville, aidoille läsnäolon hetkille (Tuovinen 2014, 13). Satuhierontaa on help-

poa toteuttaa kotona ja ottaa osaksi esimerkiksi lapsen iltarutiineja, jolloin yhteisistä 

rauhoittumishetkistä tulee päivittäisiä. 

Ajatus satuhieronnasta kehittämistehtävän aiheena lähti eräästä arkisesta tilan-

teesta työpaikallani päiväkodissa. Suoritin keväällä varhaiskasvatuksen täydentä-

viin opintoihin kuuluvaa harjoittelua, jonka yhteydessä ohjasin lapsille pari päivää 

kestävän merirosvoseikkailun. Merirosvoleikkien päätteeksi rauhoituimme satuhie-

rontahetkelle ja seuraavana päivänä teimme lasten toiveesta niin uudelleen. Lapset 

tuntuivat kovasti nauttivan satuhierontahetkistä ja hetket olivat levollisia, myönteisen 

kosketuksen sekä lämpimän läsnäolon täyttämiä. Myös minulle itselleni jäi hetkistä 

levollinen ja positiivinen mieli, ja halusin mielenkiinnosta lähteä tutustumaan aihee-

seen tarkemmin; mikä oikein on satuhieronnan salaisuus ja mihin sen aikaansaamat 

vaikutukset perustuvat?  

Kehittämistehtäväni tuotoksena syntyi Satuhieronta tutuksi-vihkonen. Vihkonen si-

sältää tietoa satuhieronnan positiivisista vaikutuksista sekä satuhierontoja, joita 

vanhempi voi tehdä yhdessä lapsen kanssa. Sen tarkoitus on innostaa vanhempia 

kokeilemaan satuhierontaa lastensa kanssa kotona ja sitä kautta lisätä myönteisen 

kosketuksen ja läsnäolon hetkiä arjessa.  

Kehittämistehtäväni on toteutettu kirjallisuuskatsauksena, jonka tavoitteena on ollut 

perehtyä Satuhieronta-menetelmään ja sen merkitykseen lapsen hyvinvoinnille. 

Aloitan kirjallisuuskatsauksen keskittymällä siihen mitä Satuhieronta on. Samassa 

pääotsikossa tarkastelen lisäksi satujen ja myönteisen kosketuksen merkitystä lap-
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selle. Kolmas pääotsikko käsittelee mikä merkitys satuhieronnalla on lapsen hyvin-

voinnin eri osa-aluille. Neljännessä pääotsikossa kerron kehittämistehtäväni toteu-

tuksesta ja esimerkiksi eettisyyteen ja luotettavuuteen liittyvistä seikoista. Viides 

pääotsikko koostuu johtopäätöksistä ja pohdinnasta.  
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2 MITÄ ON SATUHIERONTA? 

Satuhieronta on lapsilähtöinen työmenetelmä, joka yhdistää kaksi lapsen kasvun ja 

kehityksen kannalta oleellista asiaa: sadut ja myönteisen kosketuksen (Pusa & Tuo-

vinen 2020, 7). Satuhieronnan kehittäjä ja kouluttaja Sanna Tuovinen (2019) kertoo, 

että satuhieronta on kuin polku mielen tasolta sydämen tasolle, kiireestä rentoutu-

miseen ja stressistä läsnäoloon.  

Satuhieronnassa kerrotaan satua tai tarinaa, joka kuvitetaan samanaikaisesti kos-

ketuksella ”piirtäen” lapsen keholle. Kuvittaminen mukailee kerrottua tarinaa: lapsen 

kehoon kuvitetaan tarinan sellaiset kohdat, jotka on helppo toteuttaa erilaisilla kos-

ketuksilla kuten silityksellä, hellillä paineluilla, sormien naputtelulla tai keinutuksilla. 

Satuhieronnassa tarina vastaanotetaan usean eri aistikanavan kautta, jolloin lapsen 

on helpompi keskittyä hetkeen ja uppoutua sadun ja kosketuksen maailmaan. Ta-

rina voi olla jokin valmis satuhieronta tai tarinan voi keksiä itse. Niitä voi myös muo-

kata lapselle ja itselle sopiviksi. Tärkeintä on, että keskittyy olennaiseen ja uppoutuu 

satuhieronnan tunnelmaan. (Tuovinen 2014, 12–13, 19).  

Satuhierontaa voi tehdä milloin vain, mutta erityisesti silloin kun lapsi ja aikuinen 

kaipaavat rauhoittumisen ja pysähtymisen hetkeä. Satuhierontaa voi myös hyödyn-

tää tilanteissa, joissa tarvitaan keskittymistä tai se voi olla keino auttaa lasta selviy-

tymään kiukun, pettymyksen ja levottomuuden tuntemuksista. (Tuovinen 2014, 15.) 

Aikuisen turvallinen läsnäolo ja myönteinen kosketus yhdistettynä satujen mieliku-

viin ovat erinomainen keino rauhoittaa lasta, antaa hänelle jakamattoman huomion 

hetkiä sekä viestittää lapselle, että hän on tärkeä ja arvokas. Satuhieronnassa tär-

keintä onkin aikuisen aito läsnäolo ja pysähtyminen kiireettömästi lapsen äärelle. 

(Pusa & Tuovinen 2020, 7–8.)  

Satuhieronnalla on tutkitusti lukuisia positiivisia vaikutuksia lapsen kasvuun ja kehi-

tykseen; satuhieronta esimerkiksi tukee lapsen perusturvallisuuden, terveen itsetun-

non, stressinhallinnan ja myönteisen kehosuhteen kehittymistä. Satuhieronnan on 

huomattu myös auttavan lasta nukahtamaan, lievittämään pelkoja, ahdistusta ja ki-

putiloja, auttavan muutos- ja kriisitilanteiden käsittelyssä sekä edistävän sosiaalis-

ten taitojen ja empatiakyvyn kehittymistä. Satuhieronta myös vahvistaa lapsen ja 
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aikuisen välistä yhteyttä ja luottamusta, ja siitä voi olla apua esimerkiksi vanhem-

muuden haasteissa. (Pusa & Tuovinen 2020, 7–8.) Satuhierontaa voidaan hyödyn-

tää esimerkiksi varhaiskasvatuksessa, perhepalveluissa ja vammaispalveluissa, 

mutta se soveltuu aivan yhtä hyvin käytettäväksi kotona lapsen kanssa. (Talentia 

2016.) 

Satuhieronta perustuu vapaaehtoisuuteen, joten ennen satuhieronnan aloittamista 

on tärkeää kysyä lupa satuhierottavalta lapselta. Täten lapsi tulee kuulluksi ja oppii, 

että jokaisella ihmisellä on omat rajansa, joita tulee kunnioittaa. Jos lapsi ei tahdo 

satuhierontaa, ei kannata huolestua, sillä sadut ja kosketus voivat näkyä lapsen elä-

mässä muillakin tavoin kuin satuhierontana. Joskus lapsen kieltäytyminen satuhie-

ronnasta voi johtua pitkittyneestä stressitilasta. Lapselle on tärkeää antaa aikaa ja 

tukea. Lapsi voi esimerkiksi olla samassa tilassa ja katsella kun toisille tehdään sa-

tuhierontaa. Pelkästään jo se rauhoittaa lasta, ja kun lapsi on rauhassa saanut tut-

kailla mistä satuhieronnassa on kyse, hän voi itsekin rohkaistua hierottavaksi tai 

hierojaksi. Kosketuksesta kieltäytyminen voi johtua myös aistiyliherkkyydestä, jol-

loin kosketus yksinkertaisesti ei tunnu lapsesta mukavalta. (Tuovinen 2014, 18, 

116–117.)  

Jos lapsi antaa luvan satuhieronnalle, etsitään satuhieronnalle sopiva rauhallinen 

tila. Lapsi voi joko istua tai maata jollakin pehmeällä alustalla, esimerkiksi viltin 

päällä, sohvalla tai sängyllä. Halutessaan valaistusta voi himmentää ja taustalla voi 

soida rauhallinen musiikki. Älylaitteet kannattaa laittaa sivuun, jotta lapselle välittyy 

kokemus siitä, että hän on tärkeä ja aikuinen antaa jakamattoman huomionsa juuri 

nyt hänelle. Jos satuhierottavia lapsia on useita, satuhieronnan voi tehdä jokaiselle 

vuorotellen. (Pusa & Tuovinen 2020, 9–10.) Lapsi voi myös itse tehdä satuhieron-

nan aikuiselle tai toiselle lapselle. Tärkeää on, että aikuinen ohjaa lasta kosketta-

maan toista siten, että kosketus tuntuu mukavalta; satuhieronnassa ei satuteta tai 

kutiteta. (Tuovinen 2014, 18.) 

2.1 Satujen merkitys lapselle 

Satujen tarkoitus on ollut viihdyttää, tuoda iloa ja rohkaista lapsia, mutta lisäksi sa-

tujen kertomisella ja kuuntelemisella on paljon vaikutuksia lapsen kehitykseen. On 
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esimerkiksi tutkittu, että lapselle ääneen lukeminen hänen ensimmäisinä elinvuosi-

naan vaikuttaa suuresti lapsen kielen ja lukutaidon kehittymiseen (Lukukeskus 

2020.) Ääneen lukeminen kehittää lapsen tarkkaavaisuutta, keskittymiskykyä, kuul-

lun ymmärtämistä sekä mielikuvitusta (Raise Smart Kid 2020). Lukeminen ylipäänsä 

kannattaa aina: se avaa lapselle ovia uusiin maailmoihin ja opettaa tärkeitä asioita 

ympäröivästä maailmasta (Ahonen 2017, 185). 

Sadut edistävät monien asioiden oppimista, mutta keskeistä niissä on tunne-elä-

mään vaikuttaminen (Ylönen 2000, 7). Satujen kautta lapsen on mahdollista turval-

lisesti tarkastella omia tunteitaan ja vaikeita aiheita (Lukukeskus 2020). Lapsi voi 

esimerkiksi samaistua jonkin sadun hahmoon ja siten käsitellä omia tunnetiloja, toi-

veita, haaveita, pettymyksiä ja pelkoja. Sadut voidaan mieltää terapeuttisiksi silloin, 

kun niissä käydään läpi asioita, jotka koskettavat lasta tunnetasolla. Terapeuttisilla 

saduilla voidaan vähentää ja käsitellä lapsen tunne-elämän ongelmia kuten yksinäi-

syyttä tai lapsen kohtaamia kriisitilanteita kuten vanhempien eroa tai läheisen pois-

menoa. (Ylönen 2000, 28–29, 62–63).  

Satujen opetukset voivat auttaa lasta selviämään arkielämän haasteista sekä risti-

riitatilanteista ja niillä voidaan helpottaa tilanteita, jotka ovat lapselle uusia tai arve-

luttavia. Esimerkiksi satu päiväkodin aloittamisesta tai lääkärissä käymisestä voi 

tehdä jännittävästä tilanteesta helpomman, kun lapsi tietää ennalta mitä odottaa. 

(Pyykkö 2015.) Saduilla pystytään vaikuttamaan myös lapsen myötätunnon koke-

miseen: tietynlaiset sadut voivat saada lapsen ymmärtämään miltä toisista esimer-

kiksi kiusaaminen tai syrjiminen tuntuu (Ylönen 2000, 63). Tutkimukset osoittavat, 

että lapsi, jolle luetaan säännöllisesti satuja, on oikeudenmukaisempi ja yhteistyö-

kykyisempi. Myös lapsen sosiaalisuus, mielikuvitus, eläytymiskyky ja empaattisuus 

vahvistuvat satujen lukemisen myötä. (Lukukeskus 2020.)  

Satujen kautta lapsille voidaan välittää tärkeitä arvoja: saduissa arvostetaan rehel-

lisyyttä, ystävällisyyttä ja toisten huomioon ottamista ja vastaavasti paheksutaan 

epärehellisyyttä, itsekkyyttä ja ylimielisyyttä (Ylönen 2000, 39). Lisäksi sadut kehit-

tävät lapsen moraalista ajattelua, koska sadut perinteisesti rakentuvat hyvän ja pa-

han taistelulle. Sadussa hyvä voittaa pahan ja siten kannustaa myös lasta tekemään 

moraalisesti oikeita ratkaisuja. Kun lapsi tajuaa, että hyvä on pahaa vahvempi, hän 
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ymmärtää, että oikeassa elämässä kannattaa asettua hyvän puolelle ja tavoitella 

hyvää. (Pyykkö 2015.)  

Satuhieronnassa käytetyt sadut eivät ole aivan niin vauhdikkaita, jännittäviä ja dra-

maattisia kuin perinteiset sadut vaan ne ovat lempeitä ja rauhallisia. Niiden tarkoi-

tuksena on tuoda hyvää oloa, rentouttaa ja rauhoittaa sekä luoda mukavia mieliku-

via. Sadut voivat sisältää pieniä haasteita, jotka synnyttävät erilaisia tunnekokemuk-

sia. Satuhieronnassa tärkeintä on sadun onnellinen loppu, joka luo lapselle uskoa 

tulevaan ja siihen, että haasteista selvitään. (Tuovinen 2014, 78.) 

2.2 Myönteinen kosketus 

Myönteisellä kosketuksella tarkoitetaan läsnäolevaa, toista ihmistä ja hänen rajo-

jaan, toiveitaan ja tahtoaan kunnioittavaa sekä ihmisen hyvinvointia tukevaa koske-

tusta. Kosketus on toisen huomioimista ja itse huomatuksi tulemista. Kun koskettaa 

toista samalla kun puhuu, viesti menee syvemmin perille. Joskus tulee vastaan ti-

lanteita, ettei sopivia sanoja löydy ja silloin kosketuksella on oma erityinen voi-

mansa: kosketus viestii siitä, että ”välitän ja olen tässä sinua varten”. (Tuovinen 

2014, 32–34.) 

Kosketus on yksi elämän perustarpeista. Jo vastasyntynyt lapsi tarvitsee sitä osak-

seen, jotta kasvua edistäviä hormoneja vapautuu kehossa. Myönteinen kosketus 

stimuloi kehon sisäistä rauhoittumisjärjestelmää ja siten edistää palautumista fyysi-

sistä ja psyykkisistä rasituksista. Myönteinen kosketus lisää turvallisuudentunnetta, 

edistää lapsen tunteiden säätelyä ja on perusta luotettavien ihmissuhteiden raken-

tumiselle. Kosketuksen avulla lapsi oppii hahmottamaan oman kehonsa rajat sekä 

saa tietoa ympäröivästä maailmasta ja toisista ihmisistä. (Kinnunen ym. 2019, 29–

31.)  

Myönteisellä kosketuksella on todettu lukuisia eri terveysvaikutuksia. Kosketus esi-

merkiksi lieventää stressiä, vähentää pelko-, ahdistus- ja kiputiloja, rauhoittaa ja tuo 

mielihyvää. Vaikutukset perustuvat siihen, että kosketus laskee stressihormonita-
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soa ja vastaavasti lisää mielihyvähormonien, erityisesti oksitosiinin määrää. (Tuovi-

nen 2014, 51.) Oksitosiinia kutsutaankin rakkauden, läheisyyden ja hoivan hormo-

niksi (Kinnunen ym. 2019, 30). 

Jokaisella meistä on oma kosketushistoriamme, joka muodostuu omista kosketus-

kokemuksistamme. Kosketushistoriaan vaikuttaa esimerkiksi lapsuudessa koettu 

läheisyys ja kosketus tai vastaavasti niiden puuttuminen. Kosketushistoria määritte-

lee pitkälti sen, miten nykyään suhtaudumme kosketukseen. Kosketus voi korjata ja 

voimaannuttaa tai vastaavasti vahingoittaa: epämiellyttävät kokemukset jättävät 

meihin jälkensä, kun taas myönteinen kosketus auttaa tunteiden ja traumojen läpi-

käynnissä. (Tuovinen 2014, 33; Kinnunen ym. 2019, 17.)  

Kosketukseen suhtautuminen on sidoksissa myös kulttuuriin. Suomalaisessa kult-

tuurissa koskettamiseen suhtaudutaan melko varauksellisesti. Kun tapaamme toi-

sen ihmisen, tervehdimme, mutta emme esimerkiksi vaihda poskisuudelmia tai sy-

leile. Joitakin sukupolvia sitten oli hyvin tavallista, ettei lapsenakaan pidetty sylissä 

tai silitelty. Pärjääminen itse ja eristäytyminen ovat aikoinaan olleet tapoja selviytyä 

vaikeista tapahtumista, kuten sota-ajoista. Koskettamista voi kuitenkin opetella ja 

myös Suomessa kosketuskulttuurissa on huomattu muutoksia. Esimerkiksi nuorem-

pien sukupolvien keskuudessa koskettaminen on jo selkeästi luontevampaa ja ”ha-

laamiskulttuuri” on tullut osaksi nuorten elämää. Nähtäväksi jää kuinka koronapan-

demia, siitä johtuvat poikkeusolot ja uudet käytännöt kuten turvavälien pitäminen ja 

koskettamisen minimointi vaikuttavat siihen, miten jatkossa kosketamme toisi-

amme. (Antila 2020.) 

Valitettavasti kaikki lapset eivät saa osakseen myönteistä kosketusta, vaikka sitä 

tarvitsisivat ja kaipaisivat. Jos lapsi ei saa tuntea olevansa tärkeä ja arvokas, hän ei 

myöskään itse opi arvostamaan itseään. Jos lapsi ei saa tavanomaisia myönteisen 

kosketuksen kokemuksia tai kokemukset ovat vääränlaisia, lapsi ei opi tunnista-

maan omia rajojaan eikä myöskään toisten. Lapsi ei tiedä miten toista saa koskea 

tai miten häntä itseään saa koskea. (Tuovinen 2014, 70 – 71.) Tilanne voi pahim-

millaan johtaa siihen, että kosketusta vaille jääneelle lapselle kelpaa mikä tahansa 

kosketus ja läheisyys: läheisyyttä haetaan helposti vääristä paikoista ja vääriltä ih-

misiltä. (Cacciatore, Korteniemi-Poikela & Huovinen 2008, 178.) Kosketuksen puute 
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voi näkyä myös keskittymisvaikeuksia, aggressiivisuutena, ahdistuneisuutena, ma-

sennuksena ja riippuvuutena esimerkiksi alkoholiin tai muihin nautintoaineisiin (Uro 

& Lithovius 2020).  
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3 SATUHIERONNAN MERKITYS LAPSEN HYVINVOINNILLE 

Hyvinvoinnilla tarkoitetaan ihmisen yksilöllistä kokemusta elämän mielekkyydestä ja 

merkillisyydestä. Siihen vaikuttaa elämänlaatu sekä ihmisen kokema onnellisuus ja 

tyytyväisyys omaa elämää kohtaan. Ihmisen hyvinvointi jaetaan pääsääntöisesti 

kolmeen osa-alueeseen: fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Jos 

jollakin hyvinvoinnin osa-alueella on haasteita, niitä ilmenee todennäköisesti muilla-

kin alueilla. Jotta ihminen voi kokonaisvaltaisesti hyvin, on osa-alueiden oltava riit-

tävän tasapainossa. (Fennogate Finland Oy 2020.)  

Hyvinvoiva lapsi selviää jokapäiväisestä arkielämästä ilman suurempia haasteita ja 

ahdistusta. Hän syö ja nukkuu hyvin, viihtyy toisten ihmisten seurassa ja kykenee 

muodostamaan ystävyyssuhteita sekä käy mielellään varhaiskasvatuksessa tai 

koulussa. Hyvinvoiva lapsi osaa ilmaista erilaisia tunteita, sietää epäonnistumisia, 

tunnistaa kehitystasonsa mukaisesti oikean ja väärän sekä kykenee tuntemaan em-

patiaa. Lapsi on hyvinvoiva silloin kun hän suhtautuu elämään tyytyväisesti ja lapsi 

uskoo omiin kykyihinsä sekä siihen, että on hyvä juuri sellaisena, kun on. (Cac-

ciatore ym. 2008, 77.) 

3.1 Lapsen psyykkinen hyvinvointi 

Psyykkinen hyvinvointi liittyy ihmisen tunne-elämään ja ajatteluun. Psyykkisesti hy-

vinvoiva ihminen luottaa itseensä ja elämään: hän kokee elämän merkityksellisenä 

sekä myönteisenä vastoinkäymisistä ja haasteista huolimatta. (CABA 2020.) Ihmi-

sen voi psyykkisesti hyvin silloin, kun hänen mielensä on sisäisesti ehjä, tasapainoi-

nen ja ulkoisen maailman kanssa sopusoinnussa (Haarakangas 2011, 173). 

Psyykkinen hyvinvointi on kykyä elää hetkessä ja sitä, että ihminen suhtautuu toi-

veikkaasti tulevaisuuteensa. Murehdimme kuitenkin helposti menneitä ja tulevaisuu-

den näkymät saattavat huolettaa. Näiden tietoisuus- ja läsnäolotaitojen eli mindful-

ness-taitojen vahvistamisessa voi hyödyntää rentoutumisharjoituksia. Mindfulness-

harjoitusten on todettu auttavan esimerkiksi masennuksen, ahdistuksen, stressin ja 

kivun lievittämisessä. (Kotiliesi 2020; MIELI Suomen mielenterveys ry 2020a.) Myös 
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satuhieronta menetelmänä pitää sisällään mindfulness-ajattelua, joten sen avulla on 

mahdollista vahvistaa lapsen tietoisuus- ja läsnäolotaitoja (Satuhieronta 2014). 

Tunnetaitojen tukeminen. Kun kosketamme lasta, kosketamme samalla hänen 

kokemusmaailmaansa, alitajuntaansa ja tunteitaan. Kosketuksella on suuri merkitys 

lapsen tunteisiin ja tunnekokemusten läpikäymiseen. Aikuisen tehtävä on tukea 

lasta tunnetilojen kohtaamisessa ja tunnistamisessa, koska lapsen tunteet ovat 

usein voimakkaita ja tunteiden kirjo on laaja. Aikuisen myönteinen kosketus viestii 

lapselle siitä, että hän on turvassa ja eri tunnetilojen tunteminen ja näyttäminen on 

sallittua. Yhdessä aikuisen kanssa voidaan selvittää mitä tarpeita tunteiden taustalta 

löytyy. (Tuovinen 2014, 66–67.) Omien tunteiden havainnointi, tiedostaminen, ilmai-

seminen ja säätely ovat tunnetaitoja, joita lapsi opettelee ja vahvistaa läpi elämänsä 

(Ylioppilaiden terveydenhoitosäätiö YTHS 2020). Omien tunteiden hahmottamisen 

lisäksi on tärkeää, että ihminen pystyy ymmärtämään toisen ihmisen tunnetiloja ja 

tunnetaidot ovatkin olennaisessa roolissa silloin kun ihminen on vuorovaikutuksessa 

toisten kanssa (MIELI Suomen mielenterveys ry, 2020b).  

Satuhieronnan myönteinen kosketus ja läsnäolo edistävät lapsen tunnetaitojen ra-

kentumista, koska ne tukevat lapsen tunnesäätelyn kehittymistä ja kertovat lapselle, 

että hän on tärkeä ja arvokas kaikkine tunteineen. Lisäksi aikuisen myönteinen kos-

ketus ja lämmin läsnäolo lisäävät luottamusta, ja rohkaisee lasta puhumaan ikävistä 

ja vaikeistakin asioista aikuiselle. (Tuovinen 2014, 66–68.) Satuhieronnan saduiksi 

voidaan valita satuja, jotka koskettavat lasta tunnetasolla ja joiden avulla lapsi voi 

käydä läpi hänelle mieltä askarruttavia asioita tai vaikeita tilanteita, kokemuksia ja 

tunnetiloja. Samaistuminen sadun hahmoon, joka selviää haasteista, luo lapselle 

toivoa omista vaikeista ja jopa traumaattisista kokemuksista selviämiseen. (Ylönen 

2000, 64–65.)   

Kiintymyssuhteen vahvistaminen. Tunteista puhuminen, tunteiden sanoittaminen 

lapselle sekä lapsen tunnekokemusten ja -ilmaisujen vahvistaminen ovat hyviä ta-

poja luoda ja vahvistaa lapsen ja vanhemman välistä kiintymyssuhdetta (Tuovinen 

2014, 44). Kiintymyssuhteella tarkoitetaan lapsen ja tämän hoitajan välille muodos-

tuvaa yhteyttä ja suhdetta. Psykiatri ja psykoanalyytikko John Bowlby kehitti tämän 

ajatuksen ympärille teorian, jota kutsutaan kiintymyssuhdeteoriaksi. Lapsella on 
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synnynnäinen tarve kiintyä toiseen ihmiseen, koska vastasyntynyt lapsi on riippu-

vainen toisen ihmisen huolenpidosta. Se, miten ja millä tavoin lapsen tarpeisiin vas-

tataan, vaikuttaa siihen millainen kiintymyssuhde lapsen ja hoitajan välille muodos-

tuu. Kiintymyssuhde vaikuttaa lisäksi siihen, miten lapsi jatkossa säätelee sisäistä 

maailmaansa, tunteitaan ja tarpeitaan sekä miten hän ilmaisee itseään. Kiintymys-

suhteen perusteella lapsi rakentaa käsityksiä ja oletuksia itsestään ja ympäristös-

tään. Nämä kokemukset ovat tärkeitä lapsen myöhemmälle kehitykselle ja se on 

pohja esimerkiksi perusluottamuksen ja -turvallisuuden rakentumiselle. (Kronqvist 

& Pulkkinen 2007, 97–98.) Kiintymyssuhde vaikuttaa myöhemmin elämässä esi-

merkiksi lapsen persoonan kehitykseen ja aikuisiällä kykyyn toimia toisten ihmisten 

kanssa, rakastaa ja ottaa rakkautta vastaan (Tuovinen 2014, 41). 

Turvallisessa kiintymyssuhteessa lapsen tunteisiin ja tarpeisiin vastataan riittävän 

herkästi. Sen myötä lapsi oppii luottamaan toisiin ihmisiin ja kokee olonsa turval-

liseksi, arvokkaaksi ja rakastetuksi. Lapsi oppii näyttämään sekä myönteisiä että 

kielteisiä tunteita ja kokee, että hänen tunteillaan on merkitystä ja niihin suhtaudu-

taan tosissaan. (Kronqvist & Pulkkinen 2007, 99.)  Kun lapsi tuntee olonsa turval-

liseksi, lapsi voi keskittyä tutkimaan ympäristöään ja oppimaan uutta (Huttu & Heik-

kinen 2017, 91).  

Turvallista kiintymyssuhdetta voi vahvistaa läpi elämän. Vahvistumisen kannalta 

olennaista on se, että lapselle osoitetaan aitoja ja myönteisiä tunteita. Satuhieron-

nan myönteinen kosketus ja jakamaton huomio ovat erinomaisia keinoja osoittaa 

lapselle rakkautta ja siten vahvistaa kiintymyssuhdetta sekä taata hyvät edellytykset 

lapsen myöhemmälle kehitykselle. (Tuovinen 2014, 41.) 

Itsetunto ja oman arvokkuuden kokemukset. Hyvä itsetunto edistää lapsen kas-

vua tasapainoiseksi ihmiseksi, joka arvostaa itseään ja on toiveikas itsensä, ympä-

ristönsä sekä tulevaisuutensa suhteen. On siis ensiarvoisen tärkeää, että lapsi saa 

itsetuntoa rakentavia ja vahvistavia kokemuksia kuten aikuisen aitoa läsnäoloa, tu-

kea ja arvostusta. Lapsi, joka on tasapainossa itsensä kanssa, on avoin, ystävälli-

nen ja tulee helposti toimeen muiden kanssa. Itsetunto ja itsearvostus vaikuttavat 

myös lapsen sosiaaliseen hyvinvointiin sekä lapsen asemaan ja käsitykseen itses-

tään sosiaalisissa tilanteissa. (Cacciatore ym. 2008, 8, 15, 149.) Itsetuntoon liittyy 
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myös käsite kehoitsetunnosta eli siitä, millainen käsitys ihmisellä on omasta kehos-

taan: onko kehoni riittävän hyvä, hyväksytty tai arvokas? Kosketuksella on suuri 

merkitys kehoitsetunnon rakentumisessa, sillä kehoitsetunto kasvaa sen myötä, 

mitä enemmän läheisyyttä ja myönteistä kosketusta ihminen saa. (Cacciatore ym. 

2008, 176.) 

Satuhieronta on hyvä keino lapsen itsetunnon tukemiseen ja rakentamiseen, koska 

kosketus välittää aivojen turvallisuus-, tasapainoisuus ja hyvinvointialueille viestiä 

siitä, että ihminen on tärkeä, hyväksytty ja, että kaikki on hyvin: se on palautetta, 

jota lapsi tarvitsee eheän ja hyvän itsetunnon rakennusaineiksi (Cacciatore ym. 

2008, 176; Ellillä 2017).  

Mielikuvituksen kehittyminen ja oppimisen tukeminen. On tutkittu, että säännöl-

linen satujen lukeminen vahvistaa lapsen mielikuvitusta ja sen kehittymistä (Luku-

keskus 2020). Lapsen mielikuvitusta ja luovuutta kehittää myös sadutus, jota voi 

hyödyntää satuhieronnassa. Sadutuksessa lapsi itse keksii tarinaa ja vie sitä eteen-

päin juuri niin kuin haluaa. Se on menetelmä, joka antaa lapselle kuulluksi tulemisen 

kokemuksen sekä aikuisille tietoa siitä, mitä asioita lapsen mielessä saattaa pyöriä. 

Satuhierontaan sadutuksen voi yhdistää siis siten, että lapsi ensin keksii tarinan, 

jonka aikuinen kirjoittaa ylös. Aikuinen lukee sadun ja samalla kuvittaa sen lapsen 

keholle. (Tuovinen 2014, 79.) 

Satuhierontaa voi käyttää oppimisen tukena uusia asioita opetellessa. Oppiminen 

tehostuu, kun opittava asia piirretään lapsen selkään ja sitä kautta tallentuu koske-

tusmuistiin. Samalla oppiminen on leikinomaista ja hauskaa. (Tuovinen 2014, 112.) 

Myös kosketuksesta lisääntyvä oksitosiinin määrä kehossa, tehostaa oppimista. Ok-

sitosiini rauhoittaa ja siten parantaa keskittymiskykyä sekä vähentää stressiä, jolloin 

oppimisen edellytykset parantuvat. (Uvnäs Moberg 2007, 83.) 

3.2 Lapsen fyysinen hyvinvointi 

Fyysisen hyvinvoinnin kulmakivi on huolehtia kuormituksen ja palautumisen tasa-

painosta. Käytännössä se tarkoittaa riittävää lepoa ja unta, rentoutumisen hetkiä, 

stressinhallintaa ja kykyä irrottaa ajatukset mielessä pyörivistä asiasta. (Fennogate 
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Finland Oy 2020.) Lisäksi käsitys omasta kehosta ja terveydentilasta sekä kehon-

hallinta vaikuttavat fyysiseen hyvinvointiin (Uskalla innostua 2020). Satuhieronta liit-

tyy vahvasti kaikkien näiden edellä mainittujen seikkojen tukemiseen ja siksi satu-

hieronnalla on tutkitusti positiivisia vaikutuksia ihmisen fyysiseen hyvinvointiin (Tuo-

vinen 2014, 13). 

Motorinen kehitys ja kehonhallinta. Kehonhallinta on kehon asentojen ja liikkei-

den hallintaa. Hyvässä kehonhallinnassa hermosto, lihaksisto ja aistitoiminnot muo-

dostavat yhteistoiminnassa sujuvia, tarkoituksenmukaisia ja turvallisia liikesuorituk-

sia. (Pasanen 2020.) Kehonhallintaan liittyy oman kehon hahmotus, eli oman kehon 

rajojen tunteminen. Satuhieronnassa kehon rajat tulevat tutuksi kosketuksen kautta 

ja sillä on suora yhteys lapsen motoristen taitojen kehittymiseen. Hyvä oman kehon 

hahmotus auttaa lasta uusien motoristen taitojen käyttöönottamisessa. (Tuovinen 

2014, 62.) 

Tuntoaistin avulla lapsi tulee tietoiseksi omasta minästään ja ympäristöstä sekä nii-

den välisestä suhteesta. Tuntoaisti antaa ihmiselle korvaamatonta tietoa ympäröi-

västä maailmasta ja siten myös suojelee meiltä vaaroilta. Lapsi on liikkuen ja leik-

kien kosketuksissa maailman kanssa. Satuhieronta voi toimia myös konkreettisena 

tuntoharjoituksena. Rauhoittava kosketus voi auttaa tuntoyliherkkää lasta sietä-

mään paremmin kosketusta ja vastaavasti alituntoherkkää lasta keskittymään kos-

ketuksen aistimiseen. (Tuovinen 2014, 62–63.) 

Rauhoittuminen ja rentoutuminen. Kyky rauhoittua ja rentoutua on tärkeää ke-

homme hyvinvoinnin ja palautumisen kannalta. Kun ihminen rentoutuu, välittyy rau-

hoittava viesti koko keskushermostolle, joka leviää koko kehoon. Stressihormonien 

taso laskee ja vastaavasti mielihyvähormonien kuten oksitosiinin eritys lisääntyy. 

Rentoutuminen auttaa kehon voimavarojen palautumisessa, vähentää jännitystiloja, 

parantaa unen ja levon laatua sekä rauhoittaa aineenvaihduntaa. Rentoutuminen 

antaa mahdollisuuden omien tunteiden ja ajatusten havainnoimiselle, mikä auttaa 

itsetuntemuksen kehittymisessä. Hankalat tunteet kuten ahdistus, pelko ja levotto-

muus tuntuvat kehossa usein jännityksinä, mutta rauhoittumisen avulla jännitys va-

pautuu ja hankalat tunteet lievittyvät. (MIELI Suomen mielenterveys ry 2020c.) Ren-

toutuminen ja lisääntynyt oksitosiinin määrä lieventävät myös kivuntuntemuksia 

(Uvnäs Mobert 2007, 85).  
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Lapsen voi olla joskus vaikeaa itse rauhoittaa itseään, jolloin hän yliaktiivisella käyt-

täytymisellä yrittää pitää itsensä virkeänä väsymyksestä huolimatta. Levoton lapsi 

tarvitsee pysähtyäkseen ja rauhoittuakseen aistikokemuksen, kuten kosketuksen. 

Satuhieronnassa voidaan käyttää aluksi tuntuvampaa kosketusta, ja kun lapsen 

hermosto alkaa rauhoittua, voi aikuisen kosketuskin olla kevyempää. Satuhieronta 

on oivallista yhdistää nukahtamistilanteisiin, sillä myönteinen kosketus ja aikuisen 

läsnäolo rauhoittavat lasta, mutta tuovat lapselle lisäksi turvallisuuden tunteen ja 

sitä tarvitaan nukahtamisessa. Iltasatuhieronnasta voi tehdä kotona lapsen kanssa 

jokailtaisen rutiinin. (Tuovinen 2014, 42, 52, 97.) 

Stressinhallinta. Aikuisten tavoin myös lapset kärsivät stressistä. Stressin, omien 

tunteiden ja fysiologisten reaktioiden säätelyssä lapsi tarvitsee aikuisen tukea ja 

apua. Aikuisen tuki ja malli auttavat lasta itse säätelemään tuntemuksiaan ja reakti-

oitaan. Lasten aivot ovat herkempiä stressin haitallisille vaikutuksille kuin aikuisten 

aivot, joten aikuisen vastuulla on huolehtia siitä, ettei lapsi kuormitu oman sietoky-

kynsä yli. (Kyllönen 2013.) Stressi voi oirehtia lapsella esimerkiksi vatsakipuina, 

päänsärkynä, unihäiriöinä ja levottomuutena (Cacciatore ym. 2008, 177). Pitkitty-

neenä stressi voi johtaa mielenterveyden oireisiin kuten masennukseen ja ahdistuk-

seen. Tutkimusten mukaan mielihyvähormoni oksitosiini, jota vapautuu elimis-

töömme kosketuksen voimasta, vähentää merkittävästi stressiä, joten kosketuksen 

voidaan todeta lievittävän ja helpottavan stressiä. (Kyllönen 2013.)  

Satuhieronta on hyvä tapa tukea lasta stressaavissa tilanteissa, koska satuhieron-

nan myönteinen kosketus laskee lapsen stressitasoa. Lapsuudessa koetut rentou-

tumisen hetket kehittävät lapsen stressinhallintaa ja sen hyödyt näkyvät aikuisena. 

On myös tutkittu, että säännöllinen myönteinen kosketus rakentaa aivoihin soluyh-

teyksiä, jotka kehittävät stressinhallintaa. (Tuovinen 2014, 51, 63.) 

3.3 Lapsen sosiaalinen hyvinvointi 

Sosiaalisesti hyvinvoiva ihminen kykenee solmimaan ja ylläpitämään myönteisiä ih-

missuhteita sekä olemaan toimivassa vuorovaikutuksessa ihmisten kanssa. Sosi-
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aalista hyvinvointia lisää tärkeät ja merkitykselliset ihmissuhteet, perheistä ja ystä-

vistä muodostuvat turvaverkot sekä luottamuksen, avoimuuden ja osallisuuden ko-

kemukset ihmissuhteissa. (Fennogate Finland Oy 2020.)  

Käsite sosiaalisuus tarkoittaa ihmisen synnynnäistä temperamenttipiirrettä, joka nä-

kyy haluna olla ihmisten kanssa. Sosiaaliset taidot taas kuvaavat kykyä olla ihmisten 

kanssa ja niihin kuuluu kyky analysoida sosiaalisia tilanteita ja ymmärtää toisten 

ihmisten mielialoja sekä ratkaista ongelmia, neuvotella, sovitella ja tehdä kompro-

misseja. (Keltikangas-Järvinen 2012, 49–50.) Toisin sanoen ihmisellä voi siis olla 

hyvät sosiaaliset taidot, mutta ei ole välttämättä luonteeltaan eli temperamentiltaan 

sosiaalinen. Sosiaalinen kehitys on ihmisen kehittymistä eri ryhmien ja sosiaalisten 

yhteisöjen jäseneksi. Kun sosiaalinen kehitys etenee, ihmisen sosiaaliset suhteet 

muuttuvat ja laajenevat. Sen myötä ihminen tulee tietoiseksi omasta erillisyydestään 

ja tarpeestaan olla toisten ihmisten seurassa. Se, miten lapsi toimii sosiaalisissa 

tilanteissa sekä niistä saatu kokemus ja palaute vaikuttaa vahvasti siihen, millaiseksi 

lapsen minäkäsitys muodostuu. (Koivunen & Lehtinen 2016, 174–175.)  

Sosiaalisia taitoja opitaan kokemuksien ja kasvatuksen kautta. Lapsi harjoittelee 

niitä ollessaan vuorovaikutuksessa toisten kanssa ja ottaa mallia toisten ihmisten 

vuorovaikutussuhteista. Myöhemmin lapsi ottaa nämä opit käyttöön toimiessaan 

oman ikäistensä vertaisryhmässä. Kun lapsi kokee tulevansa hyväksytyksi vertais-

ryhmässään, hänen sosiaaliset taitonsa ja vuorovaikutustaitonsa vahvistuvat. Hy-

väksyntä ja positiiviset kokemukset vertaisryhmässä vaikuttavat myös siihen, kuinka 

aktiivisesti lapsi jatkossa hakeutuu sosiaalisiin tilanteisiin. Aikuisen on tärkeää toi-

mia lapsen tukena ja mallina sosiaalisia taitoja opetellessa. (Koivunen & Lehtinen 

2016, 175–178.)  

Satuhieronta tarjoaa aikuiselle mahdollisuuden hienovaraisesti ohjata lasta ystäväl-

liseen vuorovaikutukseen toisten kanssa. Toimiessaan hierottavana ja vastaavasti 

itse hierojana, lapsi saa mahdollisuuden opetella sitä, mitä toisesta ihmisestä tun-

tuu; toista ei tarvitse töniä, lyödä tai muuten satuttaa vaan toista voi koskettaa hel-

lästi ja se tuntuu mukavalta. Samaan aikaan lapsi saa uusia kokemuksia sosiaali-

sista tilanteista ja hänen sosiaaliset taitonsa kehittyvät ja empatiakyky kasvaa. (Tuo-

vinen 2014, 105.) Ruotsissa on tehty tutkimuksia hieronnan vaikutuksista päiväkoti- 
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ja kouluikäisiin. Yhdeksän kuukautta kestäneissä tutkimuksissa huomattiin, että hie-

ronnan liittäminen osaksi päivittäisiä rutiineja rauhoitti lapsiryhmää. Lapsista tuli rau-

hallisempia ja sosiaalisesti kypsempiä kuin niistä lapsista, jotka eivät tutkimuksessa 

saaneet hierontaa. Levottomien lasten kohdalla huomattiin, että hieronta vähensi 

myös aggressiivista käytöstä. (Uvnäs Moberg 2007, 136.) 

Kun satuhierontaa tehdään lapsen vertaisryhmässä esimerkiksi päiväkodissa, se 

luo yhteisöllisyyden kokemuksia. Myönteinen kosketus viestii siitä, että lapsella on 

oma paikkansa ryhmässä ja hän on tärkeä osa sitä. Hyvä ryhmähenki, positiiviset 

kokemukset ryhmässä toimimisesta ja luottamus toisiin vähentää myös kiusaa-

mista. Lisäksi varhaiskasvatuksen kentällä on huomattu, että hiljaiset ja rauhalliset 

lapset, jotka eivät hae huomiota, rohkaistuivat satuhierontakertojen jälkeen otta-

maan enemmän kontaktia toisiin lapsiin ja aikuisiin. Tässäkin avainasemassa on 

myönteisen kosketuksen synnyttämä luottamus toisiin. (Tuovinen 2014, 106.)  

Tutkimukset osoittavat, että kosketuksen myötä lisääntyvällä oksitosiinihormonilla 

on vaikutuksia myös ihmisen sosiaalisiin suhteisiin. Oksitosiini lisää empatiaa, an-

teliaisuutta, yhteistyöhalua ja ihmisten luottamusta toisiinsa sekä helpottaa sosiaa-

listen vihjeiden ja ilmeiden tunnistamista. Se myös vähentää pelkoa ja hermostunei-

suutta, joita usein liittyy sosiaalisiin tilanteisiin ja siten tekee ihmisten lähestymisestä 

helpompaa. (Viljakainen 2017.) Lisäksi osketus vähentää vihamielisyyttä ja puolus-

tautumisen tarvetta (Uvnäs Moberg 2007, 32).   
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4 KEHITTÄMISTEHTÄVÄN TOTEUTUS 

4.1 Kirjallisuuskatsaus tutkimusmenetelmänä 

Toteutin kehittämistehtäväni kuvailevana, narratiivisena kirjallisuuskatsauksena. 

Kirjallisuuskatsauksen tavoitteena on keskittyä valitun aiheen kannalta oleelliseen 

kirjallisuuteen sekä näyttää mistä näkökulmasta ja miten aihetta on tutkittu aiemmin. 

Kirjallisuuskatsauksessa esitellään lukijalle tutkimusaiheeseen keskeisimmät näkö-

kulmat, teoriat ja tutkimustulokset sekä tuodaan ilmi aiheen tärkeimmät tutkijanimet. 

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 121, 258). Kuvaileva kirjallisuuskatsaus on yksi 

yleisimmistä kirjallisuuskatsauksen tyypeistä ja se on yleiskatsaus valittuun aihee-

seen. Narratiivisuus viittaa siihen, että aiheesta pyritään antamaan mahdollisimman 

laaja käsitys. (Salminen 2011, 6–7.) Kirjallisuuskatsauksen tekeminen vaatii huolel-

lista paneutumista aiempiin tutkimuksiin ja aiheen tuntemusta, jotta tutkimukseen 

tulee valittua asianmukaista ja aiheeseen suoraan liittyvää kirjallisuutta. Vastaavasti 

kirjallisuuskatsauksen tekeminen myös opettaa paljon valitusta aiheesta ja tutki-

muksen tekemisestä. Lisäksi se opettaa referoimaan lähdetietoa eli poimimaan tut-

kimustiedoista tärkeimmät ja oleellisimmat seikat sekä rakentamaan poimitusta tut-

kimustiedosta oman tutkimuksen. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2009, 121, 259.) 

Omassa kehittämistehtävässäni kirjallisuuskatsaus tarkoittaa käytännössä sitä, että 

olen etsinyt kirjallisuutta satuhieronnasta, kosketuksen merkityksestä ja niistä lap-

sen hyvinvoinnin osa-alueista, joihin satuhieronnalla on myönteisiä vaikutuksia. Tar-

koituksenani on ollut selvittää ja selittää mihin satuhieronnan myönteiset vaikutukset 

perustuvat. Yksinomaan satuhieronnasta on vähän julkaistua kirjallisuutta ja kehit-

tämistehtäväni lähtökohtana on toiminut Satuhierontavalmennuksen™ kehittäjän 

Sanna Tuovisen kirja Satuhieronta: Läsnäolevan kosketuksen ja sadun taikaa. Siitä 

saadun pohjatiedon ympärille olen koonnut lisää tietoa muuta kirjallisuutta ja lähde-

materiaaleja käyttäen. Aluksi kirjallisuuden etsintä tuotti haasteita: lapsen hyvin-

vointi on laaja käsite, joka pitää sisällään eri osa-alueita ja siksi kirjallisuutta piti etsiä 

laajasti. Kirjallisuutta löytyi runsaasti, mutta koen että pystyin poimimaan tutkimuk-

seeni sellaisia lähteitä, jotka parhaiten palvelevat tutkimukseni tavoitteita.  
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4.2 Satuhieronta tutuksi-vihkosen suunnittelu ja toteutus 

Kehittämistehtäväni tuotos on Satuhieronta tutuksi -vihkonen, jossa on lyhyesti tie-

toa satuhieronnasta, ohjeita satuhierontojen toteuttamiseen sekä 12 satuhierontaa 

toteutettavaksi kotona. Vihkosen teoreettinen sisältö on koottu kehittämistehtäväs-

täni ja satuhieronnat on poimittu Sanna Tuovisen kirjasta Satuhieronta: Läsnäole-

van kosketuksen ja sadun taikaa. Yhteistyötahonani toimii oma työpaikkani, Ruove-

den päiväkoti ja vihkonen jaetaan Ruoveden päiväkodin lasten perheille. Vihkosta 

ei ole vielä jaettu lasten koteihin, koska halusin odottaa kehittämistehtävien yhtei-

sistä seminaaripäivistä saatavaa palautetta opettajalta ja työni opponoijalta. Palaut-

teen myötä olen pystynyt tekemään vihkosen sisältöön tarpeellisia lisäyksiä.  

Työstin vihkosen Microsoft Word-tekstinkäsittelyohjelmalla sekä Canva-kuvankäsit-

telyohjelmalla. Halusin jokaisen satuhieronnan ja sen ohjeiden yhteyteen siihen so-

pivan kuvituksen ja se onnistui Canvalla. Canvan käyttö mahdollisti sen, ettei minun 

tarvitse huolehtia kuvituksen suhteen tekijänoikeuksista, sillä Canvan kuvat ja ele-

mentit ovat vapaasti käytettävissä. Tekstiosuudet loin Wordilla, joihin lisäsin luomani 

kuvitukset. Käytin Wordissa kirjataittoasetuksia, jolloin tiedosto tulostuu automaatti-

sesti A5-kokoiseksi vihkoseksi. Halusin toteuttaa kehittämistehtävän tuotoksen ni-

menomaan paperisena, vihkoversiona, enkä esimerkiksi internetversiona. Vihko so-

veltuu paremmin käyttötarkoitukseensa, sillä satuhieronnassa on oleellista, että sa-

tuhierontahetki on rauhallinen ja hetkestä minimoidaan mahdolliset häiriötekijät, ku-

ten älylaitteet. A5-kokoinen vihko on kätevän kokoinen, eikä se vie liikaa tilaa satu-

hierontaa tehdessä. Vihkonen on kehittämistehtäväni liitteenä (Liite 1.) Tämän teks-

tin rakenne- ja asetteluasetusten vuoksi vihkonen ei ole siinä muodossa, että sen 

voisi liitteestä suoraan tulostaa vihkomuotoon vaan minulla on vihkosesta erillinen 

tiedosto, jossa käytän kirjataittoasetuksia. 

Satuhieronta tutuksi-vihkosen avulla haluan levittää satuhieronnan tärkeää viestiä 

eteenpäin, jotta yhä useampi perhe pystyy hyötymään sen myönteisistä vaikutuk-

sista. Sen vuoksi vihkosen saa minun kauttani vapaasti käyttöönsä, vaikka sitä ei 

varsinaisesti missään julkaistakaan. Vaikka vihkonen on suunnattu lasten vanhem-

mille kotona käytettäväksi, sitä voi aivan hyvin käyttää sellaisenaan esimerkiksi var-
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haiskasvatuksessa satuhierontahetkillä. Saatan myöhemmin työssäni kohdata per-

heitä, jotka voisivat hyötyä satuhieronnan kokeilusta ja tutustuttaa heidät aiheeseen 

tekemäni satuhierontavihkosen avulla. Vihkonen on myös konkreettinen osoitus 

omasta osaamisestani ja perehtyneisyydestäni satuhierontaan liittyen.  

4.3 Eettisyys ja luotettavuus 

Kirjallisuuskatsausta tehdessä on tärkeää huomioida hyviä tieteellisiä käytäntöjä. 

Niiden huomioiminen takaa sen, että tutkimus on eettisesti hyvin toteutettu. Hyviin 

tieteellisiin käytäntöihin kuuluu muun muassa rehellisyys sekä yleinen huolellisuus 

ja tarkkuus tutkimustietojen esittämisessä. Hyviin tieteellisiin käytäntöihin kuuluu 

kunnioittaa toisten tutkijoiden tekemää työtä ja viitata heidän julkaisuihinsa asian-

mukaisella tavalla, jos niitä käyttää omassa tutkimuksessaan. Tutkimustyössä on 

vältettävä epärehellisyyttä kaikissa sen vaiheissa. Esimerkiksi plagiointi eli toisten 

tekstien luvaton lainaaminen, tulosten sepittäminen tai kaunistelu sekä puutteellinen 

tai harhaanjohtava raportointi ovat kiellettyjä. (Hirsjärvi ym. 2009, 23 – 27.)  

Käytin kriittisyyttä ja huolellisuutta valitessani lähteitä kirjallisuuskatsaukseeni. Ha-

lusin tarpeeksi tuoretta ja ajantasaista tietoa, mutta tiedostin myös sen, että on ole-

massa teoriaa, joka ei ajansaatossa kovasti muutu ja on siksi hyödynnettävissä. 

Erityistä huomiota kiinnitin internetlähteiden valintaan ja luotettavuuteen. Käytin vain 

sellaisia lähteitä, jotka osoittivat esimerkiksi kirjoittajan tai julkaisijan perusteella ole-

vansa luotettavia. Hyödynsin internetlähteitä tutkimuksessani paljon, koska interne-

tistä löytyy paljon ajantasaista ja uutta tietoa, ja se on siellä helposti ja nopeasti 

saatavissa.   

En plagioinut työssäni toisten tekstejä tai muuttanut lähteistä saamaani tietoa toi-

senlaiseksi. Noudatin tekstissäni Seinäjoen ammattikorkeakoulun kirjallisten töiden 

ohjeita. Niissä annetaan ohjeita liittyen tekstin ulkoasuun sekä teksti- ja lähdeviittei-

den merkitsemiseen (SeAmk 2020). Työssäni kunnioitan toisten tutkijoiden työtä ja 

viitaan heidän julkaisuihinsa SeAmkin kirjallisten töiden ohjeiden mukaisella tavalla. 
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Lisäksi Satuhieronta tutuksi-vihkosessa mainitut satuhieronnat poimin Sanna Tuo-

visen kirjasta. Hyviä tieteellisiä käytänteitä noudattaakseni, mainitsin asian vihko-

sessa, jotta myös vihkon lukijat ovat tietoisia siitä, etteivät satuhieronnat ole omiani.  

Tutkimuksen luotettavuuden tarkasteluun liittyy vahvasti käsite reliaabelius eli tulos-

ten toistettavuus. Jos tutkimuksen tulokset ovat toistettavissa siten, että tulos pysyy 

samana eikä siten anna ei-sattumanvaraisia tuloksia, tulokset ovat reliaabeleja. 

(Hirsjärvi ym. 2009, 321.) Ilmaisin alkuperäisestä lähteestä saadun tiedon kirjalli-

suuskatsauksessa omin sanoin, mutta kuitenkin siten, ettei asian merkitys tai sa-

noma muuttunut. Täten alkuperäisissä lähteissä ja omassa tekstissäni itse asia ja 

tieto pysyy samana eli tulokset ovat toistettavissa.  

Reliaabeliuden lisäksi voidaan tarkastella tutkimuksen validiutta eli pätevyyttä. Se 

tarkoittaa, sitä että tutkimukseen on valittu sellaiset menetelmät, jotka tutkivat juuri 

sitä asiaa mitä on tarkoituksin. (Hirsjärvi ym. 2009, 321.) Koen, että olen valinnut 

kirjallisuuskatsaukseeni sellaisia aineistoja ja lähteitä, jotka ovat antaneet minulle 

tarvitsemani tiedon kehittämistehtäväni aiheesta.  
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5 JOHTOPÄÄTÖKSET JA POHDINTA 

Meistä jokainen on varmasti omassa elämässään kohdannut tilanteita, joissa toisen 

ihmisen kosketus on tuottanut mielihyvää, rauhoittanut, lohduttanut ja viestinyt siitä, 

että olen toiselle tärkeä. Kosketuksella on tutkitusti positiivisia vaikutuksia ihmisen 

fyysiseen, psyykkiseen ja sosiaaliseen kehitykseen, joten ei turhaan korosteta sitä, 

että ravinnon ja unen ohella, kosketus on yksi elämän perustarpeista. (Kinnunen 

ym. 2019, 29–31).  

Työskentelen lastenhoitajana ja minulle kosketus on aina ollut yksi tärkeimmistä 

työvälineistä työssäni. Puhuttu viesti menee esimerkiksi paremmin perille silloin, kun 

koskettaa samalla ihmistä, jolle puhuu (Tuovinen 2014, 32). Lasten kanssa tulee 

usein tilanteita, jolloin ainoastaan sanat eivät riitä. Kyse voi olla esimerkiksi tilan-

teesta, jossa lapsen on tärkeää muuttaa toimintatapaansa, jotta ei aiheuta vaarati-

lanteita. Kun lapsen äärelle pysähtyy, koskettaa ja ilmaisee sitten asiansa, lapsi ym-

märtää aikuisen sanoman paremmin. Vastaavasti myös tilanteissa, joissa lasta ke-

huu ja kannustaa, kannattaa hyödyntää kosketusta korostaakseen sanojen merki-

tystä. Kosketus on työssäni erityisen merkittävässä roolissa niiden lasten kohdalla, 

jotka eivät kotona saa niin paljon kosketusta ja läheisyyttä kuin tarvitsivat. Tuovisen 

(2014, 73) mukaan varhaiskasvatus voi olla lapselle sellainen paikka, jossa hän saa 

mallia myönteisestä kosketuksesta ja esimerkiksi satuhieronta voi olla keino antaa 

lapselle läheisyyden kokemuksia, joita hän ei muuten saisi.  

Hiljattain, erään iltapäivän leikkihetken yhteydessä syntyi tilanne, jossa kiteytyi hyvin 

satuhieronnan parhaat puolet. Muutama lapsi oli leikkinyt samaa majaleikkiä jo jon-

kun aikaa. Yhden lapsen osalta leikki alkoi selkeästi menettää kiinnostusta, koska 

hän alkoi juoksennella ympäri majaa päämäärättömästi. Huomautin hänelle, ettei 

kannata lähteä juoksentelemaan, jonka jälkeen lapsi istahti syliini lattialle seuraa-

maan, kun pelasin toisen lapsen kanssa muistipeliä. Pelin loputtua kysyin sylissäni 

istuvalta lapselta, sopiiko, jos piirrän hänen selkäänsä. Olin kuluneiden viikkojen ai-

kana työstänyt kehittämistehtävää aktiivisesti eteenpäin, joten satuhierontaan liitty-

vät seikat pyörivät ajatuksissa ja siksi sen tekeminen tuli tilanteessa mieleeni. Saa-

tuani luvan aloin spontaanisti kuvittaa hänen selkäänsä majan rakentamista. Piirsin 

tuolit, jotka toimivat majan seininä; piirsin peittoja, joista tehtiin majaan katto: piirsin 
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pehmusteita, joista tehtiin majaan sängyt ja niin edelleen. Muistipeliä kanssani pe-

lannut lapsi ilmaisi haluavansa myös piirtelyä selkään. Keksimme yhdessä jatkoa 

majatarinalle ja kuvitin tarinaa sitä mukaa lasten selkiin. Pian touhumme huomasi 

kolmas lapsi, joka tahtoi myös mukaan. Ohjeistin yhtä lapsista piirtämään samaa 

kaverin selkään, mitä minä piirtäisin hänen selkäänsä. Puoli tuntia myöhemmin ta-

rina tuli päätökseen. Tunnelma oli muuttunut lempeän levolliseksi. Yksi lapsista lähti 

jatkamaan omia touhujaan ja kaksi muuta lasta makoilivat sylissäni vielä tovin satu-

hierontahetkemme jälkeen.  

Tuovisen (2014, 15) mukaan satuhierontaa voi tehdä milloin vain, mutta erityisesti 

silloin kun lapsi ja aikuinen kaipaavat rauhoittumisen ja pysähtymisen hetkeä kuten 

kertomassani tilanteessa. Aikuisen läsnäolon, myönteisen kosketuksen ja satujen 

yhdistäminen on hyvä keino rauhoittaa lasta ja samalla antaa lapselle jakamattoman 

huomion hetkiä (Pusa & Tuovinen 2020, 7–8). Huomasin aivan selkeästi, kuinka 

koskettaminen rauhoitti lapsia ja kuinka he keskittyivät tunnustelemaan kuvitukseni 

jälkiä selässään. Itsellenikin jäi spontaanista yhteisestä aidon läsnäolon hetkestä 

hyvä mieli ja koen, että tällaiset hetket vahvistavat yhteyttä lasten ja minun välillä.  

Rauhoittumisen ja läsnäolon lisäksi yhteinen hetkemme antoi lapsille kokemuksen 

yhteisöllisyydestä. Myönteinen kosketus aikuisilta ja toisilta lapsilta kertoo lapselle 

siitä, että hän on tärkeä osa ryhmää ja hänellä on siinä oma paikkansa (Tuovinen 

2014, 106). Hetkessä mukana olleista lapsista kaksi tuntee toisensa jo pitemmältä 

ajalta, mutta kolmas lapsi on aloittanut vasta syksyllä esiopetusryhmässämme ja 

siksi hänen kannaltaan hetki oli erityisen tärkeä. Tuovisen (2014, 106) mukaan tois-

tuvat positiiviset kokemukset yhteisöllisyydestä ja ryhmässä toimimisesta helpotta-

vat lasta löytämään oman paikkansa ryhmässä. Myönteinen kosketus myös lisää 

luottamusta toisiin ja se rohkaisee arempiakin lapsia ottamaan kontaktia toisiin lap-

siin ja aikuisiin.  

Työskentely lasten kanssa on usein hektistä, joten siksi on tärkeää tarttua tällaisiin 

aitoihin, kiireettömiin läsnäolon hetkiin aina kun mahdollista. Se, että pystyn työssäni 

kiireettömästi pysähtymään lapsen äärelle ja siten viestimään lapselle hänen tär-

keydestään ja arvokkuudestaan, ei ole aina itsestäänselvyys. Kiire ja hektisyys nä-

kyy monella perheellä myös kotona ja siksi halusin kohdistaa Satuhieronta tutuksi-
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vihkosen juurikin lapsen kotiväelle. Olisi tärkeää, että kiireiden keskellä todella py-

sähdyttäisi miettimään aidon läsnäolon merkitystä lapsen hyvinvoinnille ja lapsen ja 

vanhemman väliselle suhteelle. Vaikka myönteinen kosketus ja läsnäolo olisivatkin 

jo vahvasti osa perheen arkea, ei niitä ole koskaan liikaa. Satuhieronta voi olla uusi 

tapa antaa lapselle tärkeitä jakamattoman huomion hetkiä.  

Koen, että satuhieronnan tavoitteet vastaavat hyvin oman työni ohjenuoran eli Var-

haiskasvatussuunnitelman perusteiden määräyksiä ja arvoja. Varhaiskasvatus-

suunnitelman perusteissa (2018, 8, 20, 23) nimittäin kerrotaan, että myönteinen kos-

ketus yhdistettynä vastavuoroiseen ja kunnioittavaan vuorovaikutukseen sekä lä-

heisyyteen antavat perustan lapsen hyvälle hoidolle ja huolenpidolle. Lisäksi var-

haiskasvatussuunnitelman perusteiden mukaan varhaiskasvatus perustuu käsityk-

seen lapsuuden itseisarvosta, mikä tarkoittaa sitä, että jokainen lapsi on ainutlaatui-

nen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Se on myös lapsen oikeutta tulla kuul-

luksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi omana itsenään sekä yhtei-

sönsä jäsenenä. Edellä mainitut asiat kuuluvat satuhieronnan myönteisiin vaikutuk-

siin, sillä Tuovisen (2018, 12–13) mukaan satuhierontaa antaa lapselle juuri arvok-

kuuden sekä nähdyksi ja kuulluksi tulemisen kokemuksia, jakamattoman huomion 

ja läsnäolon hetkiä ja lisäksi vahvistaa lapsen luottamus- ja kiintymyssuhteita.  

Toivon, että tekemäni materiaalivihkonen innostaisi vanhempia etsimään lisää tie-

toa satuhieronnasta, arvostamaan entistä enemmän levollisia läsnäolon hetkiä lap-

sen kanssa sekä huomaamaan satuhieronnan positiivisia vaikutuksia myös itses-

sään. Tuovisen (2014, 122–124) mukaan satuhieronta antaa voimaa ja jaksamista 

aikuisillekin: rauhoittumisen hetket ovat kiireisen arjen keskellä tärkeitä myös aikui-

selle. Kun aikuinen tekee satuhierontaa lapselle, hän kokee itsekin myönteisen kos-

ketuksen vaikutukset. Se rauhoittaa, laskee verenpainetta ja sydämen sykettä sekä 

mahdollistaa aidon läsnäolon hierontahetkessä. Aikuisen rauhallinen ja rentoutunut 

olo peilautuu lapsen käytökseen myönteisesti ja se voi katkaista esimerkiksi kii-

reestä johtuvan levottomuuden kierteen. Satuhieronta voi toimia ikään kuin muistu-

tuksena vanhemmille siitä, että on tärkeää pitää huolta myös omasta hyvinvoinnista. 

Kun aikuinen voi hyvin, hän pystyy levittämään hyvää oloa myös ympärilleen.  
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Ennen kehittämistehtävän tekemistä satuhieronta oli käsitteenä minulle tuttu ja tie-

sin, kuinka sitä toteutetaan. Olin tietoinen satuhieronnan rauhoittavasta vaikutuk-

sesta, mutta en ollut perehtynyt sen muihin myönteisiin vaikutuksiin. Pusa & Tuovi-

nen (2020, 7) kertovat, että satuhieronnassa yhdistyy kaksi lapsen kasvun ja kehi-

tyksen kannalta oleellista asiaa, sadut ja myönteinen kosketus. Kun perehdyin nii-

den positiivisiin vaikutuksiin, avautui satuhieronta minulle aivan uudella tavalla. Uu-

den oppiminen on innostanut käyttämään satuhierontaa omassa työssäni aktiivi-

semmin ja nyt kun asioiden syy-seuraussuhteet ovat selkeästi tiedossa, osaa myön-

teistä kosketusta hyödyntää vielä entistä paremmin lasten kanssa. 

Kehittämistehtävä prosessina on ollut siis opettavainen ja innostanut ottamaan opit-

tuja asioita käyttöön työni arjessa. Koen, että onnistuin aiheen valinnassa, vaikka 

sen keksiminen tuotti aluksi haasteita. Halusin aiheen, jonka tekeminen olisi antoi-

saa ja josta olisi konkreettista hyötyä itselleni sekä muille. Satuhierontahetki lasten 

kanssa herätti kiinnostuksen Satuhieronta-menetelmää kohtaan, jonka jälkeen läh-

din työstämään ajatusta satuhieronnasta kehittämistehtävän aiheena. Aiheen rajaus 

onnistui suhteellisen helposti ja päätin kohdistaa kehittämistehtävän nimenomaan 

lasten vanhemmille. Kirjoittamisprosessini oli suhteellisen nopea ja kun teoriaosuus 

oli kasassa, kokosin sen perusteella Satuhieronta tutuksi-materiaalivihkosen. Valit-

sin vihkosen satuhieronnat itse, mutta jälkikäteen ajateltuna olisin voinut käyttää nii-

den valinnassa lasten apua. Olisin voinut testata eri satuhierontoja lapsille ja poimia 

vihkoseen ne, jotka saivat lapsilta eniten myönteistä palautetta.  

Tutkimusmenetelmänä kirjallisuuskatsaus oli mieleinen, koska sain rauhassa pe-

rehtyä aiheen teoriaan ja keskittyä sopivan kirjallisuuden löytämiseen, eikä empiiri-

selle osalle ei ollut tarvetta. Minulle tuli yllätyksenä se, kuinka aikaa vievä prosessi 

kehittämistehtävä kokonaisuudessaan oli. Oman jaksamisen kannalta olisin voinut 

lähteä työstämään teoriaosuutta jo aiemmin, mutta toisaalta tiesin sen, että pystyn 

parhaiten tuottamaan tekstiä silloin kun tiedän ettei aikaa ole loputtoman paljon. Ke-

hittämistehtävä prosessina oli ajoittain raskas, mutta vastaavasti erittäin antoisa ja 

ajatuksia herättävä. 
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