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Keränen, Virve, Multisided touch in preschools' relations—Stories from the
everyday life of early childhood education and care
University of Oulu Graduate School; University of Oulu, Faculty of Education
Acta Univ. Oul. E 209, 2022
University of Oulu, P.O. Box 8000, FI-90014 University of Oulu, Finland

Abstract

This study focuses on touch in preschools’ relations. Relations in this study are understood as
relations between the humans and the world. In these relations touch has a meaningful role. The
research question is: How is touch shaped in preschools’ relations?

The meaning of touch for being a human has been acknowledged, but less is known about what
comes to exist through touch in the relations of preschools. This study aims to deepen existing
understanding of touch as multisided, created in and creating relations in the everyday life of
preschools.

The study is located in the fields of childhood research and teacher research and its theoretical
approach is in line with the philosophy of embodiment and narrativity. Philosophy of embodiment
is reflected mainly through the writings of Maurice Merleau-Ponty. In addition, the feminist
theories of embodiment and touch have inspired the study. Narrativity is understood holistically,
which means that besides verbal stories, also the embodied ways to narrate are seen as meaningful.
The data was collected in 2015–2018 in Finnish preschools and consists of group discussions with
early childhood educators and video recordings.

The results show that touch in the relations of preschools is multisided. On the one hand, touch
is shaped in the situations of everyday life. On the other hand, touch is intentionally used to set
boundaries and touch itself has boundaries. The touch cultures in preschools are shaped in
intertwining of relations where situation and intention are meaningful. In these relations the past
experiences of touch are always present.

The study challenges the traditional “good touch—bad touch” dichotomy and emphasizes
touch as wider relational phenomena. In addition, the study introduces the concept of love and by
doing so, opens the space for reflection of the role of loving touch in the relations of preschools.

Keywords: early childhood education and care, embodiment, narrative, touch
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Oulun yliopisto, PL 8000, 90014 Oulun yliopisto

Tiivistelmä

Tutkimuksessa tarkastellaan kosketusta päiväkodin suhteissa. Suhteisuus ymmärretään tässä
sekä ihmisten välisenä että laajemmin ihmisten ja maailman välisenä suhteena, jossa kosketuk-
sella on merkittävä rooli. Tutkimuksessa kysytään, miten kosketus rakentuu päiväkodin arjen
suhteissa.

Kosketuksella on osoitettu olevan merkitystä ihmisyydessä, mutta vähemmälle huomiolle on
jäänyt se, mitä tulee olemassa olevaksi kosketuksen kautta päiväkodin arjen suhteissa. Tutki-
muksen tavoitteena onkin syventää ymmärrystä kosketuksesta suhteissa rakentuvana ja suhteita
rakentavana, moniulotteisena ilmiönä kasvatuksessa ja myös laajemmin yhteiskunnassa.

Lapsuuden- ja opettajatutkimuksen alueille paikantuvan tutkimuksen lähtökohdat ovat ruu-
miillisuuden filosofiassa ja kerronnallisessa tutkimuksessa. Ruumiillisuuden filosofiaa tarkastel-
laan erityisesti Maurice Merleau-Pontyn kirjoitusten valossa. Lisäksi tutkimusta ovat inspiroi-
neet feministiset teoriat ruumiillisuudesta ja kosketuksesta. Kerronnallisuus ymmärretään tässä
tutkimuksessa kokonaisvaltaiseksi kerronnaksi, jossa merkitystä on paitsi sanoilla myös ruumiil-
lisella tavalla kertoa. Tutkimusaineisto, joka koostuu videoaineistosta ja päiväkotien työntekijöi-
den kanssa käydyistä ryhmäkeskusteluista, on koottu vuosien 2015–2018 aikana.

Tutkimustulokset osoittavat, että kosketus päiväkodin suhteissa on moniulotteinen ilmiö.
Kosketus syntyy arjen hetkissä, spontaanina tapana tavoitella yhteyttä toiseen. Toisaalta taas
kosketus on intentionaalinen: sillä pyritään rajoittamaan, mutta kosketusta myös rajoitetaan. Päi-
väkodin kosketuskulttuuri rakentuu suhteiden punoutumana, jossa merkityksellistä on hetkelli-
syys ja intentio. Siinä ovat aina läsnä koskevien ja kosketettavien aiemmat kokemukset koske-
tuksesta.

Tutkimus haastaa perinteisen hyvä-paha-kosketus–dikotomian sijaan pohtimaan kosketusta
laajemmin suhteisena ilmiönä. Lisäksi se nostaa esiin rakkauden osana päiväkotien kosketus-
kulttuuria. Näin avataan keskustelu siitä, mitä rakastava kosketus päiväkodin suhteissa saa
aikaan.

Asiasanat: kerronnallisuus, kosketus, ruumiillisuus, varhaiskasvatus
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1 Johdanto: Kosketuksia 

Tässä tutkimuksessa tarkastelen kosketusta ihmisten ja maailman välissä 

tapahtuvana ilmiönä varhaiskasvatuksen kontekstissa. Ihmisten välisessä 

kosketuksessa, kuten minä sen ymmärrän, on kyse suhteisuudesta: ruumiin 

suhteesta toiseen ruumiiseen ja maailmaan (Merleau-Ponty, 1962). Näin 

tutkimukseni osallistuu suhteisuudesta käytävään teoreettiseen keskusteluun 

tuomalla esiin kosketuksen merkityksen varhaiskasvatuksen suhteissa. Kosketus 

on tässä tutkimuksessa silitystä, hipaisuja, lyöntejä, suukkoja, halauksia ja käsistä 

kiinni pitämistä. Se on kuitenkin myös hetkiä, joissa ihojen välistä kosketusta ei ole 

– hetkiä, joissa ruumiiden väliin jää koskemattomuuden tila, mutta jotka 

koskettavat silti. 

Ajatus kosketuksen tutkimukseen syntyi kesällä 2015, kun luin 

kulttuuriantropologi Taina Kinnusen kirjoittaman kirjan: Vahvat yksin, heikot 

sylityksin – Otteita suomalaisesta kosketuskulttuurista (2013). Kirja sai minut 

pohtimaan kosketusta osana silloista lastentarhanopettajan (nykyisin 

varhaiskasvatuksen opettaja) työtäni: Mitä kosketus varhaiskasvatuksessa 

tarkoittaa? Mitä kosketus saa varhaiskasvatuksen suhteissa aikaan? 

Työskennellessäni lastentarhanopettajana huomasin usein jääväni pohtimaan 

kosketusta, pyyntöjä olla kosketuksessa ja koskettamatta jättämisiä. Toisinaan 

kosketus loi minun ja lapsen välille hetkiä, joihin kenelläkään muulla ei ollut tilaa 

tulla. Toisinaan taas kosketus toi yhteen suuren joukon päiväkodin pihalla: käsi 

kädessä kerrotut kuulumiset muodostuivat tavaksi olla ja jakaa siinä hetkessä 

tärkeitä asioita yhdessä toisten kanssa. Oli myös hetkiä, jolloin lapsi kavahti 

minusta kauemmas, ja hetkiä, jolloin kosketukseni ei lohduttanutkaan. Nämä hetket 

saivat minut pohtimaan kosketuksen ja koskemattomuuden merkitystä. Pohdintaa 

tein luottaen ruumiin tietooni, sillä muuta tietoa minulla ei ollut. 

Ruumiin tieto on tutkimukseni teoreettinen lähtökohta. Nojaan ranskalaisen 

filosofin Maurice Merleau-Pontyn ruumiillisuuden filosofiaan. Sen lisäksi olen 

saanut inspiraatiota erityisesti Erin Manningin feministisistä teorioista, jotka 

koskevat ruumiillisuutta ja kosketusta. Ruumiillisuuden filosofiassa maailmaan 

suuntaudutaan omasta ruumiista käsin ja kosketus on yksi tapa tutkia, havainnoida 

ja tehdä selkoa maailmasta (Merleau-Ponty, 1962). Toisin sanoen ruumis on 

kosketuksen paikka ja lähtökohta. Feministiset teoriat puolestaan tarkastelevat 

ruumiillisuutta laajemmin konstruktiona, ja merkittäväksi kysymykseksi näissä 

teorioissa nousee, mitä ruumis voi tehdä (Manning, 2007). Varhaiskasvatuksen 

suhteissa ruumiillisuudella ja kosketuksella on merkittävä roolinsa: niiden kautta 
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kasvattajat 1  ja lapset opettelevat itseään, maailmaa ja toisia ihmisiä tuossa 

maailmassa. 

Yleisemmällä tasolla kosketuksen merkityksellisyydestä kertovat myös 

lukemattomat laulut ja runot, joiden keskiössä kosketus on. Lingvistit Lakoff ja 

Johnson (2003) kirjoittavat, miten metaforat ammentavat voimansa ruumiillisista 

kokemuksista ja näin niiden kautta voidaan myös tuntea ja kokea. Kosketuksen 

metaforat esimerkiksi koskettavasta runosta tai ”ihon alle” menneestä näytelmästä 

kertovat siitä, että teos on tehnyt vaikutuksen ja säväyttänyt. Metaforat kuvaavat 

kosketuksen olemusta sekä sitä, miten kosketus herättää ja saa aikaan tunteita ja 

muistoja. 

Myös tutkimuksissa on melko yksiselitteisesti todettu, että kosketuksella on 

voimaa ja merkitystä ihmisyydessä (esim. Classen, 2005; Field, 2001; Howes, 

2005). Siitä huolimatta kosketuksen tutkiminen on jäänyt yllättävän vähälle 

huomiolle (Kinnunen, 2013). Kinnusen mukaan tämä kosketusaistin väheksyminen 

pohjaa Aristoteleen aistijärjestykseen, jossa näkö, kuulo ja haju ovat ihmisen 

ensisijaisia aisteja – miehisiä ja älyllisiä. Tunto eli kosketus ja maku sen sijaan ovat 

Aristoteleen aistijärjestyksessä naisellisia ja primitiivisiä – toissijaisia, voisi jopa 

sanoa (Kinnunen, 2013). Vähäistä kosketustutkimusta on selitetty myös sillä, että 

kosketus on luonteeltaan yksityinen ja henkilökohtainen ja tämä tekee siitä 

vaikeasti mitattavissa ja todennettavissa olevan ilmiön (Hertenstein, Verkamp, 

Kerestes & Holmes, 2006).  

Ensimmäisiä kosketusta sivuavia tutkimuksia olivat Harlow’n shokeeraavat 

apinakokeet 1950-luvulla. Apinakokeissa Harlow ja Zimmerman (1959) erottivat 

vastasyntyneet poikaset äidistään ja muista apinoista. Apinanpoikaset laitettiin 

häkkiin, jossa heillä oli seuranaan tuttipulloilla varustetut raudasta ja johdoista 

kyhätty ”emo” sekä kankaalla päällystetty ”emo”, jonka sisään oli asennettu 

hehkulamppu lämpöä antamaan (Harlow & Zimmerman, 1959). Tällä asetelmalla 

Harlow kollegoineen halusi selvittää, kumpaan emoon apinat kiintyvät. Haraway 

(2005) kuvaa tuloksia hätkähdyttäviksi: apinat tarrautuivat lähes pakonomaisesti 

kiinni pehmeään emoon. Tällä raa’alla kokeella Harlow tutkijoineen tuli 

osoittaneeksi, että kasvuun ja hyvinvointiin tarvitaan muutakin kuin ravintoa – 

toisin kuin tuohon aikaan ajateltiin. Rakkaustohtoriksikin nimetty Harlow osoitti, 

 
1 Varhaiskasvatuksen kentällä käydään keskustelua siitä, millä käsitteellä päiväkodin henkilöstöstä tulisi 
puhua. Erityisesti kosketuksen näkökulmasta merkityksellistä on suhde, joka kosketettavien välille 
syntyy. Päiväkodissa aikuisen ja lapsen välillä on kysymys kasvatussuhteesta, joten on perustelua 
käyttää sanaa kasvattaja kuvaamaan päiväkodin työntekijöitä. Kasvatussuhde sisältää ajatuksen 
kasvattajalla olevasta eettisestä ulottuvuudesta lasta kohtaan. 
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mikä merkitys kosketuksella on kasvulle ja hyvinvoinnille (Kinnunen, 2013). 

Hieman myöhemmin antropologi Ashley Montagu (1971) totesi Harlow’n 

suuntaisesti, että ilman kosketusta ja sen aikaansaamaa aistillista kokemusta 

olemassa olemisesta vauvat voivat kuolla, vaikka heidän biologiset tarpeensa 

olisikin täytetty. Kosketus onkin ensimmäinen aisti, joka vauvalla syntyessään 

syttyy, ja viimeinen, joka sitten aikanaan sammuu (Fulkerson, 2014). Näin ollen 

myös fysiologisesta näkökulmasta katsottuna kosketus on elinehto: se välittää 

tietoa esimerkiksi kivusta ja lämpötilasta ja toimii myös viestin välittäjänä ihmisten 

ja maailman välillä (Paterson, 2007). 

Tutkimuksessani tarkastelen kosketusta päiväkodin suhteissa lasten välisistä 

kosketuksista kertovan videoaineiston sekä päiväkotien kasvattajien kanssa 

käytyjen ryhmäkeskustelujen avulla. Tavoitteena on syventää ymmärrystä 

kosketuksesta suhteissa rakentuvana ja suhteita rakentavana, moniulotteisena 

ilmiönä varhaiskasvatuksessa sekä myös laajemmin yhteiskunnassa. 

Tätä yhteenveto-osaa kirjoittaessani maailma muuttui radikaalisti covid-19-

viruksen aiheuttaman pandemian vuoksi. Keväällä 2020 lähes koko maailma 

sulkeutui sen toivossa, että ihmisten fyysinen etäisyys toisistaan estäisi virusta 

leviämästä. Päiväkodit sulkivat ovensa niiltä lapsilta, joiden vanhemmat pystyivät 

työskentelemään kotona. Päiväkodeissa kasvattajat pukeutuivat maskeihin ja 

rajoittivat oman lapsiryhmänsä ulkopuoliset kontaktit minimiin; esimerkiksi 

vanhemmat eivät saaneet tulla päiväkodin eteistä pidemmälle. Hetkessä 

päiväkodeista tuli ihmiskontakteja vältteleviä ja rajoittavia paikkoja, joissa lapset 

asetettiin olemaan ennemmin sääntöjen ja rajoitusten kohteina kuin aktiivisina 

toimijoina pandemian keskellä (Hilppö, Raunio, Rajala & Lipponen, 2020). Lapset 

olivat kuitenkin melko kekseliäitä rajoituksista huolimatta: metsät ja puistot 

täyttyivät toisiaan tapaavista lapsista ja nuorista, ja kotona leikkeihin mukaan pääsi 

koko perhe (Hilppö ym., 2020; Kallionpää, 2020). Toki on myös tiedostettava, että 

oli sellaisiakin lapsia ja nuoria, joille päiväkotien ja koulujen sulkeminen aiheutti 

surua, pelkoa ja huolta selviytymisestä. 

Tämä poikkeuksellinen aika on osoittanut, että kosketuksen tutkiminen myös 

varhaiskasvatuksen arjessa on perusteltua. Lapset ja aikuiset tulevat päiväkotiin 

kukin omista kosketuksen lähtökohdistaan: enemmän tai vähemmän kosketettuina, 

rakastettuina tai laiminlyötyinä. Näin ollen on tärkeää ymmärtää, miten ja 

millaiseksi kosketus muotoutuu päiväkodin suhteissa. Tätä tietoa tutkimukseni 

pyrkii tuottamaan. 
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1.1 Kosketus opetus- ja kasvatuskontekstien tutkimuksissa 

Kosketus tutkimuksien fokuksena on jäänyt vähemmälle huomiolle, vaikkakin sitä 

on tutkittu joissain määrin jo vuosikymmenten ajan. Psykologisissa tutkimuksissa 

kosketuksen merkitystä on pyritty selittämään ja ymmärtämään kommunikoinnin 

keinona ihmisten välillä (esim. Jones & Yarbrough, 1985; Gallace & Spence, 2010;) 

ja osana aikuisten välisiä suhteita (esim. Guerrero & Andersen, 1991; Hertenstein, 

2011; Heslin & Alper, 1983; Thompson & Hampton, 2011). Neurotieteellisissä 

tutkimuksissa kosketuksella on todettu olevan vaikutusta ihmisen käyttäytymiseen, 

ja näissä tutkimuksissa kosketus paikantuu ihmisen biologisiin, neuropsykologisiin 

ja geneettisiin tekijöihin (esim. Hsiao, 2011; Poole, Lechner & Lewin, 2011).  

Tutkimuksissa, joissa kosketusta on tarkasteltu perheen välisessä 

vuorovaikutuksessa, kosketuksen on todettu olevan rakkautta ja kiintymistä 

osoittavaa (esim. Goodwin & Cekaite, 2018; Mondana, Monteiro & Tekin, 2020), 

mutta myös kontrollointiin ja hallintaan liittyvää (esim. Cekaite, Keisanen, 

Rauniomaa & Siitonen, 2021; Goodwin & Cekaite, 2018). Vauvan ja hoivaajan 

välillä kosketuksen on todettu olevan tunnepitoista kommunikaatiota, jossa 

hoivaajan tunteet, positiiviset ja negatiiviset, välittyvät vauvaan kosketuksen kautta 

(Hertenstein, ym. 2006). Huomio on tärkeä, sillä kosketus on lapselle elinehto 

(Field, 2001). Lapsuudessa koetut ja opitut kosketukset luovat perustan koko 

myöhemmälle elämälle (Hertenstein, ym. 2006), minkä vuoksi kosketuksen 

tutkiminen osana lapsuutta ja lapsuuteen liittyvissä opetus- ja 

kasvatuskonteksteissa on merkityksellistä. 

Aiempi kasvatus- ja opetuskontekstiin paikantuva tutkimus kosketuksesta 

painottuu enimmäkseen aikuisen ja lapsen väliseen kosketukseen (esim. 

Andrzejewski & Davis, 2008; Berghner & Cekaite, 2018; Cekaite & Berghner, 

2018; Golden 2004; Hedlin, Åberg & Johansson, 2018), kun taas kosketuksen 

tutkiminen lasten välisissä suhteissa on vähäistä (Cigales, Field, Hossain, Pelaez-

Nogueras & Gewirts, 1996; Ekström & Cekaite, 2020; Fleck & Chavajay, 2009). 

Niin ikään kouluissa oppilaiden välistä kosketustutkimusta on niukasti (Karvonen, 

Heinonen, Tainio, Routarinne & Ahlholm, 2018). Joissakin tutkimuksessa 

kosketusta on tarkasteltu osana opettajankoulutusta (Johansson, Hedlin & Åberg, 

2018; Johansson, Åberg & Hedlin, 2020). 

Koulukonteksteihin paikantuva tutkimus on tarkastellut muistoja opettajan 

kosketuksesta (Karvonen, ym, 2018; Uitto, 2011; Uitto & Estola, 2009) sekä 

kosketusta pedagogisen vuorovaikutuksen näkökulmasta opettajan ja oppilaan 

välillä (Heinonen, Karvonen & Tainio, 2020; Routarinne, Heinonen, Karvonen, 
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Tainio & Ahlholm, 2020). Kosketusta opetus- ja kasvatuskonteksteissa on 

tarkasteltu myös sukupuolittuneena käytänteenä sekä tällaisia käytänteitä 

tuottavana ilmiönä (Keränen & Ylitapio-Mäntylä, 2019; Tainio, Heinonen, 

Karvonen & Routarinne, 2019). 

Vuorovaikutustutkimuksissa kosketus on käsitteellistetty fyysiseksi 

vuorovaikutukseksi (Fleck & Chavajay, 2009) ja ihmiskontaktiksi (Andrzejewski 

& Davis, 2008). Fleckin ja Chavajayn (2009) päiväkotihavaintoihin pohjautuvassa 

tutkimuksessa fyysisen vuorovaikutuksen tehtäväksi on määritelty esimerkiksi 

auttaminen, ohjaaminen ja kiintymyksen osoittaminen. Lisäksi tutkimuksissa on 

havaittu, että aikuisen kosketuksen tehtävänä päiväkodissa on lohduttaa, 

kontrolloida ja opettaa lasta (Berghner & Cekaite, 2018). Tapoja, joilla näitä 

kosketuksen tehtäviä saavutetaan, on tunnistettu olevan esimerkiksi halaaminen, 

silittäminen, kädestä kiinni pitäminen ja syliin nostaminen (Burdelski, 2020).   

Koulukontekstissa tehdyssä tutkimuksessa (Andrzejewski & Davis, 2008) 

ihmiskontakti (human contact) on yhteyden tavoittamista sekä fyysisesti että 

psyykkisesti. Andrzejewskin ja Davisin (2008) tutkimuksessa tarkasteltiin 

opettajan vuorovaikutusta suhteessa oppilaisiin koulussa, jossa kosketus oli 

tunnistettu riskialttiiksi toiminnaksi. Riskialttiiksi toiminnaksi kosketuksen tekee 

siihen liitetty seksuaalisuuden leima, mutta kuten tutkimuksessa todetaan, opettajat 

koskettavat lapsia, sillä se on luonteva tapa olla kontaktissa toisten kanssa. 

Riskialttiin luonteensa vuoksi opettajat joutuvat kuitenkin jatkuvasti pohtimaan, 

onko koskettaminen sopivaa vai ei (Andrzejewski & Davis, 2008). 

Myös Piper ja Smith (2003) tunnistivat jo vuosituhannen alussa, että kosketus 

nähdään riskinä erityisesti niissä konteksteissa, joissa työskennellään lasten ja 

nuorten parissa. Piper (2014) puhuu moraalisesta paniikista, joka liittyy ennen 

muuta pelkoon lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä ja väkivallasta lapsia kohtaan. 

Piper ja Smith (2003) kuvaavat tutkimuksessaan, miten erityisesti Isossa-

Britanniassa kasvatus- ja opetusympäristöistä oli muodostumassa paikkoja, joissa 

lapsia ei kosketeta (no touch -zone) moraalisen paniikin vuoksi. Myös esimerkiksi 

Uudessa-Seelannissa lapsen ja opettajan välinen kosketus nähdään ongelmallisena 

(Burke & Duncan, 2016). Amerikkalainen Johnson (2000) puolestaan kuvaa 

kirjassaan, kuinka hän miespuolisena lastentarhanopettajana leimautui 

potentiaaliseksi pedofiiliksi eikä näin voinut enää jatkaa työtään päiväkodissa. 

Pelkoa lasten vahingoittamisesta ei pidä vähätellä, koska kosketus voi olla 

myös epäkunnioittavaa ja väkivaltaista (Bergher & Cekaite, 2018). Tutkijat ovat 

kuitenkin kyseenalaistaneet moraalisen paniikin aikaansaaman koskemattomuuden 

kulttuurin. He vetoavat siihen, että kosketuksella on voimaa ja vaikutusta lapsen 
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hyvään kasvuun ja kehitykseen (Svinth, 2018), sekä siihen, että loppujen lopuksi 

vain pieni osa lapsen kaltoinkohtelusta tapahtuu kasvatus- ja opetusalan 

ammattilaisten taholta (Tobin, 1997). Piper (2014) peräänkuuluttaakin luottamusta 

kasvatusalan ammattilaisia kohtaan epäilyjen ja pelon sijaan. 

Suomessa vastaavanlaista moraalista paniikkia kosketuksen suhteen kasvatus- 

ja opetusalalla ei – ainakaan toistaiseksi – ole ilmennyt, vaikka kosketukseen 

suhtaudutaan täälläkin varsin jännitteisesti. Tästä jännitteestä kertoo esimerkiksi 

opetusalan eettisen neuvottelukunnan kannanotto fyysisestä vuorovaikutuksesta 

kouluympäristössä (Opetusalan ammattijärjestö, 2015). Kannanotossa tunnistetaan, 

että fyysinen vuorovaikutus kuuluu kouluun, mutta todetaan myös, 

että ”positiivista ilmapiiriä luodaan ennen kaikkea ystävällisin katsein ja elein” 

(Opetusalan ammattijärjestö, 2015). Kannanotossa kosketus on hyväksyttyä silloin, 

kun se on kaikille sopivaa: sekä kosketettaville että muulle ympäristölle. 

Opettajalla on kuitenkin oikeus poistaa häiritsevä oppilas luokasta fyysisiä keinoja 

käyttäen, jolloin lupaa fyysiseen kontaktiin ei oppilaalta kannanoton mukaan 

tarvita. Toisaalta kannanotossa siis tunnistetaan se, että kosketuksen on oltava 

molemmin puolin kunnioittavaa, mutta toisaalta opettaja voi tarpeen tullen rikkoa 

oppilaan itsemääräämisoikeutta omaan kehoonsa. Kannanotto todentaakin 

tutkimuksessa tehtyä huomiota siitä, miten lasten on koulussa ansaittava 

koskemattomuus sekä myös kunnioittava kosketus opettajan taholta (MacLure, 

Jones, Holmes & MacRae, 2012). 

Ruotsalaisessa tutkimuksessa varhaiskasvatuksen opiskelijoiden näkemyksistä 

kosketuksesta kävi ilmi, että opiskelijoilla ei ole tietoa kosketuksesta eikä siitä 

puhuta koulutuksessa (Johansson & Hedlin, 2018). Näyttää siltä, että myöskään 

suomalaisten yliopistojen opetussuunnitelmissa kosketus ja ruumiillisuus eivät 

esiinny ainakaan kurssien nimissä. Tämä saattaa osittain selittää sitä, miksi 

kosketus kasvatus- ja opetusalalla on edelleenkin varsin jännitteinen ilmiö. 

Kosketuksen jännitteisyyttä saattaa selittää myös katsaus kosketuksen historiaan 

suomalaisessa koulujärjestelmässä. Tukistamiset, sormille lyömiset ja niskasta 

nostamiset olivat opettajan keinoja pitää yllä kuria ja järjestystä, kuvaa tutkimus, 

jossa tarkasteltiin muistoja opettajan kosketuksesta (Karvonen ym., 2018). Toki 

myös toisenlaisia muistoja opettajan koskettamisesta on: opettajan lämmin silitys 

on saanut oppilaan kyyneliin kosketuksen kaipuusta, Kinnunen (2013) kuvaa 

kirjassaan. Kosketuksella on siis ollut merkittävä rooli opettaja–oppilassuhteissa jo 

pitkään. 

Kiinnostavaa kuitenkin on, että pahoinpitelyä muistuttavat kurinpidolliset 

keinot koulussa ovat olleet hyväksyttyjä – huolimatta vuonna 1914 voimaan 
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astuneesta laista, jossa ruumiillinen kuritus kiellettiin opettajilta (Rantala, 2013). 

Jännitteinen suhtautuminen kosketukseen näyttääkin vallanneen kasvatusalaa vasta 

kauan sen jälkeen, kun lasten ruumiillinen kuritus kiellettiin myös vanhemmilta 

vuonna 1984 säädetyssä lastensuojelulaissa (Karvonen ym., 2018). 

Merkille pantavaa on, että kosketuksen suhteen kieltoja ja sääntöjä tehdään 

aina aikuisten taholta; lasten ääntä ja näkökulmaa ei huomioida (Piper & Stronach, 

2008). Myös kasvatuksen konteksteissa tehdyissä tutkimuksissa kosketusta on 

usein tarkasteltu pelkästään aikuisten näkökulmasta esimerkiksi haastattelemalla 

työntekijöitä (Ekström & Cekaite, 2020). Näissä tutkimuksissa huomio on 

painottunut siihen, millainen kosketus osana kasvatusta on sopivaa ja millainen ei 

(Ekström & Cekaite, 2020). 

Kosketuksesta lasten välisissä suhteissa kertova vähäinen tutkimus on todennut, 

että lasten iällä on vaikutusta siihen, miten lapset koskettavat toisiaan (Fleck & 

Chavajay, 2009). Cigales kollegoineen (1996) päätyi samansuuntaisiin tuloksiin 

päiväkodeissa tehdyissä havainnoissaan. Uudemmassa tutkimuksessa lasten 

välisestä kosketuksesta päiväkodissa havaittiin, että kosketus lasten välisissä 

suhteissa on sekä kontrolloivaa että kiintymystä osoittavaa (Ekström & Cekaite, 

2020). Ekström ja Cekaite peräänkuuluttavatkin tutkimuksessaan kosketuksen 

huomioimista merkittävänä osana lasten vertaissuhteita. On myös muistettava, että 

lasten vertaissuhteissa ovat aina läsnä myös päiväkodin aikuiset: kosketusta ei pidä 

ajatella vain lasten välisenä tai aikuisten ja lasten välisenä, vaan kosketuskulttuuria 

rakentavat aikuiset ja lapset yhdessä (Ekström & Cekaite, 2020). 

Ekström ja Cekaite (2020) muistuttavat, että lapset havainnoivat ja oppivat 

kosketuskäytäntöjä paitsi vertaissuhteissa myös vuorovaikutuksessa aikuisten 

kanssa. Tutkimuksissa on havaittu, että aikuiset eli sekä vanhemmat että kasvatus- 

ja opetusalan ammattilaiset kontrolloivat lapsia koskettamalla (Berghner & Cekaite, 

2018; Cekaite, 2010, 2016; Cekaite & Berghner, 2018; Goodwin, 2006). 

Kontrolloinnin tavoitteena on ohjata lapsia ja saada heidät toimimaan toisin, mutta 

myös pitää lapset turvassa. Tällöin kontrolloivaa kosketusta ei pidä ajatella 

pelkästään kurinpidollisena keinona vaan myös kiintymystä osoittavana eleenä 

(Cekaite & Berghner, 2018). Huomio on tärkeä, sillä rakkaudellinen ja 

kiintymyksellinen kosketus kertoo ja opettaa lapsille, että he ovat rakastettuja ja 

kiintymyksen arvoisia. Näin he oppivat myös itse koskettamaan rakastavasti 

(Hansen, 2007; Keränen & Lanas, 2021). 

Kaikki edellä mainittu monitieteinen tutkimus korostaa kosketuksen 

merkitystä ihmisyydessä. Kosketus on vuorovaikutteinen ilmiö, jolla esimerkiksi 

välitetään tunnetta ja kontrolloidaan, ja joka voidaan toivottaa tervetulleeksi tai 
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vastaavasti sitä voidaan pyrkiä välttämään (Burdelski, Tainio & Routarinne, 2020). 

Kun vuorovaikutustutkimus on kattavasti kuvannut kosketuksen tapoja, 

merkityksiä ja normeja, tässä tutkimuksessa tarkastelen kosketusta suhteisena 

ilmiönä. Kosketuksen suhteisuudessa, kuten minä sen ymmärrän, ei ole pelkästään 

kysymys yksilöistä ja fyysisestä kontaktista toiseen, vaan siitä, miten kosketuksen 

kautta olemme suhteissa myös aikaan, paikkaan, omaan ja toisten ruumiiseen 

(Springgay, 2019).  

1.2 Tutkimuskysymys ja -tavoitteet 

Lapsuuden- ja opettajatutkimuksen alueille paikantuvan väitöskirjani teoreettisena 

tavoitteena on syventää ymmärrystä kosketuksesta suhteissa rakentuvana ja 

suhteita rakentavana, moniulotteisena ilmiönä kasvatuksessa ja myös laajemmin 

yhteiskunnassa. Näin ollen tutkimukseni osallistuu ruumiillisuudesta ja erityisesti 

kosketuksesta ja suhteisuudesta käytävään keskusteluun. 

Metodologisena tavoitteena on syventää ajatusta ruumiista kertomuksien 

tuottajana, kantajana ja kertojana (Hydén, L-C., 2013). Sen lisäksi, että ruumis on 

kertomusten syntypaikka, tutkimukseni metodologisena tavoitteena on kuvata, 

kuinka ruumiit kerrotaan tietynlaisiksi kertomusten kautta (Smith, 2007). Näin 

kertomuksilla on voimaa tuottaa ja luoda lapsista ja päiväkodin työntekijöistä 

kuvaa koskevina ja kosketettavina. Tämä voi avata uusia näkökulmia sekä 

tieteellisiin keskusteluihin että käytännön varhaiskasvatustyöhön – 

yhteiskunnallisia keskusteluja unohtamatta. 

Käytännöllisenä tavoitteena on haastaa kasvatus- ja opetusalalla työskenteleviä 

pohtimaan omia kokemuksiaan kosketuksesta sekä kannustaa heitä miettimään ja 

kehittämään yhdessä työyhteisönsä kosketuskulttuuria. Yhteiskunnallisena 

tavoitteena on tuottaa tietoa varhaiskasvatuksen kosketuksesta, joka on tiukasti 

sidoksissa yhteiskunnallisiin asenteisiin, arvoihin ja mielipiteisiin siitä, kenellä on 

oikeus koskea ja tulla kosketetuksi jo varhaiskasvatuksesta alkaen. 

Tutkimuskysymykset ovat muodostuneet prosessinomaisesti. Aloitin 

kosketuksen tutkimuksen katsomalla päiväkodin arjessa kuvatun videoaineiston 

(ks. Alaluku 3.2.1), minkä jälkeen järjestin kaksi erillistä ryhmäkeskustelua 

yhdessä päiväkodissa kolmen kasvattajan kanssa. Videoaineisto ja kaksi 

ryhmäkeskustelua muodostivat ensimmäisen osajulkaisun aineiston. Seuraavaksi 

pysähdyin lasten kosketusten äärelle videoaineiston mahdollistamana. Prosessin 

viimeisessä vaiheessa pohdin, miten päiväkodin kasvattajat kuvaavat kosketusta: 

miten saa ja miten ei saa koskettaa. Ennen kaikkea pohdin sitä, miten näitä 
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kirjoittamattomia sääntöjä selitetään ja järkeistetään. Näin kuvaan 

väitöstutkimukseni osajulkaisujen kautta kosketusta sekä sitä, miten kosketus 

muotoutuu varhaiskasvatuksen arjen suhteissa. Tutkimusprosessia kuvaan 

Kuviossa 1. Luvussa 3 avaan tarkemmin tutkimuksen toteuttamisen vaiheita. 

 

Kuvio 1. Tutkimusprosessi. 

Tutkimukseni pääkysymyksenä on: Miten kosketus muotoutuu päiväkodin arjen 

suhteissa? Tähän vastaan kolmen osatutkimuksen kautta: 

1. Millaiseksi kosketus muotoutuu kasvattajien kertomuksissa? (ks. Artikkeli I) 

2. Millaisena kosketus näyttäytyy lasten välisissä suhteissa päiväkodin arjessa? 

(ks. Artikkeli II) 

3. Millaisten näkökulmien välillä kasvattajat tasapainoilevat kertoessaan 

kosketuksesta osana työtään? (ks. Artikkeli III) 
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2 Teoreettisia ja metodologisia lähtökohtia: 
Kosketus suhteisena 

Tässä luvussa määrittelen tutkimukseni keskeiset teoreettiset ja metodologiset 

käsitteet, jotka ovat ruumiillisuus, kosketus ja kerronnallisuus. Ensimmäiseksi, 

Alaluvussa 2.1, avaan kosketusta ruumiillisuuden filosofian ja feminististen 

teorioiden valossa. Alaluvussa 2.2 kuvaan kosketuksen suhteisuutta, minkä jälkeen 

Alaluvussa 2.3 avaan kosketusta sukupuolittuneena ilmiönä. Alaluvussa 2.4 

määrittelen tutkimukseni ontoepistemologisia lähtökohtia. 

2.1 Ruumiillisuus kosketuksen lähtökohtana 

Maurice Merleau-Ponty oli ruumiillisuuden fenomenologian uranuurtaja. Hänen 

filosofiansa pohjautuu ajatukseen, jossa ruumis on kokemisen, elämisen ja 

havaintojen lähtökohta. Merleau-Pontyn (1962) mukaan ruumis ei ole irrallaan 

ympäröivästä maailmasta, vaan se on punoutunut tuon maailman kanssa yhteen 

sekä toisiin ruumiisiin siinä (Merleau-Ponty, 1968). Ruumiillisuus on Merleau-

Pontyn (1962) mukaan olemisen ydin ja lähtökohta: ympärillä oleva maailma on 

havaittavissa, tunnettavissa ja aistittavissa ruumiin kautta. Esimerkiksi liike, katse, 

puhe, kuunteleminen ja koskettaminen ovat tapoja saada selvyyttä maailmasta ja 

toisista (Hydén, L-C., 2013; Merleau-Ponty, 1962). Kosketusta Merleau-Ponty 

(1968) pohtii sen dualistisuuden kautta: ruumis on yhtä aikaa koskeva ja kosketettu. 

Päiväkodin suhteiden näkökulmasta kosketuksen dualistisuus tarkoittaa sitä, että 

lapsen ja kasvattajan sekä lasten keskinäisissä kosketuksissa molemmat ovat sekä 

koskevia että kosketettavia. 

Kosketus osana ruumiillisuutta on keskeinen osa havaintoja. Näin ollen sen 

alkupiste paikantuu ruumiiseen ja ruumiillisuuteen: ruumis on kosketettavissa 

oleva, fyysinen materia ja myös itsessään tietävä ja havaitseva (Merleau-Ponty, 

2012). Toinen tärkeä näkökulma ruumiillisuuteen on, että ruumis on myös 

kulttuurisesti rakentuva ja rakennettavissa oleva (Groz, 1994). Feministi Elizabeth 

Groz (1994) kuvaa ruumista rajoilla olevana: ruumis voidaan ymmärtää yhtä aikaa 

julkisena ja yksityisenä, geneettisesti määräytyvänä ja kulttuurisesti rakentuvana, 

psyykkisenä ja sosiaalisena – riippuen niistä teoreettisista lähtökohdista, joista 

ruumista tarkastellaan. Myös kosketus voidaan ymmärtää ja käsitteellistää hyvin 

eri tavoin: lääketieteellinen palpointi suuntautuu tutkittavaan ruumiiseen eri 

lähtökohdista kuin ruumiillisuuden filosofiasta ammentava kosketus (Johnson, 

2016). Tällöin myös kosketuksen dualistisuus asettuu mielenkiintoiseen valoon: 
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palpoidessaan myös lääkäri on kosketettu, vaikka asettuu olemaan lääkärinä, joka 

koskettaa potilasta, vaikkakin kosketus – tai tässä tapauksessa palpointi – onkin 

ensisijaisesti keino havainnoida ja tuottaa tietoa.  

Feministi Erin Manning (2014) ei puolestaan tyydy Merleau-Pontyn 

ajatukseen fenomenologisesta ruumiillisuuden käsityksestä, jossa ruumis on 

subjektiivinen havainnoija. Manningille ruumiillisuudessa on kysymys liikkeestä, 

jossa ruumiit tulevat olemassa olevaksi toisilleen ja jossa kokemukset eivät synny 

subjektiivisesti omasta ruumiista käsin, kuten Merleau-Pontyn filosofiasta voisi 

ymmärtää. Kokemukset maailmasta ja itsestä rakentuvat ja muotoutuvat ruumiiden 

välisissä suhteissa ja niistä aistimuksista, joita liikkeet saavat aikaan (Manning, 

2014; Manning & Massumi, 2014; Todd, 2021). 

2.2 Suhteinen kosketus 

Tutkimuksessani tarkastelen kosketusta suhteisena ilmiönä, jossa keskeistä on 

hetkellisyys (situation) ja intentionaalisuus (intention). Suhteinen kosketus 

rakentuu niissä hetkissä, joissa ruumiit kohtaavat ja tulevat olemassa olevaksi 

toisilleen (Olkowski, 2006). Intentionaalisuudessa puolestaan on kyse ruumiin 

liikkeestä toista kohti.  

Suhteisessa kosketuksessa on siis kyse jaetuista ruumiillisista hetkistä. 

Kosketuksen hetkissä merkitystä on sillä, mitä ruumiit tekevät toisilleen ja 

suhteessa toisiinsa, miten ne resonoivat, ja miltä ne tuntuvat (Hydén, L-C., 2013; 

Manning, 2014). Kuten olemassa oleva empiirinen tutkimus on osoittanut, 

kosketuksella välitetään tunteita, jolloin kosketus voi olla kunnioittavaa ja 

rakastavaa, mutta yhtä lailla se voi olla loukkaavaa, epäkunnioittavaa ja 

väkivaltaista (Berghner & Cekaite, 2018; Hertenstein, Holmes, McCullough & 

Keltner, 2009). Sillä millaista kosketus on ja millaiseksi se tulkitaan, on merkitystä 

sille, minkälaisiksi suhteet kosketuksen kautta rakentuvat (Merleau-Ponty, 1962).  

Kosketuksen kautta ruumiit voivat tulla olemassa olevaksi toisilleen 

esimerkiksi rakastettuna, hoivaajana, hoivaa tarvitsevana, alistettuna, alistajana, 

lyötynä ja lyövänä. Kosketus ei näin ollen ole pelkästään henkilökohtainen teko, 

vaan koskevan ja kosketettavan välillä samanaikaisesti oleva ja tapahtuva. Koskeva 

on kosketettu (Merleau-Ponty, 1968) ja näinä ollen on tärkeää tarkastella kosketusta 

suhteisena ilmiönä.  

Kohtaamisen hetkissä merkitystä on myös sillä, millaisia subjektiivisia 

kokemuksia ja kulttuurisia merkityksiä ruumiista ja ruumiillisuudesta kannetaan 

mukana (Jokinen, Kaskisaari & Husso, 2004). Kosketuksen hetkissä ruumis kantaa 
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mukanaan yksilöllisiä kokemuksia eivätkä ne näin ole yleistettävissä olevia, eikä 

yleistettävyyteen tässä ole tarpeen pyrkiäkään. Esimerkiksi likaisuus voi herättää 

vahvoja yksilöllisiä tunteita ja myös kulttuurisia olettamuksia siitä, millainen 

ruumis on ”oikeanlainen” (ks. myös Douglas, 2000). Likaiseksi koetun ruumiin 

koskettaminen voi tuntua epämiellyttävältä, ja sitä voidaan pyrkiä välttämään oman 

ruumiin vaalimisen vuoksi (Douglas, 2000; ks. myös Twigg, 2000). Hetkessä, jossa 

likainen lapsi ja puhdas kasvattaja kohtaavat, kosketus voi joko rikkoa tai vahvistaa 

suhdetta riippuen siitä, mitä se saa aikaan. Toisaalta taas koskettamatta jättäminen 

voi vahvistaa likaisen ja puhtaan vastakohtaa. Tällöin pohdinta palaa kysymykseen, 

mitä koskemattomuus tekee näissä hetkissä (Ratcliffe, 2008).  

Suhteisen kosketuksen hetkissä olennaista on siis se, mitä kosketuksen ja 

koskemattomuuden kautta tulee olemassa olevaksi, sekä se, millaisen 

subjektiivisen merkityksen ihminen antaa kosketukselle tuossa kohtaamisen 

hetkessä. Näin kosketuksessa ovat yhtä aikaa läsnä yksityinen ja yhteinen 

(Springgay, 2008). Merleau-Pontyn (1962, s. ix) filosofiassa ihminen tietää ja 

havaitsee maailmaa omista lähtökohdistaan käsin. Kosketuksen kokemukset ovat 

subjektiivisia, mikä osin selittänee kosketuksen jännitteisyyttä. Kahden 

koskettavan luomat merkitykset voivat olla ristiriitaisia, koska ne kumpuavat 

kummankin omista lähtökohdista. Esimerkiksi puhdas aikuinen suuntautuu 

kosketukseen eri lähtökohdasta kuin likainen lapsi. Tämän sanottuani on 

korostettava ihon merkitystä ruumiillisuudessa ja suhteisessa kosketuksessa: iho 

verhoaa ruumiin, mutta tämä ei tarkoita sitä, että ruumis loppuisi tai rajoittuisi 

pelkästään ihoon (Ahmed, 2013). Lapsi itsessään ei ole likainen tai aikuinen puhdas; 

heidän ihonsa voivat sitä olla. Se, että ihon voi nähdä, voi poissulkea toisen 

kosketuksen – ja yhtä lailla kutsua kosketukseen. Tämä ajatus vahvistaa Ahmedin 

ja Staceyn (2001) ehdotusta siitä, että kohtaamisen hetkissä ajattelu tapahtuisikin 

ihon kautta ja kanssa sen sijaan, että ihoa ajateltaisiin pelkästään fyysisenä, 

ulkoisena elimenä. 

Hetkellisyyden lisäksi Merleau-Ponty (1962) korostaa filosofiassaan 

intentionaalisuutta, jonka liitän myös suhteiseen kosketukseen. Intentionaalisuus 

tarkoittaa ruumiin kykyä liikkua ja liikkeen kautta suuntautua kohti maailmaa ja 

suhteisuutta (Värri, 2002). Tietoisuus siitä, että ”Minä voin” (Merleau-Ponty, 1962, 

s. 137) eli ruumiillani on mahdollisuuksia ja kykyä kurottautua liikkeellä toista ja 

maailmaa kohti, on kurottautumista kohti suhteisuutta (ks. myös Merleau-Ponty, 

1993). Myös Manning (2007) korostaa liikettä kosketuksessa ja näen näin 

yhtenäisyyttä Merleau-Pontyn intentionaalisuuden ja Manningin (2007, s. 134) 

esittämän kysymyksen ”mitä ruumis voi tehdä” kanssa. Manning (2007) kuvaa, 
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miten ruumiita jaotellaan kategorioihin esimerkiksi sukupuolen, iän ja ihonvärin 

mukaan. Nämä ennakko-olettamukset vaikuttavat myös siihen, millaisia 

mahdollisuuksia ja tarkoituksia kosketuksella on. Päiväkodin arjessa lapsen 

kosketuksella on erilaisia mahdollisuuksia ja tarkoituksia kuin kasvattajan 

kosketuksella. Esimerkiksi päiväkodin kulttuuriset konventiot määrittävät sitä, että 

lapsen ei ole suotavaa työntää kaveriaan selästä ohjatakseen tätä oikeaan suuntaan, 

kun taas kasvattajalle nämä kosketukset ovat arkipäivää (Cekaite & Berghner, 

2018). Kun ruumiillisuutta määritellään ennalta tietynlaiseksi esimerkiksi 

sukupuolen ja iän mukaan (Ahmed, 2013), kosketus on merkityksellisessä roolissa 

myös varhaiskasvatuksessa: esimerkiksi pienet tytöt saavat osakseen erilaista 

kosketusta kuin isot pojat (Keränen & Ylitapio-Mäntylä, 2019). 

Ruumiillisuuden sanotaankin olevan minuuden ilmentymä, minuuden 

materiaalinen muoto (Ahmed & Stacey, 2001; Grosz, 1994). Tällöin kosketus on 

jotakin, joka koskettaa minuutta, eli kosketuksessa ruumiit – ja minuudet – ovat 

kosketettuja (Hotanen, 2008). Itse asiassa sitä, kumpi on koskeva ja kumpi 

kosketettu, ei voida erottaa. Kosketus on samanaikaisesti sekä yksityinen että 

yhteinen (Springgay, 2008; Stawarska, 2006), eli vaikka koskeva on samaan aikaan 

kosketettu, kokemus ja tulkinta kosketuksesta voi olla erilainen. Toisin sanoen 

kysymys on siitä, millaisia intentioita kosketukseen liittyy ja tulkitaan liittyväksi. 

Potilaan kokemus lääkärin kosketuksesta ei ole sama kuin lääkärin kokemus, äidin 

ja opettajan kokemus lapsen koskettamisesta ei ole sama kuin lapsen kokemus ja 

niin edelleen. Olennaista kosketuksessa on, että se on vahva, intentionaalinen 

viestinnän keino. Se, mitä kosketus kertoo ja saa aikaan, riippuu siitä, miten 

kosketus resonoi ruumiissa (Merleau-Ponty 1962). Näin satunnaiset ja tahattomat 

kosketukset voivat saada aikaan suhteen, sillä myös ne voivat resonoida ruumiissa 

ja saada aikaan jotain, jota kumpikaan ei osannut odottaa.  

Manningin (2007) mukaan kosketuksessa suhde syntyy paitsi ruumiiden välille 

myös ajan ja paikan välille. Se, että kosketuksen paikkana tässä tutkimuksessa on 

päiväkoti, ei ole yhdentekevää. Päiväkodin arki rakentuu tietynlaisen ajallisen 

struktuurin ympärille, joka määrittää myös kosketusta. Pukemishetket, päiväunet, 

ruokailut ja leikkihetket, muutamia mainitakseni, ovat tärkeä osa päiväkodin arkea. 

Kaikissa niissä kosketus ja sen kautta muotoutuvat suhteet ovat sidoksissa tuohon 

tiettyyn aikaan ja hetkeen. Myös päiväkodin ympäristö kertoo lapsille ja aikuisille, 

miten suhteissa ollaan ja kosketetaan. Manning (2012) kuvaa, miten ruumiiden 

liikkeet luovat ja määrittävät ympäristöä tietynlaiseksi. Niinpä jokaisessa 

päiväkodissa on omanlaisensa olemisen ja koskettamisen tapa, joka syntyy 

liikkeessä olevissa suhteissa tietyissä hetkissä. 
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 Suhteinen kosketus on siis alati liikkeessä oleva, minkä kautta muotoudutaan 

aina uudelleen olemassa olevaksi maailmassa, itsellemme ja toisille (ks. myös 

Rautio & Winston, 2013; Todd, 2021). Tässä tutkimuksessa tullaan 

kosketuskertomuksien kautta olemassa olevaksi esimerkiksi lapsena, tyttärenä, 

äitinä, isoäitinä, opettajana, naisena, tyttönä, poikana, isona ja pienenä riippuen 

kosketuksen liikkeen hetkellisyydestä, intentionaalisuudesta, ajasta ja paikasta.  

2.3 Kosketuksen sukupuolittuneisuus 

Hoivaava ja hoidollinen koskettaminen on nähty perinteisesti naisisena, äidillisenä 

ja feminiinisenä tekona (Classen, 2012). Tästä kertonee myös Montagun (1971, s. 

1) huomio siitä, että kosketusta on kuvattu ”aistien äidiksi” (the mother of senses). 

Kautta aikain äitejä on ohjeistettu, miten koskettaa lasta oikein – tai oikeammin 

sanottuna kuinka lasta ei saa koskettaa ollenkaan, kuten Synnott (2005, s. 42) kuvaa 

behavioristi Watsonin ohjeistaneen äitejä vuonna 1972: 

”Äidit eivät tiedä, että suukottamalla lapsiaan, pitämällä heitä sylissään ja 

keinuttelemalla, silittelemällä, leikittämällä heitä sylissään lapsista kasvaa 

hiljalleen ihmisiä, jotka ovat kykenemättömiä selviämään maailmassa, jossa 

heidän on elettävä.” (Suomennos minun) 

Kosketukseen on siis liittynyt ajatus siitä, että rakkaus ja sen näyttäminen 

koskettamalla tekevät ihmisestä kykenemättömän elämään kovassa maailmassa ja 

että äidit eivät ymmärrä tätä. Suomessa Watsonin kaltaista kasvatusajattelua 

koskemattomuudesta edusti lääkäri Arvo Ylppö. Ylpön (1942) oppien mukaisesti 

äideille jäi sitä enemmän aikaa kotitöihin, mitä vähemmän he olivat kosketuksissa 

vauvojensa kanssa. Tarkat imetysvälit ja leikkikehät pihalla olivat keinoja siihen, 

että äidit saivat kotiaskareet tehdyiksi. Isille vastaavanlaisia ohjeistuksia 

kosketuksesta tai koskettamatta jättämisestä ei ole olemassa. 

Kosketusohjeistuksista piirtyy kuva, että kosketusta voi olla liikaa ja että vain 

välttämättömät kosketukset ovat hyväksi lapselle. Välttämättömät kosketukset 

liittyvät hoitoon ja huolenpitoon, jotka on perinteisesti ajateltu naisille kuuluviksi 

(Naskali, 2001). Kuitenkin myös koskettamatta jättämisellä on jälkensä. Kinnunen 

(2013) kuvaa riipaisevasti sitä, mitä koskemattomuus on saanut aikaan: surua, 

pohjatonta kaipuuta ja jopa kipua. Kosketuksen historian ymmärtäminen voi olla 

yksi keino ymmärtää omaa suhtautumistaan, asennettaan ja tunnettaan kosketusta 

kohtaan. Se, miten meitä on kosketettu ja jätetty koskettamatta, on jättänyt 

ruumiiseen muistijäljen (Uitto & Estola, 2009; Uitto & Syrjälä, 2008). 
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Kaltoinkohtelun, väkivallan ja hyväksikäytön seurauksena traumatisoituneet ovat 

esimerkki siitä, miten iskut ovat tallentuneet ruumiiseen ja miten nämä 

ruumiinmuistot vaikuttavat elämään vielä pitkään lyöntien jälkeenkin (Van der 

Kolk, 2014). Kosketuksen historiallinen tarkastelu osoittaa myös, että miesten 

rakastavalle kosketukselle lasta kohtaan on ollut kovin vähän tilaa (Johnson, 2000; 

Tobin, 2004). 

Myös varhaiskasvatuksessa hoidolliset tehtävät liitetään helposti naisille 

kuuluviksi äidillisiksi, feminiinisiksi tehtäviksi (Brubaker, 2006; Laere, 

Vandenbroeck, Roets & Peeters, 2014; Ylitapio-Mäntylä, 2009). Osgood (2010) 

esittääkin, että uusliberalistinen ajattelu on vaikuttanut siihen, että varhaiskasvatus 

mielletään paikaksi naiselliselle hoivalle ja huolenpidolle, kun taas opettaminen 

professiona rakentuu maskuliinisille arvoille (ks. myös Naskali, 2001). Näin ollen 

on helpompaa ymmärtää, miksi kosketusta ei tunnisteta osana kasvatus- ja 

opetustyön ammatillisuutta: kosketus on liian tunnepitoinen tapahtuma, eikä sen 

vaikuttavuutta varhaiskasvatuksessa voida mitata tehokkaasti (ks. myös Rouse & 

Hadley, 2018). 

Suomessa kosketus osana hoitoa ja huolenpitoa on mainittu 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa 2018: ”Vastavuoroinen ja kunnioittava 

vuorovaikutussuhde sekä myönteinen kosketus ja läheisyys muodostavat perustan 

hyvälle hoidolle ja huolenpidolle.” (Opetushallitus, 2019, s. 23). Kun kosketus 

liitetään osaksi hoivaa ja huolenpitoa eikä sitä muualla 

varhaiskasvatussuunnitelman perusteissa (2016) mainita, se tuntuu jatkavan 

ajatusta kosketuksesta feminiinisenä hoivan keinona. Varhaiskasvatuksen 

tavoitteeksi on asetettu emotionaalisesti, fyysisesti, psyykkisesti ja sosiaalisesti 

hyvinvoivat lapset (Laere ym. 2014; Rouse & Hadley, 2018), ja myös kosketus 

tulisi nähdä merkityksellisenä näiden tavoitteiden saavuttamisessa 

varhaiskasvatuksessa. 

2.4 Kosketuskertomukset ja kerronnallinen ympäristö 

Tutkimukseni ontoepistemologiset eli olemisen (ontologia) ja tiedon 

(epistemologia) premissit ovat kerronnallisessa tutkimuksessa. Kertomukset, 

tarinat ja narratiivit näyttävät rantautuneen nykykieleen jopa siinä määrin, että 

esimerkiksi yrityksillä ja yhteisöillä on kaikilla ”oma narratiivinsa”, Spector-

Mercel (2010, s. 205) huomauttaa. Hatavara, Hydén ja Hyvärinen (2013) 

esittävätkin olennaisen kysymyksen: kun kertomuksia, tarinoita ja narratiiveja on 
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kaikkialla, mitä ne oikeastaan ovatkaan? Seuraavaksi avaan sitä, miten minä 

ymmärrän kerronnallisuuden tutkimuksessani. 

Tutkimuksessani käytän kertomuksen käsitettä, joka kuvaa paitsi tutkimukseni 

aineistoa myös tietämisen ja olemisen luonnetta (Heikkinen, 2002). Kerronnallinen 

tutkimus pohjaa ajatukseen, jossa kertominen on ihmisille luonnollinen tapa jakaa 

kokemuksiaan (Ahn & Filipenko, 2007; Connelly & Clandinin, 2006). Kokemukset 

puolestaan ovat osa kertojan historiaa (Connelly & Clandinin, 2006), jolloin 

kertomuksissa läsnä ovat mennyt, tämä hetki ja tuleva (Spector-Mercel, 2010). 

Kertomusten kautta kokemukset tulevat eletyiksi, kerrotuiksi, uudelleen kerrotuiksi 

ja uudelleen eletyiksi (Connelly & Clandinin, 2006). 

Kerronnallisen tutkimuksen juuret ovat kirjoitetuissa ja verbaalisesti 

tuotetuissa kertomuksissa, joissa olennaista oli kertomusten struktuuri: alku, 

keskikohta ja loppu (Hydén & Antelius, 2011; Hyvärinen, 2019; Riessman, 2008). 

Sittemmin kerronnallinen tutkimus on laajentunut tarkastelemaan myös muita 

kertomisen muotoja. Verbaalisten kertomusten rinnalle on otettu kirjoitetut ja 

visuaaliset kertomukset (Mannay, 2016; Riessman, 2008). Tässä tutkimuksessa 

tarkastelen kertomuksia kokonaisvaltaisina ruumiillisina kertomuksina, joissa 

merkitystä on paitsi sanotuilla sanoilla myös ruumiillisilla tavoilla kertoa ja 

kuunnella. Merkityksellisiksi näissä kertomuksissa nousivat suhteet, jotka 

vaikuttivat siihen, miten ja millaisia kertomuksia kosketuksesta kerrottiin. 

Perinteistä kerronnallista tutkimusta on kritisoitu siitä, että se ei alun alkaen 

huomioinut tarpeeksi kertojien välisiä suhteita ja vuorovaikutusta (Hyvärinen, 

2019). Kerronnallinen tutkimus kehittyikin tarkastelemaan sitä, mitä kertomus saa 

aikaan näissä suhteissa ja vuorovaikutuksessa (Riessman, 2008). Bamberg ja 

Georgakopoulou (2008) kehittivät käsitteen pienet kertomukset. Niissä huomio 

kiinnittyy ennen muuta siihen, miten kertomusten kautta luodaan merkityksiä 

vuorovaikutuksessa toisten kertojien kanssa, eivätkä kertomukset ole sellaisinaan 

kokonaisia ja ehjiä (Bamberg & Georgakopoulou, 2008; Georgakopoulou, 2015). 

Suhteissa ovat aina ruumiit, joten kerronta ei ole pelkästään sanallisia kertomuksia, 

vaan se sisältää tekoja, ilmeitä ja eleitä, jotka kaikki ovat osa kerrontaa (Bamberg 

& Georgakopoulou, 2008; Hydén, L-C., 2013; ks. myös Puroila, 2014). Tässä 

tutkimuksessa hyödynnän myös pienten kertomusten käsitettä, kun tarkastelen 

kosketusta lasten välisissä suhteissa (ks. Alaluku 3.2.1). Tutkimukseni 

kosketuskertomukset muodostuvat videoaineiston pohjalta rakentamistani pienistä 

kertomuksista ja työntekijöiden kanssa käydyistä ryhmäkeskusteluista. 

Kuten edellä kuvasin, kosketus jättää ruumiiseen jälkiä, jotka tuottavat ruumiin 

tietoa. Ruumiin tieto voi olla toisinaan vaikeasti sanallistettavissa. Sen voi tuntea 
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kipuna, ilona, suruna, onnellisuutena tai kummallisena kihelmöintinä, mutta 

sanalliseen muotoon se ei aina taivu (Heavey, 2015; Menary, 2008; Pink, 2011). 

Craig kollegoineen (2018, s. 330) kuvaa ruumiin tietoa ”tietämiseksi ilman sanoja”. 

Itse asiassa Merleau-Ponty (1993) ei tee eroa sanallisen ja ruumiillisen ilmaisun 

välillä, vaan hänelle ilmaisu on yhtä yhteistä yritystä kurottautua toista kohti. 

Tulkitsen tuon ilmaisun kumpuavan ruumiin tiedosta. Voidakseni yrittää ymmärtää 

ja päästä osaksi tuota ruumiin tietoa minun on tutkijana kuunneltava, nähtävä ja 

aistittava kokonaisvaltaisesti kertomuksia, joita kerrotaan ruumiilla ja ruumiista 

(Johnson, 2016; Peterson & Langellier, 2006). Yksinkertaisesti ajateltuna 

kertomuksiin tarvitaan aina ruumista. Olivatpa kertomukset puhuttuja, kirjoitettuja 

tai muuten suhteissa syntyviä, ne rakentuvat aina ruumiista ja ruumiissa (Hydén, 

L-C., 2013; Sparkes & Smith, 2011). 

Tutkimukseni kosketuskertomukset syntyvät tietävän ruumiin kertomuksista 

kokemuksistaan ja tunteistaan (Dwyer & emerald, 2017). Merkityksellistä on 

ruumiillinen tapa kertoa eli eleet, ilmeet ja tuntemukset, jotka välittyvät minulle, 

tutkijalle, ja joita minä tulkitsen oman ruumiin tietoni kautta ja avulla (Sparkes & 

Smith, 2012). Kosketuskertomukset rakentuvat osana varhaiskasvatustyötä ja ovat 

suhteessa kulttuuriin: perhekulttuuriin, päiväkodin kulttuuriin sekä laajempaan 

yhteiskunnalliseen kulttuuriin (ks. myös Peterson & Langelier, 2006). 

Kosketuskertomukset ilmentävät niitä asioita, tapahtumia ja kokemuksia, jotka 

ovat kertojille merkityksellisiä tietyssä kerronnan hetkessä ja kontekstissa, joten ne 

syntyvät suhteessa toisiin kertojiin ja paikkaan (Klenk, 2018; lisahunter & emerald, 

2017). Koska kosketuksessa tullaan olemassa olevaksi ja muotoudutaan aina 

uudelleen, kosketuskertomukset jäsentävät olemassaoloa ja muotoutumista. Sen 

lisäksi, että kosketuskertomukset syntyvät ruumiissa, ne myös tuottavat, luovat ja 

esittävät ruumiit tietynlaisina (Smith, 2007). 

Hermanin ja Vervaeckin (2019) mukaan uudempi kerronnallisuuden 

metodologia, postclassical narratology, korostaa kontekstin merkitystä pelkän 

tekstin sijaan. Tutkimuksessani merkityksellistä onkin juuri se konteksti, jossa 

kertomuksia kerrotaan. Kontekstit ymmärrän tässä tutkimuksessa moninaisiksi: 

niihin kuuluu päiväkotien fyysinen ympäristö, mutta ryhmäkeskusteluissa (ks. 

Alaluku 3.2.2) kontekstin muodostavat myös kerronnan tilat, jotka syntyivät minun 

ja kasvattajien välille. Toisin sanoen kosketuskertomukset sijoittuvat tiettyyn 

paikkaan ja aikaan, joten kertomukset ovat ainutlaatuisia eivätkä ne toistu enää 

samanlaisina toisessa paikassa ja toisena hetkenä (Pink, 2011; ks. myös Herman & 

Vernaec, 2019). 
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Hermanin ja Vervaeckin kontekstin kuvauksessa on samankaltaisuutta 

Gubriumin ja Holsteinin (2008) kerronnallisen ympäristön määritelmän kanssa, 

jonka kautta tarkastelen tutkimuksessani varhaiskasvatuksen kontekstia. 

Gubriumin ja Holsteinin mukaan kerronnallinen ympäristö mahdollistaa sen, mitä 

ja miten voi ja saa kertoa, eli se muodostuu paitsi eettisistä ulottuvuuksista myös 

niistä suhteista, joita tuossa ympäristössä kulloinkin on (Gubrium & Holstein, 

2008). Tässä tutkimuksessa päiväkodit ovat muodostaneet kerronnallisen 

ympäristön, jossa merkitystä ihmisten välisten suhteiden lisäksi on 

materiaalisuudella: päiväkotien penkit, pöydät, lelut ja sohvat ovat osaltaan 

mukana kosketuskertomuksissa. Toisissa päiväkodeissa kerronnalliset ympäristöt 

mahdollistavat toisenlaisia kertomuksia. 

Kerronnallinen ympäristö antaa vihjeitä siitä, millaisia kertomuksia voi kertoa, 

mutta se myös mahdollistaa kertomusten rajojen kokeilun. Tällöin kertomus voi 

saada aikaan myös jotakin yllättävää. Kerronnallisen ympäristön käsitteessä on 

merkille pantavaa, että kontekstit ovat ainutlaatuisia ja hetkessä muodostuvia. Näin 

ollen myös kertomukset syntyvät kontekstin, kertojien, kuulijoiden, menneisyyden 

ja nykyisyyden aktiivisessa liikkeessä (Gubrium & Holstein, 2008). 

Kosketuskertomuksista on kuultavissa paitsi yksilöllisiä kertomuksia myös 

kulttuurisia kertomuksia kosketuksesta. Yksilölliset kertomukset kertovat 

kokemuksista ja ajatuksista, ja ne kerrotaan usein minä-muodossa. Kulttuuriset 

kertomukset puolestaan kertovat laajemmin ”meistä”, päiväkotiyhteisöstä ja 

laajemmasta yhteiskunnallisesta kulttuurista. Kertomusten avulla voidaan 

ymmärtää yksilöiden kokemuksia sekä päiväkodin ja laajemman yhteiskunnan 

kosketuskulttuuria. Näin ruumiin tieto voi rakentaa kosketuskäytäntöjä ja 

kosketuskulttuuria (ks. myös Herman & Vervaeck, 2019). 

Kosketuskertomuksilla on voimaa. Niistä tulee laajempia kulttuurisia 

kertomuksia – ei vain tutkimukseen osallistuneiden ja minun vaan myös tämän 

tutkimuksen lukijoiden välisissä suhteissa (Herman & Vervaeck, 2019). Jotta 

kosketusta ja sen merkitystä voidaan ymmärtää myös laajemmin, sanojenkin on 

annettava koskettaa (Irigaray, 2002). Tämän tutkimuksen kosketuskertomukset 

avaavat mahdollisuuden muodostaa ymmärrystä omasta ruumiin tiedostaan ja sen 

kautta kertoa omaa kosketuskertomustaan. 
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3 Tutkimuksen konteksti, aineisto ja 
tutkimusprosessi 

Tutkimuksessani tarkastelen erityisesti päiväkodeissa tapahtuvaa varhaiskasvatusta. 

Suomalaista varhaiskasvatusta tämän tutkimuksen kontekstina ja tutkimusaineistoa, 

joka koostuu ryhmähaastatteluista ja videoaineistosta, avaan Alaluvussa 3.1. 

Aineisto on analysoitu hyödyntämällä holistista luentaa, temaattista analyysia, 

heuristista analyysia ja narratiivisia tihentymiä sekä analysoimalla kerronnan 

tapoja ja sisältöä. Analyysimenetelmiä ja analyysin vaiheita avaan tarkemmin 

Alaluvussa 3.2. 

3.1 Tutkimuksen konteksti ja tutkimusaineisto 

Suomalainen varhaiskasvatus on kehittynyt vuosien saatossa sosiaalipalveluiden 

piiriin kuuluvasta päivähoidosta varhaiskasvatukseksi, jota valvovana tahona on 

opetus- ja kulttuuriministeriö. Kun päivähoidon tehtävänä oli turvata vanhemmille 

mahdollisuus työssäkäyntiin, tämän päivän varhaiskasvatuksen tärkeimpinä 

tehtävinä pidetään lapsen kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemista ja edistämistä 

sekä kasvatusyhteistyötä vanhempien kanssa (Karila, 2008; Lujala, 2007). Lapsen 

kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen ja edistäminen muodostuu 

tavoitteellisen kasvatuksen, opetuksen ja hoidon kokonaisuudesta (Opetushallitus, 

2019), jossa kosketuksella on merkittävä rooli. 

Tutkimusaineisto, jonka olen koonnut vuosien 2015–20182  aikana, koostuu 

videoaineistosta (ks. Artikkelit I ja II) sekä päiväkotien työntekijöiden kanssa 

käydyistä ryhmäkeskusteluista (ks. Artikkelit I ja III). Taulukosta 1 voi nähdä 

väitöskirjani aineiston määrän artikkeleittain ja kokonaisuutena. 

Taulukko 1. Aineisto. 

Artikkeli Ryhmäkeskustelut  Videoaineisto 

Artikkeli I 1 t 30 min 3 t 20 min 

Artikkeli II – 26 t 

Artikkeli III 3 t – 

Yhteensä 4 t 30 min 29 t 20 min 

 
2  Kosketuksen tutkimiseen syvennyin ensimmäisen kerran jo artikkelimuotoisessa pro gradu -
tutkielmassani (Keränen, 2016). Kyseessä oli ensimmäinen versio Artikkelista I. 
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3.2 Osallistujat ryhmäkeskusteluissa ja videoaineistossa 

Työntekijät, jotka työskentelevät ryhmissä, tulevat eri koulutustaustoista ja 

muodostavat näin moniammatillisia työyhteisöjä, joissa pedagogiikasta vastaa 

varhaiskasvatuksen opettaja (Melasalmi & Husu, 2018). Päiväkotien työyhteisöt 

muodostuvat lastenhoitajista, ryhmäavustajista, varhaiskasvatuksen opettajista ja 

päiväkotien johtajista. 

Ryhmäkeskusteluihin osallistui kaiken kaikkiaan 30 päiväkodin kasvattajaa 

neljästä päiväkodista.  Taulukossa 2 kuvaan kasvattajien erilaisia koulutustaustoja 

ja ammattinimikkeitä: yksi osallistujista työskenteli ryhmäavustajana, kaksi 

päiväkodin johtajina, muut lastenhoitajina ja varhaiskasvatuksen opettajina  

Ensimmäiseen ryhmäkeskusteluun osallistuneet kasvattajat työskentelivät 

päiväkodissa, joka oli mukana laajemmassa tutkimushankkeessa 3 . Tämän 

ensimmäisen keskustelun virittäjänä toimivat tutkimushankkeessa kuvatut 

videoepisodit lasten ja keskusteluun osallistuneiden kasvattajien välisistä 

kosketuksista. Muut ryhmäkeskusteluihin osallistujat rekrytoin lähettämällä 

kolmelle, satunnaisesti valikoituneelle päiväkodin johtajalle sähköpostiviestin, 

jossa kuvasin tutkimustani ja kysyin kasvattajien kiinnostusta osallistua 

tutkimukseen. Kiinnostuneita kasvattajia ilmoittautui mukaan ryhmäkeskusteluihin 

kaikista kolmesta päiväkodista. Annoin päiväkodeille valtuudet päättää itse 

keskusteluihin osallistuvat, minkä vuoksi ryhmien koot vaihtelivat suuresti (ks. 

Taulukko 2). 

Taulukko 2. Tutkimuksen osallistuneet kasvattajat (ks. Artikkelit I ja III). 

Kasvattajat Päiväkoti 1 

(ks. Artikkeli I) 

Päiväkoti 2 

(ks. Artikkeli III) 

Päiväkoti 3 

(ks. Artikkeli III) 

Päiväkoti 4 

(ks. Artikkeli III) 

Varhaiskasvatuksen 

opettajat 

1 3 8 2 

Lastenhoitajat 2 5 5 1 

Päiväkodin johtajat – 1 1 – 

Ryhmäavustajat – – 1 – 

Yhteensä 3 9 15 3 

 
3 BELONG-hanke: From Exclusion to Belonging: Developing Narrative Practices in Day Care Centres 
and Schools, 2013–2015, projektinumero: 264370; rahoittaja Suomen Akatemia. ValuEd-hanke: Values 
Education in Nordic Preschools: Basis of Education for Tomorrow, 2013–2015, projektinumero: 53581; 
rahoittaja Nordforsk. 
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Perinteisesti suomalaisissa päiväkodeissa on noudatettu käytäntöä, jossa lapset 

jaetaan ryhmiin iän mukaisesti: 0–3-vuotiaat, 3–5-vuotiaat ja 6-vuotiaat 

esikoululaiset. Nykyään ryhmiä muodostetaan myös ikärakenteeltaan paljon 

monimuotoisemmiksi (Puroila & Kinnunen, 2017). Tähän tutkimukseen 

osallistuneissa päiväkodeissa lapsiryhmät olivat rakenteeltaan sekä perinteisiä, 

lasten iän mukaan jaoteltuja, että monimuotoisempia, jolloin lasten iät vaihtelivat 

suurestikin. Videoaineistossa oli yhteensä 104 taustoiltaan erilaista lasta neljästä 

päiväkodista (ks. Taulukko 3; myös Juutinen, 2018, s. 44). 

Taulukko 3. Videoaineiston lapset (ks. Artikkelit I ja II). 

Päiväkoti 1 Päiväkoti 2 Päiväkoti 3 Päiväkoti 4 

36 lasta 

1–5-vuotiaita 

20 lasta 

3–4-vuotiaita 

24 lasta 

3–5-vuotiaita 

24 lasta 

3–5-vuotiaita 

3.2.1 Videoaineiston kosketuskertomukset 

Videoaineisto on koottu osana laajempia BELONG- ja ValuEd-hankkeita. 

Hankkeissa tarkastelun kohteena oli yhteenkuuluvuus varhaiskasvatuksessa, ja 

niihin osallistui neljä Pohjois-Suomessa sijaitsevaa päiväkotia (Juutinen, 2018). 

Yhteensä videoaineistoa on 26 tuntia. 

Videoaineisto kertoo, kuinka pienillä vilkaisuilla kameraan ja tutkijaan tai 

päiväkodin aikuiseen lapset osoittavat tietävänsä, miten päiväkodissa ollaan 

kosketuksissa toisten kanssa. Ilman sanoja lapset luovat toistensa kanssa yhteisiä 

kosketuskertomuksia, joissa kutsutaan toista yhdessä oloon, poissuljetaan ja 

neuvotellaan (ks. myös Juutinen, 2018). Lasten kosketukset ovat hetkellisiä, pieniä 

hipaisuja, mutta ne voivat olla myös pitkiä ja painokkaita. Yhtä kaikki lasten 

kosketukset haastavat ja luovat sääntöjä ja tapoja. Ne suuntautuvat lasten ruumiin 

tiedosta käsin sekä rakentavat ja tuottavat uutta tietoa olemisesta maailmassa. 

Ymmärrän lasten kosketukset ruumiillisena kerrontana, jossa kerronta tapahtuu 

suhteessa toisen kanssa (Ochs & Capps, 2001; Puroila, 2014). 

Videoaineistossa olen soveltanut pienten kertomusten käsitettä (Bamberg & 

Georgakopoulou, 2008). Tämän tutkimuksen pienet kertomukset ovat minun 

kirjoittamiani, ja ne muodostuvat minun tulkinnastani siitä, mitä kerronnan hetkissä 

tapahtuu. Näissä kertomuksissa huomioni kiinnittyi kosketukseen ja suhteisiin, 

sosiaalisiin käytäntöihin ja toimintoihin sekä siihen, miten ihmiset asettuvat noihin 

suhteisiin. Pienissä kertomuksissa on myös kyse neuvotteluista, ristiriidoista ja 

jännitteistä – kuten on myös kosketuksessa. Lasten välisten kosketusten 
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tarkasteleminen pieninä kertomuksina mahdollisti niiden hetkien näkemisen, jotka 

olisivat muuten saattaneet jäädä huomaamatta, joten ne ovat toimineet metodisina 

analyysin työkaluina (Bamberg & Georgakopoulou, 2008; Georgakopoulou, 2006). 

Kuten Luvussa 2 kuvasin, kosketukset jättävät muistijälkiä, jotka kerrostuvat 

ruumiiseen. Nämä ruumiiseen kerrostuneet kosketukset ovat sidoksissa kontekstiin 

ja kulttuuriin, jolloin kosketuksella voidaan kertoa jotakin itsestä, opitusta ja 

eletystä mutta myös kosketettavasta. Kosketukset varhaiskasvatuksen arjessa 

tapahtuvat siinä hetkessä suhteessa kosketettavaan, paikkaan ja aikaan. 

Kosketuksen suhteisuudessa näen samankaltaisuutta Georgakopouloun (2006) 

pienten kertomusten käsitteen määritelmään: pienet kertomukset ovat kertomuksia 

tästä hetkestä, menneestä ja tulevaisuudesta. Tutkimuksessani ymmärrän 

videoaineiston kosketusten olevan kerrontaa, jolla jäsennetään elämää ja maailmaa 

(ks. myös Puroila, 2014). 

Ochs ja Capps (2001) kirjoittavat elävistä kertomuksista (living narratives), 

jotka syntyvät hetkessä keskeneräisinä, hapuilevina ja ristiriitaisinakin. Kim (2016) 

kutsuu näitä eläviä kertomuksia pienten kertomusten alkulähteeksi. Juuri näiden 

kertomusten elävyys, yllätyksellisyys ja spontaanius kuvaavat hyvin sitä, millaisia 

pieniä ja eläviä kosketuskertomukset ovat. 

Tutkimukseni pienet kertomukset ovat päiväkotien arjen hetkiä, joissa lapset 

ovat kosketuksessa toistensa ja kasvattajien kanssa. Videoaineistoa katsellessani 

kirjoitin päiväkirjaani muistiin niitä hetkiä, jotka tavalla tai toisella resonoivat 

minussa (ks. myös Lieblich, 2014). 4  Tutkimuspäiväkirjani toimi reflektion 

välineenä, joka auttoi tavoittamaan myös myöhemmin niitä tunteita, joita minussa 

heräsi videoita katsellessani: 

Lapsi valittelee opettajalle huonoa oloaan. Ryhmän opettaja kokeilee 

kädellään lapsen otsaa ja käskee mennä sohvalle makaamaan. Lapsi menee 

sohvalle makaamaan, opettaja kääntää lapselle selkänsä ja jatkaa hommia 

muiden kanssa. Kameran takana oleva tutkija menee lapsen luokse. 

(Tutkimuspäiväkirja, 2016) 

Hetken näkeminen herätti minussa surua lapsen vuoksi sekä myös suuttumusta ja 

pettymystä, sillä tulkitsin kasvattajan olevan välinpitämätön ja piittaamaton lasta 

kohtaan. Yhtä lailla videolla oli hetkiä, joiden katseleminen sai minut hymyilemään, 

kuten Sirpan ja Eeron välinen keksinsyöntihetki: 

 
4 Tutkimuspäiväkirja kulki mukanani koko tutkimusprosessin ajan. Se ei itsessään ole tutkimusaineisto 
vaan omien kokemusteni ja tunteideni säilömispaikka. 



41 

Päiväkodissa on vietetty Eeron 2-vuotissyntymäpäiviä. Syntymäpäivän 

kunniaksi lapset ovat saaneet keksit. Eero syö keksiään Sirpan (kasvattaja) 

sylissä. Sirpa keinuttelee Eeroa sylissään ja silittelee samalla poikaa jalasta. 

Välillä Sirpa painaa poskensa kiinni Eeron poskeen. (Tutkimuspäiväkirja, 

2016) 

Luottaen näihin tuntemuksiin, joita kosketushetket minussa herättivät, olen 

valinnut niiden kirjoittamisen pieniksi kertomuksiksi (ks. myös Juutinen, 2018; 

Ochs & Capps, 2001). Näin ollen tutkimukseni pienet kertomukset ovat lasten, 

kasvattajien ja minun ruumiillani ja ruumiidemme kautta kerrottuja, 

kokonaisvaltaisia kertomuksia (lisahunter & emerald, 2017). 

On myös muistettava, että kerronta ei ole aina verbaalista, vaan ihmisillä on 

yhteinen, kokonaisvaltainen halu ja tarve kurottautua toista kohti ja saada yhteys 

toiseen (Merleau-Ponty, 1993). Videoaineistosta huomasin, miten kosketus kyllä 

on tätä kurottautumista toista kohti mutta miten sillä samalla voidaan kurottautua 

myös toisesta poispäin. 

Pienten kertomusten käsite on auttanut minua ymmärtämään kosketusta 

ilmaisuna, kuten Merleau-Ponty ilmaisun määrittää. Herman ja Vervaeck (2019, s. 

567) puolestaan kuvaavat, kuinka ihmiset jakavat samankaltaisen ”kerronnallisen 

varannon”. Tällöin se, mitä ja miten kerrotaan, on tuttua, mikä puolestaan auttaa 

ymmärtämään toisten kertomuksia. Hermanin ja Vervaeckin ajatus yhdistyy 

Merleau-Pontyn ajattelun kanssa: ilmaisulla ja kertomuksilla on samankaltaiset 

juuret, joiden ansiosta ymmärrämme – tai ainakin yritämme ymmärtää – toista. 

Kosketus ilmaisuna ja kosketuksen tarkasteleminen pienenä kertomuksena 

ammentavat päiväkodin kerronnallisesta varannosta. Se on tuttu lapsille ja 

aikuisille, ja minunkin on helppo ymmärtää sitä lastentarhanopettajan työhistoriani 

valossa. 

Kirjoitin videoaineistosta pieniksi kertomuksiksi kaiken kaikkiaan 67 

kosketuksen hetkeä. Näistä 15 ovat aikuisen ja lapsen välisiä (ks. Artikkeli I), 52 

taas lasten välisiä (ks. Artikkeli II). Tutkimukseni kosketuksen hetket ovat 

ohimeneviä hipaisuja tai useita minuutteja kestäviä. Niinpä olen pyrkinyt 

kertomuksissa kuvaamaan sitä, mitä kosketuksen hetkessä tapahtuu, ja jättänyt pois 

sen, kuinka kauan hetket videolla kestivät. 
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3.2.2 Ryhmäkeskustelujen kosketuskertomukset 

Tutkimukseni toinen aineisto koostuu päiväkodin kasvattajien kanssa käydyistä 

ryhmäkeskusteluista (ks. Taulukko 2). Nämä ryhmäkeskustelut muodostivat 

kasvattajille tilan, joka mahdollisti kokemusten, tunteiden ja näkemysten jakamisen. 

Siksi kutsun niitä jaetuiksi kertomuksiksi. 

Artikkelissa I aineisto koostui kahdesta ryhmäkeskustelusta, joissa virittäjinä 

toimivat videoepisodit lasten ja kasvattajien välisistä kosketuksista. Videot oli 

kuvattu lapsiryhmässä, jossa kolme keskusteluun osallistunutta päiväkodin 

kasvattajaa työskentelivät. Ryhmäkeskustelu alkoi valitsemieni videoepisodien 

katsomisella. Kun episodit oli katsottu, tunnelma oli hämmentynyt. Yksi 

kasvattajista sanoitti hämmennystä toteamalla, että heidän ajatuksissaan lapsen ja 

kasvattajan välinen kosketus on silittämistä ja sylissä pitämistä mutta että videot 

osoittivat sen olevan paljon muutakin. Kasvattaja myös kyseenalaisti valintani 

kysymällä minulta, olinko tarkoituksenmukaisesti valinnut sellaisten videoiden 

näyttämisen, joissa kosketus on ohjaavaa ja kontrolloivaa. Kun kerroin, miten olin 

teemoitellut kosketukset viiteen eri luokkaan, kasvattajat alkoivat pohtia sitä, miten 

tiedostamatonta kosketus on. Tunnelma keskustelussa säilyi kuitenkin edelleen 

hämmentyneenä ja muistan ajatelleeni, etten taida saada keskustelusta mitään irti. 

Ensimmäinen ryhmäkeskustelu kesti 30 minuuttia. Omien kosketusten näkeminen 

videolta vaikutti hätkähdyttävän ja jopa lamaannuttuvan, mutta se myös käynnisti 

reflektioprosessin, mitä en ollut osannut edes toivoa. 

Kahden kuukauden päästä palasin tähän samaan päiväkotiin samojen kolmen 

kasvattajan luokse. Tällä kertaa mukanani oli alustava analyysi, jonka olin tehnyt 

videoista. Tarkoituksena oli esitellä analyysi kasvattajille ja pyytää heitä 

kommentoimaan sitä. Tässä merkitykselliseksi näytti nousevan juuri tämä kahden 

kuukauden mittainen aika keskustelujen välissä: sinä aikana kasvattajat, ilman 

erillistä pyyntöä, olivat reflektoineet kosketusta työssään ja näin tehneet 

tiedostamattomasta kosketuksesta tietoista (Downey & Clandinin, 2010). 

Kasvattajat jakoivat näitä reflektioitaan ja havaintojaan toisilleen, mikä paljasti 

ryhmäkeskustelujen rikkauden ja merkityksellisyyden kokemusten jakamisessa 

(Morgan, 2019). Kun ensimmäisessä keskustelussa kasvattajien kanssa tunsin, että 

minun roolini tutkijana oli hyvinkin aktiivinen kysymysten esittäjä ja keskustelun 

eteenpäin viejä, toinen keskustelu soljui eteenpäin kasvattajien itsensä toimesta. 

Esitin välillä täydentäviä kysymyksiä, mutta muuten roolini oli pääosin kuunnella 

ihastuneena kasvattajien kerrontaa. Toinen ryhmäkeskustelu kesti reilun tunnin. 
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Kolmessa muussa ryhmäkeskustelussa (ks. Artikkeli III) keskustelun virittäjinä 

toimivat kosketuspäiväkirjat, joita pyysin kasvattajia pitämään ennen keskusteluja. 

Ohjeistin kirjoittamaan päiväkirjaan niitä kosketuksia, joita he tunsivat ja 

huomasivat osana työtään. Pyysin kuvaamaan päiväkirjassa myös, minkälaisia 

tunteita nämä kosketushetket saivat aikaan. Vaikka kosketus on kaikille 

kasvattajille varsin tuttu ilmiö, se, että virittäjinä toimivat kasvattajien omat 

huomiot ja kokemukset kosketuksesta, saattoi vaikuttaa siihen, että keskustelu oli 

vilkasta ja osallistujat pohtivat kosketusta syvemminkin kuin vain yleisellä tasolla. 

Toisaalta myös kosketusten kirjaaminen päiväkirjaan konkretisoi kasvattajille sen, 

miten iso osa arjesta on kosketusta. ”Olihan siinä hommaa”, eräs kasvattaja 

huokaisi tiedustellessani, minkälaista päiväkirjan pitäminen oli ollut. 

Ryhmäkeskusteluissa huomasin hyvin pian, että kosketus on ilmiö, josta 

kasvattajat eivät ole juurikaan keskustelleet yhteisesti mutta josta heillä on paljon 

sanottavaa. Peplow’n (2020) kuvaus kerronnallisista ryhmäkeskusteluista on osuva: 

ryhmäkeskustelu ei ole pelkästään menetelmä tuottaa aineistoa vaan myös tuotos, 

joka syntyy ryhmän kokoontumisen seurauksena. Ryhmäkeskustelut 

mahdollistavat ymmärryksen syventymisen ja yhteisen tiedon rakentamisen 

(Elbaz-Luwisch, Moen & Gudmundsdóttir, 2002), ja näin tapahtui myös minun 

tutkimuksessani. ”En ole ikinä ajatellut, mitä kaikkea se kosketus onkaan”, eräs 

kasvattaja totesi ryhmäkeskustelun jälkeen. En kuitenkaan väitä, että jokainen 

ryhmäkeskusteluun osallistunut jakaisi saman ymmärryksen, enkä pidä sitä edes 

mahdollisena. Silti toisten kertomusten kuuleminen ja se, miten toisten 

kertomukset resonoivat, vaikuttavat väistämättä kuulijaan (Davis & Dwyer, 2017). 

Vaikutukset eivät suinkaan aina ole sanalliseen muotoon laitettavissa – myös 

ne ovat ruumiillisia. Konkreettisena esimerkkinä ruumiin tiedosta ja sen kertomisen 

tavasta toimii yksi hetki ryhmähaastattelusta. Tähän ryhmähaastatteluun osallistui 

kolme toisilleen ennestään tuttua kasvattajaa. Haastattelua oli kulunut jo jonkin 

aikaa, kun yksi kasvattajista kertoi, että ei koskaan aiemmin ollut pysähtynyt 

pohtimaan kosketusta tai sitä, mitä se saa aikaan ja mitä se merkitsee. Kasvattaja 

kertoi, kuinka hän pari päivää aiemmin oli saatellut äitinsä juna-asemalle ja eron 

hetkellä halannut äitiään. ”Ei meidän perheessämme ole ollut tapana halailla, ja 

siinä me sitten halattiin”, kasvattaja naurahti ja purskahti sitten itkuun. ”En minä 

edes tiedä, mitä minä itken”, hän naurahti kuivatessaan kyyneleitään, mutta siinä 

hetkessä minä tutkijana ymmärsin, mikä merkitys ruumiin tiedolla on. 

Jokaisessa ryhmäkeskustelussa joku kasvattajista itki. Keskusteluissa oli myös 

naurua, ja toisinaan nämä kaksi sekoittuivat itkunsekaiseksi nauruksi. 

Ryhmäkeskusteluissa kertomuksista tuli jaettuja, jolloin olennaista oli se, miten 
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ruumiit ovat suhteessa toisiin ruumiisiin, sekä se, miten ne resonoivat keskenään 

kertomusten kautta (Davis & Dwyer, 2017). Vaikka kertomukset olivatkin jaettuja, 

se ei sulkenut pois niitä, jotka eivät osallistuneet keskusteluun verbaalisesti. 

Varsinkin niissä ryhmäkeskusteluissa, joihin osallistui paljon kasvattajia (ks. 

Taulukko 2), oli myös niitä, jotka eivät sanoneet sanaakaan koko keskustelun 

aikana. Oli myös niitä, jotka hiljaa kuiskutellen kertoivat vieruskaverilleen jotakin, 

joka jäi vain heidän välisekseen. 

Hiljaisuudellakin on voimansa: hiljaa olemalla voidaan ilmaista haluttomuutta 

osallistua keskusteluun, mutta se voi yhtä lailla olla keino paitsi kuunnella toisten 

kertomuksia ja myös pysähtyä oman ruumiin tiedon äärelle (Fivush, 2010). 

Sanottava on, että nähdäkseni ketään ei tietoisesti hiljennetty vaan hiljaa oleminen 

oli valinta, jonka osa kasvattajista teki (Fivush, 2010). Koska kosketus on hyvin 

henkilökohtainen ilmiö, on mahdollista, että hiljaa oleminen saattoi myös olla 

turvallisin valinta: kosketuskertomusten jakaminen ääneen toisten kanssa saattoi 

tuntua tilalta, jossa ei ole hyvä olla (Horsdal, 2012). Yhdessä ryhmäkeskustelussa 

eräs kasvattaja poistui kesken kaiken todeten, ettei voikaan osallistua keskusteluun. 

Myös nämä hiljaisuudet ja poistumiset kertovat kosketuksesta sekä siitä, miten se 

aiheena voi koskettaa. 

3.3 Analyysi 

Luettuani kosketuksen ja ruumiillisuuden teorioita aineiston koonnin aikana ja sen 

jälkeen ymmärsin, että voidakseni kuvata kosketusta minun on analysoitava sitä 

kokonaisvaltaisena eli holistisena ilmiönä. Kaikissa kolmessa artikkelissa ja tässä 

yhteenvedossa olen kanssakirjoittajieni kanssa soveltanut erilaisia kerronnallisen 

tutkimuksen analyysitapoja (ks. Taulukko 4). Kaikkia analyyseja yhdistävä tekijä 

on holistinen luenta (Lieblich, 2014). 

  



45 

Taulukko 4. Aineiston analyysien kuvaus. 

Tutkimuskysymys ja artikkeli Analyysi Aineisto 

Millaiseksi kosketus muotoutuu kasvattajien 

kertomuksissa? (ks. Artikkeli I) 

Holistinen luenta, 

temaattinen analyysi 

2 ryhmäkeskustelua ja 

videoaineisto 

Millaisena kosketus näkyy lasten välisissä suhteissa 

päiväkodin arjessa? (ks. Artikkeli II) 

Holistinen luenta, 

heuristinen analyysi 

Videoaineisto 

Millaisten näkemysten välillä päiväkodin kasvattajat 

tasapainoilevat kertoessaan kosketuksesta 

työssään? (ks. Artikkeli III) 

Holistinen luenta, 

Narratiiviset tihentymät, 

kerronnan sisältö ja 

tavat kertoa 

3 ryhmäkeskustelua 

Miten kosketus muotoutuu päiväkodin arjen 

suhteissa? (Yhteenveto-osa) 

Holistinen luenta 

Narratiivinen analyysi 

Osajulkaisut 

Analyysien alkuvaiheessa holistisen luennan tavoitteena oli luoda kokonaiskuvaa 

siitä, miten kosketus muotoutuu päiväkodin suhteissa. Ymmärtääkseni tätä ilmiötä 

luin analyysien eri vaiheissa litteroitua aineistoa uudestaan ja uudestaan palaten 

välillä takaisin nauhoitettujen ryhmäkeskustelujen ja videoiden äärelle. Lukiessani 

aineistoa reflektoin sitä, mitä lukeminen saa minussa aikaan ja miltä se minussa 

tuntui (Lieblich, 2014), kuten esimerkiksi surua, hämmennystä ja iloa.  Nämä 

tuntemukset auttoivat minua hahmottamaan sitä, mitä kosketuksesta ei sanottu, 

mutta mikä kertomuksissa oli kuitenkin läsnä koko ajan: kosketus oli enemmän 

kuin vain yksittäinen teko.  Mitä enemmän aineistoa luin, sitä 

monimutkaisemmaksi ilmiöksi kosketus alkoi hahmottua. Toisaalta kosketus oli 

luonnollinen osa päiväkodin arkea, mutta samaan aikaan se tuntui myös 

jännitteiseltä ja jopa kompleksiselta asialta. Kosketuksen monimutkaisen ja 

jännitteisen luonteen vuoksi merkityksellisiä kaikissa analyysiprosesseissa olivat 

ne keskustelut, joita kävin kanssakirjoittajieni kanssa. Keskustellen jaoimme omaa 

ruumiin tietoamme sekä kokemuksiamme ja tunteitamme kosketuksesta. Sitä 

kautta teimme tulkintaa aineistosta pyrkien kohti yhteistä ymmärrystä (Sparkes & 

Smith, 2012). 

Ensimmäisessä artikkelissa aineiston analyysi alkoi jo litterointivaiheessa, 

josta se eteni aineiston holistiseen luentaan (Lieblich, 2014). Ryhmäkeskusteluissa 

mukanani kulkenut tutkimuspäiväkirja osoittautui tärkeäksi erityisesti 

luentavaiheessa. Olin merkinnyt päiväkirjaan muistiin keskusteluissa tärkeiltä 

tuntuneita havaintoja, jotka analyysivaiheessa selkeyttivät kertomuksia. Holistisen 

luennan jälkeen analysoin aineiston temaattisesti (Riessman, 2008). Ohjaavana 

kysymyksenä temaattisessa analyysissa oli, millaisena kosketus näkyy osana 

päiväkodin arkea – ei niinkään, miten tai miksi kosketetaan. Temaattisen analyysin 
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kautta kykenin hahmottamaan laajan kuvan kosketuksesta varhaiskasvatuksessa. 

Aineiston analyysin aikana merkityksellistä oli dialogi, jota kävin yhdessä 

kanssakirjoittajien kanssa. Erityisesti videoaineiston analysoinnissa toisella 

kanssakirjoittajalla oli merkityksellinen rooli, sillä hän oli yksi niistä tutkijoista, 

jotka olivat kuvanneet aineiston. Dialogi mahdollisti yhteisen tulkinnan ja 

ymmärryksen rakentamisen myös ryhmäkeskusteluista. 

Temaattisen analyysin kautta luotiin kosketuksen teemat: kontrolloiva 

kosketus, ohjaava kosketus, auttava kosketus, välittävä kosketus ja osallistava 

kosketus (ks. Artikkeli I). Nämä teemat toimivat eräänlaisina alkukertomuksina 

tutkimukseni myöhemmille kosketuskertomuksille, jollaisina tutkimusaineistoni 

ymmärrän. 

Toisessa artikkelissa videoaineiston kosketuskertomusten analyysissa sovelsin 

Georgakopouloun (2006) narratiivista heuristista analyysia. Heuristisessa 

analyysissa huomioni kiinnittyi siihen, miten kosketetaan (ways of telling), missä 

kosketetaan (sites) ja ketkä koskettavat (tellers). Heuristinen analyysi auttoi 

ymmärtämään, että kosketuksessa merkityksellistä on myös ympäristö, jossa 

kosketetaan. Päiväkoti, päiväkodin käytävät, lelut, tilanteet ja leikit vaikuttavat 

siihen, millaiseksi kosketus muodostuu. Holistista luentaa ja heuristista analyysia 

yhdistämällä minun oli mahdollista tehdä tulkintoja siitä, millaisena ilmiönä 

kosketus näkyy lasten välisissä suhteissa (ks. Artikkeli II). Myös artikkelin II osalta 

keskustelut kanssakirjoittajien kanssa syvensivät tekemääni tulkintaa. 

Artikkelissa III palasin takaisin niiden kasvattajien kanssa käytyjen 

ryhmäkeskustelujen äärelle, joiden virittäjinä toimivat kosketuspäiväkirjat. 

Ensimmäisessä analyysivaiheessa keskusteluja litteroidessani merkitsin muistiin 

kohdat, jotka vaikuttivat olevan kerronnaltaan tiheitä ja merkityksellisiä (Lieblich 

ym., 1998; Uitto, 2012). Lukiessani aineistoa huomasin, että työntekijät puhuivat 

kosketuksesta useista erilaisista näkökulmista käsin. Tämän jälkeen hyödynsin 

temaattista analyysia, jossa keskityin siihen, mitä kosketuksesta kerrotaan, mutta 

myös siihen, miten siitä kerrotaan (Riessman, 2008). Tässä analyysivaiheessa myös 

keskustelut kanssakirjoittajan, kanssa syvensivät tulkintaa ja mahdollistivat 

yhteisen ymmärryksen eri näkökulmista, joista työntekijät kertoivat (ks. myös 

Puroila & Haho, 2016). 

Keskityimme erityisesti kohtiin, joissa kertomus tuntui tihentyvän (Lieblich, 

Tuval-Maschiach & Zilber, 1998; Uitto, 2012). Nämä tihentymät herättivät 

huomiomme, sillä niissä tuntui olevan jotakin, joka syvensi käsitystämme 

kosketuksen monimutkaisuudesta ja jännitteisyydestä (ks. myös Cooper & Hughes, 

2015). Tihentymät olivat myös hyvin tunnepitoisia ja täynnä eleitä ja ilmeitä. Näitä 
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narratiivisia tihentymiä lukiessamme keskityimme tulkitsemaan niitä näkökulmia, 

joista työntekijät kertovat puhuessaan kosketuksesta. 

Väitöskirjan yhteenveto-osaa kirjoittaessani palasin osajulkaisujen äärelle, 

joita luin uudestaan ja uudestaan mielessäni kysymys: miten kosketus muotoutuu 

päiväkodin arjen suhteissa? Osajulkaisujen rinnalla luin teoriakirjallisuutta; 

Merleau-Ponty, Manning ja heihin perehtyneet tutkijat kulkivat tiukasti mukanani 

kirjoissa, papereissa ja tietokoneen ruudulla. Tämä teorian kanssa ajattelu, kuten ja 

Jackson ja Mazzei (2012) prosessia kuvaavat, rohkaisi minua tarkastelemaan 

kosketusta niiden teoreettisten käsitteiden valossa, jotka tässä tutkimusprosessissa 

resonoivat aineiston kanssa, sekä soveltamaan näitä käsitteitä suhteessa toisiinsa 

(Jackson & Mazzei, 2012). Suhteisuus, hetkellisyys, intentio ja olevaksi tuleminen 

auttoivat minua hahmottamaan kosketuksen moniulotteiseksi liikkeeksi, joka luo, 

rakentaa, uudistaa ja rikkoo suhteita päiväkodin arjen hetkissä. 
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4 Artikkeleiden yhteenveto 

Väitöskirjani koostuu kolmesta kansainvälisissä journaaleissa julkaistusta 

artikkelista. Olen kirjoittanut artikkelit yhdessä kollegoideni ja väitöskirjani 

ohjaajien kanssa ja ollut niissä kaikissa ensimmäinen kirjoittaja. Olen koonnut 

aineiston itsenäisesti sekä vastannut teoreettisista ja metodologisista valinnoista. 

Videoaineistoa en kuvannut itse, mutta olen koonnut siitä kaikki päiväkodin 

kosketuksen hetket tutkimusaineistoksi. Kaikissa kolmessa artikkelissa olen 

kirjoittanut ensimmäisen version itsenäisesti. Kanssakirjoittajani ovat liittyneet 

mukaan kukin eri vaiheissa artikkeleiden kirjoittamista. 

4.1 Artikkeli I: Kosketus päiväkodin kasvattajien kertomuksissa 

Artikkelissa kysyimme, millaiseksi kosketus muotoutuu kasvattajien 

kertomuksissa. Tavoitteenamme oli syventää ymmärrystä kosketuksesta osana 

ruumiillista varhaiskasvatustyötä (Manning, 2007; Merleau-Ponty,1962; Värri, 

2002). Tutkimusaineisto, johon ensimmäinen artikkeli pohjaa, koostuu kahdesta 

ryhmähaastattelusta sekä videoepisodeista, joissa lapsi ja kasvattaja koskettavat 

toisiaan. Ryhmähaastattelu oli siis kaksivaiheinen: Ensimmäiseen vaiheeseen 

osallistui kolme päiväkodin työntekijää, ja keskustelun virittäjinä toimivat 

ennakkoon valitsemani videoepisodit aikuisten ja lasten välisistä kosketuksista. 

Toisessa vaiheessa, kahden kuukauden jälkeen, nämä samat kolme työntekijää 

pohtivat edelleen kosketusta kanssani mutta nyt edellisen keskustelun innoittamina. 

Ensimmäisen keskustelun jälkeen työntekijät olivat keskittyneet pohtimaan 

kosketusta osana työtään – ilman että edes pyysin sitä. Näitä pohdintojaan ja 

havaintojaan he jakoivat keskustelussa innokkaina toisilleen ja minulle. 

Tutkimustulokset osoittavat, että päiväkodin työntekijät eivät useinkaan 

tiedosta kosketusta, vaan lasta kosketetaan huomaamatta päiväkodin arjessa. 

Videoepisodeja omasta työstään katsellessaan työntekijät hämmästelivät, miten 

paljon kosketusta onkaan. Merkityksellistä tässä prosessissa olikin omista 

kosketuskäytännöistä tietoiseksi tuleminen sekä yhteinen ammatillinen keskustelu 

kosketuksesta. Tähän ryhmäkeskustelut loivat tilan. Tietoisuus omista 

kosketuskäytännöistä on kuitenkin vain alku kunnioittaviin kosketuskäytäntöihin. 

Jotta kosketus voi olla kunnioittava, on oltava tietoinen myös sekä omista että 

lapsen henkilökohtaisista rajoista, joita kasvattajat pohtivatkin. Tulokset osoittavat, 

että lapsen tunteminen ja myös omien kosketuskokemusten tiedostaminen ovat 

merkityksellisessä roolissa siinä, miten lasta kosketetaan päiväkodin arjessa. 
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Kertomukset paljastivat myös, miten aikuisella on kosketuksessa aina enemmän 

valtaa kuin lapsella mutta miten myös lapsella tulisi olla valtaa omaan ruumiiseensa. 

Lapsen vastustellessa aikuisen kosketusta aikuisen tehtäväksi jää ratkaista, miten 

toimia. Kuunteleeko hän lasta ja kunnioittaa tämän koskemattomuutta, vai toimiiko 

hän omilla ehdoillaan ja koskettaa edelleen? Kertomuksista on myös kuultavissa, 

miten lapsi voi oppia, että aikuisen kosketus voi lohduttaa murheessa. 

Artikkelissa esitämme, että kosketuksella on merkittävä rooli 

varhaiskasvatuksen arjen suhteissa, mutta jotta kosketuksesta voisi tulla osa 

ammattitaitoa, sen merkitys näissä suhteissa tulisi tiedostaa laajemmin. 

4.2 Artikkeli II: Touch in children’s everyday peer relations in 

preschools 

Artikkelissa II syvennyimme tarkastelemaan kosketusta lasten välisissä suhteissa 

päiväkodin arjessa kysyen, millaisena kosketus lasten välisissä suhteissa näkyy. 

Kosketusta lasten välisissä suhteissa on tutkittu hämmästyttävän vähän, joten 

tavoitteena tässä osatutkimuksessa oli osaltamme täydentää tätä tutkimusaukkoa. 

Videoaineistosta kokosin lasten väliset kosketushetket (56 kestoltaan erimittaista 

hetkeä), jotka kirjoitin pienten kertomusten muotoon (Bamberg & Georgakopoulou, 

2008). Pienten kertomusten analysoinnissa hyödynsin holistisen luennan lisäksi 

heuristista analyysia (Georgakopoulou, 2006; ks. Alaluku 3.3). 

Analyysin pohjalta erotettiin kolme erilaista lasten suhteisiin liittyvää 

kosketuksen tapaa. Tutkimustulokset osoittavat, että kosketus näissä suhteissa 

näkyi kutsuna, yrityksenä kontrolloida ja konventionaalisena tapana toimia. 

Kosketus näkyi kutsuna, kun lapsi kosketti toista lasta hetkellä, joka oli 

aikuisen suunnittelema ja ohjaama mutta joka tulkintamme mukaan ei näyttänyt 

kiinnostavan lasta. Kosketus toimi myös kutsuna leikkiin, jolloin myös leluilla –

artikkelin esimerkissä nukella – oli oma, merkityksellinen roolinsa. Merkille 

pantavaa kosketuksessa kutsuna on, että sanoja ei tarvita. Kosketus riittää, ja siihen 

voidaan vastata torjuvasti tai hyväksyvästi. Se, mitä kosketuksen kutsu saa aikaan, 

on yllätyksellistä ja ennalta-arvaamatonta. 

Toisin on silloin, kun kosketusta käytetään tavoitteena kontrolloida toista. 

Kontrollissa on kyse hallinnasta ja tavoitteesta saada toinen taipumaan omaan 

tahtoon. Päiväkodin työntekijöiden tavoin myös lapset käyttävät tähän kosketusta. 

Kiinnostavaa oli kuitenkin se, miten lapset käyttävät kosketusta kontrollin keinona. 

Halaus, joka yleensä nähdään tapana osoittaa ystävyyttä, olikin voiman osoituksen 

ele, josta halattava yritti pyristellä irti. Lapset siis tietävät, mikä on ”oikea” ja 
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mikä ”väärä” tapa koskettaa. Päiväkodin arjessa he kokeilevat, rikkovat ja 

rakentavat uudelleen näitä sääntöjä. 

Kosketus lasten välisissä suhteissa näkyi myös konventionaalisena eli opittuna 

tapana olla kosketuksissa. Esimerkkinä tästä tavasta on varsin tuttu kehotus 

päiväkodin arjesta: ”Pyydä anteeksi ja halaa.” Aineistossa se muuttui epäsuoraksi 

muistutukseksi: ”Onni tietää, mitä Onnin pitää tehdä.” Aikuiset päiväkodissa sekä 

koko laajempi yhteiskunta opettavat lapsille, miten ja millainen kosketus on 

hyväksyttävää ja oikein. Ongelmalliseksi se tosin muodostuu silloin, kun lapsella 

itsellään ei ole tilaa päättää siitä, kosketetaanko häntä vai ei. Anteeksipyytämisessä 

ja halauksessa on toki kaunis tarkoitus, mutta konventiona se ei mahdollista lapselle 

päätösvaltaa omaan kehoonsa. 

4.3 Artikkeli III: Can I kiss a child? Balancing between different 

views of touch in early childhood educators’ work 

Kolmannessa artikkelissa tavoitteenamme oli syventää ymmärrystä siitä, millaisten 

näkökulmien välillä päiväkodin työntekijät tasapainoilevat kertoessaan 

kosketuksesta työssään. Tutkimusaineistona oli kolme ryhmäkeskustelua 

päiväkodin työntekijöiden kanssa.  

Tulokset osoittivat, että kosketus ei ole pelkästään asia, jota päiväkodin 

työntekijät joko tekevät tai eivät tee. Kosketus on paljon moniulotteisempaa, ja 

arjessaan työntekijät joutuvat tasapainoilemaan useiden näkökulmien välillä 

tehdessään ratkaisuja kosketuksen suhteen. Tuloksena esitämme kosketukseen 

kolme näkökulmaa, joiden välillä työntekijät tasapainoilevat työssään: 1) kosketus 

henkilökohtaisena ja ammatillisena seikkana, 2) kosketus työkaluna päiväkodin 

hektisessä arjessa ja välittävänä tekona, sekä 3) kosketuksen kulttuuriset normit ja 

säännöt ja päiväkodin kosketuskäytännöt. 

Tasapainoilu henkilökohtaisen ja ammatillisen näkökulman välillä korostui 

niissä kertomuksissa, joissa työntekijät kuvasivat kotiaan ja päiväkotia: Päiväkoti 

osoittautui paikaksi, jossa kosketusta täytyy kestää enemmän kuin muualla. Koti 

taas kuvattiin paikaksi, jossa oli mahdollista olla vapaana kaikesta kosketuksesta. 

Kosketus näyttää siis kuuluvan varhaiskasvatustyöhön jopa siinä määrin, että 

työntekijöiden on laajennettava omia henkilökohtaisia rajojaan kosketuksen 

suhteen, kun taas kotona näitä rajoja voidaan vaalia enemmän. Joskus kuitenkin 

tämä omien rajojen laajentaminen voi osoittautua hankalaksi tehtäväksi, jolloin 

henkilökohtaiset rajat ja ammatillisuus ovat ristiriidassa keskenään. 
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Työntekijät tasapainoilivat myös hektisessä arjessa työkaluna käytettävän 

kosketuksen ja välittävän kosketuksen välillä. Kosketus on tehokas keino 

kontrolloida lapsia, ja kertomuksissaan työntekijät kuvaavat, kuinka kosketusta 

käytetään arjesta ja arjen tilanteista selviämiseen. Samalla työntekijät myös 

pohtivat sitä, miltä aikuisen kiireinen kosketus, kuten selästä työntäminen ja 

kädestä tarttuminen, mahtaa lapsesta tuntua. Vastakohtana päiväkodin kiireisille 

hetkille työntekijät kuvaavat aikaisia aamuja päiväkodissa, jolloin ei ole kiire 

mihinkään vaan uniset lapset tulevat lähelle. Päiväkodin tietyt hetket muokkaavat 

ja rakentavat myös kosketuksesta tietynlaista. Tasapainoillessaan eri näkökulmien 

välillä työntekijät kuitenkin tuntuvat toisinaan unohtavan lapsen, mikä kertoo siitä, 

miten henkilökohtaista kosketus on. 

Vaikka kosketus on henkilökohtaista, se on myös kulttuurisesti normitettua ja 

päiväkodin omiin kosketuskäytäntöihin vahvasti nojautuvaa. Päiväkodin 

työntekijät tasapainoilevat työssään myös näiden näkökulmien välillä. Lapsen 

suukottaminen, joka nousi esille jokaisessa ryhmäkeskustelussa, on esimerkkinä 

tästä. Työntekijät kertoivat, kuinka päiväkodin lapset eivät ole omia eikä heitä siksi 

voi suukottaa. Suukottelua ei myöskään nähty suomalaiseen kulttuuriin kuuluvana 

eikä toisaalta myöskään päiväkotiin kuuluvana, sillä työntekijät arvelivat, etteivät 

vanhemmat pitäisi tästä. Kuitenkin päiväkodin nuorimpia lapsia oli suotavampaa 

suukotella kuin vanhempia. 

Tasapainoilu eri näkökulmien välillä osoittaa, miten kosketus ei ole pelkästään 

henkilökohtainen asia vaan myös sosiaalinen ja ammatillinen asia. Kosketukseen 

liittyviä sääntöjä luodaan yhteiskunnallisesti ja kulttuurisesti, mutta jokaisessa 

päiväkodissa on myös oma kosketuskulttuurinsa. 
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5 Kosketus päiväkodin suhteissa 

Tutkimuksessani kysyn, miten kosketus muotoutuu päiväkodin arjen suhteissa. 

Tutkimustulokset osoittavat, että kosketus on moniulotteinen ilmiö. Päiväkodin 

suhteissa sitä leimaa hetkellisyys, mutta kosketus on myös rajoittava ja rajoitettu. 

Päiväkodin kosketuskulttuuri rakentuu suhteissa ja on koko ajan liikkeessä oleva. 

Vaikka avaan nämä teemat seuraavaksi yksitellen, päiväkodin suhteissa nämä 

kosketuksen tavat ja säännöt limittyvät toisiinsa. 

5.1 Kosketuksen hetkellisyys 

”Ei sitä varmaan ees aattele, kuinka paljon tuota kosketusta on. 

Huomaamattakin sitä ohjaa sitä lasta.” (ks. Artikkeli I, s. 256) 

Tutkimukseni tulokset osoittavat, että kosketus päiväkodin suhteissa kietoutuu 

tiukasti yhteen hetkellisyyden kanssa. Osana päiväkodin arkea kosketuksen 

hetkellisyys näkyy esimerkiksi perushoitotilanteissa ja lasten keskinäisissä 

suhteissa. Päiväkotien kasvattajat kuvaavat, kuinka työtä ei voisi tehdä ilman 

kosketusta (ks. Artikkelit I ja III) ja miten lasta kosketetaan tiedostamatta, kuin 

hetken kutsumana, kuten yllä oleva aineistokatkelma osoittaa. Kosketus näyttää siis 

kuuluvan päiväkodin hetkiin jopa itsestään selvänä, rutiininomaisena tapana toimia 

(ks. myös Bezemer & Kress, 2014). 

Kosketuksen kuuluminen itsestäänselvyytenä päiväkodin arkeen on 

ymmärrettävää, sillä perushoidolliset tilanteet eivät onnistu ilman kosketusta. Alun 

aineistokatkelmassa olevan toteamuksen sanonut kasvattaja työskenteli pienten (0–

3-vuotiaiden) ryhmässä, jossa kosketus vaikuttaa olevan suuremmassa roolissa 

kuin isompien lasten ryhmissä. Päiväkotien nuorimmat eli ”pienimmät” lapset 

tarvitsevat erilaista hoitoa, huolenpitoa ja opetusta kuin vanhemmat lapset 

(Rutanen, 2011). Kosketuksen näkökulmasta tarkasteltuna nuorimpien lasten 

perushoidolliset hetket saattavat teknistää kosketuksen välineeksi. Samaan aikaan 

myös hellyys ja hoiva korostuvat hetkissä erityisesti päiväkodin pienimpien kanssa 

(Svinth, 2018; ks. myös Estola & Syrjälä, 2010). 

Lapset kuvataan usein alati huomiota ja hoivaa tarvitseviksi, aikuisista 

riippuvaisiksi ja jopa keskeneräisiksi ihmisiksi (Lupton, 2013). Lapsuudentutkijat 

kuitenkin korostavat, että myös pienet lapset tulisi ymmärtää aktiivisiksi 

toimijoiksi omassa ympäristössään (esim. James, 2000), myös kosketuksen 

hetkellisyyden näkökulmasta. 
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Kosketuksen hetkellisyys kuvastaa sitä, miten lapset tutkivat ja havainnoivat 

maailmaa aktiivisesti yhdessä aikuisten ja toisten lasten kanssa kosketuksen kautta 

(Merleau-Ponty, 1962). Lasten välisissä suhteissa kosketuksen hetkellisyys on 

kokeilevaa kurottelua toista kohti, jolloin se voidaan ymmärtää myös dialogiksi: 

kosketukseen vastataan kosketuksella (ks. Artikkeli II; Merleau-Ponty, 1993). 

Kosketus näissä hetkissä voi olla käsi kädessä kulkemista, vierekkäin leikkimistä 

tai kokeilevampaa kutsua olla yhdessä. Kasvattajan ohjaama hetki ennen ruokailua 

voi alkaa pienestä hipaisusta ja päätyä istumiseen yhteen kietoutuneina, jalat 

jalkojen välissä, käsi kädessä – kuten Villen ja Miskan kosketus on kuvattu 

Artikkelissa II (ks. Kuva 1). 

 

Kuva 1. Ville ja Miska5 (Uudelleenjulkaistu luvalla Artikkelista II © 2020 SAGE Journals). 

Kosketuksen hetkellisyydessä korostuvat liike, jota rutiininomaisuudet, kurottelut 

ja kokeilut ovat, sekä se, mitä liikkeessä tulee olemassa olevaksi (Manning, 2014). 

Kosketuksen hetkissä olemassa olevaksi tullaan esimerkiksi ystävänä, 

rauhoittumista tarvitsevana ja turvana. Kosketuksen hetkellisyyttä kuvastavat myös 

 
5 Piirrokset ovat autenttisia tilanteita päiväkodin arjesta. Kuvataiteilija Anniina Holappa on piirtänyt ne 
videoaineistosta ottamieni kuvakaappausten pohjalta. 
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yllätyksellisyys ja ennalta-arvaamattomuus. Se, mitä kosketus hetkellisyydessä voi 

saada aikaan ja mitä tulee olemassa olevaksi, on yllätys koskettaville (ks. Artikkeli 

II; Merleau-Ponty, 1993). Kosketus voi esimerkiksi luoda yhteenkuuluvuutta 

(Juutinen, Puroila & Johansson, 2018) ja siinä voidaan iloita yhdessä (ks. myös 

Karjalainen, 2021) – sekä lasten keskinäisissä että lasten ja aikuisten välisissä 

suhteissa. 

Parhaimmillaan kosketuksen hetkellisyys saa aikaan suhteen, jossa tullaan 

olemassa olevaksi kunnioitettuna ja arvostettuna. Kosketuksen määrällä tai tavalla 

ei tällöin ole merkitystä. Jopa torjuva tönäisy leikissä voi seuraavassa hetkessä 

muuttua lämpimäksi silitykseksi (ks. Artikkeli II). Myöskään sylissä pitäminen ei 

automaattisesti tee kosketuksesta paikkaa, jossa on hyvä olla (ks. Artikkeli I). 

Kosketuksen hetkellisyyttä ei pidä pitää itsestäänselvyytenä, vaikka kosketusta 

itsessään pidetäänkin sellaisena osana varhaiskasvatusta (ks. Artikkeli I). 

Kosketuksen hetkellisyyden ymmärtämisen kautta kosketuksesta voi tulla olemisen 

tapa osana päiväkodin arkea. Voidakseen olla olemisen tapa kosketuksen on 

liitettävä koskettavat yhteen, kuten Luce Irigaray (2002) kuvaa. Päiväkodin 

suhteissa kosketus voi liittää yhteen niin syvästi, että omat henkilökohtaiset 

ruumiin rajat katoavat, kuten eräs kasvattaja kuvaa: ”Kun tulen töistä kotiin, sanon 

omille lapsilleni, että älä tule vielä. Älä tule vielä syliin. En halua, että minuun 

kosketaan. Haluan olla hetken minä. Kosketus on ihana asia, kun se on lämmin, 

mutta joskus jopa se on liikaa. Lapset ovat rajojesi sisällä koko päivän.” (ks. 

Artikkeli III, s. 5). Irigaray (2002) kuvaa rajojen sisällä olemista suhteeksi, jossa 

voidaan tavoittaa jotakin samankaltaisuutta, yhteistä ja jaettua. Kosketuksen 

hetkellisyydessä on siis samanaikaisesti henkilökohtaista ja yhteistä, ja jossa 

molemmilla koskettavilla on hyvä olla. 

5.2 Kosketuksen rajat 

Hetkellisyyden lisäksi kosketus näkyy varhaiskasvatuksen arjen suhteissa myös 

rajoittavana ja rajoitettuna. Rajoittava kosketus liittyy läheisesti kontrollointiin: 

kosketus toimii keinona saada toinen toimimaan oikein tai halutulla tavalla, eli se 

on intentionaalinen (ks. Artikkelit I, II ja III). Rajoitettu kosketus taas liittyy niihin 

arjen hetkiin, joissa toisen koskettamista ja koskettamatta jättämistä joudutaan 

pohtimaan. Näiden pohdintojen lopputulemana koskettamista rajoitetaan. (ks. 

Artikkeli III). Näitä kosketuksen rajoja avaan seuraavaksi. 
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5.2.1 Rajoittava kosketus 

”Mää haluan pittää sua tässä sylissä, että tämä on sulle parhaaksi tai että sulla 

on selvästi paha mieli, että ooppa nyt tässä sylissä. Nii semmosessa, josta tulee 

sitä vastustusta, nii siinä joutuu miettimään, meenkö mää omilla ehdoilla vai 

sen lapsen ehdoilla.” (ks. Artikkeli I, s. 259) 

Yllä oleva aineistokatkelma kuvaa osuvasti sitä, millaisia pohdintoja kosketuksen 

suhteen päiväkodin kasvattajat joutuvat tekemään. Katkelmassa kosketus on 

rajoittava, sillä kasvattaja kertoo pitävänsä lasta sylissään lapsen vastustelusta 

huolimatta. Rajoittava kosketus tässä liittyy kasvattajan ajatukseen siitä, että syli 

on lapselle paras paikka päästä pahasta mielestä. Berghner ja Cekaite (2018) 

nostavat esiin käsitteen kontrolloiva–välittävä kosketus. Siinä kosketuksen 

tarkoituksena on rauhoittaa lasta positiivisesti ja välittävästi esimerkiksi sylissä 

pitäen, kun taas pelkästään kontrolloiva kosketus liittyy lapsen hallintaan muilla 

kosketuksen tavoilla, esimerkiksi ottamalla kädestä kiinni (ks. myös Cekaite & 

Berghner, 2018). 

Näin ollen kosketukseen varhaiskasvatuksen suhteissa liittyy myös valtaa. 

Tässä tutkimuksessa liitän koskettamisen vallan intentionaalisuuteen (Merleau-

Ponty, 1962) sekä siihen, millaisia mahdollisuuksia ja tarkoituksia kosketukselle 

suhteissa luodaan (Manning, 2007). Intentionaalisen kosketuksen avulla voidaan 

käydä neuvottelua siitä, kenellä valta tietyllä hetkellä ja tietyssä tilanteessa on. Toki 

on myös muistettava, että kasvatussuhteissa aikuisella on aina enemmän valtaa 

suhteessa lapseen (Valentine, 2009; Ylitapio-Mäntylä, 2009), myös ruumiillisesti. 

Aikuisten ruumiillinen valta liittyy paitsi hyvää tarkoittavaan suojeluun ja turvassa 

pitämiseen (Lupton, 2013) myös niihin hetkiin, joissa aikuiset pyrkivät 

hallitsemaan tilanteita kontrolloimalla lapsen ruumista (ks. Artikkeli II). 

Tunnistan Berghnerin ja Cekaiten (2018) tulkitsemia kosketuksen tapoja myös 

omasta aineistostani, mutta on tärkeää nostaa esille myös ne eettiset dilemmat, joita 

päiväkodin työntekijät joutuvat työssään ratkaisemaan. Aineistokatkelmasta on 

kuultavissa, miten kasvattaja tekee päätöksiä lapsen yli: ”Tämä on sulle parhaaksi.” 

Samaan aikaan hän pohtii, toimiako lapsen ehdoilla vai omilla ehdoillaan. 

Tulkintani mukaan lapsen ehdoilla toimiminen tarkoittaisi tässä sitä, että kasvattaja 

kuulisi kosketuksesta eroon pyristelevää lasta ja päästäisi hänet pois sylistään. 

Kasvattajan ehdoilla toimiminen puolestaan tarkoittaisi sitä, että lapsen olisi 

rauhoituttava aikuisen sylissä. 
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Todd (2021) muistuttaa, että kasvatuksessa tulisi pitää mielessä se, että 

kosketus kertoo lapsille maailmasta ja suhteista sekä heidän asemastaan niissä. 

Lasten ruumiit ovat haavoittuvaisia ja herkkiä sille, miten heitä kosketetaan ja 

millaisia mahdollisuuksia heille kosketuksessa tarjotaan. Toddin ajatusta 

myötäillen kosketuksessa ei pitäisi pohtia, onko kasvattajan ehto se, joka 

määrittelee lapsen rajoittamisen kosketuksella, vaan mitä tämä rajoittava kosketus 

lapselle tekee – miten hän tulee olemassa olevaksi kosketuksen kautta. Lawsin ja 

Daviesin (2000) mukaan koulujen pedagogiset käytännöt rakentuvat diskurssien 

kautta: opettajat tietävät, mikä on lapsen parhaaksi. Myös varhaiskasvatuksessa 

rajoittava kosketus näyttää liittyvän vahvasti siihen ajatukseen, että kasvattajalla on 

tieto lapsesta. Lapsen oma toimijuus ja päätösvalta omasta ruumistaan jäävät 

kuitenkin ohuiksi. Sen osoittaa seuraava katkelma: ”Kiireessä ei sitä tarkoita 

mitään pahaa, sitä vain työntää lasta menemään eteenpäin ja ohjaa tarttumalla 

kädestä. Ja lapsi mahtaa ajatella, että mitä ihmettä!” (ks. Artikkeli III, s. 7). Se, 

miten lapsi tulee olemassa olevaksi kasvattajan rajoittavan kosketuksen kautta, 

kertoo lapselle, millaisia mahdollisuuksia hänellä itsellään on koskettaa. Lapsilla 

ei todennäköisesti ole lupaa työntää toista selästä kuten kasvattajilla on, mutta sen 

sijaan he etsivät omia tapojaan rajoittavaan kosketukseen. Esimerkiksi halaaminen 

voi ensi silmäyksellä näyttää kahden ystävän väliseltä hellyydenosoitukselta, mutta 

lasten eleiden ja ilmeiden tarkempi tarkastelu voikin paljastaa, että se ei ollutkaan 

vastavuoroinen vaan sen intentiona olikin rajoittaa toista (ks. Artikkeli II). 

Rajoittava kosketus liittyy siis vahvasti valtasuhteisiin sekä siihen, miten 

noiden valtasuhteiden kautta tullaan olemassa olevaksi. Lapsella ei juurikaan näytä 

olevan tilaa vastata kasvattajan rajoittavaan kosketukseen. ”Ja lapset vain elelevät 

elämäänsä”, kuvasi kasvattaja (ks. Artikkeli III) lasta rajoittavien kosketusten 

keskellä. Sen sijaan keskinäisissä suhteissaan lapsilla on enemmän tilaa, valtaa ja 

keinoja neuvotella kosketuksesta. Päiväkodin kasvattajilla on merkittävä rooli 

myös siinä, millaiseksi kosketus päiväkodin suhteissa rakentuu (ks. Artikkeli II). 

5.2.2 Rajoitettu kosketus 

”Lapsi antoi minulle suukon, ja tietenkin ajattelin, että hyväksynkö minä tämän 

vai en ja hyväksyykö vanhemmat tämän vai ei …” (ks. Artikkeli III, s. 9) 

Siinä, missä rajoittavassa kosketuksessa kosketuksen intentiot liittyvät toisen 

kontrollointiin, rajoitettu kosketus liittyy intentioon kontrolloida omaa 

kosketustaan. Ryhmäkeskusteluissa työntekijät pohtivat usein sitä, millainen 
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kosketus on hyväksyttyä ja millainen ei, ketä saa koskettaa ja ketä ei, kuten 

työntekijä pohti yllä olevassa aineistokatkelmassa. Esimerkiksi lasten vanhempia 

ja huoltajia ei erään työntekijän mukaan ole sopivaa koskettaa edes lohduttavasti 

(Keränen & Ylitapio-Mäntylä, 2019). Kosketusta rajoitetaan vedoten ikään, 

sukupuoleen tai yhteiskunnan asettamiin normeihin ”oikeanlaisista” tavoista 

koskettaa (ks. Artikkeli II). 

Tutkimustuloksissa yhdeksi kosketuksen tavaksi osoittautui suukottelu, joka 

nousi keskustelun aiheeksi kaikissa ryhmäkeskusteluissa ilman, että sitä 

eksplisiittisesti kysyin. Videoaineistossa, josta tutkin kosketusta lasten välisissä 

suhteissa, ei suukottelua näkynyt. Vaikuttaa siis siltä, että tarve tehdä rajanvetoa 

suukottelun suhteen lähtee eritoten kasvattajien tarpeesta ennemmin kuin lasten 

suunnattomasta suukottelun määrästä. 

Kuten yllä olevasta aineistokatkelmasta voidaan huomata, henkilökohtaiset 

arvot ja asenteet vaikuttavat siihen, miten kosketukset otetaan vastaan ja miten 

niihin vastataan. On myös muistettava, että vanhemmat ovat osa päiväkodin 

suhteita, myös kosketuksessa (ks. Artikkelit I ja III). Suukottelun suhteen uskallan 

väittää, että tämän aineiston valossa on nähtävissä jonkinasteista moraalista 

paniikkia (Piper, 2014). Suukottelu on kiellettyä päiväkodissa, koska ”se on 

ensisijainen sääntö”, se ei ole ”konventionaalista”, ”bakteerit tarttuvat” 

ja ”lapset eivät ole omia, omia lapsia voi suukotella ja sukulaisten, jos he ovat 

läheisiä” (ks. Artikkeli III). 

Mikäli suukottelua tarkasteltaisiin kunnioittavana kosketuksena, sitä ei 

rajoitettaisi sen valossa, mitä sen oletetaan olevan – eli ei-hyväksytty, bakteereja 

levittävä, vain omille lapsille kuuluva teko – vaan siihen vastattaisiin 

kunnioittavasti, rakastavaa suhdetta luoden. Pagen (2011) mukaan myös 

vanhemmat toivovat, että päiväkodin työntekijöillä olisi lämmin suhde lapseen. 

Suukottelu kosketuksena näyttää ylittävän ja rikkovan jonkinlaisen rajan 

(Tainio ym., 2019). Vaikka varhaiskasvatus ja kosketus pitkälti mielletään ”naisten 

työksi” (Laere ym. 2014), suukottelu päiväkodissa ei tämän aineiston valossa kuulu 

edes naisille – vain äideille ja sukulaisille kotona – kuten työntekijä asian 

määrittelee: ”Omia lapsia voi suukotella tai sukulaisten lapsia. Niitä, jotka on tosi 

läheisiä.” (ks. Artikkeli III). Myös lasten välisissä suhteissa suukottelu mielletään 

helposti seksuaaliseksi teoksi, jota on rajoitettava (Keränen & Ylitapio-Mäntylä, 

2019). Poikkeuksen tähän tekee kuitenkin lapsen ikä. ”Kun lapset ovat 

kaksivuotiaita, se on suloista, ja kun he ovat viisivuotiaita, mietitään, onko tämä 

sallittua vai ei”, kasvattaja kokoaa keskustelua lasten välisestä suukottelusta (ks. 

Artikkeli III, s. 9). 
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Päiväkodin kasvattajat opettavat jatkuvasti lapsille kosketuksen tapoja, eikä 

lapsille näytä jäävän tilaa pohtia oman kosketuksensa rajoja päiväkodin suhteissa. 

Esimerkiksi päiväkodin tapaa, jossa anteeksipyyntöön liitetään halaus, lapset 

näyttävän noudattavan helposti: he asettuvat olemaan anteeksipyytäjiä (eli halaajia) 

ja anteeksipyydettäviä (eli halauksen vastaanottajia) ilman ääneen lausuttua 

protestia (ks. Artikkeli II). Lasten ilmeet ja eleet kuitenkin kertovat, että halaus tai 

sen vastaanottaminen anteeksipyynnön keinona ei aina ole mieluisa tapa (Kuva 2; 

Artikkeli II, s. 12). 

 

Kuva 2. Onni tietää, mitä Onnin pitää tehdä (Uudelleenjulkaistu luvalla Artikkelista II © 

2020 SAGE Journals). 

Lapset elävät ja oppivat mutta myös haastavat ja neuvottelevat koskettamalla. 

Näyttää siltä, että kasvattajat rajoittavat lapsen koskettamista mahdollisten 

ulkopuolisten uhkien, kuten bakteerien ja vanhempien suhtautumisen, pelossa. Sen 

sijaan lapset vaikuttavat lukevan ympäristön vihjeitä siitä, miten missäkin 

tilanteessa voi olla kosketuksissa toisen kanssa. Esimerkiksi Ville ja Miska 

kutsuivat kosketuksella toisiaan yhdessä oloon päiväkodin ohjatulla hetkellä, 

vaikka perinteisesti näillä hetkillä keskitytään kasvattajan suunnittelemaan 

toimintaan (ks. Artikkeli II). 
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5.3 Suhteissa rakentuva kosketuskulttuuri 

”Voin sanoa omalta kohdalta, että mää oon ite vähä niinkö herkkä vieraan 

ihmisen kosketukselle ja oon ollu lapsenakin, ni mulla on itelläki semmonen, 

että mää haluan tuntee eka sen lapsen ja tietää sen, että haluaako se, että sitä 

kosketetaan. En mee silleen vierasta lasta kauheesti lääppimään …” (ks. 

Artikkeli I, s. 258) 

Kosketuskulttuurista puhuttaessa yhdyn Ekströmin ja Cekaiten (2020) 

argumenttiin siitä, että kosketuskulttuurin hahmottamisessa ja kuvaamisessa täytyy 

huomioida sekä ruumiillisuus että sanalliset ilmaisut kosketuksesta. Myös Lakoff 

ja Johnson (2003) kuvaavat, miten kosketus tulee näkyväksi metaforien kautta ja 

miten puhuttu kieli rakentaa todellisuutta. Kuten edellä olevasta 

aineistokatkelmasta voi huomata, kosketuskertomuksissa ei suinkaan aina puhuttu 

koskettamisesta. Se oli myös lääppimistä, pyörittelyä, halailua, painia, nappaamista, 

paijaamista, kutittelua, silittelyä, omien rajojen sisällä olemista, työntämistä, 

kädestä vetämistä, tahmaisuutta ja nuolemista (ks. Artikkelit I ja III). Lapset eivät 

tässä aineistossa kosketusta sanoittaneet, mutta heidän suhteissaan kosketus oli 

esimerkiksi halausta, lyömistä, koputtelua, nojailua ja käsi kädessä kulkemista (ks. 

Artikkeli II). 

Kosketuksen moniulotteisuutta kuvaavat näin ollen myös ne tavat, miten 

kosketuksesta puhutaan ja miten kosketuksessa toisten kanssa ollaan. Kun 

työntekijät puhuivat ”lääppimisestä” (ks. Artikkeli I) tai nuolemisesta keskustelun 

aiheen ollessa suukottelu (ks. Artikkeli III) oli helppo ymmärtää, että kosketukseen 

ei aina suhtauduta itsestään selvänä tai kauniina asiana. Kosketus herättää myös 

negatiivisia tunteita ja ilmaisuja, jotka vaikuttavat siihen, millaiseksi 

kosketuskulttuuri päiväkodissa rakentuu. 

Lars-Christer Hydénin (2013) mukaan kertomuksissa ovat aina mukana 

kertojan asenteet, arvot ja kokemukset. Tarkastelemalla myös sitä, miten 

kosketuksesta puhutaan, voidaan ymmärtää, miten moniulotteinen kosketus 

päiväkodissa on. Lisäksi voidaan ymmärtää, miten kosketuskulttuuri – eli tavat, 

säännöt ja normit koskea ja tulla kosketetuksi – rakentuu päiväkodin suhteissa. 

Suhteilla en tarkoita pelkästään ihmisten välisiä suhteita vaan myös suhteita 

päiväkodin ympäristöön ja materiaan, suhteita laajempaan yhteiskuntaan ja sen 

normeihin sekä suhteita omaan henkilökohtaiseen historiaan (ks. Artikkelit I, II ja 

III). Nämä suhteet ovat mukana paitsi kosketuksen hetkessä myös siinä, miten 

kosketuksesta kerrotaan. 



61 

Tutkimukseni osoittaa, että kosketuskulttuuria pohdittaessa ruumiillisuuden ja 

sanottujen sanojen lisäksi on otettava huomioon ympäristö. Päiväkodin 

kosketuskulttuuria tuotetaan, rakennetaan, eletään ja uudistetaan jatkuvasti 

ihmisten, materiaalisen ympäristön ja yhteiskunnan normien välisessä liikkeessä. 

Kun ruumiit ovat yhteen punoutuneita materiaalisen ympäristön kanssa (Prout, 

2000), myös kosketuksen kautta rakentuvat suhteet ovat osa tätä punoutumaa. 

Päiväkodin penkit, lelut ja hetket kutsuvat lapsia koskettamaan tietyllä tavalla. 

Esimerkiksi lääkärileikissä hoitoa saavat paitsi nuket myös aikuiset. Neuvottelua 

kosketuksen avulla käydään siitä, kuka hoitaa milloinkin (Kuva 3; Artikkeli II, s. 

9). Näin kosketuskokemukset ”oikeista” lääkärikäynneistä jatkavat ja uudistavat 

kosketuskulttuuria päiväkodin arjessa: millaista on olla hoitaja ja hoitoa saava. 

 

Kuva 3. Lääkärileikki (Uudelleenjulkaistu luvalla Artikkelista II © 2020 SAGE Journals). 

Samalla tavoin materia ja hetket vaikuttavat siihen, miten aikuiset koskettavat 

lapsia. Eteisessä, kiireessä kurahousuja lapsille puettaessa kosketus on erilainen 

kuin aamun rauhallisissa, ”tahmaisissa” hetkissä (ks. Artikkeli III). Koska 

materiaalinen ympäristö ja hetkellisyys ovat vahvasti mukana kosketuksessa, 

tietyissä hetkissä tietynlainen kosketus voi normalisoitua oikeaksi tavaksi koskettaa: 

kiireessä on hyväksyttyä työntää lasta tai vetää häntä kädestä. Näissä hetkissä lapsi 

tulee olemassa olevaksi objektin kaltaisena, siirrettävissä olevana, ilman 

mahdollisuutta ja oikeutta omaan kehoonsa (ks. myös Christensen, 2000). 
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Lohdutuksen hetkissä lapsi taas tulee olemassa olevaksi aikuisen turvaa ja 

rakkautta tarvitsevana. Aikuinen puolestaan tuntee onnellisuutta siitä, että voi 

kosketuksellaan saada lapsen hymyilemään ja nauramaan (ks. Artikkeli I). 

Ympäristön merkitystä kosketuskulttuurin rakentumisessa ei pidä väheksyä 

siinäkään mielessä, että varhaiskasvatus on yhteiskunnallinen instituutio (Karila, 

2016). Se, mitä yhteiskunnassa tapahtuu ja millaisia arvoja ja normeja siinä 

tuotetaan ja vaalitaan, vaikuttaa myös varhaiskasvatukseen. Tämä pätee myös 

arvoihin ja asenteisiin kosketusta kohtaan. Hellyyden ja rakkauden osoittaminen 

suukottelemalla ei ole hyväksyttyä esimerkiksi siksi, että ”jos joku ulkopuolinen 

saisi tietää, se olisi iso juttu” (ks. Artikkeli III, s. 9). Tulkitsen tässä ”ulkopuolisen” 

viittaavan laajempaan yhteiskunnalliseen asenteeseen kosketusta kohtaan. 

Suomalaista kosketuskulttuuria on kuvattu jännitteiseksi ja historialtaan jopa 

väkivaltaiseksi (Kinnunen & Kolehmainen, 2019). Myös muistot opettajien 

kosketuksesta osoittavat, että väkivaltainen kosketus on ollut osa pedagogiikkaa 

suomalaisissa kouluissa (Karvonen, ym. 2018; Uitto, 2011). Väistämättä nämä 

kosketukset ovat jättäneet jälkiä ruumiisiin, kuten myös Kinnunen (2013) kuvaa. 

Näistä ajoista on toki otettu useita askeleita eteenpäin kohti kunnioittavampaa 

kosketusta, mutta yhä edelleen Suomessa vaalitaan yksinpärjäämisen kulttuuria 

(Kinnunen & Kolehmainen, 2019). Se lienee perua ajoilta, jolloin vauvojen piti 

antaa itkeä, jotta keuhkot vahvistuisivat (Ylppö, 1942). Laajemmin länsimaiseen 

kulttuuriin on liitetty Piperin (2014) kuvaama moraalinen paniikki, jossa kosketusta 

vältellään väärin koskettamisen pelossa. Suomalaisessa kasvatuksessa tämä on 

havaittavissa suukotteluun liittyvistä keskusteluista. 

Vaikka olen kontekstoinut tutkimukseni päiväkotiin, haluan laajentaa 

keskustelun kosketuskulttuurista koskemaan laajemminkin koko varhaiskasvatusta. 

Kosketuskulttuurin pohtiminen varhaiskasvatuksessa on tärkeää, sillä siinä 

elämällä, kokemalla ja olemassa olevaksi tulemalla lapset oppivat, miten koskettaa, 

miltä kosketus tuntuu ja mitä se saa aikaan. Lapset myös näyttävät oivaltavan, 

miten haastaa yleensä aikuisten laatimia käsityksiä ”oikeanlaisesta” kosketuksesta 

(ks. Artikkeli II). Näin myös lapset on ymmärrettävä aktiivisiksi toimijoiksi 

kosketuskulttuurin rakentamisessa. 

Olennaisinta suhteissa rakentuvassa kosketuskulttuurissa on ymmärrys siitä, 

miten kohdata toinen ihminen päiväkodin arjessa. Koska päiväkoti ja 

varhaiskasvatus ovat yhteiskunnallisia lapsuuden instituutioita (Repo, Alasuutari, 

Karila & Lammi-Taskula, 2020), on pohdittava sitä, millaisia mahdollisuuksia ja 

tiloja varhaiskasvatus tuottaa lapselle kosketuksen näkökulmasta. Millaisena lapsi 

nähdään? Miten lapsi voi arjessaan koskettaa sekä tulla kosketetuksi ja 
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koskemattomaksi myös laajemmin yhteiskunnassa? Tässä päiväkodin kasvattajat 

ovat merkityksellisessä roolissa, kuten olen pyrkinyt osoittamaan. 
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6 Tutkimuksen eettiset kysymykset ja arviointi 

Seuraavaksi avaan niitä eettisiä valintoja, joita olen prosessin aikana tehnyt. 

Lopuksi arvioin tutkimusta refleksiivisyyden, dialogisuuden, historiallisuuden, 

muutoksen ja evokatiivisuuden periaatteiden kautta (Heikkinen, Huttunen & 

Syrjälä, 2012). 

6.1 Tutkimuksen eettiset kysymykset ja tutkijan positio 

Alkaessani tehdä tutkimusta oletin kosketuksen olevan aihe, joka herättää tunteita. 

Vasta videoita katsellessani ja keskusteluita käydessäni olen ymmärtänyt, kuinka 

herkän ilmiön kanssa olenkaan tekemisissä. Aineistoa kootessani 

ryhmäkeskustelujen kyyneleet, naurut ja kesken jättämiset – kuten myös 

videoaineiston kosketukset tai koskettamatta jättämiset – ovat muistuttaneet minua 

siitä, että kun tutkimuksen kohteena ovat ihmiset ja heidän arkensa, tutkimuksen 

eettiset kysymykset ovat erittäin merkityksellisiä. 

Ensimmäisenä eettisenä valintana tutkimuksessani on se, että olen kirjoittanut 

tämän yhteenveto-osan sekä yhden artikkeleista suomeksi. Erään 

ryhmäkeskustelun jälkeen yksi osallistujista kertoi minulle, kuinka hän kovin 

mielellään lukisi tutkimuksia, mutta koska ne ovat yleensä englanniksi, hän ei 

kykene siihen. Päätökseni kirjoittaa suomeksi oli näin ollen helppo. Tärkeää on 

kuitenkin myös osallistua kosketuksesta käytävään kansainväliseen keskusteluun, 

minkä vuoksi kaksi osajulkaisua on kirjoitettu englanniksi. 

Olen esitellyt tutkimukseni eettiset lähtökohdat kaikille tutkimukseen 

osallistuneille kasvattajille. Olen painottanut osallistumisen vapaaehtoisuutta sekä 

sitä, että kasvattajien nimet tai päiväkodit eivät käy ilmi missään tutkimuksen 

vaiheessa vaan käyttämäni nimet ovat pseudonyymeja. Ryhmäkeskusteluihin 

osallistuneilta kasvattajilta olen kerännyt kirjalliset tutkimusluvat ennen jokaista 

ryhmäkeskustelua. Videoaineiston sain käyttööni valmiina, joten käytäntöihin 

liittyvät eettiset linjaukset, kuten tutkimusluvat lapsilta ja heidän vanhemmiltaan, 

oli huolehdittu BELONG ja ValuED-hankkeissa (Pálmadóttir, Juutinen & Viljamaa, 

2018). Olen osaltani sitoutunut noudattamaan näitä hankkeissa sovittuja eettisiä 

linjauksia. 

Kuten Alaluvussa 3.2.1 kuvasin, videoita katsellessani olen kuunnellut 

minussa heränneitä tunteita ja luottanut niihin (ks. myös Ratnam, 2019). Voin siis 

samaistua Downeyn ja Clandininin (2010) ajatukseen siitä, että kertomukset ovat 

itsessään kokemuksia ja että kertominen ja kertomusten kuuleminen voivat tuottaa 
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kokemuksen. Videoaineiston pohjalta kirjoittamani pienet kertomukset ovat minun 

kertomuksiani, kokemuksiani ja tulkintojani näkemästäni. Toisen tutkijan 

kirjoittamina ja tulkitsemina ne voisivat olla toisenlaisia. Eettisyyden kannalta 

merkittävää on myös se, että videoiden kerronnallinen varanto (Herman & 

Vervaeck, 2019) oli minulle tuttu lastentarhanopettajan työhistoriani kautta. Tämä 

tuttu, kerronnallinen varanto mahdollisti sen, että pystyin luottamaan tunteisiini ja 

intuitiooni ainestoa analysoidessani ja tulkitessani sekä omaa tekstiäni 

kirjoittaessani (ks. myös Pálmadóttir ym., 2018; Springgay, 2019). Toisaalta se, että 

päiväkodit ovat minulle tuttuja konteksteja, saattoi vaikuttaa myös siten, että 

jotakin on ehkä jäänyt huomaamatta: tutusta kontekstista oli helppo etsiä tutuilta 

tuntuvia tilanteita. Erityisesti Artikkelin II kohdalla analyysivaiheessa 

merkityksellisiä olivat kanssakirjoittajieni Elina Viljamaan ja Minna Uiton kanssa 

pidetyt yhteiset hetket videoaineiston äärellä. Ne mahdollistivat minulle sokeiden 

kohtien huomaamisen. Elina ja Minna eivät kumpikaan ole työskennelleet 

päiväkodissa, joten he osasivat katsoa sinne, minkä minä olin sivuuttanut. 

Artikkelien kirjoitusprosessissa teimme myös eettisiä valintoja: Artikkelissa II 

päätimme käyttää kuvitusta. Yritin muokata kuvia eri kuvankäsittelyohjelmilla niin, 

että lapset säilyisivät tunnistamattomina mutta kuitenkin niin, että kuvat kertoisivat 

sen, mitä sanat eivät tavoita. Loppujen lopuksi päädyin ottamaan videolta 

kuvakaappauksia, joiden pohjalta kuvataiteilija Anniina Holappa piirsi kuvat 

artikkelia varten. 

Kun videoaineistoa katsellessani pystyin tekemään eettisiä ratkaisuja prosessin 

edetessä, ryhmäkeskusteluissa eettiset kysymykset olivat läsnä koko ajan niissä 

hetkissä, joissa keskusteluja kävimme. Alusta alkaen pidin tärkeänä sitä, että minun 

tehtävänäni tutkijana on luoda ilmapiiri, jossa on turvallista kertoa. Yhtenä 

turvallisuuden elementtinä oli oma taustani lastentarhanopettajana, vaikkakin 

tiedostan myös oman valta-asemani tutkijana (ks. Hydén, M., 2013). Myös 

ryhmäkeskusteluissa lastentarhanopettajataustani on saattanut vaikuttaa siihen, 

mitä kertomuksista kuulin (Moen, 2006). 

Ryhmäkeskustelujen aluksi, tutkimuslupien ja käytännön eettisten asioiden 

esittelemisen jälkeen, kerroin omista kokemuksistani kosketuksista päiväkodissa. 

Omien kokemusteni jakamisen kautta tavoittelin saman maailman jakamista, 

minkä keskusteluissa saavutimmekin (ks. myös Slembrouck, 2015). Se, että 

jaoimme samaa päiväkotimaailmaa, kukin toki omasta näkökulmastaan käsin, 

osaltaan auttoi turvallisen ja kunnioittavan ilmapiirin muodostumisessa: me kaikki 

tunsimme päiväkotiarjen hienoudet, haparoinnit ja hektisyyden. Kunnioittava ja 
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yhteisöllinen ote on suhteisuuden etiikan (Ellis, 2007) ytimessä. Haluaisin uskoa, 

että kaikki ne tunteet, joita keskusteluissa tunnettiin, kertovat luottamuksesta.  

Toki on myös sanottava, että omien kokemusteni jakaminen keskustelujen 

aluksi saattoi vaikuttaa siihen, mitä kasvattajat kosketuksesta kertoivat ja ajattelivat. 

Kerronnallisen perinteen mukaisesti jaettujen kertomusten kautta syntyvä tieto on 

kollektiivisesti, suhteissa rakentunutta tietoa, jossa myös tutkijan kokemuksella on 

merkitystä (Slembrouck, 2015). Näin ollen ryhmäkeskusteluja voisi kuvailla paitsi 

menetelmäksi koota tutkimusaineistoa, ne olivat samalla myös 

vuorovaikutustilanteita (Hyvärinen, Hatavara & Rautajoki, 2019). 

On kuitenkin myös sanottava, että oli niitäkin hetkiä, kun tutkijana koin suurta 

hämmennystä ja epätietoisuutta. Esimerkiksi eräs kasvattaja purskahti itkuun, 

toinen taas kysyi: ”Minua on lapsena hakattu. Onko sekin kosketusta?” Kaikki 

tämä kertoo siitä haavoittuvuudesta, jonka osallistujat kanssani jakoivat. Emerald 

ja Carpenter (2015) kuvaavatkin, miten haavoittuvuus on ihmistieteellisessä 

tutkimuksessa tekijä, jota ei tutkimuksen suunnitteluvaiheessa voi ennustaa eikä 

ennakoida – kuten minäkään en voinut. Haavoittuvuus ilmeni kerronnan hetkissä, 

ja voin vain toivoa, että osasin hämmennykseltäni kunnioittaa työntekijän 

kokemusta. 

Feministisessä narratologiassa (Herman & Vervaeck, 2016) on tärkeää esittää 

kysymys, kuka kertomuksen kirjoittaja on. Tämä tutkimus on minun, valkoisen, 

nelikymppisen, keskiluokkaisen naisen kertomus. Tutkimus on kirjoitettu minun 

ruumiini kautta ja tiedolla. Oman itseni tunnistaminen tutkimuksesta ja asemani 

auki kirjoittaminen on niin ikään eettinen valinta. 

6.2 Tutkimuksen arviointi 

On aika tarkastella ja arvioida, mitä ja miten olen tutkimuksessani tehnyt. 

Heikkinen ja kollegat (2012) kuvaavat viisi periaatetta, joiden valossa 

kerronnallista tutkimusta voidaan arvioida: refleksiivisyys, dialogisuus, 

historiallisuus, muutos ja evokatiivisuus. Ajattelen, että näiden periaatteiden kautta 

tutkimus tulee arvioiduksi sekä tulosten että prosessin näkökulmasta 

kokonaisvaltaisesti. 

Aloitan refleksiivisyydellä. Tutkimukseni alusta asti olen kipuillut sen kanssa, 

miten raportoida akateemisesti kosketuksesta, joka on herkkä, aistimellinen ja 

intiimi ilmiö, niin, että samalla tulisin säilyttäneeksi kaiken sen herkkyyden ja 

haavoittuvuuden, joka kosketuksessa on. Tunnistan vaaran, että kirjoittaessani 

kosketuksesta olen tahtomattani tehnyt siitä liian yksinkertaisen ilmiön – ilmiön, 
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jota tapahtuu ja jota on. Siksi haluan korostaa, että se, mitä olen nähnyt ja kuullut 

kosketuksesta aineistoa kootessani ja analysoidessani, ei koskaan pysty 

tavoittamaan sitä, mitä kosketus on näissä hetkissä tutkimukseen osallistuneissa 

herättänyt. 

Olen pyrkinyt kerronnallisen perinteen mukaisesti kirjoittamaan itseni tähän 

tutkimukseen (Clandinin & Connelly, 2000); loppujen lopuksi tämä väitöskirja on 

minun kosketuskertomukseni, minun kauttani kirjoitettu. Kirjoittaessani olen 

pyrkinyt kuvaamaan mahdollisimman avoimesti tutkimuksen eri vaiheet sekä sen, 

millaisena tietona ajattelen kosketuksen olevan. Tieto ei ole pelkästään minun ja 

tutkimukseen osallistujien, vaan se on syntynyt kerronnan tiloissa ja liikkeessä 

menneen, nykyisyyden ja tulevan välillä (ks. myös Springgay, 2019). 

Kuten olen jo aiemmin todennut, kertomukset kosketuksesta eivät aina olleet 

verbaalisia. Tällöin on todennäköistä, että minulta on jäänyt paljon huomaamatta 

tai että olen tullut tulkinneeksi ruumiillisia ilmaisuja väärin. Ruumiilliset ilmaisut 

kun ovat kerronnan tapoja siinä missä verbaalisuuskin (Hydén & Antelius, 2011). 

Vaikka olen pyrkinyt pitämään ruumiillisuuden kertomusten keskiössä, on 

kuitenkin myös todettava, että sanallisten kertomusten kuuleminen oli helpompaa 

ja tutumpaa kuin ruumiillisten kertomusten kokonaisvaltainen aistiminen. Lasten 

kosketuksia tutkiessani (ks. Artikkeli II) yritin vapautua tästä ”länsimaisesta 

päästäni”, joka asettui mieluummin kuuntelemaan ääneen kerrottua, ja katselin 

videoita myös ilman ääntä – kuuntelin omalla ruumiillani, kuten Antelius (2009) 

osuvasti tapaa kuvaa. Tämä toden totta avasi uusia näkökulmia kosketukseen: 

videoiden äänettömät kosketukset pakottivat minut kokonaisvaltaisen tulkinnan 

rakentamiseen kosketuksen hetkistä. Kun puhe oli poissa, kykenin tarkastelemaan 

pelkästään ruumiillista kerronnan tapaa. Näin ollen on myös aiheellista kysyä, mitä 

olisi tapahtunut, jos olisin antanut isomman äänen ryhmäkeskustelujen 

ruumiillisille kertomuksille. Ryhmäkeskusteluissa pidin päiväkirjaa, johon kirjasin 

muistiin kosketukset, hymyt ja otsien rypistykset, mutta jäin pohtimaan, miten 

aineisto olisi muuttunut, jos olisin videoinut myös ryhmäkeskustelut ja katsonut 

niitäkin oman ruumiini kautta kuuntelemisen sijaan. Kiinnostava kysymys, mutta 

se jää tässä tutkimuksessa vastaamatta. 

Alaluvussa 3.2.2 kuvasin ryhmäkeskusteluja kerronnan tilana. Koen, että 

ryhmäkeskusteluissa oli tilaa kertoa, kokea, tuntea ja koskettaa, eli ne olivat 

luonteeltaan dialogisia kaikkien kertojien välillä (Heikkinen ym., 2012). 

Dialogisuus mahdollisti myös sen, että sai olla hiljaa, jakamatta ja kertomatta 

mitään. Myös näillä hiljaisuuksilla ja kuiskaten kerrotuilla kertomuksilla on 

merkitystä. Mazzei ja Jackson (2017) korostavat, että äänet, myös hiljaiset, ovat 
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osa yhteen punoutuvaa kertomusta. Ryhmäkeskustelujen dialogisuuteen vaikutti 

myös se, että päiväkodeissa kasvattajat saivat itse päättää, ketkä 

ryhmäkeskusteluihin osallistuvat. Joissakin keskusteluissa paikalla oli joko koko 

päiväkodin henkilöstö tai suurin osa heistä, kun taas yhteen keskusteluun osallistui 

vain kolme kasvattajaa. En kysynyt, miten ryhmäkeskustelujen ryhmät oli 

rakennettu, joten on mahdollista, että kaikki halukkaat eivät päässeet osallistumaan 

tai että kasvattajat tunsivat sosiaalista painetta osallistumiseen. Tämä luonnollisesti 

vaikuttaa siihen, millaiset kosketuskertomukset tulivat kerrotuiksi. 

Mieskasvattajien kertomuksia tässä tutkimuksessa ei ole. Se johtuu joko siitä, että 

tutkimukseen osallistuneissa päiväkodeissa ei työskennellyt miehiä, tai siitä, että 

he eivät halunneet osallistua tutkimukseen. 

Dialogisuus korostuu myös tutkimusartikkeleissa: analyysi ja tulkinta ovat 

syntyneet kanssakirjoittajieni kanssa käymistäni keskusteluista. Niin ikään 

ajattelen, että tutkimukseni dialogisuutta kuvaa yhteenveto-osan analyysi, jossa 

kävin vuoropuhelua teorian ja osajulkaisujen välillä. 

Kosketuksen tarkastelu myös historiallisessa valossa on lisännyt ymmärrystäni 

siitä, miten vanhat asenteet ja tavat koskea ja olla koskematta vaikuttavat edelleen 

tänä päivänä. Siksi haluan ajatella, että tutkimukseni kertomukset kosketuksesta 

ovat mahdollistaneet työntekijöille tilan reflektoida omia kosketuskäytäntöjään 

työssään. Tämä mahdollistaa muutoksen: koskettaa toisin tai jättää koskematta. 

Artikkelissa I tämä tiedostaminen ja muutos konkretisoituivat selkeimmin. 

Ensimmäinen ryhmäkeskustelu sysäsi työntekijät reflektoimaan kosketusta, ja 

toisessa keskustelussa he jakoivat ajatuksiaan toisilleen muodostaen yhteisiä 

kosketuksen tapoja. 

Sanottava on myös, että koska kosketus on kasvatuksessa jännitteinen asia, 

tiedostan, että kasvattajat ovat voineet ryhmäkeskusteluissa kertoa kosketuksesta 

niin kuin he olettavat, että kosketuksesta pitää puhua. Miten puhua ”oikeanlaisesta” 

kosketuksesta ”oikealla” tavalla ja milloin olla vain hiljaa (Green, Warwick & 

Moran, 2021; Johnson, 2000)? Uskallan kuitenkin varovaisesti väittää, että 

ryhmäkeskustelujen ansiosta nämä ”oikeanlaiset” kertomukset kosketuksesta jäivät 

yksittäisiksi toteamuksiksi, sillä kosketus tutkimuksen aiheena oli evokatiivinen. 

Se herätti tunteita kertojissa, minussa tutkijana ja toivon myös, että tutkimuksen 

lukijoissa. (Heikkinen ym., 2012). Tutkimuksen evokatiivisuus ilmeni jo aineiston 

koontivaiheessa, jossa työntekijät havahtuivat ryhmäkeskusteluissa pohtimaan 

kosketusta uudesta näkökulmasta ja kehittämään kosketuskäytänteitään (ks. 

Artikkeli I). Omien kosketuskäytänteiden ja oman kosketushistorian 

ymmärtäminen sai aikaan halun tehdä asioita toisin: ”Meidänhän täytyy täällä 
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talossa miettiä tätä kosketusta!” Patti Lather (1991) kutsuu tutkimuksen 

aikaansaamaa havahtumista katalyyttiseksi validiteetiksi. Se kuvaa osuvasti 

prosessia ja energiaa, jonka tutkimus parhaimmillaan saa aikaan. 

Evokatiivisuudesta ja katalyyttisesta validiteetista kertovat myös ne lukuisat 

keskustelut, joita olen käynyt tutkimusaiheestani esimerkiksi opetus- ja 

kasvatusalan työntekijöille pitämissäni koulutuksissa ja konferensseissa. 

Keskustelut ovat saaneet aikaan havahtumisia sen suhteen, mitä kosketus kullekin 

tarkoittaa ja millaisia muistoja se herättää. Nämä havahtumiset ovat tie siihen, että 

kosketus, ruumiillisuus ja suhteisuus sanoina saavat suuremman tilan akateemisissa 

keskusteluissa, käytännön opetus- ja kasvatustyössä sekä yhteiskunnan tasolla. 
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7 Pohdinta: Kohti rakastavaa 
kosketuskulttuuria 

Tutkimukseni tulokset osoittavat, että moniulotteinen kosketus päiväkodin arjen 

suhteissa rakentuu hetkissä, joissa läsnä ovat myös kosketuksen rajat: kosketuksella 

rajoitetaan ja kosketusta rajoitetaan. Päiväkodin kosketuskulttuuri rakentuu 

suhteista, joissa yhteen punoutuvat paitsi ihmisten väliset suhteet ja suhde omaan 

kosketushistoriaan myös suhteet päiväkodin materiaaliseen ympäristöön ja 

laajemmin yhteiskuntaan. 

Kun aiempi tutkimus kosketuksesta opetuksen ja kasvatuksen konteksteissa on 

keskittynyt kuvaamaan sitä, mitä kosketus saa aikaan ja millainen kosketus on 

oikein ja millainen väärin (esim. Berghner & Cekaite, 2018; Piper & Smith, 2003), 

tässä tutkimuksessa olen pyrkinyt kuvaamaan kosketusta liikkeenä ihmisten 

välisissä suhteissa päiväkodin arjessa. Kosketus liikkeenä näissä suhteissa saa 

toisen olemassa olevaksi ja näkyväksi. Kosketus on myös liike, joka luo ja/tai 

rikkoo suhteita ja jota opitaan ja opetetaan. Lisäksi kosketuksen hetkissä kulkevat 

mukana ruumiin muistot koetuista kosketuksista kuten myös kulttuuriset 

konstruktiot sen tavoista. 

Tutkimustulokset osoittavat, että kosketuksen hetkellisyydessä ja rajoissa sekä 

suhteissa rakentuvassa kosketuskulttuurissa merkityksellistä on se, millaisena 

kosketuksessa tullaan olemassa olevaksi. Eräässä ryhmäkeskustelussa kasvattajien 

kanssa nousi esiin käsite rakkaus. Tuossa keskustelussa kasvattajat totesivat, että 

rakkaus ei kuulu päiväkotiin, vaan varhaiskasvatustyössä on ennemmin kyse 

välittämisestä. Sen sijaan työtä voi rakastaa, kuten kasvattajat keskustelussa 

totesivat. Keskustelu jäi mieleeni, ja haluankin vielä lopuksi esittää kysymyksen: 

mitä tarkoittaisi, jos kosketuksessa päiväkodin suhteissa tultaisiin olemassa 

olevaksi rakastettuna? Rakkautta käsitteenä ei useinkaan liitetä kasvatus- ja 

opetuskontekstiin kuuluvaksi (Cousins, 2015; Rouse & Hadley, 2018), eikä sitä 

pidäkään ajatella äidillisenä rakkautena vaan rakkautena, joka kuuluu työhön, 

kuten Estola ja Syrjälä (2010) kuvaavat (ks. myös Page, 2018). Rakkautta ei 

myöskään pidä ajatella pelkästään tunteena, vaan kuten bell hooks (2000) 

rakkauden määrittää, se on ennen muuta teko. Teon lisäksi rakkaus voidaan 

ymmärtää poliittisena, valintana, suhteena, vastauksena ja käytäntönä (esim. 

Chabot, 2008; hooks, 2000; Lanas & Zembylas, 2014). 

Sekä teoreettisena että käytännön implikaationa esitänkin, että pohdittaessa 

kosketusta opetus- ja kasvatusalan keskusteluissa rinnalle nostettaisiin myös 

rakkauden käsite. Kosketuksen hetkellisyydessä päiväkodin arjen perushoidolliset 
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tilanteet ja spontaanit kurottelut toista kohti voitaisiin tällöin ymmärtää rakastavana 

tekona ja käytäntönä kohti rakastavaa suhdetta. Kosketuksen rajoihin rakkaus niin 

ikään kietoutuu vahvasti. Kun kosketusta rajoitetaan joko kotiin tai päiväkotiin 

kuuluvaksi, rakkaus voisi kaventaa tätä melko tiukkaakin rajantekoa.  Rakastava 

kosketus voisi olla vastaus niissä hetkissä, joissa työntekijät joutuvat pohtimaan, 

miten ja millainen kosketus on sopivaa. Sen sijaan, että ratkaisuja kosketuksen 

suhteen tehtäisiin yleisten konventioiden ja normien perusteella, pohdinnan 

keskiössä olisikin, miten kosketuksessa tultaisiin olemassa olevaksi rakastettuna. 

Rakkauden määritelmään nojaten rakastava kosketus varhaiskasvatuksen 

suhteissa tulisi ymmärtää poliittisena viestinä siitä, kuka on rakastavan kosketuksen 

arvoinen. Näin ollen se olisi myös valinta siitä, ketä kosketetaan ja miten suhteissa 

tullaan rakkaudellisen kosketuksen kautta olemassa olevaksi rakastettuna ja 

kunnioitettuna. Rakastava kosketuskulttuuri voitaisiin ymmärtää tekona ja 

käytäntönä, sillä se opettaisi lapsille maailmasta ja siitä, onko maailma rakastava 

paikka (Keränen & Lanas, 2021). Samalla rakkaudellinen kosketus opettaisi 

lapsille, ovatko he rakkauden arvoisia, onko heillä valtaa omaan kehoonsa ja onko 

heillä itsellään tilaa tuoda rakkautta ympäristöönsä (Keränen & Lanas, 2021), 

Vaikka siis rakkaudella – ja rakastavalla kosketuksella – on merkitystä 

hyvinvoinnille (esim. Gerhardt, 2004; Page, 2014), tämän instrumentaalisen arvon 

lisäksi se tulisi liittää laajempaan keskusteluun siitä, mitä varhaiskasvatuksessa 

pidetään arvossa ja mitä rakastava kosketus voisi itseisarvona tarkoittaa 

varhaiskasvatuksen työntekijöille mutta ennen kaikkea lapsille (ks. myös Aslanian, 

2018). Tutkimukseni perusteella esitänkin, että sen sijaan, että kasvatuksen ja 

opetuksen konteksteissa pohditaan sitä, millainen kosketus on sallittua ja millainen 

ei, keskustelua voitaisiin käydä siitä, millainen kosketus viestisi rakkaudesta ja 

kunnioituksesta. 

Rakastava kosketuskulttuuri edellyttää, että opetus- ja kasvatusyhteisöissä 

rakennetaan yhteisten keskustelujen kautta tietoa siitä, millaista kosketuskulttuuria 

yhteisössä vaalitaan, millaisia arvoja kosketukselle annetaan ja mitä kosketus 

tarkoittaa käytännössä omassa opetus- ja kasvatustyössä. Tällä hetkellä opetus- ja 

kasvatuskentällä käytävä keskustelu kosketuksesta näyttää kahtalaiselta. Toisaalta 

keskusteluissa korostetaan kasvattajan valtaa rajoittaa lasta esimerkiksi 

kiinnipitämällä tilanteissa, joissa yleinen turvallisuus on uhattuna, ja näin 

rikkomaan lapsen oikeutta koskemattomuuteen (Hurme & Kyllönen, 2014; Ryan 

& Peterson, 2004). Toisaalta taas keskustelu kosketuksesta linkittyy sen riskeihin.   

Keskusteluissa tulisikin pyrkiä tunnistamaan niitä rajoja ja puhetapoja, joita 
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kosketukselle on rakentunut: kenen näkökulmasta kosketuksesta kerrotaan, 

millainen kosketus koetaan riskiksi ja mikä tuon riskin saa aikaan? 

Kun opetus- ja kasvatustyön moraalisten ja eettisten lähtökohtien tulisi olla 

lapsen parhaassa (Van Manen, 1991), keskusteluista tulisi tunnistaa, perustellaanko 

kosketusta tai koskettamatta jättämistä lapsen parhaalla vai esimerkiksi 

kulttuuristen konventioiden kautta (ks. myös Pascal, ym. 2020). Irigaray (2008, s. 

7) sanoo: ”Kun tunnistamme olevamme etäällä toisistamme, voimme tulla 

lähemmäksi toisiamme.” (Suomennos minun). Miellän tämän ajatuksen myös 

riskipuheeseen liittyväksi: kun työntekijät tunnistavat, kuinka riskipuhe 

kosketuksesta etäännyttää, kosketuksen voi antaa taas liittää yhteen. 

Lapsuuden- ja opettajatutkimuksen kentille paikantuva tutkimukseni 

käsitteellistää kosketuksen teoreettisesti Manningin (2014) mukaisesti liikkeeksi 

pitäen rinnallaan kuitenkin Merleau-Pontyn (1962) ajatuksia ruumiillisuudesta 

myös subjektiivisena kokemuksena. Tutkimukseni teoreettinen kontribuutio on, 

että kosketusta ei pidä tarkastella pelkästään yksilöön kiinnittyvänä kokemuksena 

vaan liikkeenä, joka luo ja rikkoo suhteita laajemminkin kuin vain kosketettavien 

välillä. Moniulotteisuus tutkimuksessani tarkoittaa sitä, että kosketuksissa ovat 

ihmisten lisäksi ympäristö sekä laajemmat arvot ja asenteet yhteiskunnassa. 

Kosketuksella on valta osoittaa yksilölle tämän paikka yhteisössä. Niin ikään 

sillä on valta kertoa, että toinen on rakastettu. Näin tutkimukseni jatkaa teoreettista 

keskustelua siitä, millainen merkitys kosketuksella varhaiskasvatuksessa on. 

Samalla tutkimukseni nostaa keskusteluun sen, mitä kosketuksessa tulee olemassa 

olevaksi varhaiskasvatuksen suhteissa: isoja kosketetaan eri tavoin kuin pieniä, 

kosketus yhdistetään äitiyteen ja hoivaan ja miten hoivallekin luodaan rajoja. 

Aiempi tutkimus on osoittanut, että kunnioittavalla ja rakastavalla 

kosketuksella on merkitystä lapsen hyvinvoinnille, kehitykselle ja oppimiselle 

(esim. Field, 2000; Goodwin, 2017; Steckley, 2012). Oma tutkimukseni puolestaan 

korostaa rakastavaa kosketuskulttuuria varhaiskasvatuksen suhteissa. Sekin luo 

perustan kokonaisvaltaiselle hyvinvoinnille, mutta välinearvon sijasta se tulisi 

ymmärtää itseisarvona opetuksen ja kasvatuksen suhteissa (ks. myös Todd, 2021). 

Tutkimukseni kosketuskertomukset ovat myös olleet moniulotteisia. Niissä on 

ollut kyse lapsuuden kipeistä muistoista mutta myös ilon hetkistä. Ne ovat 

kertoneet päiväkodin arjesta ja tästä hetkestä, ja niissä on suunniteltu jo tulevaakin 

(Spector-Mercel, 2012). Näin tutkimukseni metodologinen kontribuutio korostaa 

ruumiillisten kertomusten roolia erityisesti aiheissa, jotka eivät aina taivu 

verbaaliseen muotoon. Ruumis kantaa kertomuksia, ja tutkimuksessa haasteena 

onkin, miten kuunnella, tulkita ja kirjoittaa nuo kertomukset niin, että ne täyttävät 
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myös akateemiset kriteerit. Tutkimukseni metodologinen implikaatio kohdentuu 

kosketuskertomuksiin sekä siihen, miten niiden kautta voidaan ymmärtää ruumiin 

tietoa. Kosketuskertomuksia kerrotaan ruumiin kautta ja ruumiista, mutta sen 

lisäksi kertomuksissa rakennetaan kuvaa kosketettavista ruumiista. 

Tutkimukseni on osoittanut, että kosketuksen tutkimiseen tarvitaan erilaisia, 

toisiaan täydentäviä tutkimusmenetelmiä. Ryhmäkeskustelut työntekijöiden 

kesken, lasten kosketusten havainnointi videoiden avulla, keskustelut, jotka 

rakentuivat työntekijöiden arjesta kuvatun aineiston ympärille, sekä 

kosketuspäiväkirjat ovat osoittautuneet hyväksi keinoksi rakastavan 

kosketuskulttuurin kehittämiseen myös varhaiskasvatuksen käytännössä. 

Jakamalla kosketuskertomuksia voidaan luoda uutta, yhteistä tietoa kosketuksesta 

sekä asettaa yhteisiä tavoitteita sille, millaista rakastavaa kosketuskulttuuria kohti 

päiväkodissa kuljetaan. 

Kun aloin tehdä tätä tutkimusta, suunnittelin luovani mallin kosketuksen 

pedagogiikasta. Nyt, paljon myöhemmin, ajattelen, että kosketuksen pedagogiikka 

-ajatus hävittää kosketuksesta moniulotteisuuden ja suuntaa sen liikkeeksi, joka 

tapahtuu aikuiselta lapselle. Tutkimukseni perusteella esitän, että käytännön 

varhaiskasvatustyössä katse pitäisi ennen pedagogiikkaa kääntää suhteisiin. Keitä 

ja mitä – mitä viittaa tässä materiaaliseen ympäristöön – kaikkia päiväkodissa on, 

millaisia suhteita näiden välille muodostuu ja millaista kosketusta näissä suhteissa 

on (Edwards, 2011). Näen tarpeelliseksi korostaa, että kosketusta ei pidä 

kasvatussuhteissa teknistää, vaan sen pitää säilyä aistimellisena liikkeenä, joka 

liittää yhteen (Irigaray, 2002). 

Olen tutkimuksessani myös pyrkinyt kuvaamaan, miten ruumiillisuus on osa 

päiväkotien arkea, sekä sitä, miten kosketus tekee olemassa olevaksi. Tutkimukseni 

haastaa opetus- ja kasvatusalan työntekijöitä pohtimaan sitä, mitä tulee olemassa 

olevaksi kosketuksessa lasten välillä, aikuisten ja lasten välillä ja myös aikuisten 

välillä. Näin kosketus liikkeenä tekee olemassa olevaksi myös sitä, millaisia 

yhteiskunnallisia arvoja kasvatus- ja opetuskonteksteissa vaalitaan, tuotetaan ja 

luodaan uudenlaisiksi. Niin ikään tutkimukseni haastaa pohtimaan myös sitä, mitä 

oikeus omaan ruumiiseen tarkoittaa kasvatus- ja opetusalan ammattilaisten työssä, 

sekä sitä, mitä rakkaudellinen kosketus näissä konteksteissa tarkoittaa. 

Tutkimuksessani olen peräänkuuluttanut tietoisuutta moniulotteisesta 

kosketuksesta. Tutkimusta tehdessäni havahduin kuitenkin siihen, että 

opettajankoulutus ei anna juurikaan eväitä siihen, mitä ruumiillisuus ja kosketus 

osana sitä tarkoittavat opettajan työssä. Samaan tulokseen päätyivät 

ruotsalaistutkijat Johansson ja Hedlin (2018). Erityisesti he ovat huolissaan 
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varhaiskasvatuksen opettajiksi opiskelevista miehistä, jotka tutkimuksessa 

kertoivat kokevansa ulkopuolisuutta kosketukseen liittyvissä keskusteluissa 

sukupuolestaan johtuen (Johansson & Hedlin, 2018). Myös laajempaa tutkimusta 

opettajaopiskelijoiden kokemuksista, arvoista ja asenteista kosketukseen liittyen 

tarvitaan, sillä kosketus ja ruumiillisuus ovat osa opettajaa ja opettamista (Estola & 

Elbaz-Luwisch, 2003). Tutkimukseni haastaakin tutkimuspohjaista 

opettajankoulutusta nostamaan esiin kosketukseen, ruumiillisuuteen ja 

suhteisuuteen liittyviä kysymyksiä opetuksessa kehityksen ja oppimisen kaanonien 

rinnalle. Opettajakouluttajana jatkan ja ylläpidän ruumiillisuuteen, kosketukseen ja 

rakkauteen liittyviä keskusteluja innolla. 

Pandemian aikana kosketuksen välttäminen ihmisten välillä oli yleinen 

kehotus. Nyt, syksyllä 2021, maailma alkaa pikkuhiljaa avautua ja rajoituksia 

vähennetään. Päiväkodin ovia availlaan jälleen myös muille kuin vain oman 

ryhmän lapsille, ja työntekijöillä on lupa riisua maskit kasvoiltaan. En kuitenkaan 

tiedä, millaisia jälkiä pandemia on meihin jättänyt. Siksi uskallan sanoa, että 

kosketus ja sen tutkiminen on entistä merkityksellisempää. 

Kosketus on kaikille kädellisille luonnollinen tapa tutkia ja tehdä selvyyttä 

maailmasta (Classen, 2005). Tulevaisuuden visioissani näen päiväkodin paikkana, 

jossa rakastava kosketus on suhteissa olemisen lähtökohta. Rakastamaankin voi 

oppia (hooks, 2000). Ajattelen, että tiedostamalla kosketuksen moniulotteisuuden 

sekä sen, miten se muotoutuu varhaiskasvatuksen suhteissa, voi oppia myös 

rakastavaa kosketusta. Sen oppiminen edellyttää kosketuksen ja rakkauden (osana 

kosketusta) ajattelua uudella tavalla – ei pelkästään kotiin kuuluvaksi vaan 

valintana koskettaa rakastavasti myös varhaiskasvatuksessa. Tämän ajan 

keskusteluun varhaiskasvatuksen hektisistä ja uuvuttavista työolosuhteista 

rakastava kosketus voi tuoda hengähdyspaikan: myös kasvattaja voi tulla olemassa 

olevaksi rakastettuna lapsen kosketuksessa. 
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