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Tutkimuksessa kuvataan nepalilaisten aikuisten kokemuksia fyysisestä kurituksesta, ja mitä he kasvattajina 

kertovat asenteidensa muuttumisesta vallitsevaan kasvatuskäytäntöön nähden. Lisäksi tutkimuksessa 

selvitetään fyysistä kurittamista ilmiönä, sen taustaa, sille annettuja syitä ja merkityksiä sekä sen aiheuttamia 

seurauksia Nepalin kontekstissa. 

 

Tutkimus on narratiivinen. Aineisto muodostui kolmen nepalilaisen kasvattajan haastattelusta. Heistä jokainen 

oli joskus työskennellyt tai parhaillaan työskenteli lasten parissa. Haastateltavat valikoituivat tutkimukseen 

sen perusteella, että heidän asenteensa tutkimushetkellä oli fyysisen kurituksen vastainen. Tutkimuksen 

tavoitteena oli saada ymmärrystä siitä, millaisia kokemuksia haastateltavilla on ruumiillisesta kurituksesta, ja 

mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että he eivät aikuisina ja kasvattajina suosi kotimaassaan vallalla olevaa 

kurinpitomenetelmää. Taustatutkimusten mukaan enemmistö nepalilaisista opettajista on sitä mieltä, ettei 

oppilaita ei voi rangaista ilman fyysisiä keinoja. Kahdeksan kymmenestä maan pääkaupungin koulujen 

oppilaista onkin kärsinyt fyysisestä kurituksesta koulussa. Tutkimuksessa on käytetty aineistolähtöistä eli 

induktiivista sisällönanalyysiä. Tavoitteena on ollut löytää haastateltavien tarinoista teemoja eli keskeisiä 

aiheita, jotka ovat vaikuttaneet kyseisten henkilöiden asennemuutoksiin. 

 

Tarkastelun teoreettisen viitekehyksen muodostaa Jack Mezirowin kehittämä transformatiivisen oppimisen 

teoria eli teoria uudistavasta oppimisesta. Transformatiivinen teoria pureutuu tilanteisiin, joissa yksilön 

siihenastinen tieto kyseenalaistuu ja hänen näkemyksensä osoittautuvat riittämättömiksi tai ristiriitaisiksi 

uuden tiedon kanssa. Tämän hämmentävän dilemman kohdatessaan yksilö ajautuu oppimisprosessiin, jonka 

tuloksena voi olla suuria muutoksia hänen näkemyksissään ja tavassaan tulkita maailmaa. Tutkimus fokusoitui 

erityisesti tunneulottuvuuteen sekä yhteisön ja vuorovaikutuksen merkitykseen oppimisessa. 

 

Tutkittavan ilmiön tulkinta on edellyttänyt varsin laajaa Nepalissa vallitsevien arvojen, sosiaalisten rakenteiden 

ja uskonnollisten ulottuvuuksien tarkastelua. Lisäksi tutkimuksessa pohditaan ruumiillisen kurituksen 

käytäntöä ja laajuutta sekä vaikutuksia lapsiin. Tutkija peilaa olemassa olevaan tutkimustietoon myös omia 

kokemuksiaan, joita hän  on saanut työskennellessään nepalilaisissa kasvatusinstituutioissa. 

 

Tutkimuksen tulokset esiteltiin kahdella tapaa: Jokaisen tutkittavan tarina kerrottiin ensin erikseen, minkä 

jälkeen nostettiin esiin kertomusten yhteisiä piirteitä. Tutkimuksen tuloksena todettiin tunteiden  

olevan keskeisessä osassa haastateltujen nepalilaisten muutostarinoissa. Fyysisen kurituksen näkeminen ja 

sen henkilökohtainen kokeminen ohjasi haastateltavien ajatuksia ja toimintaa uuteen, vaihtoehtoiseen 

suuntaan. Emotionaalisen sitoutumisen lisäksi sekä kommunikaatiolla toisten ihmisten kanssa että tiedon 

lisääntymisellä oli haastateltavien mukaan merkitystä ymmärryksen laajentumisessa ja toiminnan 

muuttumisessa kurituksen vastaiseksi. Tutkittavat myös pyrkivät vaikuttamaan toisten ihmisten asenteisiin ja 

käytänteisiin fyysisen kurituksen lopettamiseksi.  

Asiasanat    fyysinen kuritus, transformatiivinen oppiminen, narratiivinen tutkimus, nepal, ihmisoikeudet   
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1. JOHDANTO 

 

 

Lasten fyysinen kurittaminen on nepalilaisissa kodeissa ja kouluissa laajasti käytetty 

kasvatuskeino. Tämä ilmenee Maria Alikosken kanssa tekemästäni kanditutkielmasta 

Discussing Possibilities to End Corporal Punishment in Nepali schools 

(Alikoski&Liukkonen, 2013), jossa selvitimme fyysistä kurituksesta 

luopumismahdollisuuksia Nepalissa. Perustimme esityksemme tutkimuskirjallisuuteen ja 

omiin havaintoihimme, joita teimme ollessamme työharjoittelussa nepalilaisessa koulussa. 

Pyrkimyksenämme oli ymmärtää erilaisia kulttuurisia, pedagogisia ja rakenteellisia syitä, 

jotka johtavat maassa laajasti käytettyyn kurinpitomenetelmään.  

 

Fyysisen kurituksen käytännön juurien ja sen käytön laajuuden hahmottuminen auttoi 

ymmärtämään, kuinka monimutkaisesta ilmiöstä on kysymys. Tulimme siihen 

johtopäätökseen, etteivät pelkät vaihtoehtoiset luokanhallintatekniikat  riitä muuttamaan 

fyysisen kurituksen käytäntöjä, vaan tarkasteluun täytyy ottaa myös maassa vallitsevat 

arvot sekä politiikka ja sosiaaliset ja muut rakenteet. 

 

Henkilökohtaisesti kiinnostukseni tähän aiheeseen nousee kokemuksista ja havainnoista, 

joita olen tehnyt ollessani Nepalissa. Vuosien 2005-2014 aikana olet ollut maassa yhteensä 

kuusi kertaa ja työskennellyt siellä vapaaehtoisena paikallisessa lastenkodissa ja 

työharjoittelijana paikallisessa koulussa. Matkojeni aikana olen saanut tutustua maan 

kasvatuskulttuuriin hyvin läheltä. Katson erityisesti lastenkodissa työskentelemisen ja 

siellä arjen jakamisen paikallisten ihmisten kanssa antaneen minulle arvokasta tietoa sekä 

ymmärrystä nepalilaisesta kasvatuskulttuurista. Matkojeni aikana olen paljon myös 

keskustellut ja jakanut kokemuksia paikallisen kanssa lasten kasvatuksesta. Nämä 

keskustelut ja osallistuminen ovat lisänneet ymmärrystäni nepalilaisesta kulttuurista, 

koulusta ja kasvatuksesta.  Olen saanut korvaamatonta ja erittäin monipuolista tietoa ja 

näkemystä tutkimastani ilmiöstä. Erityisesti kontekstin kuvaamisen osassa (luku 2.2.)  

peilaan myös omia kokemuksiani olemassa olevaan tutkimustietoon, vaikka kyseessä ei 

varsinaisesti olekaan etnografinen tutkimus. Lisäksi ajattelen myös 

opettajankoulutusohjelmani harjaannuttaneen minua kasvatustodellisuuteen kohdistuvissa 

havainto- ja analyysitaidoissa tutkimusvuosieni aikana.  
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Kanditutkielmani mukaan suurin osa nepalilaisista kasvattajista, opettajista ja 

vanhemmista, suosivat kasvatusta fyysisen väkivallan keinoin. Kuitenkin tapasin Nepalissa 

matkustaessani myös monia aikuisia, jotka ovat selkeästi fyysistä kuritusta vastaan. 

Jokainen näistä henkilöistä oli mielestään väistämättä jollain tapaa kohdannut ruumiillisen 

väkivallan erilaisia muotoja, joko itse uhreina tai sivustakatsojina. 

Mikä sitten sai nämä aikuiset katkaisemaan fyysisen väkivallan kierteen? Miksi he eivät 

halua osaltaan jatkaa samaa väkivaltaista kasvatuskäytäntöä, jota he ovat joko itse 

kokeneet tai olleet todistamassa, ja joka on sosiaalisesti niin suuressa määrin hyväksyttyä 

heidän kotimaassaan? Nämä kysymykset saivat minut paneutumaan aiheeseen syvemmin 

ja päädyin tutkimaan aihetta syvemmin tässä tutkielmassani. 

 

Tutkimukseni aineisto koostuu kolmen aikuisen nepalilaisen kasvattajan haastattelusta. 

Heistä jokainen on joskus työskennellyt tai työskentelee parhaillaan lasten parissa. 

 Tavoitteenani on saada ymmärrystä siitä, millaisia kokemuksia heillä on ruumiillisesta 

kurituksesta ja mitkä tekijät ovat vaikuttaneet siihen, että he eivät aikuisina ja kasvattajina, 

suosi heidän kotimaassaan vallalla olevaa kurinpitomenetelmää. 

 

Tutkimukseni on kerronnallinen, eli narratiivinen. Haastateltavani huukilöt ovat saaneet 

mahdollisuuden kertoa tarinansa aina lapsuudestaan tähän päivään saakka. 

Narratiivisuudella tarkoitetaan Syrjälän (2001) mukaan tutkimuksellista lähestymistapaa, 

jossa sovelletaan ja analysoidaan kertomuksia. Uskoin kerronnallisen näkökulman antavan 

jokaiselle haastateltavalle mahdollisuuden kertoa juuri heidän omaa tarinaansa,  joka 

muodostuu heille merkittävistä asioista. 

 

Pyrkiessäni avaamaan ja ymmärtämään paremmin nepalilaisten kasvattajien kertomuksia 

fyysisestä kurituksesta ja siihen liittyvästä asennemuutoksestaan, käytän Jack Mezirowin 

kehittämää teoriaa uudistavasta oppimisesta eli transformatiivisen oppimisen teoriaa. 

Mezirowin teoria pureutuu tilanteisiin, joissa yksilön siihenastinen tieto kyseenalaistuu ja 

hänen näkemyksensä osoittautuvat riittämättömiksi tai ristiriitaisiksi uuden tiedon kanssa. 

Tämän hämmentävän dilemman kohdatessaan yksilö ajautuu oppimisprosessiin, jonka 

tuloksena voi olla suuria muutoksia hänen näkemyksissä ja tavassa tulkita maailmaa. 

(Mezirow 1991; 1996.) Ennakko-olettamukseni oli, että nepalilaiset aikuiset olivat 

kokeneet jonkinlaisia ristiriitoja valitessaan polun olla käyttämättä fyysistä kuritusta 

maassa, jossa se on sosiaalisesti monin tavoin hyväksyttyä. Siksi valitsin Mezirowin 
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teorian keskeiseksi viitekehykseksi tutkimukselleni. Tutustuttuani paremmin aineistoon, 

fokusoiduin erityisesti tunneulottuvuuteen sekä yhteisön ja vuorovaikutuksen merkitykseen 

transformatiivisessa oppimisessa, koska nämä nousivat esille myös aineistossani. 

Viitekehyksenä esittelen myös ruumiillisen kurituksen laajuutta, käytäntöä ja sen 

vaikutuksia lapsiin Nepalissa. 

 

Lasten fyysinen kuritus on arkitodellisuutta vielä monissa maissa ja vaikka se on lailla 

kielletty, sitä tapahtuu edelleen myös niin sanotuissa länsimaissa, esimerkiksi Suomessa. 

Aihetta on tutkittu suhteellisen vähän enkä ole juurikaan törmännyt tutkimuksiin, joissa 

olisi pohdittu suhtautumista fyysiseen kuritukseen kasvattajien elämäntarinoiden kautta. 

Tällainen tutkimus on kuitenkin tärkeää, jotta saamme lisää tietoa ja ymmärrystä niistä 

edellytyksistä, joiden avulla ihmisten ajattelu ja toiminta fyysiseen kuritukseen liittyen voi 

muuttua. Vaikka muutoksia fyysisen kurituksen lopettamiseksi tarvitaan rakenteellisella 

tasolla, on hyvä muista, että lopulta ihmiset tekevät rakenteet.  
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2. TUTKIMUKSEN TEOREETTISIA LÄHTÖKOHTIA 

 

 

2.1. Transformatiivinen oppiminen 

 

 

Tutkimukseni keskeiseksi teoreettiseksi viiitekehykseksi valitsin yhdysvaltalaisen 

kasvatustieteilijän Jack Mezirowin oppimisideologian, transformatiivisen oppimisen, jonka 

hän kehitti 1970-luvulla. Transformatiivinen eli uudistava oppiminen  ei ole 

mallinmukaista oppimista, vaan pohtivaa, reflektoivaa ja kyseenalaistavaa (Mezirow, 

1996; Mylläri, 2006). Transformatiivisen oppimisen psykologinen tulkinta juontaa 

juurensa Golemanin näkemyksistä havaitsemisesta valikoivana toimintana. (Mezirow, 

1991.) Taustafilosofiana Mezirowilla on John Deweyn (1859-1952) kasvatusnäkemys, 

jonka mukaan henkinen kasvu on erilaisten kasvattavien kokemusten tulosta.  Merkittäviä 

vaikutteita  teorialleen on Mezirow saanut myös saksalaisen filosofin ja 

yhteiskuntateoreetikon Jurgen Habermasin Kommunikatiivisen toiminnan teoriasta. Tämä 

antaa sosiaaliteoreettisen kontekstin oppimiselle. (Mezirow, 1996.) 

 

Mezirowin (1996) mukaan keskustelulla on tärkeä merkitys oppimisessa. 

Kommunikatiivinen oppiminen tapahtuu kommunikaation eli inhimillisen keskustelun 

kautta. Uusia asioita ja ilmiöitä kohdatessaan yksilö alkaa oppia osittaisista oivalluksista, 

joiden kautta hän kerää lisää tietoa, vertailee tapahtumia, käsitteitä ja sanoja sekä 

suhteuttaa ilmaantuneet mallit omiin merkitysperspektiiveihinsä. Henkilö kulkee eräässä 

mielessä edes takaisin sen kohteen osien ja kokonaisuuden välillä, jota hän pyrkii 

ymmärtämään. Tavoitteena on muuttunut, kehittyvä ja sallivat merkitysperspektiivi ( kts. 

seuraava luku). (Mezirow, 1996.) 

 

Transformatiivinen oppiminen on luonteeltaan kriittinen reflektointiprosessi, jossa yksilö 

vaihtaa uskomuksia, ennakkoluuloja ja arvoja ja tekee niistä avoimempia vaihtoehtoisille 

näkökulmille. Tansformatiivisessa keskeisessä asemassa on merkitysten luominen. 

Oppiminen nähdään prosessina, jossa käytetään aiempia tulkintoja ja muodostetaan koetun 

pohjalta uusi tai korjattu tulkinta. (Mezirow, 1996.)  Uudistavan oppimisen keskeisiä 

ideoita ovat merkitysten konstruointi ja yksilön omien lähtökohtien uudelleenarviointi. 
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Uudistava oppiminen (eng. transformative learning) tarkoittaa kriittisen reflektion kautta 

toteutuvaa oppimisprosessia, jonka tuloksena merkitysprosessien muuttaminen niin, että 

yksilö voi luoda kattavamman  erottelukykyisemmän ja johdonmukaisemman käsityksen 

omasta kokemuksestaan. Oppimisprosessi sisältää myös tähän käsitykseen perustuvan 

toiminnan. Uuden oppiminen (Mezirow, 1996) edellyttää sellaisten uusien tulkintojen 

tekemistä, joilla yksilö voi kehitellä, eriyttää ja uudelleen vahvistaa vakiintuneita 

viitekehyksiään tai luoda uusia merkitysskeemoja (kts. seuraava luku). Mezirowin mukaan 

reflektiolla (eng. reflection) ymmärrämme omien uskomusten oikeutuksen tutkimista 

ennen kaikkea toiminnan suuntaamiseksi ja ongelmanratkaisussa käytettävien strategioiden 

ja menettelytapojen toimivuuden uudelleen arvioimiseksi. Kriittisellä reflektiolla (critical 

reflection) hän taas tarkoittaa omien merkitysperspektiivien taustalla olevien ennakko-

oletusten pätevyyden arviointia sekä näiden lähteiden ja seuraamusten tutkimista. 

(Mezirow, 1996.) 

 

Jotta voimme osoittaa uskomuksemme päteväksi, täytyy meidän pätevöittää uusi merkitys 

laatimalla tietty arvostelma tilanteesta ja niistä olosuhteista, joissa väite on perusteltu. 

Voimme kääntyä esimerkiksi jonkin auktoriteetin tai perinteen puoleen, tai voimme 

turvautua rationaalisella keskustelulla tehtävään päätökseen. (Mezirow, 1996.) 

Mezirow painottaa, että jokainen on omien merkitysperspektiiviensä vanki ja ei voi 

koskaan tulkita kokemuksiaan täysin puolueettomasti. Tämän vuoksi rationaalinen ja 

reflektiivinen keskustelu on keino, joilla yksilö voi saavuttaa suurimman varmuuden 

kokemuksen objektiivisuudesta. (Mezirow, 1996.) Seuraavissa luvuissa käsittelen 

tarkemmin tässäkin luvussa mainittuja käsitteitä, jotka ovat relevantteja tämän tutkimuksen 

kannalta.  

 

 

 

2.1.1 Merkitysskeema, merkitysperspektiivi ja kriittinen reflektio 

 

 

Merkitysskeemat ovat toisiinsa liittyvien totuttujen odotusten muodostamia 

kokonaisuuksia. Ne edustavat eriytyneempiä tietorakenteita tai tiedon ja kokemuksen 
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alueita. Esimerkkinä syy-seuraussuhde: odotamme, että juominen tyydyttää janomme ja 

että kävely vie meidät lähemmäs tiettyä kohdetta. (Mezirow, 1996.) Merkitysperspektiivi 

on puolestaan yksilön henkilökohtainen viitekehys, joka ohjaa hänen  asenteitaan 

toimintaansa. Mezirowin mukaan merkitysperspektiivi on psykokologisten ja kulttuuristen 

oletusten rakenne. Sen avulla ihminen tulkitsee aiempia kokemuksiaan ja hahmottaa 

toimintaansa sekä jäsentää suhdetta ympäristöönsä. (Kupila, 2007). Merkitysperspektiivi 

muodostuu yksilön aikaisemmista kokemuksista ja niille annetuista merkityksistä ja niistä 

johdetuista tulkinnoista. Uudistavassa oppimisessa  uudet kokemukset sulautetaan 

merkitysperspektiiviin  ja tulkinnan kautta sitä muokataan ja uudistetaan.  Tiettyjen 

tulkintojen muotoileminen edellyttävät odotustottumusten soveltamista kohteisiin tai 

tapahtumiin. Vahvat emotionaaliset suhteet, odotustottumukset yhdessä muiden ennakko-

olettamustensa kanssa, muodostavat ne lähtöedellytykset, joiden nojalla yksilö laatii 

tulkintansa ja ryhtyy toimintaan. (Mezirow, 1996.) Toisin sanoen, merkitysperspektiivi 

koostuu ihmisen ennakko-oletuksista, joista syntyy näkemys siitä, kuinka asioiden tulisi 

olla. 

 

Päänsääntöisesti merkitysperspektiivi omaksutaan lapsuuden sosialisaatioprosessissa 

kulttuurisesti. Tällöin esimerkiksi luomme merkityksen käsitteelle vanhus, lapsi, 

ulkomaalainen jne. Vaikka merkitysperspektiivin kehittymiseen vaikuttaa vahvasti 

lapsuuden sosialisaatioprosessin aikana omaksutut ennakko-oletukset, myös aikuisiässä voi 

omaksua uusia näkemyksiä. (Mylläri, 2006.) Mezirow erottaa kolme merkitysperspektiivin 

vääristymää, jotka ovat muodostuneet ihmisen omaksuessa kritiikittömästi erilaista tietoa, 

arvoja, asenteita, uskomuksia ja näkemyksiä. Nämä ovat episteeminen, sosiokulttuurinen ja 

psyykkinen vääristymä. (Mezirow, 1996.) 1) Episteemisiin perspektiiveihin kuuluvat kaikki 

oletukset tiedosta ja sen käytöstä. Episteemiset vääristymässä saatamme esimerkiksi 

kuvitella, että jokin sosiaalisen vuorovaikutuksen tuottama ilmiö on muuttumaton ja 

ihmisen vaikutuksen ulottumattomissa oleva. Tästä esimerkkeinä Mezirow (1996) 

mainitsee muun muassa hallituksen, ydinsodan ja ympäristötuhon. 2) Sosiokulttuurisessa 

vääristymässä erehdytään pitämään itsestään selvänä uskomusjärjestelmiä, jotka liittyvät 

esimerkiksi valtaan ja sosiaalisiin suhteisiin. Yhdeksi yleiseksi sosiokulttuurin 

vääristymäksi Mezirow (1996) kuvaa itsensä toteuttavien uskomusten autenttisina 

pitämistä. Toisin sanoen jos uskomme, että tietyn ryhmän jäsenet ovat epäluotettavia ja 

laiskoja, ja kohtelemme heitä sen mukaisesti voi heistä tullakin sellaisia. Koska tämä 

ennuste on perustunut virheellisiin oletuksiin, siitä tulee vääristynyt merkitysperspektiivi. 
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3) Psyykkiset vääristymät ovat ennakko-olettamuksia, jotka synnyttävät toimintaa 

haittaavaa tai jopa ehkäisevää pelkoa. (Mezirow, 1996). Esimerkkinä tästä ovat 

lapsuudessa koetut traumat, jotka aiheuttavat aikuisessa niin voimakasta pelkoa ja tuskaa, 

ettei yksilö kykene suorittamaan jotakin toimintaa ollenkaan. Mezirow (1996) pitää 

aikuisuutta menetettyjen kykyjen takaisin voittamisen aikana. Yksilö voi oppia erottamaan 

aikuisiän tilanteesta johtuva rationaalinen, ja siihen luonnostaan kuuluva pelko ja ahdistus 

ja irrationaalinen, suhteeton ja lapsuudesta johtuva pelko (Huttunen, 1999). Ihminen ei 

kuitenkaan kykene aina itse tunnistamaan tällaisia vääristymiä, vaan saattaa tarvita niistä 

vapautuakseen ammattilaisen, kuten esimerkiksi psykoterapeutin, apua (Mezirow, 2009). 

 

 

Muutosprosessin vaiheet Mezirowin (1991) mukaan: 

 

1) Hämmentävä dilemma, laukaiseva tapahtuma 

2) Itsetutkiskelu 

3) Kriittinen oletusten tarkastelu 

4) Sen tunnistaminen, ettei ole ainoa kyseisessä prosessissa oleva 

5) Toiminnan suunnan suunnittelu 

6) Suunnitelmien toteuttamiseen tarvittavien tietojen ja taitojen 

                hankkiminen 

7) Uusien roolien kokeileminen 

8) Itseluottamuksen ja kompetenssin rakentaminen 

9) Yhtenäisemmän ja erottelevamman merkitysperspektiivin  

  kehittäminen ja integrointi yksilön elämään. 

   (Vogelsang, 1993) 

 

 

Merkitysperspektiivin  muutosprosessi etenee kymmenen vaiheen kautta. 1) Prosessi saa 

alkunsa laukaisevasta tapahtumasta, hämmentävästä dilemmasta, jolle ei vanhoilla tiedoilla 

kyetä antamaan merkitystä. Toisin sanoen, olemassa olevat tietorakenteet eivät kykene 

selittämään tapahtumaa. Tällaisen tilanteen voi saada aikaan esimerkiksi silmät avaava 

keskustelu, kirja, tai vaikka esimerkiksi elämässä kohdattu kriisi.  Mezirow käyttää 

tilanteesta termiä ‘disorienting dilemma’. 2) Tämä johtaa yksilön itsetutkiskeluun (self-

assessment) ja itsetutkiskeluun (self-examination) liittyy tunteita. 3) Tämän jälkeen yksilö 
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kriittisesti arvioi uutta tietoa tai tilannetta. Eli hän tarkastelee kriittisesti episteemisiä, 

sosiokulttuurisia ja psykologisia oletuksia. 4) Seuraavaksi yksilö tunnistaa, että ettei hän 

ole ainoa transformaatioprosessissa oleva, ja että on olemassa muitakin, jotka ovat 

selvinneet vastaavanlaisesta muutoksesta. 5) Tämän jälkeen ihminen tutkii uusien roolien, 

suhteiden ja toiminnan vaihtoehtoja ja alkaa suunnitella toimintaansa uusien vaihtoehtojen 

mukaisesti. 6) Sitten yksilö hankkii niitä tietoja ja taitoja, joiden avulla hän voi toteuttaa 

suunnitelmiaan 7) ja päätyy kokeilemaan uutta rooliaan käytännössä. 8) Tämän jälkeen 

yksilö alkaa rakentamaan kompetenssia ja itsevarmuutta uusissa rooleissa ja ihmissuhteissa 

toimimiseen. 9) Viimeisenä prosessissa on yhtenäisemmän ja erottelevamman 

merkitysperspektiivin kehittäminen ja sen uudelleenintegrointi yksilön elämään. 

(Mezirow, 1996; Mezirow, 2009; Vogelsang 1993.)  

 

Keskeinen käsite Mezirowin transformatiivisen oppimisen teoriassa on krtiittinen 

reflektio.. Termillä tarkoitetaan oman oppimisen ja ajattelun näkökulmien tiedostamista. 

(Mezirow, 1996.) Se on kokemuksiin palaamista ja voi tarkoittaa esimerkiksi tietoisuutta 

jonkin tapahtuman, esineen tai asian  olemassaolosta, tietoisuutta havainnoista, ajatuksista, 

tunteista, toiminnasta tai yksilön tavasta tehdä asioita (Mustakorpi, 2009).Toisin sanoen, 

kriittisessä reflektiossa yksilö kyseenalaistaa omia merkitysskeemojaan ja 

merkitysperspektiiviään. 

 

Kohdatessaan uudenlaisia kokemuksia, jotka eivät sovi vanhoihin 

merkitysperspektiiveihin, yksilön henkilökohtaiset ja tieteellisessä tiedossa tapahtuneet 

muutokset voivat muuttaa sitä tapaa, jolla hän on tekemisissä maailman kanssa. (Mezirow, 

1996.) Mezirowin (1996) mukaan merkittävät aikuisiän oppimiskokemukset sisältävät aina 

kriittistä reflektiota. Ne sisältävät uudelleenarviointeja tapaamme asennoitua, tietää, uskoa, 

tuntea ja toimia. 
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2.1.2 Tunteet transformatiivisessa oppimisessa 

 

 

Mezirowin mukaan henkilön merkitysperspektiivien sisältönä olevat odotustottumukset 

syöpyvät sitä syvempään, mitä vahvemmat oppimisen emotionaaliset puitteet ovat ja mitä 

enemmän sitä myöhemmin vahvistetaan (Mezirow, 1996). Dikxin mukaan emootiot ovat 

tärkeitä aikuisiän oppimisessa, koska ne joko ehkäisevät tai motivoivat oppimista. (Dirkx, 

2001). Hänen mukaansa transformatiivisen oppimisen tavoitteena on löytää dialoginen 

yhteys ihmisen tiedostamattoman kanssa, niin että sen dynaaminen sisältö voisi luovalla 

tavalla tulla ilmi yksilön tietoisessa elämässä. Tämä suhde välittyy laajasti emootioihin 

perustuvien mielikuvien, suhteiden ja käyttäytymisen kautta. (Dirkx&Smith, 2009). 

Kaisu Mälkki korostaa väitöskirjassaan Theorizing the nature of Reflection (2011), että 

aiemmat reflektion teoriaa koskevat tutkimukset ovat niin voimakkaasti kognitiivista 

ulottuvuutta painottavia, että reflektion emotionaaliset ja sosiaaliset dimensiot ovat jääneet 

riittämättömälle huomiolle. Mezirowin mukaan reflektio  käynnistyy usein sellaisten arjen 

emotionaalisten ja sosiaalisten kokemusten pohjalta, jotka saattavat aiemmin itsestään 

selvinä pitämämme oletukset kyseenalaisiksi. Konkreettisin muoto tällaisesta 

kokemuksesta on elämässä kohdattu kriisi, joka pysäyttää ja herättää miettimään asioita 

uudessa valossa. Tarkastellessaan reflektion ulottuvuuksia, Mälkki näki Mezirowin teorian 

riittämättömäksi ja hyödynsi Damasion neurobiologista teoriaa emootioista ja 

tietoisuudesta. (Mälkki, 2011.) Damasion neurologisessa teoriassa keskeistä on juuri 

emootion ja kognition yhteyden osoittaminen (Mälkki, 2011). 

 

Mälkin mukaan tutkimuskirjallisuudessa emootiot mainitaan reflektion kohteina 

kognitiivisten aspektien ohella. Mälkki kuitenkin voimakkaasti väittää, että emootiot ovat 

erottamaton osa reflektiota ja liittyvät ihmisen biologiseen perustaan. Mälkki (2011) 

tarkoittaa, että ihmisen biologinen selviytymisjärjestelmä suojelee hänen tietoisuutensa 

rakenteiden yhtenäisyyttä. Nämä ovat ihmisen eloonjäämiselle välttämättömiä reaktioita ja 

mekanismeja, jotka suuntaavat välttämään vaaraa tai uhkaavia tilanteita ja pyrkimään 

etsimään turvallisuutta, ravintoa ja hyvää oloa. Emootiot ohjaavat näitä pyrkimyksiä. 

Mälkin näkemyksen mukaan tämä biologinen elämänsäilytysjärjestelmä, joka toimii 

emootioiden vaikutuksesta, tukee myös tietoisuuden rakenteen yhtenäisyyttä, toisin sanoen 

yksilön merkitysperspektiivejä. Keskeisiä käsitteitä Mälkin teoriassa ovat ‘comfort zone’ ja 

‘edge-emotions’. 1) Comfort zone viittaa tyydyttävän kokemuksen kyvystä muodostaa 
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merkityksiä ongelmitta ja säilyttää merkitysperspektiivin eheys. Mukavuusalueellaan 

yksilö kykenee selittämään maailmaa ja kokemuksiaan tutuilla ja turvallisilla tavoilla.  2) 

Edge-emotions viittaa reunatuntemuksiin, niihin epämiellyttäviin tunteisiin, jotka johtuvat 

siitä, että yksilö on kykenemätön ymmärtämään ja kun hänen merkitysperspektiivinsä tulee 

kyseenalaistetuksi. Siitä on esimerkkinä tilanteet, joissa henkilön uskomukset ja hänen 

pitkään säilyttämänsä olemukset kyseenalaistuvat ja kun hänen identiteettinsä vakaus tulee 

haastetuksi. Siksi hän voi kokea ahdistusta ja olevansa uhattu tilanteessa, josta hän ei tunne 

selviävänsä. Mälkki väittää, että ihminen suuntautuu automaattisesti mukavuusalueellaan 

pysymiseen. Siinä hän tuntee olevansa tasapainossa ja turvassa. (Mälkki, 2011). 

 

 

 

2.1.3 Yhteisö ja vuorovaikutus oppimisessa 

 

 

Dirkxin (1998) mukaan paras transformatiivisen oppimisen opettaja, on yksilön elämä 

yhteisössä muiden kanssa. Yhdysvaltalainen käytännöllisen teologian Skinner and 

McAlphin  -professori ja uskonnonopettaja William Bean Kennedy kirjoittaa artikkelissaan 

Henkilökohtaisten ja yhteisöllisten ideologioiden yhdistäminen, kuinka me kaikki 

"hengitämme sisään" ideologiaa, kun elämme ja kasvamme yhteiskunnassa (Kennedy, 

1996). Yksilön kokiessa jotakin, joka viittaa muihin perspektiiveihin, he havaitsevat 

ristitiiroja kulttuurinsa piirissä hyväksyttävässä viitekehyksessä. Tällöin yksilö usein pohtii 

näitä annettuja itsestäänselvyyksiä ja joutuu asettamaan ne kyseenalaisiksi. Kennedy puhuu 

kaksitasoisesta, tietoisuudeltamme salattuna pysyvästä neuvotteluprosessista, jossa 

kulttuuriset ja henkilökohtaiset ominaisuudet kehittävät yksilön vastarintaa. Tämä yksilön 

ja hänen sosiaaliryhmänsä välinen jatkuva ja ristiriitainen neuvotteluprosessi muistuttaa 

sosiaalisten ryhmien ja laajemman yhteiskunnan välillä käynnissä olevaa vastaavaa 

prosessia. (Kennedy, 1996.) 

 

Mezirow on jakanut aikuisiän oppimisen kolmeen luokkaan: 1) välineelliseen, 2) 

kommunikatiiviseen ja 3) emansipatoriseen oppimiseen. Kommunikatiivinen oppiminen on 

vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista, jossa yksilö oppii tunnistamaan omia ja muiden 

ajattelu- ja toimintatapoja.  (Mezirow, 1996). Samalla on kyse merkitysten 
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ymmärtämisestä. Yksilön tulisi yrittää ymmärtää, mitä toinen yrittää puheen, kirjoituksen 

tai vaikkapa tanssin ja draaman avulla viestiä. (Huttunen, 2003; Mezirow, 1996). Kriittinen 

keskustelu on olennaista myös kommunikatiivisessa oppimisessa.  Kun ihminen kohtaa 

hänelle jotain uutta, hän kerää osittaisten oivallusten opastamana uuteen tietoon lisätietoa. 

Samalla hän vertaa tapahtumia, käsitteitä tai sanoja ja lopuksi suhteuttaa ilmaantuvat 

käsitysmallit metaforisesti omiin merkitysperspektiiveihinsä. Jos uuden tapahtuman 

ominaisuudet eivät sovi henkilön olemassa oleviin skeemoihin, hän alkaa luoda uusia 

merkitysskeemoja. (Mezirow, 1996). 

Kommunikatiiviseen opetukseen kuuluu ensisijaisesti toiseuden ja erilaisuuden 

hyväksyminen. Tavoitteena on saattaa erilaiset näkemykset, kokemusmaailmat ja arvot 

keskusteluun keskenään. (Huttunen, 2003). Huttunen (2003) esittää muun muassa 

Habermasin ja Mezirowin ideoita seuraten kommunikatiiviselle opettamiselle seuraavat 

periaatteet: 1) osallistumisen periaate, 2) sitoutumisen periaate, 3) vastavuoroisuuden 

periaate, 4) vilpittömyyden ja rehellisyyden periaate ja 5) reflektiivisyyden periaate. 
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2.2 Fyysinen kuritus 

 

 

 

 

Kuva 1. Nepalilaisia koululaisia. (Kuvan lapset eivät liity tutkielmaan) Langtan, Nepal.2010 

Kuvaaja: Ulla Liukkonen 

 

 

 

2.2.1 Fyysinen kuritus Nepalissa 

 

 

Seuraavaksi avaan fyysisen kuritusmenetelmän käytäntöä ja sen laajuutta tämän päivän 

Nepalissa. Kuvaan myös, miksi fyysinen kuritus on haitallista. Nepalin kidutuksen uhrien 

puolesta toimivan järjestön, CVICT:n (Center for Victims of Torture, Nepal), teettämän 

tutkimuksen mukaan fyysinen kuritus kouluissa on kurinpitomenetelmä, jossa opettaja 

tietoisesti aiheuttaa fyysistä ja henkistä vahinkoa oppilaalle, joka käyttäytyy häneltä 

odotetun vastaisesti. Menettelyn tavoitteena on  häiriökäyttäytymisen välitön 

keskeyttäminen, sen uudelleen esiintymisen estäminen sekä varoittavan esimerkin 

antaminen muille oppilaille. Pidemmän aikavälin tavoitteena on muuttaa oppilaan 

häiriökäyttäytyminen kokonaan. (CVICT, 2004).  
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Kuten muissakin kehitysmaissa, myös Nepalissa ruumiillista kuritusta harjoitetaan laajasti. 

Shrestan ja Thakurin vuonna 2004 tekemän tutkimuksen mukaan (Mishra, Thakur, 

 Koirala, Shrestha , Poudel, & Jha. 2010) 60% nepalilaisista opettajista on sitä mieltä, että 

oppilaita ei voi rangaista ilman fyysisiä keinoja. The Rising Nepal- lehden vuonna 2006 

raportoiman tutkimuksen mukaan 82% maan pääkaupungin, Kathmandun, kouluissa 

opiskelevista oppilaista on kärsinyt fyysisestä kuristuksesta koulussa. (Global Initiative to 

End Corporal Punishment to Children, 2012). Haq & Haq:n, vuonna 1998 tekemässä 

tutkimuksessa todetaan (Bhattarai, 2010) 15 prosentin etelä-aasialaisista lapsista pelkäävän 

opettajaansa. UNICEF ROSA:n vuonna 2001 teettämään tutkimukseen osallistuneista 33% 

koki fyysistä väkivaltaa kotona. Se, että useat Nepalin kaduilla elävistä lapsistakin ovat 

paenneet kodin väkivaltaa ja elävät mieluimmin kodittomina, kertoo osansa fyysisen 

kurituksen ja väkivallan laajuudesta Nepalissa. (CVICT, 2004.) 

 

Bhattarain (2010) mukaan lapsia rangaistaan häiriökäyttäytymisestä, kuten tekemättömistä 

jääneistä kotitehtävistä, liiallisesta äänenkäytöstä luokkahuoneessa, myöhästymisestä tai 

poissaolosta, vääränlaisesta pukeutumisesta, koulun omaisuuden sabotoinnista, koulun 

sääntöjen rikkomisesta, kuten oman äidinkielen käyttämisestä tai koulumaksun 

viivästymisestä. Opettajat turvautuvat menetelmiin, jotka aiheuttavat oppilaille kipua, 

pelkoa ja häpeää. (Mishra jne., 2010).  UNICEF toteutti vuonna 2008 Nepalissa 71:ssä 

lasten keskuksessa tutkimuksen, jonka kohteena olivat lapset, keskusten henkilökunta ja 

lasten biologiset vanhemmat. Tutkimusraportin mukaan lapsiin kohdistuneet rangaistukset 

sisälsivät lyömistä tai hakkaamista eri välineillä, heidän eristämistään, sulkemista 

käymälään, julkista nöyryyttämistä ja pakottamista lattioiden ja käymälöiden siivoamiseen. 

(Global Initiative to End All Corporal Punishment to Children, 2012). 

 

Nepal on ratifioinut Yhdistyneiden kansakuntien lapsenoikeuksien yleissopimuksen 1990. 

Maa on siis sitoutunut takaamaan yleissopimuksen artiklan 37. mukaisesti, että lasta ei 

kiduteta eikä kohdella tai rangaista julmalla, epäinhimillisellä tavalla. Nepal on myös 

yleissopimuksen allekirjoittaessaan lupautunut kaikkiin asianmukaisiin toimiin 

edistääkseen minkä tahansa laiminlyönnin, hyväksikäytön, pahoinpitelyn, kidutuksen tai 

muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen uhriksi joutuneen 

lapsen ruumiillista tai henkistä toipumista. (MLL). Vanhempien ja opettajien käyttämästä 

lapsiin kohdistuvasta väkivallasta ei kuitenkaan rangaista Nepalissa (Global Initiative to 
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End All Corporal Punishment to Children, 2012, CVICT 2004).  Vastikään maan hallitus 

on kuitenkin sitoutunut vastustamaan fyysistä kuritusta kouluissa School Sector Reform 

Plan 2009-2015, Global Global Initiative to End All Corporal Punishment to Children, 

2012). Suomen suurlähetystön  erityisasiantuntija Satu Pehu-Voiman mukaan fyysinen 

kurittaminen on Nepalissa kielletty lailla tammikuussa 2011 (Ängeslevä, 2011a). 

 

Fyysisen kurituksen käyttö on Nepalissa yleistä ja  ilmenee monin eri tavoin ja eri 

yhteyksissä. Samaa kokevat lapset myös muualla tämän päivän maailmassa. 

Kansainvälisen kehitysyhteistyöjärjestön Planin mukaan 77 maata edelleen hyväksyvät 

opettajien käyttävän fyysistä kuritusta. Joka vuosi yli 350 000000 kärsii jonkinasteisesta 

väkivallasta koulussa. Suurin osa maista, joissa fyysistä kuritusta käytetään laajasti, ovat 

kehitysmaita. Ruumiillinen kuritus ei kuitenkaan ole laissa kielletty kaikissa 

kehittyneimmissäkään maissa, kuten esimerkiksi Etelä-Koreassa, Ranskassa useissa 

Australian  ja Yhdysvaltojen osavaltioissa. Singaporessa taas poikien fyysinen 

kurittaminen on laillista, mutta tyttöjä opettaja ei saa lyödä. Useimmissa teollisuusmaissa 

fyysistä kurittamista on yleisesti käytetty lapsen kasvattamisessa, niin myös Suomessa. 

Kaikille suomalaisille lienee tuttu fraasi "Joka vitsaa säästää, se lastaan vihaa." 

 Ruumiilliset rangaistukset Suomen kouluissa kiellettiin v. 1914 (Liukkonen, 1993,). 

Kokonaan ruumiillinen kuritus  Suomessa kiellettiin lailla vuonna 1984 (Hokkanen, 2002). 
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Kuva 2. Pojat koulumatkallaan. (Kuvan lapset eivät liity tutkielmaan). Nepal, Bhaktapur. 2008. 

Kuvaaja: Ulla Liukkonen 

 

2.2.2 Fyysisen kurituksen vaikutuksia 

 

 

Kuinka oppilaat, opettajat ja vanhemmat kokevat ruumiillisten rangaistusten käytön? Onko 

se heidän mielestään ongelmallista? UNICEF ROSAN:n vuonna 2001 opettajien ja 

oppilaiden haastatteluihin perustuvan tutkimuksen mukaan jotkut oppilaista hyväksyivät 

väkivallan käytön normaalina. Lasten mielestä heitä oli oikein rangaista heitä, jos he 

tekivät jotakin väärää. Myös CVICT raportoi (2004) oppilaiden olevan ruumiillisten 

rangaistusten kannalla. He kertovat raportissa, kuinka "fyysinen kurittaminen auttaa heitä 

oppimaan väärän ja oikean eron ja auttaa heitä kasvamaan lainkuuliaisiksi kansalaisiksi". 

Kuitenkin jotkut oppilaat "vapisivat" , kun he kuulivat, että tiettyjen opettajien nimi 

mainittiin. He muistivat kuinka armottomasti nämä rankaisivat oppilaitaan. Myös koulunsa 

keskeyttäneiden oppilaiden määrät  kertovat siitä, että oppilaiden oli vaikea kestää fyysisiä 

rangaistuksia kouluissa. (Ängeslevä, 2011a; Mishra jne. 2010; CVICT 2004; Plan, 2012). 

Tutkimusten mukaan oppilaista 14% lopettaa peruskoulun siksi, että he pelkäävät opettajia 

(UNICEF ROSA, 2001). CVICT:n (2004) tekemässä tutkimuksessa, oppilaiden 

vanhemmat kritisoivat opettajia siitä, että mieluummin häpäisivät lapsia kuin yrittivät 

ymmärtää lasten toiminnan taustalla olevia ongelmia tai vaikeuksia. Jotkut vanhemmista 
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olivat rangaistuksia vastaan katsoessaan niiden alistavan ja häpäisevän lapsiaan, 

etäännyttäen lopulta oppilaita vanhemmistaan ja ystävistään. 

 

Ollessani Nepalissa jouduin  kysymään itseltäni useita kertoja, millä mandaatilla minä 

oikein saatoin arvostella ja kyseenalaistaa maassa vallitsevia kulttuurisia käytäntöjä. 

Lopulta päädyin siihen johtopäätökseen, että kulttuurit ovat aina ihmisten aikaansaamia 

struktuureja, ja jos niissä on huomattavissa vääristymiä, on ne muutettavissa johonkin, 

mahdollisesti parempaan. Oman näkemykseni mukaan on yleisinhimillistä, että yhteisön 

jäsenen on äärimmäisen vaikea nähdä perinteiden ja käytäntöjen vaikutuksia muun muassa 

kasvatukseen liittyvissä kysymyksissä. Sitä vastoin sivustakatsojan jopa kyseenalaistava 

arviointi voi auttaa uuteen alkuun.   

 

Nepalissa ruumiillinen rangaistus on ymmärretty luonnollisena keinona lapsen 

eräänlaiseksi “kesyttämiseksi” ja osaksi kulttuurista identiteettiä, vaikkakin siinä on 

samalla kysymys lapsiin kohdistuvasta jopa väkivaltaisen hallinnan toisintamisesta. 

Tällainen epätasa-arvoisen sosiaalisen järjestyksen toisintaminen on symbolista väkivaltaa, 

jonka määrittää valta, joka määrää merkityksiä ja legitimoi ne. Näin uhri saadaan viimein 

uskomaan, että väkivalta on ansaittua. (Blaya & D, 2008; UNICEF ROSA, 2001.) 

 

Nepalissa myös aikuiset,  erityisesti naiset ja alimpaan kastiin kuuluvat, kokevat 

alistamista ja sortoa. Tämä on myös syynä siihen, miksi lasten oikeudet eivät maassa 

toteudu. (Mikkonen, 2010.) Vaikka useimmiten vanhempien ja opettajien aatteet 

kasvatuksen taustalla ovat hyvät, autoritääriset kasvatusmetodit ovat monin tavoin 

ongelmallisia. Opettajilla ja vanhemmilla on useimmiten mielestään hyvä tarkoitus lasten 

kasvattamisessa, mutta käytössä olevat autoritääriset menetelmät monessa mielessä 

ongelmallisia. Näin ollen nepalilaiset kasvattajat tarvitsevat ulkopuolista apua ja resursseja 

ongelmien identifiointiin ja käytäntöjen parantamiseen. Valsinerin (1989) mukaan on 

samalla tärkeää myös tiedostaa, että olemassa olevia psykologisia tutkimuksia ja teorioita, 

jotka muun muassa koskevat ihmisen sisäisiä tarpeita, käytetään ennen kaikkea 

teollistuneissa valtioissa. Psykologiassa kulttuuri ja ympäristö nähdään usein erillään 

olevana ihmisen biologiasta ja kehityksestä. Ihmisen biologia ja kehitys normittavat 

kaikkia lapsia riippumatta taloudellisista ja kulttuurisista ympäristöstä, jossa he elävät. 

Tällainen etnosentrinen tarkastelunäkökulma johtaa kapea-alaisiin ja epätarkkoihin 

johtopäätöksiin siitä, mikä on luonnollista. (Valsiner, 1989). Sen tähden tarvitaan 
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kulttuurien rajoja ylittäviä selvityksiä ruumiillisen rangaistuksen käytöstä. Vain näin 

voidaan todentaa millaisia psykologisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia niillä todella on 

Nepalissa ja muissa kehittyvissä maissa.   

 

Väkivaltaa on pidettävä aina törkeänä lapsen perusoikeuksien rikkomisena. Lapset ovat 

erityisen haavoittuvia ja kasvatuksen tulisi aukaista heille mahdollisuus jokaisen 

ainutkertaiseen tulevaisuuteen. Myös koulujen tulisi hoitaa ja suojella lasta. (Plan, 2008.) 

Yhdistyneiden kansakuntien mukaan ihmisoikeuksien yleismaailmallisen sopimuksen 

allekirjoittaneet maat ovat sitoutuneet kaikkiin lainsädännöllisiin, hallinnollisiin, 

sosiaalisiin ja koulutuksellisiin toimiin suojellakseen lasta kaikenlaiselta ruumiilliselta ja 

henkiseltä väkivallalta, vahingoittamiselta ja pahoinpitelyltä, laiminlyönniltä tai 

välinpitämättömältä tai huonolta kohtelulta tai hyväksikäytöltä, silloin kun hän on 

vanhempansa, muun laillisen huoltajansa tai kenen tahansa muun hoidossa. 

(Ihmisoikeudet.net.) Näin ollen fyysinen kuritus, jota nepalilaisissa kouluissa laajasti 

ilmenee, on selkeästi ristiriidassa kansalaisten oikeuksien kanssa, joita maan hallitus on 

luvannut noudattaa. 

 

Se, että ruumiilliset rangaistukset ja nöyryyttäminen aiheuttavat psyykkisiä sairauksia, 

kuten masennusta ja itsemurhariskiä, on tiedossa hyvin. (Blaya & Debarbieux, 2008). 

Nöyryyttäminen, halveksunnan osoitus, alistaminen ja jatkuva haukkuminen vaikuttavat 

armottomasti lapsen minäkuvaan ja itsetuntoon (Salo, 2000).  Lapsi saattaa tuntea olevansa 

sosiaalisesti leimattu ja ajautua epäsosiaalisiin aktiviteetteihin. Lapsella saattaa ilmetä 

keskittymisvaikeuksia, ahdistusta ja koulupelkoa. Hän voi kadottaa myös  luovuutensa tai 

kiinnostuksensa oppimiseen. Lapsen kunnioitus itseään kohtaan voi heiketä. Fyysisesti 

kuritettu lapsi voi alkaa pelkäämään haasteita ja alkaa turvautua muihin. Lista ruumiillisen 

kurituksen negatiivisista vaikutuksista on mittava. (CVICT, 2004; Mishra jne. 2010.) 

Erityisesti herkät lapset tai lapset, jotka joutuvat ruumiillisen  väkivallan uhreiksi 

varhaisella iällä, ovat vaarassa psyykkisille häiriöille ja traumatisoitumiselle. (Stanley, 

1997; Rogers, 1998). Jotkut lastenkodeissa tapaamistani lapsista kärsivät somaattisia 

oireista, heräämisvaikeuksista aamuisin ja kouluhaluttomuudesta. Jotkut tulivat iltapäivisin 

itkien koulusta kotiin valittaen opettajan käytöksestä. 

 

Väkivalta ruokkii väkivaltaa. Jos lapset näkevät ja kokevat sen hyväksyttäväksi opettajien 

taholta, tulevat he käyttämään sitä itsekin turhautuessaan ja selvittäessään ristiriitoja 
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tovereidensa kanssa (Rogers, 1998; Plan 2008). Useat kasvatusteoreetikot, kuten Piaget, 

Dewey ja Noddings, ovat samaa mieltä siitä, että lapsi oppii paremmin ottamalla mallia 

hyvästä käytöksestä, kuin että hänelle asetetaan sääntöjä tai kertomalla, miten tulisi 

käyttäytyä (Määttä, 1989; Watson, 2008). Lapsena saatu autoritäärinen, rangaistuksiin 

perustuva kasvatusmalli selittääkin parhaiten väkivaltaisen ja rikollisen käyttäytymisen 

(Haapasalo, 2006).  

 

 

 

 

Kuva 3. Poika tekemässä kotitehtäviä. (Kuvan lapsi ei liity tutkielmaan) Nepal, Kathmandu. 2005. 

Kuvaaja: Ulla Liukkonen 
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2.2.3 Fyysisen kurituksen syitä 

 

 

Syyt ruumiillisen kurituksen käytäntöön Nepalissa ovat moninaiset. Kurinpito on monissa 

nepalilaisissa kouluissa, muissa kasvatusinstituutioissa ja kodeissa sosialisaation 

keskeisenä pidettävä työkalu, jonka avulla ihmiset pyritään saamaan käyttäytymään 

odotetulla tavalla. Kouluissa kurinpidolla pyritään parantamaan tiedollisia ja taidollisia 

saavutuksia, ylläpitämään työrauhaa ja järjestystä luokassa sekä kehittämään oppilaiden 

moraalia ja itsehillintää. Menettelyn systemaattisen yksilöön kohdentamisen ajatellaan 

ideaalitapauksessa johtavat lopulta itsesäätelyyn. Tavallisesti kouluissa vallitsevat  tietyt 

kurinpidolliset rajat ja niiden voidaan nähdä edistävän tiettyjä sosiaalisia, moraalisia ja 

poliittisia päämääriä. Koulukasvatuksen taustalla on myös tietty näkemys hyvästä ja 

pahasta, oikeasta ja väärästä sekä siitä, mitä on hyvä koulutus, hyvä opetus tai vaikkapa 

hyvä vanhemmuus (Butchart, 1997; Rousmanniere ym. 1997). Ensisijaiset syyt fyysisen 

kurituksen käyttöön Nepalissa, löytyvät yhteiskunnan normeista ja arvoista, jotka 

vaikuttavat väistämättä myös koulutukseen ja kasvatukseen. Lisäksi oppilaiden 

häiriökäyttäytyminen ja koulun struktuuri vaikuttavat opettajien väkivaltaiseen 

käyttäytymiseen. 

 

 

Kuva 4. Tyttö luokkahuoneessaan. (Kuvan lapsi ei liity tutkielmaan). Balkot, Nepal. 2011. 

Kuvaaja: Ulla Liukkonen 
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2.2.4 Nepalilaisia normeja ja arvoja 

 

 

Nepalilaisen kulttuurin ja yhteiskunnan kuvaaminen on erityisen haastavaa, sillä maassa on 

 niin paljon eri heimoja, kieliä ja traditiota. On kuitenkin perusteltua väittää, että eräät 

yleiset tosiseikat selittävät fyysisen kurituksen käyttöä Nepalissa. Seuraavassa pyrin 

esittelemään eräitä yleisiä arviointeja vallitsevasta tilanteesta ja pyrin seulomaan esiin 

tekijöitä, jotka vaikuttavat ruumiillisten rangaistusten käytön taustalla. The World Values 

tutkimuksessa kuvataan nepaliliasta kulttuuria kahden dimension avulla; 

perinteinen/sekulaari ja eloonjääminen/itsensä ilmaisemisen arvot. (Inglehart&Welzel, 

2006). Sen perusteella voidaan väittää, että Nepalissa vallitseva kulttuuri on enemmän 

traditionaalinen kuin sekulaari, ja että maassa korostetaan enemmän ‘eloonjäämiseen’ kuin 

‘itsensä ilmaisemiseen’ liittyviä arvoja. Näistä seikoista johtuen, Nepalin demokratian ja 

ihmisoikeuksien kehitys ovat ristiriitatilanteessa. Tämän voidaan nähdä edistävän 

autoritaarista ja pakottavaa kasvatusta ts. ruumiillisen kurituksen käyttöä. 

 

Tutkimusten mukaan uskonnolla on suuri rooli perinteisissä yhteiskunnissa. Näin on myös 

Nepalissa, jossa pääuskontona on hindulaisuus. Traditionaaliset yhteiskunnat ovat 

hierarkkisia ja ne korostavat auktoriteetin kunnioitusta (Inglehart & Welzel, 2006). Nepal 

on monikerroksinen yhteiskunta, jossa kuuliaisuus uskontoon perustuvalle tiukalle 

sosiaalisten etäisyyksien järjestelmälle edelleen määrää sosiaalisia suhteita (Carney 2003; 

Takala 2007). Hierarkkisissa yhteiskunnissa yksilö saa arvonsa, kun hän täyttää 

vaatimukset, jotka yksilön asema hierarkiassa määrittää. Voimassa on mielikuva ihmisestä, 

jonka olemassaolo rajoittuu muuttumattomiin olosuhteisiin, joita ovat yksilön luontaiset 

ominaisuudet ja perhesiteet. Yksilö ei ole vapaa valitsemaan tekemisiään, päämääriään ja 

keinoja niiden saavuttamiseksi. Tästä johtuen yhteiskunnallisen eliitin sallitaan ylläpitää 

korkeaa statustaan. Järjestelmä pyrkii ylläpitämään sosiaalista vakautta pakottamalla 

kansaa käyttäytymään sen mukaan kuin heidän roolinsa ja asemansa hierarkiassa 

edellyttävät (Wong, 1989). Jos kapinointia ilmenee, autoritaariset valtiot kestävät ne 

käyttäen pakkokeinoja, sen sijaan, että niiden hallinto perustuisi koko kansan myöntämään 

legitimiteettiin (Inglehart & Welzel 2006). 

 

Voidaan perustellusti ajatella, että Nepalin köyhyydestä johtuen ‘eloonjääminen’ on 

arvona etusijalla ‘itsensä ilmaisemiseen’ nähden. Maassa vallitsevat arvot ylläpitävät 
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ideaalitilannetta, jossa yksilöitä hillitään kytkemällä heidät kiinteästi 

eloonjäämisyhteisöihin ts. korostetaan yksilön toiminnan rajoittamista. Vastakohtana tälle 

ovat kehittyneet ja sekulaarit yhteiskunnat, joiden huomattava varallisuus merkitsee sitä, 

että eloonjäämistä pidetään itsestäänselvyytenä. Viime mainituissa prioriteetit ovat 

muuttuneet taloudellisesta ja fyysisestä turvallisuudesta subjektiiviseen hyvinvointiin, 

itsensä ilmaisemiseen ja  vapaaseen sosiaaliseen valintaan (Inglehart & Welzel, 2006). 

 

Hierarkkisesta hindulaisuudesta ja toisaalta köyhyydestä yksilön johtuen velvollisuuksia 

korostetaan enemmän kuin yksilön oikeuksia. Tämän vuoksi yksilön loukkaamattomuutta 

ja ilmaisun vapautta ei pidetä pyhinä. Jos yksilö ei huolehdi velvollisuuksistaan, voi 

ympäröivä yhteisö asettaa sanktioita. UNICEF ROSA (2001) ja Mishra jne. (2010) 

korostavat voimakkaiden sosiaalisten hierarkkioiden ja epätasa-arvoisten voimasuhteiden 

olemassaoloa tekijöinä, jotka tukevat ruumiillista rankaisemista. Nepalin köyhyys sekä 

suhteellisen heikko demokratian ja ihmisoikeuksien kehitysvaihe selittävät ja ylläpitävät 

ruumiillisen rangaistuksen käyttöä. Kuitenkaan ei voida väittää, että myönteinen kehitys 

edellä mainituissa epäkohdissa merkitsisi suoraan varallisuuden kasvua ja muuttaisi 

nopeasti ihmisoikeustilannetta. Esimerkiksi nopean taloudellisen kasvun kokemassa 

Kiinassa demokratia ja ihmisoikeudet ovat jääneet toteutumatta. Vastaavasti Malesiassa 

toteutetaan ainoastaan parlamentaarista demokratiaa, mutta ei varmisteta samanlaisia 

ihmisoikeuksia kaikille. Eri tutkijat erimielisiä, mitä korrelaatio demokratian ja talouden 

välillä tai demokratian ja ihmisoikeuksien välillä todella vallitsee. (Inglehart & Welzel, 

2006; Hossain, Killian, Sharma &Siitonen, 2003.) 
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Kuva 5. Lapsia koulun aamunavauksessa. (Kuvan lapset eivät liity tutkielmaan). Bhaktapur, Nepal. 2011. 

Kuvaaja: Ulla Liukkonen 

 

 

2.2.5 Nepalilaisia kasvatusnäkemyksiä 

 
 

Näkemykset lasten kasvatuksesta ja koulutuksesta kietoutuvat yhteen niitä tuottavien 

normien ja arvojen kanssa. Maailman arvotutkimuksessa on todennettu, että traditionaaliset 

yhteiskunnat korostavat kovaa työtä ja tottelevaisuutta lastenkasvatusarvoissa (Inglehart & 

Welzel, 2006). On voitu päätellä, että Nepalissa taikauskoiset traditionaaliset uskomukset 

määrittävät käsitystä lapsesta ja lasten kasvatuksesta. (Mishra jne. 2010). Hindulaisuuden 

kirjoituksissa lasta pidetään jopa ”riesana” aikuisen taivaspaikan varmistamiselle, koska 

lapset voivat häiritä rituaalien ja meditaation harjoittamista ja jumalan palvelemista. 

Vanhojen Manu Dharmshastra lakien mukaan, vaimo, poika, orja, oppilas, jotka ovat 

tehneet rikkomuksia, voidaan piestä köydellä tai halkaistulla bambulla, mutta vain kehon 

selkäpuolelle, eikä herkkiin kehon osiin” (CVICT, 2004). Lapsilla, naisilla ja alempaan 

kastiin kuuluvilla (orjat tai dalitit) on alhainen sosiaalinen asema. Traditionaalinen 
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moraalikoodi, Chanakya Neeti, joka on peräisin 300 luvulta eKr., määrää selkeästi, että 

”lapsia pitää halata heidän viitenä ensimmäisenä vuotenaan, seuraavat 10 vuotta heitä pitää 

piestä ja kohdella ystävinä, sitten kun he täyttävät 16” (Bhattarai, 2010). Lapsia pidetään 

epä-älyllisinä olentoina, ja sen vuoksi he tarvitsevat ulkopuolista kontrollointia siihen asti 

kunnes heidän ”viisautensa kypsyy” iän karttumisen myötä (Pridmore, 2000). Samoissa 

teksteissä kuuluisa hindulainen filosofi on todennut, että liialliset tunteet tuottavat virheitä 

(Shresta jne., 2010). CVICT:n teettämän tutkimuksen mukaan muutamat opettajat kertoivat 

kokemuksistaan, joiden mukaan kohteliaasti ja tunnepitoisesti kohdellut oppilaat eivät 

välittäneet opettajien kehotuksista eivätkä huolehtineet opinnoistaan ja aika ajoin rikkoivat 

koulun sääntöjä vastaan. Myös oppilaiden vanhemmat väittivät, että rakkauden, tunteiden 

ja vapauksien antaminen merkitsee lasten pilaamista ja huonojen tapojen aiheuttamista. 

Heidän mielestään lapsista tulee näin kohdeltuina tekemistään vastuuttomia ja vaativia 

vanhemmilleen. (CVICT, 2004). 

 

Miten nepalilaiset opettajat ymmärtävät ruumiilliset rangaistukset ja miten he pitävät niitä 

oikeutettuina? Tutkimuksen mukaan he uskoivat, että pelko on välttämätöntä oppimiselle. 

Opettajat väittivät, että ruumiillisen rangaistuksen etu on siinä, että se johtaa välittömään 

opettajan tahdon noudattamiseen. Oppilaat voivat viiveettä ymmärtää, mitä he ovat tehneet 

väärin ja oivaltaa oman ”heikkoutensa” ruumiillisen rangaistuksen avulla. (CVICT, 2004). 

Kenialaisilla ja tansanialaisilla opettajilla oli samanlaisia näkemyksiä (Mweru, 2010; 

Feinstein & Mwahombela, 2010). Myös itse saatoin todeta samanlaisia käsityksiä 

nepalilaisessa koulussa. Esitin opettajille, että he tekisivät aktiivisemmin yhteistyötä 

kollegojen kesken ja myös vanhempien kanssa kurittomuusongelmien vähentämiseksi. 

Kävi ilmeiseksi, että opettajat kaipasivat enemmän suoraviivaisempia, välittömämpiä 

välineitä. He olivat kehittäneet menetelmän, jota kutsuttiin rangaistuspiiriksi (kehäksi). 

Käytännössä se oli köydellä ympäröity alue, johon kuriton oppilas pantiin seisomaan 

esimerkiksi välitunnin ajaksi niin, että kaikki saattoivat nähdä hänet. Perusajatuksena oli 

saattaa lapsi julkisen häpeän alaiseksi. CVICT:n teettämän tutkimuksen mukaan opettajat 

eivät ajatelleet, että heidän tulisi olla huolissaan ankarien rangaistusten seurauksista; 

tottelemattomien oppilaiden kontrollin tarve oli tärkeämpää (CVICT, 2004). 

Opettajaa, joka pitää luokkansa hiljaisena, ylläpitää tiukkaa kuria ja saa oppilaansa 

omaksumaan opetettavan asian, pidetään parhaana opettajana. Vanhemmat eivät välitä 

koulun rangaistuksista – monet jopa vaativat niitä, koska he kokevat saavansa hyvän 

vastineen panostukselleen koetulosten muodossa. (CVICT, 2004). Monet opettajat ja 
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vanhemmat kertoivat, että he käyttivät lapsiin ankaria rangaistuksia, koska eivät olleet 

koskaan ajatelleet kysymystä vaihtoehdoista tai eivät tienneet, että vaihtoehtoja olisi 

olemassa. Vanhemmat ilmaisivat frustraationsa, kun heidän tunteella tapahtunut 

lähestymisensä ja lievemmät rangaistuksensa eivät lopettaneet lasten huonoa käytöstä. 

Heidän ensimmäinen kurinpidollinen askeleensa on yritys puhua lapsille huonosta 

käytöksestä. Jos sillä ei ole vaikutusta, on heidän mielestään turvauduttava lyömiseen ja 

niin edelleen. Näiden kaikkien mielipiteiden taustaoletuksena on alistuva ja tottelevainen 

lapsi ja koulun oppilas, josta tulee myöhemmin kunnon kansalainen. Järjestys ja rauha 

kaikessa on primaaria. 

 

Koulun käytäntöjä havainnoimalla saatoin tehdä johtopäätöksiä koulun arvoista, 

kulttuurista ja kurinpidollisesta ilmapiiristä, jotka ovat yhteneväisiä sen kanssa, mitä edellä 

olen todennut nepalilaisesta yhteiskunnasta ja ihmisten uskomuksista ja arvoista: Opettajat 

ja aikuiset ovat auktoriteetteja ja heitä tulee kyseenalaistamatta kunnioittaa. Opettajia 

tervehditään joka kerta, kun he kulkevat ohi ilman, että opettajat vastavuoroisesti itse 

tervehtisivät oppilaitaan. Luokassa opettajia tervehditään, heidän kysymyksiinsä vastataan. 

Vastaaminen tapahtuu seisten. Enimmäkseen opettajien suhtautuminen oppilaisiin on ei-

persoonallinen ja viileä, ts. oppilaat eivät katso opettajia silmiin. Vanhempien 

kyseenalaistamista ja arvostelemista ei sallita. Opettajat ylläpitävät asemaansa pakolla ts. 

antamalla sanktioita. Ruumiillisia rangaistuksia käytetään ja nöyryyttävää ja negatiivista 

palautetta annetaan. ”Te olette laiskoja, te olette tyhmiä, teillä on huono käsiala” ovat usein 

kuultuja nuhteita. Kuitenkin, saatoin päätellä, etteivät opettajat käytä kontrollointia ja 

valtaa vain korkeamman asemansa tai vallan itsensä vuoksi. Heidän asemansa perustuu 

pedagogiseen autoritaarisuuteen, johon opettajat turvautuvat, mutta vain kasvattaakseen 

lapsia. (Hokkanen, 2002). 

 

Autoritaarinen kulttuuri vaikuttaa opetusmenetelmiin. Oppitunnit toteutuvat täysin 

opettajajohtoisesti ja sisältävät tiedon siirtoa toistamalla ja kopioimalla opetussisältöjä 

opettajan jäljessä. Vuorovaikutusta luokassa ja oppilaiden aktivointia on hyvin vähän. 

Oppilaille annetaan vähän mahdollisuuksia vaikuttaa käytäntöihin tai omaan oppimiseensa. 

Heidän luokkatasonsa perustuu koetuloksiin: Jos joku epäonnistuu niissä, hän jää luokalle. 

Oppilaita muistutetaan virheistä, joita korostetaan myös koulun säännöissä. Kurittomuus 

on sanktioitu. Myönteistä palautetta ei anneta. 
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Voimakkaan autoritaariset koulut ovat taipuvaisia kannattamaan traditionaalisia 

käyttäytymisen hallinnan malleja, jotka korostava rajoittavia ja reaktiivisia 

lähestymistapoja lasten toimintaan. Opettajat pyrkivät muuttamaan oppilaiden avointa 

käyttäytymistä sen sijaan, että pyrkisivät ymmärtämään huonon käytöksen juuria. 

Motivaatio ymmärretään ulkoisena kontrollina ja taivutteluna. Näissä kouluissa vallitsevat 

kasvatukselliset suhteet, joka perustuu hallintaan ja rankaisemiseen, ovat 

keskinäisriippuvaisia ja tuhoavat luottamusta (Stanley, 1997). 

 

Nepalilaisen yhteiskunnan arvot ja normit ovat piintyneitä. CVICT:n (2004) teettämässä 

tutkimuksessa muutamat opettajat kertoivat, että kuri Nepalissa on heikentynyt ja oppilaat 

sen mukaan ovat kurittomampia. Kysyttäessä opettajilta heidän asenteistaan koulukuriin, 

he sanoivat, että ruumiillisen rangaistuksen käyttö sopii nepalilaisiin kouluihin ja että 

itäiset maat eivät voi käyttää samoja keinoja kuin länsimaat. Opettajat korostavat myös, 

että koska vanhemmat käyttävät ruumiillista rangaistusta, eivät koulut voi lopettaa sen 

käyttöä. Opettajat väittivät: ”me emme usko moderneihin keinoihin, koska ne eivät sovellu 

Nepaliin, koska vanhemmat ja yhteisö toivovat ankarien rangaistusten käyttöä heidän 

lastensa kasvatuksessa”. (CVICT, 2004). Eräs Opetusministeriön korkea-arvoinen 

virkamies julisti käsityksenään, että perinteisiä oppilaiden lyömisen menetelmät ovat 

edelleen hyviä Nepalin kaltaisessa maassa: ”Minusta on tullut tämän ministeriön 

apulaispääsihteeri, koska minun opettajillani oli tapana lyödä minua, kun olin oppilaana 

koulussa. Niistä lyönneistä johtuen opiskelin ahkerasti saadakseni korkeamman tutkinnon. 

Osoitan aina vilpittömät kiitokseni opettajilleni heidän avustaan” (CVICT, 2004). 

Kenialaisilla opettajilla oli samanlaisia mielipiteitä. Heidän mukaansa perinteisten 

käytäntöjen hylkääminen oli ollut eräänä tekijänä vaikuttamassa siihen, että heidän 

havaintojensa mukaan lasten huono käytös on lisääntynyt (Mweru, 2010). 

 

Väistämättä syntyy mielikuva, että ellei ole tietoa ja ymmärrystä, ei ole mielenkiintoa, 

halua ja taitoja muuttaa käytäntöjä. Nepalista puuttuu edelleen strukturoitu, 

johdonmukainen ja korkeatasoinen opettajankoulutus, joka on eräs syy siihen, että 

opettajilla ei ole riittävästi ymmärrystä ihmisen kehityksestä, kasvatuspsykologiasta, 

ikäkausien eroista, oppimisvaikeuksista ja lastenoikeuksista. 1990-luvulla, jolloin Nepal 

aloitti kasvatusjärjestelmänsä kehittämisen, se lanseerasi 10 kuukauden opettajan 

koulutuksen, joka pätevöitti opiskelijat perusasteen 1-6 luokille. Voidakseen opettaa 

korkeampia asteita tuli omata yliopistotutkinto koulussa opetettavissa aineissa (Ängeslevä, 
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2011a). On olemassa erilaisia arvioita, millaista pätevyyttä nepalilaisilla opettajilla on ja 

kuinka monella tosiasiassa on koulutus ammattiinsa. Nepalin opetusministeriön raportin 

mukaan (Ängeslevä, 2011a.) 77 % opettajilla on koulutus ammattiinsa, 10 %:lla on 

keskeneräinen koulutus ja 12%:lla ei ole opettajankoulutusta. Pelastakaa lapset- tutkimus 

(Mishra jne., 2010) paljasti, että vain 30%:lla perusasteen opettajilla oli koulutus, kun taas 

eräs koulutusasiantuntija Nepalissa arvioi v. 2003 (CVICT, 2004) että vain 15 %:lla 

perusasteen opettajista oli suorittanut 10 kuukautisen koulutuksen. Myös köyhät 

työolosuhteet ja riittämättömät palvelussuhteen ehdot estävät sopivien henkilöiden 

valitsemaan itselleen opettajan ammatin ja siitä johtuen tekevät opettajan ammatista 

viimeisen vaihtoehdon. (Mishra jne., 2010) 
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3. NARRATIIVINEN TUTKIMUS 
 

3.1 Tutkimuskysymykset 

 

 

Tässä tutkielmassa selvitetään narratiivisten haastatteluiden avulla nepalilaisten aikuisten 

kokemuksia fyysisestä kurituksesta ja siihen liittyvästä asennemuutoksesta. Tavoitteena on 

löytää vastauksia seuraaviin kysymyksiin: 

 

1. Millaisia kokemuksia nepalilaisilla aikuisilla on fyysisestä kurituksesta? 

2. Mitä nepalilaiset kasvattajat kertovat asenteiden muuttumisesta fyysiseen kuritukseen 

liittyen? 

 

 

 

3.2 Narratiivinen tutkimus ja narratiivinen haastattelu 

 

 

Toteutin tutkimukseni kerronnallisina haastatteluina. Niiden tavoitteena oli kerätä 

tutkimusaineistoa, jossa nepalilaiset aikuiset kertovat fyysistä kuritusta koskevista 

kokemuksistaan, asenteistaan ja mahdollisista asennemuutoksista. 

Narratiivisuutta pidetään yhtenä ihmisille tyypillisenä tapana tehdä selkoa todellisuudesta. 

Arkipäivän puheita kuunnellessa voi ymmärtää, että tarinamuodot ovat inhimillisiä 

ominaisuuksia ja osa elämän perusrakennetta. (Eskola&Suoranta. 2000). Narratiivisen 

tutkimuksen ala on hyvin moninaista ja tarina (narrative) käsitettä käytetään monissa 

merkityksissä (Hänninen 1999). Käytän tutkielmassani termiä kerronnallinen, joka on 

narratiivisuuden suomenkielinen synonyymi. 

 

Elämänkerralliset tarinat ovat aina kiehtoneet minua niin kaunokirjallisuudessa kuin 

aidoissa arkielämän kohtaamisissa. Erityisesti ulkomaanmatkoillani olen oppinut paljon 

muista kulttuureista pysähtymällä kuuntelemaan maassa asuvien ihmisten omakohtaisia 

tarinoita. Tutustuttuani narratiivisen tutkimuksen luonteeseen, oli minulle oli selvää, että 

halusin tehdä tutkimukseni ihmisten kertomuksista. 
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Kertomukset ovat ymmärtämisen väline, mutta ne myös vaikuttavat ja vakuuttavat ja ovat 

tässä mielessä osa yhteiskunnallista ja kulttuurista valtaa. Ronkainen ym. (2011) kuvaa 

ristiriitaiseksi sitä, miten kerronnan väistämätön kulttuurinen säännönmukaisuus 

ymmärretään. Heidän mukaansa sitä voidaan katsoa välineeksi, jota ihmiset voivat 

hyödyntää ja muuntaa oman kokemuksen sanallistamiseksi, jolloin narratiivisuutta voidaan 

hyödyntää tutkimuskeinona subjektiivisten kokemusten ja elämysten tavoittamiseksi. 

Toisaalta voidaan katsoa, että kerronnassa on aina kysymys "kulttuurisista 

tarinavarannoista" jolloin tutkimuskohteena on ne tavat, joilla narratiivit toimivat joissakin 

tilanteissa. (Ronkainen ym. 2011.) Lähtökohtani tutkielmani tekemiseen oli kiinnostukseni 

nepalilaisissa aikuisissa havaitsemiini asennemuutoksiin ruumiillisesta kurituksesta. 

 Tieteellistä tutkimuskirjallisuutta aiheesta oli vaikea löytää ja juuri tämän vuoksi koin 

tärkeäksi lähestyä aihetta kuulemalla nepalilaisten ihmisten omia tarinoita aiheesta. 

Kanditutkielmassani totesin, että pyrittäessä fyysisen kurituksen käytäntöjen muuttamiseen 

täytyy tarkasteluun ottaa maan kulttuuriset arvot ja maassa vallitseva politiikka ja 

rakenteet. Tulin siihen johtopäätökseen, että paikallisten ihmisten haastattelujen kautta, 

tutustumalla "kulttuurisiin tarinavarantoihin", pääsen lähemmäksi näitä elementtejä. 

Narratiivisessa tutkimuksessa ja elämänkertatutkimuksessa merkitykset ymmärretään 

kertomusten pohjalta rakentuviksi. Narratiivisen tutkimuksen aineistona voi olla mikä 

tahansa kerronnallinen materiaali, haastattelusta fiktiiviseen tarinaan. (Ronkainen ym. 

2011.) Hännisen (1999) mukaan elämänmuutoksia on erityisen otollisia tarkastella 

tarinalähestymistavasta käsin sillä muutoksen hahmottaminen tarinana antaa tapahtumien 

kululle jonkin mielen ja juonen. Tarinoita voi pitää elämänmuutoksen hallinnan välineinä 

ja keinona hahmottaa muutos osaksi menneen ja tulevaisuuden yhdistävää juonta. 

(Hänninen. 1999.) 

 

 

 

3.3 Aineiston kuvaus 

 

 

Tutkimukseni aineisto koostuu kolmen nepalilaisen aikuisen haastattelusta. Iältään he 

olivat haastatteluhetkellä 29-34 -vuotiaita. Haastateltavat ovat kaikki minulle ennestään 
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tuttuja. He valikoituivat sen perusteella, että tiesin jo alunperin jonkin verran heidän 

kielteisistä asenteistaan ja ajatuksistaan fyysistä kuritusta vastaan. Ehtona haastateltavien 

valintaan oli myös se, että heillä kaikilla on kokemusta työskentelystä lasten parissa. 

Ajattelin, että lasten kanssa työskennelleet ovat joutuneet arvioimaan ja analysoimaan 

enemmän asenteitaan ruumiillista kuritusta kohtaan, koska ovat käytännössä joutuneet 

valitsemaan konkreettisesti menetelmiä, joilla lapsia kasvattavat. Haastateltavista yksi on 

vastikään työskennellyt lasten parissa ja kaksi työskentelee paraikaa. Yhdellä 

haastateltavista oli myös omia lapsia. 

 

Etsin haastateltavat ottamalla heihin henkilökohtaisesti yhteyttä joko puhelimitse tai 

sähköpostitse. Kerroin heille alustavasti tutkielmani aiheesta. Pyrin kuitenkin välttämään 

liian yksityiskohtaista selvitystä tutkielman laadusta, jotta se ei vaikuttaisi tulevien 

haastattelujen sisältöön. Haastattelut toteutettiin vuoden 2015 kevään ja kesän aikana ja ne 

olivat pituudeltaan puolen tunnin - tunnin mittaisia. Haastattelut pyrittiin toteuttamaan 

rauhallisessa, häiriöttömässä paikassa. Jokaisen haastattelun yhteydessä nautimme 

haastateltavien kanssa teetä tai kahvia. Olin laatinut rungon jäsentämään haastattelujen 

kulkua ja ohjaamaan niiden sisältöä (liite 1). Kaikki haastattelut etenivät 

keskustelumaisesti ja poikkesivat rungosta jossain määrin. 

 

Alasuutari (1999) kuvaa laadullista aineistoa monitasoiseksi, kompleksiseksi ja 

ilmaisultaan rikkaaksi. Vaikka minulla oli jonkinlainen näkemys siitä, mitä asioita 

haastateltavat saattaisivat ottaa esille haastatteluissa, yllätyin siitä, miten keskenään 

erilaisia tarinoita heiltä syntyi. Siihen, mistä ihmiset kertovat, vaikuttavat Huotelinin 

(1992) mukaan monet asiat. Hän mainitsee näistä vaikuttavista tekijöistä 1) oman 

elämänhistorian, 2) nykyisen elämäntilanteen, 3) kulttuurisen taustan, 4) identiteetin sekä 

5) tilanteen, jossa henkilö tarinansa kertoo. Olin tyytyväinen siihen, että olin tehnyt 

haastattelukysymyksistä laajoja ja avoimia, sillä luultavasti juuri se antoi informanteilleni 

vapauden tuottaa tarinaa, joka on heidän näköisensä. Toisin sanoen, he pääsivät kertomaan 

heille itselleen merkityksellisistä asioista. 

Aloitin haastattelut ensimmäisen teeman mukaisesti pyytämällä haastateltavia kertomaan 

taustoistaan. Mistä he tulevat? Millaisesta perheestä? Mitä he tekevät työkseen? Onko 

heillä lapsia? 1) Ensimmäinen teeman sisältö oli rentoa jutustelua, johon haastateltavien 

tuntui olevan vaivatonta vastata. 2) Toinen teema käsitteli haastateltavien elämänkaarta. 

Pyysin heitä kertomaan heidän lapsuudesta ja nuoruudesta. Tämän jälkeen halusin kuulla 
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heidän kokemuksistaan kasvatuksesta ja koulusta. Elämänkaaren loppupäässä 

haastateltavat luonnollisesti kertoivat elämästään tässä ja nyt. 3) Kolmannessa teemassa 

tarkensin kysymykseni fyysisen kurituksen- teemaan. Halusin tietää millaisia kokemuksia 

haastateltavilla oli ruumiilliseen kuritukseen liittyen. Kysyin heiltä millaisia kurituksen 

muotoja he ovat nähneet ja kokeneet ja millaisia tunteita se on herättänyt heissä lapsena ja 

myöhemmin aikuisena. 4) Neljäs teema käsitteli omaa oppimista. Minua kiinnosti, ovatko 

haastateltavien ajatukset ja asenteet fyysisestä kurituksesta muuttuneet ja mitkä asiat ovat 

vaikuttaneet muutokseen? Lopuksi haastateltavat saivat halutessaan vielä lisätä aiheeseen 

liittyen jotakin, mitä itse tahtoivat. Kuten kerronnallisessa haastattelussa on usein tapana, 

täydensin haastattelua lisäkysymyksillä haastattelutilanteessa. Hyvärisen (2009) mukaan 

hyviä lisäkysymyksiä ovat sellaiset, jotka johdattavat tarinaan. Käyttämäni lisäkysymys 

saattoi olla esimerkiksi seuraavanlainen: Voitko kertoa minulle lisää tapahtumista, jotka 

ovat vaikuttaneet asenteeseesi fyysistä kuritusta kohtaan. Lisäkysymykseni olivat toisinaan 

myös tarkentavia, kuten: mitä tarkoitat huonolla käyttäytymisellä? Millaisia 

kuritusmuotoja opettaja käytti rangaistessaan? 

 

Alasuutari (1999)  vertaa tieteellisen tutkimuksen tekemisestä syntyvää kutkuttavaa ja 

riemastuttavaa tunnetta oraalla olevaan rakkaussuhteeseen, jossa ihminen on vielä 

epävarma toisen osapuolen osoittamista merkeistä ja pääsee niistä varmuuteen vain 

ottamalla selvää eli tekemällä aloitteen. (Alasuutari, 1999, 77). Kun olin saanut 

nauhoitetuksi haastattelut, pääsin kiinni tähän tunteeseen. Koin saaneeni käsiini erityisen 

arvokasta aineistoa, jossa on ainutlaatuista tietoa, itselleni kaukaisesta 

kasvatustodellisuudesta. Tässä vaiheessa koin tyytyväisyyttä ratkaisuuni, että olin valinnut 

kerronnallisen haastattelun aineistoksi. 

 

 

 

3.4  Aineiston käsittely ja analysointi 

 

 

Laadullisessa tutkimuksessa pyritään tutkimuskohdetta tutkimaan mahdollisimman 

kokonaisvaltaisesti ja sen tavoitteena on löytää ja paljastaa tosiasioita ennemmin kuin 

todentaa jo olemassa olevia väittämiä (Hirsjärvi ym. 1997). Laadullisessa tutkimuksessa 
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tutkijalla on myös tietynlaista vapautta tutkimuksen suunnittelussa ja toteutuksessa ja 

tutkija joutuu jatkuvasti pohtimaan tekemiään ratkaisujaan. Toisin sanoen, tutkija joutuu 

ottamaan yhtä aikaa kantaa sekä analyysin kattavuuteen, että tekemänsä työn 

luotettavuuteen (Eskola & Suoranta, 1998). Pyrinkin löytämään aineistosta niitä asioita, 

jotka haastateltavani kokevat todellisiksi, käsiteltäessä fyysisen kurituksen aihetta sekä 

toteuttamaan tutkimukseni niin, että valintani vastaisi mahdollisimman paljon totuutta. 

Eskolan ja Suorannan (1998) mukaan on tärkeää tehdä hyvää tutkimusta erilaisilla ja 

kyseiseen tutkimusongelmaan sopivilla menetelmillä.    

 

Aineistoa voidaan analysoida kolmella eri tavalla: teoriaohjaavasti, teorialähtöisesti tai 

aineistolähtöisesti (Sarajärvi & Tuomi, 2002). Tuomen ja Sarajärven (2002) mukaan teoria 

voi toimia apuna analyysin etenemisessä uusia näkökulmia ja ajatuksia aukovana.  Työni 

on aineistolähtöistä mutta siinä on teoriaohjaavan analyysin piirteitä. Teoriaohjaavassa 

analyysissä hyödynnetään sekä aineistolähtöisiä että teoriaohjaavia vaiheita aineiston 

jäsentämisessä ja tulkinnan tekemisessä (Tuomi ja Sarajärvi, 2009). Tutkimukseni 

pohjateoriana käytän edellä (luku  2.1) varsin laajasti esittelemääni Mezirowin kehittämää 

transformatiivisen oppimisen- teoriaa (Mezirow, 1991; 1996; 2000; 2009). 

 

Aineistolähtöisyys analyysissä tarkoittaa sitä, että etenen empiirisestä aineistosta kohti 

käsitteellisyyttä. Induktiivisuus analyysissä perustuu paljolti tutkijan omaan tulkintaan ja 

päättelyyn. (Sarajärvi & Tuomi, 2002.) Sisällönanalyysin voisi kuvailla tuottavan raaka-

aineet teoreettisen pohdintaan, mutta itse pohdinta tapahtuu tutkijan järjellisin keinoin 

(Grönfors, 1982; Sarajärvi & Tuomi, 2002). Eskolan ja Suorannan (2000) mukaan 

aineistolähtöinen analyysi on erityisen tarpeellinen silloin, kun tarvitsemme perustietoa 

jonkin tietyn ilmiön perusolemuksesta. Eskola ja Suoranta mainitsevat esimerkkinä 

suomalaisen nälän. Heidän mukaansa täytyy selvittää ensin mitä suomalainen nälkä 

perusolemukseltaan on, eli mitä se merkitsee, ennen kuin voidaan edes jonkinasteisella 

tarkkuudella puhua suomalaisesta nälästä tai sen määrästä. 

Kun kyse on aineistolähtöisestä analyysistä, on tärkeää osata rajata aineisto siten, että 

analysoinnista tulee mielekästä ja järkevää (Eskola&Suoranta, 2000).   Käytän tässä 

tutkimuksessa aineistolähtöistä eli induktiivista sisällönanalyysiä keinona löytää 

haastattelemieni nepalilaisten tarinoista teemoja, eli keskeisiä aiheita, jotka ovat 

vaikuttaneet kyseisten henkilöiden asennemuutoksiin. Eskolan ja Suorannan( 2000) 

mukaan teemoittelussa on kyse eräänlaisesta pelkistämisestä. Käytännössä teemoittelulla 
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tarkoitetaan aineiston pilkkomista ja järjestämistä erilaisten aihepiirien mukaan. 

Tarkoituksena on nostaa esiin tutkimusongelmaa valaisevia teemoja, eli aineistosta 

pyritään löytämään ja erottelemaan tutkimusongelman kannalta olennaiset aiheet. (Eskola 

& Suoranta, 2000.) 

 

Aloitin aineiston analysoinnin lukemalla litteroimani haastattelut useaan kertaan läpi. 

Sitten jaottelin haastatteluista löytyvät teemat, jotka mahdollisesti tukisivat 

tutkimuskysymyksiäni. Tein taulukon, johon lisäsin teemat ja asettelin jokaisen 

haastateltavan puheenvuorot aiheesta teeman alle. Tällä tavoin pystyin näkemään, mitä 

kukin sanoi mistäkin aiheesta sekä havaitsemaan mahdolliset yhteneväisyydet 

haastattelujen välillä.  Jotta saisin esiin myös jokaisen kertojan oman äänen ja toisin 

tutkimukseni henkilöt tutummaksi myös lukijalle, päätin rakentaa jokaisesta haastattelusta 

oman tarinan. Nämä tarinat sisältävät tutkijan kuvailua kertomuksen etenemisestä. Niissä 

on myös lainattuja, suoria otteita jokaisesta haastattelusta. Tarinoita rakentaessa pyrin 

nostamaan esille erityisesti tutkimuskysymyksiäni tukevia teemoja mutta tarinoissa on 

myös niitä asioita, joiden katsoin olevan merkittäviä haastatelluille. Tarinat ovat siis 

keskenään kovin erilaisia, kuten ovat haastatelluille merkittävät asiatkin.  
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4. TULOKSET JA TULOSTEN TARKASTELU 

 

 

4.1. Sitan tarina 

 

 

Sita syntyi nepalilaiseen rauhalliseen vuoristokylään. Matka kotikylästä maan 

pääkaupunkiin, Kathmanduun, kesti häneltä lähes vuorokauden verran. Muiden kyläläisten 

lasten tapaan, myös Sita pääsi kouluun varhaisessa iässä. Sitan koulupolku jäi lyhyeksi. 

Tyttöjen koulutukseen ei muutenkaan panostettu kyläyhteisössä, koska tytöt menisivät 

naimisiin nuorina ja päätyisivät aviomiehen suvun elätettäväksi. Näin kävi myös Sitan. 

Hänen ollessaan 15 vuotta, hänen vanhempansa ilmoittivat löytäneensä hänelle sopivan 

aviomiehen. Kysymättä tyttären mielipidettä tai toiveita asiaan liittyen, Sitan vanhemmat 

pakottivat hänet keskeyttämään koulunsa ja muuttamaan aviomiehen suvun luokse. 

 

Vaikka kouluvuodet ovat Sitan kohdalla vähäisiä, löytyy niistä paljon tarinaa, paljon 

muistoja. Muistoihin sisältyy vahvasti opettajan väkivaltainen käyttäytyminen, vaikka Sita 

ei itse koskaan joutunut opettajan fyysisen kurituksen uhriksi. Sita tunsi olleensa turvassa 

hiljaisen ja tottelevaisen luonteensa vuoksi. Hän teki kaiken, kuten opettaja halusi. 

  

 "Minulla ei ole paljon huonoja kokemuksia opettajista, koska olin niin 

 hiljainen ja tein niin kuin opettaja pyysi."  

 

Mutta useita muita oppilaita opettaja kuritti paljon.  

 

 "Jos he eivät olleet tehneet esimerkiksi kotiläksyjään, opettaja  

 rankaisi heitä lyömällä kepillä tai tarttumalla korvista." 

 

Joskus opettaja turvautui rangaistukseen, jonka Sita ja hänen luokkatoverinsa kokivat 

kaikkein rankimmaksi: Siinä uhri pakotetaan seisten kumartumaan syvään maata kohti, ja 

tarttumaan jalkojen välistä ojennetuilla käsillään korvista kiinni. Jos oppilas yritti nousta 

vaikeasta asennostaan ylös, opettaja määräsi yleensä kidutukselle jatkoaikaa. 
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Vaikka Sita ei joutunut opettajan lyömisen uhriksi, muistaa hän kuinka paljon häntä pelotti 

koulussa ollessaan. Hän muistaa, kuinka vaikeaa oli pelon alla yrittää keskittyä opetukseen. 

Hän muistaa myös, kuinka olisi tehnyt mieli kuiskata luokkatoverilleen jotain opetukseen 

liittyvää, mutta ei uskaltanut, koska pelkäsi opettajan rankaisevan. Toisiin luokassa oleviin 

ei saanut edes vilkaista. Sita kuvailee pelkoaan seuraavasti: 

  

 "Pelkäsin niin paljon, että opettaja näkisi minun puhuessani luokkakaverin 

 kanssa. Pelkäsin niin, että tärisin." 

 

Sita kuvailee mielikuviaan ja ajatuksiaan opettajan käytöksestä ristiriistaisiksi. Välillä hän 

ihmetteli, miksi opettaja oli niin ankara ja miksi heidän piti olla niin hiljaa oppitunnilla? 

 Opettajan lyödessä, hän ajatteli, että se ei ole oikein.  Mutta toisinaan hän ajatteli opettajan 

tekevän niin kuin opettajan kuuluukin tehdä. Jos oppilas ei totellut, hänen kuuluikin saada 

rangaistus. 

 "Joskus ajattelin, että tämä ei voi olla oikein. Mutta yleensä en pohtinut sitä. 

 Tiedäthän, oppilas teki myös virheen. Mutta joskus olin opettajalle  tosi 

 vihainen. Joskus hän nimittäin rankaisi, vaikka kukaan ei ollut tehnyt  

 mitään väärää. Hän olisi voinut sanoa kauniisti mutta hän mieluimmin löi. " 

 

Kun Sita 15-vuotiaana lopetti koulun ja meni naimisiin, tuli hänestä pian pienen pojan äiti. 

Tuoreen äidin onnea varjosti aviomiehen väkivaltainen käyttäytyminen. Vaikka Sita osasi 

edelleen olla hiljaa ja mielestään käyttäytyä moitteetta, aviomies löi silti. 

 

  "Vaikka olin hyvä häntä kohtaan, ja puhuin hänelle kauniisti silti hän 

 rankaisi ja löi minua" 

 

Sita päätti silloin, että hän ei tulisi ikinä lyömään lapsiaan. 

 

Muutaman avioliittovuoden jälkeen Sitan aviomies kuoli traagisesti, ja näin Sita jäi 

yllättäen yksinhuoltajaleskeksi. Hän päätyi lastenkotiin työskentelemään, ruoka- ja 

majoituspalkalla. Lastenkoti oli kaukana kotikylästään, pääkaupunkiseudulla.  Onnekseen 

hän sai ottaa pienen poikansa mukaan. Sita työskenteli lastenkodissa 14 vuotta ja hänen 

poikansa varttui kodissa muiden lasten mukana. 
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Sitalle miehensä väkivaltainen käyttäytyminen jätti jälkeensä vahvan halun toimia itse 

toisin. Kovan fyysisen väkivallan uhrina, hän koki tietävänsä miltä fyysinen kuritus tuntui, 

ja päätti itse toimia toisin. Myöhemmin hän tunsi tarvetta myös puhua muille ihmisille 

fyysisen väkivallan haitoista. Nähdessään naapurinsa jatkuvasti kurittavan lastaan, hän 

meni naapurin juttusille kertoen oman tarinansa ja kokemuksensa.  

 

 "Kerroin hänelle, että opin mieheltäni paljon. Opin, miltä fyysinen 

 kurittaminen tuntuu." 

 

Hän kertoi, kuinka uskoi lasten kasvattamisen olevan mahdollista, ilman että heitä kohtelisi 

väkivaltaisesti. Hän kertoi naapureilleen, kuinka lapsille tulisi selittää, missä he tekivät 

väärin ja miksi niin ei saisi tehdä. - Sita uskoi tämän tehonneen, sillä enää hän ei nähnyt 

naapuriensa kurittavan lapsiaan. 

 

Sita tutustui työnsä kautta eurooppalaisiin ja australialaisiin ihmisiin. Heidän kanssaan hän 

kävi keskusteluja ruumiillisen kurituksen vaikutuksista ja vaikuttui kuullessaan, että oli 

olemassa maita, joissa lapsia ei lyöty kouluissa ollenkaan. Sita koki saaneensa 

vahvistuksen omalle ajattelulleen. Sita tunsi saaneensa näistä keskusteluista rohkeutta 

myös levittää enemmän tietoisuutta väkivallattomasta kasvatuksesta. Hän kävi muun 

muassa puhumassa koulussa erästä lastenkodin lasta lyöneen opettajan kanssa, toiveenaan 

vaikuttaa opettajan käyttäytymiseen. Opettaja oli lyönyt lasta niin, että hänen oli vaikea 

kivuiltansa kävellä. 

 

 "Kysyin opettajalta, että miksi hän tekee niin? Miksi hän antoi lapselle niin 

 kovan rangaistuksen? Opettaja sanoi, että oppilaat eivät kuuntele häntä, 

 eivätkä keskity opiskeluun. Mielestäni opettajien täytyisi puhua vanhemmille, 

 ennen kuin lyövät oppilasta." 

 

Sita on nähnyt ja kokenut erilaisia fyysisen kurituksen muotoja elämässään paljon. 

Merkittäviksi asioiksi hänen fyysistä kuritusta koskevassa ajattelussaan ja sen 

muuttumisessa nousivat koulunkäyntiä leimannut pelon tunne, koulutovereihin 

kohdistuneiden rangaistuksen todistaminen sekä henkilökohtaisessa elämässä koettu 

fyysinen väkivalta sekä oma äitiys.  
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4.2. Ramin tarina 

 

 

Ram on syntyi hänen vanhempiensa asuessa Nepalin pääkaupungissa, Kathmandussa. 

Kathmandu on vilkas, yksi Aasian nopeimmin kasvavista kaupungeista. Ram oli perheensä 

ensimmäinen lapsi. Koulupolkunsa hän aloitti ollessaan 4-vuotias. Hänen vanhempansa 

laittoivat hänet paikalliseen Hostelliin, eli asuntolaan, kouluun. Asuntola on 

sisäoppilaitoksen kaltainen paikka, jossa lapset sekä asuivat täysipäiväisesti että kävivät 

koulua. Asuntolan koulun oppilaista noin puolet asuivat asuntolassa ja toinen puoli asui 

kotonaan ja kävi asuntolassa vain koulua.  

 

Ram asui ja opiskeli asuntolassa siihen asti, että aloitti lukio. Käytännössä Ram vietti 

suurimman osan lapsuudestaan ja varhaisnuoruudestaan niiden ihmisten parissa, jotka 

asuivat hänen kanssaan asuntolassa. Vaikka asunto ei ollut kaukana kotoa, ei hän nähnyt 

usein vanhempiaan. Asuntolasta käytiin kotona vain lomilla, noin kerran kuukaudessa. 

Normaali sairastuminen ei vaatinut kotiin menoa mutta Ram muistelee erään 

luokkakaverinsa sairastuneen todella kovaan kuumeeseen. Silloin asuntolan henkilökunta 

oli ilmoittanut oppilaan vanhemmille ja kaveri sai lähteä kotiin sairastamaan. 

 

Ramin mielestä hänen vanhempansa tekivät parhaansa valitessaan hänelle normaalin 

koulun sijaan koulun asuntolasta. Hän kuvailee hänen isänsä ajatelleen, että aikoinaan 

Englannista tuotu malli sisäoppilaitoksesta, oli parasta, mitä siihen aikaan lapselle pystyi 

tarjoamaan. Se oli myös hintava eikä Ram tiedä monenkaan ystävänsä saaneen koulutusta 

sisäoppilaitoksessa. 

 

Siinä missä Ramin vanhemmat pyrkivät tekemään parhaansa valitessaan hänelle tämän 

koulumuodon, pyrki Ram tekemään parhaansa selviytyäkseen.  

 

 "Jos nyt palaan takaisin asuntola-aikaan... se oli suurimmaksi osaksi 

 selviytymistä. Ihmismieli, tiedäthän, muistaa kaiken hyvän ja muistan sieltä 

 paljon mukavia asioita ja sen, kuinka hauskaa siellä oli. Mutta jos minulla 

 nyt olisi oma lapsi, en laittaisi häntä sinne." 
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Ram kuvailee, kuinka nyt vasta aikuisena ymmärsi olleensa kovin yksin asuessaan niin 

pienestä pitäen erossa vanhemmistaan. Hän kuvailee, kuinka hän kahden- kolmen 

kuukauden asuntolaelämän jälkeen palasi lomilleen kotiin, tuntui kaikki aina vieraalta; 

koti, oma huone, vanhemmat. Se kuva, jonka hänelle tästä kaikesta jäi edelliseltä kerralta 

mieleen, oli jollain tapaa aina erilainen. 

 

Ram kuvailee asuntolan ilmapiiriä militaristiseksi. Asuntolassa oli selkeät säännöt ja niitä 

oli paras noudattaa. Jos jätti noudattamatta, joutui ongelmiin. Ram kertoo uhmanneensa 

joskus järjestyssääntöjä jättämällä kotiläksynsä tekemättä, vaikka tiesi selkeästi että 

opettaja tulisi lyömään häntä tästä syystä takapuolelle. Pikkupoika ajatteli olevansa ovela 

ja riensi asuntolan ruokalaan hakemaan tyhjän riisisäkin ja asetteli sen housuihinsa 

suojaamaan iskuilta. Ram kertoo opettajien nauraneen tapahtuneelle pitkään. 

Ram sanoi tempauksestaan: 

 

 "Tein niin, koska pelkäsin. Se oli minun persoonallisuuttani. Jotkut 

 luokkakaverit eivät menneet kouluun, jos tiesivät saavansa rangaistuksen. He 

 valehtelivat olevansa sairaita." 

 

Asuntolassa oppilaiden ruumiillinen rankaiseminen oli yleistä. Vaikka se usein Ramia 

pelottikin, koki hän sen myös jollain tapaa normaaliksi. Hän muistaa erään toisen 

tapauksen, kun häneltä oli jäänyt kotiläksyt tekemättä, oli hän suoraan kävellyt opettajan 

luokse ja pyytänyt lyömään hellästi. Tässäkin tapauksessa oli opettajia huvittanut hänen 

käytöksensä. Joihinkin opettajiin Ram kuvailee suhdettaan jopa toverilliseksi. Asuessaan 

yhdessä useita vuosia, hän koki heidät perheenjäseniksi muiden luokkatovereiden tavoin. 

 

 "Jotkut oppilaat pelkäsivät opettajia jatkuvasti mutta minulle se oli erilaista, 

 koska asuin heidän kanssaan. He olivat kuin isoveljiä minulle." 

 

Lukion jälkeen Ram päätyi työskentelemään paikalliseen lastenkotiin. Lastenkodin 

johtajalle kodin pyörittäminen tuntui olevan vain bisnes ja hän kohteli lapsia jatkuvasti 

huonosti. Täällä väkivalta ei ollut seurausta vain sääntöjen rikkomisesta, vaan lastenkodin 

lapset joutuivat uhreiksi usein tietämättä lainkaan, missä olivat toimineet väärin. Ram 

kuvailee lastenkodin johtajan käytöstä brutaaliksi. 
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 "Kuvittele neljävuotiaalla pojalla riisiä käsissänsä. Tietysti niistä osa tippuu 

 maahan. Ja hän löi poikaa."  

 

Ram kertoo miettineensä paljon omaa asennettaan fyysistä kuritusta kohtaan. Hän on 

elänyt lapsuutensa ja nuoruutensa ympäristössä, jossa väkivaltaa on ilmennyt kaikkialla; 

kouluissa, kaduilla, elokuvissa. Hänen mielestään hyvin monet asiat vaikuttavat siihen, 

mitä hän tänä päivänä ajattelee ruumiillisesta kurituksesta. Hän kertoo nuorempana, 

aloitettuaan työskentelynsä lasten parissa, kokeneensa tarvetta kitkeä pois väkivaltaa. Ram 

kertoi puhuneensa ihmisille paremmista, lasta kunnioittavista ja ymmärtävistä keinoista, 

joilla kasvattaa lasta. Hän muun muassa yritti puhua lastenkodin väkivaltaiselle johtajalle 

mahdollisuudesta kasvattaa lapsia ilman väkivaltaa ja halusi näyttää hänelle esimerkillään, 

kuinka se käytännössä toimisi. 

 

 "Yritin kertoa hänelle, että lapsia voi käsitellä ilman väkivaltaa. Kerroin 

 hänelle, että hän tulee näkemään sen. Halusin näyttää hänelle esimerkkiä. Se 

 vie kyllä aikansa, mutta lapsia voi käsitellä rakastavalla tavalla" 

 

Vaikka Ram edelleen on vahvasti sitä mieltä, ettei hyväksy fyysistä kuritusta millään 

muotoa, kokee hän näkevänsä tänä päivänä suuremman kuvan, joka väkivallan taustalla on. 

Nähdessään kadulla äidin lyövän lastaan, hän sanoo ymmärtävänsä myös äitiä; äidin 

tekojen taustalla olevat kulttuuriset, sosiaaliset ja historialliset aspektit. 

 

 

 

4.3. Krishnan tarina 

 

 

Krishna syntyi Kathmandun laaksoon, pääkaupungin laitamille. Hänen perheeseensä 

kuului tuolloin vanhempiensa lisäksi kaksi veljeä, sisko ja serkku. Viisivuotias Krishna 

aloitti koulun muiden naapuruston lasten kanssa kunnallisessa koulussa. Krishnan 

vanhemmat olivat kuitenkin sitä mieltä, että kunnallinen koulu oli pelkkää ajanhukkaa. 

Kun lähistölle perustettiin yksityinen englantilainen koulu, Krishnan siirtyi opiskelemaan 

sinne. Vaikka kunnallisessa koulussa Krishna opiskeli jo viidennellä luokalla, oli 
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yksityiskoulun taso niin paljon korkeampi, että uuden koulun rehtori vaati Krishnan 

aloittavan ensimmäiseltä luokalta. 

 

Krishna syntyi maanviljelijäperheen kuopuksena, kolmantena lapsena. Hänen isänsä teki 

peltotöiden lisäksi myös toimistotöitä. Äiti piti huolen kodista. 

Krishna kuvailee ollessaan lapsena onnekas. Hän kertoo, kuinka hänen vanhempansa 

tekivät kaikkensa hänen eteensä. Erityisesti vanhemmat vaalivat hänen mahdollisuuttaan 

menestyä koulussa. 

 

 "Mitä tahansa tarvitsin, kyniä tai kirjoja, tai mitä tahansa halusin, 

 vanhempani hankkivat minulle. " 

 

Vaikka Krishnan isällä oli taipumus juopotella työpäiviensä jälkeen, varoi hän koskaan 

häiritsemästä Krishnan kotiläksyjen tekoa. Myös äidin yksi suurimmista toiveista oli hänen 

poikansa menestyminen koulussa. Krishna kertoo, kuinka äiti ei ikinä pakottanut häntä 

auttamaan häntä peltotöissä, vaan etusijalla oli kotiläksyjen tekeminen. 

 

Krishna oli ahkera koululainen ja menestyi koulussa hyvin. Myöhemmin hän suoritti 

kandidaatin tutkinnon ainoana perheestään. Ahkerana ja hyvin käyttäytyvänä oppilaana, 

Krishna sai harvoin rangaistuksia kotonaan tai koulussa. 

 

 "Kotona perheenjäsenet pitivät kuria puhumalla. He eivät käyttäneet fyysistä 

 väkivaltaa. Äiti saattoi joskus komentaa kovalla äänellä mutta isä ei 

 koskaan puhunut rumasti. " 

 

Krishna kuitenkin kuvailee eroja kahden koulun, kunnallisen ja yksityisen, välillä suureksi. 

Tämä näkyi muun muassa kurinpidossa. Hän muistelee, että kunnallisessa koulussa oli 

paljon oppilaita eikä lainkaan järjestystä. Opettajat eivät välittäneet oppilaistaan, eivätkä 

näin ollen rankaisseetkaan heitä. Toisin oli yksityisessä koulussa, jossa oppilaista ja heidän 

koulumenestyksestään välitettiin.  

 

  "En saanut usein rangaistuksia koulussa, koska olin niin ahkera. Mutta 

 silloin kun olin yksityisessä koulussa sain rangaistuksia paljon enemmän 
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 kuin kunnallisessa koulussa, koska kunnallisissa kouluissa opettajat 

 eivät huolehtineet lapsista, koska lapsia oli niin paljon. " 

 

 "Minä sain harvoin rangaistuksia mutta muutamat pahat oppilaat saivat 

 usein. Jos he eivät esimerkiksi tehneet kotiläksyjään niin opettaja löi heitä. 

 Meistä muista oppilaista se oli pelottavaa." 

 

Yksityisessä koulussa, jossa Krishna kävi suuremman osan peruskoulustaan, ilmapiiri oli 

pelokas. Krishna muistelee, kuinka opettaja löi pulpettiin halutessaan luokan hiljaiseksi. 

Hän muistaa myös, kuinka rehtoria pelättiin. Aina kun rehtori käveli kadulla vastaan, 

oppilaat juoksivat yhdessä jonnekin piiloon. Myöhemmin, ollessaan itse opettajana, on 

Krishna huomannut saman ilmiön. Toisin kuin tavallisia opettajia, rehtoreita kohtaan 

oppilailla on pelonsekaista kunnioitusta. 

 

Ollessaan lapsi, Krishna koki ymmärtävänsä opettajia, näiden rangaistessa fyysisesti 

oppilaitaan. Hän ajatteli, että ruumiillinen kuritus oli jollain tapaa hyväksi pahoille 

oppilaille, koska opettajan rankaisun jälkeen nämä oppilaat tiesivät, miten heidän tulisi 

käyttäytyä. Toisaalta, Krishna muistaa myös ajatelleensa väkivallan käytöstä negatiivisesti, 

koska koki sen henkisesti vahingoittavan luokkatovereita. 

 

 "Joskus ajattelin, että fyysinen kuritus on tehokas mutta taas joskus ajattelin, 

 että se voi myös olla huono, koska se saattaa satuttaa lasta henkisesti. Mutta 

 jollain tapaa ajattelin, että se myös auttaa heitä tekemään asiat paremmin, 

 käyttäytymään paremmin."  

 

Krishna päätyi lukion jälkeen opettamaan muutamaksi vuodeksi englantia ja 

matematiikkaa Kathmandussa sijaitsevaan kouluun. Lasten parissa työskennellessään, hän 

joutui uudestaan pohtimaan suhdettaan ruumiilliseen kuritukseen. Hän on ehdottoman 

varma siitä, että lapsia ei pitäisi kurittaa fyysisesti lainkaan. Hän kuitenkin ymmärtää 

opettajia, jotka tekivät niin hänen ollessaan lapsi, koska kokee, että ajat olivat niin erilaiset. 

Krishnan mielestä fyysiset ja henkiset mahdollisuudet ovat nykyään paljon paremmat. 

Nykyään oppilaat saavat laadukkaampaa opetusta, koska opettajat ovat koulutetumpia ja 

koulujen fasiliteetit ovat paremmat; esimerkiksi tietokoneita alkaa olla jo useissa 

Kathmandun kouluissa. 
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Krishna joutui todistamaan ruumiillisia rangaistuksia vielä ollessaan opettajana, koska 

jotkut hänen kollegoistaan tapasivat kohdella väkivaltaisesti huonosti käyttäytyviä 

oppilaitaan. Hän muistelee erään naiskollegansa lyöneen erästä oppilasta niin kovaa, että 

lapsen kasvot olivat turvonneet. Lapsen vanhemmat olivat tulleet seuraavana päivänä 

vihaisena kouluun vaatimaan selitystä opettajan teoille. Koulun rehtori oli saanut 

puheellaan rauhoitettua kiihtyneet vanhemmat. Krishnasta tämä oli tuntunut pahalta ja oli 

osallistunut koulun kokouksiin tavoitteenaan puhua muille opettajille väkivallan käytön 

ongelmista ja saada heidät lopettamaan fyysisen kurittamisen.   

 

Krishna kertoo kielteisen asenteensa fyysistä kuritusta kohtaan juontuvan lapsuuden 

pelosta. Vaikka hän itse ei joutunut opettajan väkivallan kohteeksi, hän muistaa kuinka 

paljon hän koulussa ollessaan pelkäsi. Hän muistelee, kuinka vaikea pelon ympäröimässä 

ilmapiirissä oli vaikea keskittyä opetukseen tai ilmaista itseään. Nyt aikuisena hän 

ymmärtää, kuinka voimankäyttö voi vahingoittaa lasta myös henkisesti. Ollessaan 

opettajana hän pyrki siihen, että oppilailla olisi oppitunneilla ja koulussa turvallista ja 

hauskaa. Hän uskoo, että antaessaan oppilaille luovia ideoita, oppilaat pystyvät oppilaan 

paljon nopeammin ja paremmin. 

 

 

 

4.4 Kokemuksia ja ajatuksia fyysisestä kurituksesta 

 

 

Jokaisesta tarinasta löytyy lapsen kokemuksia fyysisestä kurituksesta; joko uhrina tai 

sivustakatsojana. Väkivallan muodon variaatiot ovat laajat. Ramin tarinassa esiintyvä 

kepillä takapuolelle lyöminen, Krishnan tarinassa lyötiin kepin lisäksi nyrkillä. Sita kertoi 

mahdottomalta kuulostavasta kuritusmuodosta, jossa pää piti taivuttaa lähelle polvia ja 

käsien piti koskettaa jalkojen takaa korvia. Myöhemmin kuulin nepalilaisilta tuttaviltani 

tätä rangaistuskeinoa kutsuttavan "kanaksi" (engl. hen). Nämä nepalilaiset tuttavani 

kertoivat myös opettajien edelleenkin yleisesti käyttävän nokkosia piiskana ja muistelivat, 

kuinka iho oli pitkään kipeä opettajan antaman käsittelyn jälkeen. 
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Haastatteluja tehdessäni huomasin, kuinka erilaisia käsityksiä fyysisestä kurituksesta voi 

olla. Tutkimuksessani puhutaan fyysisestä kurituksesta, ei kurittamisesta yleensä. 

Kurinpitomenetelmiä on laajemmin myös henkiset kurinpitomenetelmät, kuten pelottelu ja 

häpäiseminen (Mishra jne., 2010).  Joku haastateltavista koki vain kipua aiheuttavan 

kuritusmuodon olevan fyysistä kuritusta, mutta hänestä lapsen seisottaminen seinään 

vasten, ei sitä ollut. Aiemmin mainitsin eräässä nepalilaisessa koulussa näkemästäni 

kepeistä ja köydestä rakennetusta rangaistusringistä, huonosti käyttäytyvä oppilas asetettiin 

seisomaan esimerkiksi välitunnin ajaksi muiden oppilaiden leikkiessä ja pelatessa 

normaaliin tapaan ympärillä. Erään opettajan mukaan kysymyksessä oli niin sanotusti 

kevyempi ja edistyksellisempi vaihtoehto fyysiselle kuritukselle. Blaya ja Debarbieux 

(2008) kertovat fyysisen kurituksen lisäksi myös nöyryyttämisen aiheuttavan psyykkisiä 

sairauksia Mielestäni rangaisturinki kuvaa hyvinkin rangaistusmuotoa, joka on lasta 

nöyryyttävä ja halventava. Tämä sotii myös Nepalin allekirjoittaman Yhdistyneiden 

kansakuntien lastenoikeuksien yleissopimusta vastaan, jonka mukaan sopimusvaltioíden 

tulisi taata, ettei lasta kohdella tai rangaista epäinhimillisellä, julmalla tai halventavalla 

tavalla. (MLL) 

 

Vaikka kaikki kolme haastateltavaa olivat lapsina kokeneet pelkoa kohdatessaan 

ruumiillista kuritusta, oli se jokaisesta tuntunut myös jossakin mielessä normaalilta. Sita 

kertoi ymmärtävänsä opettajaa, koska opettaja rankaisi huonosti käyttäytyvää oppilasta. 

Krishnakin oli lapsena ajatellut, että ”pahoja” oppilaita tulisi kurittaa, koska eivät he 

muuten tottelisi opettajaa. Samoin ajatuskulku oli jo aiemmin kuvaamallani 

Opetusministeriön virkamiehellä, joka kiitti opettajia heiltä saamastaan kurituksesta. 

Hänellähän oli vakaa käsitys siitä, että juuri kova kuri oli auttanut hänet menestykseen 

urallaan. (CVICT, 2004)  

 

Vaikka en haastatteluissa erityisesti kysynytkään vaihtoehdoista fyysisen kurituksen 

käytännölle, löytyy jokaisesta haastatteluista ehdotuksia sille, miten lapsia täytyisi 

kohdella.  Jokainen kertoi uskovansa, että lapsia pitää kasvattaa ns. lempeämmillä 

keinoilla. Haastatteluissa suositeltiin rakastavia ja hyviä kasvatusmenetelmiä. Erään 

mukaan lapsille täytyisi kertoa lempeästi, jos lapsi olisi käyttäytynyt huonosti ja antaa 

hänelle vinkkejä siitä, miten tulisi käyttäytyä. Toinen ehdotti, että lapsille pitäisi tarjota 

enemmän parempaa, mukavampaa ja luovempaa opetusta kouluissa, jotta he eivät 

käyttäytyisi huonosti.  Kukaan haastateltavista ei kuitenkaan puhunut siitä, mitä “huono 
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käytös” on ja mitä mahtaa sen takana olla. Tämän tutkimuksen tarinat tukevat myös 

Stanleyn (1997) näkemystä, jonka mukaan autoritääriset koulujen opettajat pyrkivät 

muuttamaan oppilaiden käyttäytymistä mieluummin, kuin pyrkivät ymmärtämään huonon 

käytöksen taustatekijöitä. Hänen mukaansa nepalilaisissa kouluissa motivaatio 

ymmärretään nimenomaan ulkoisena kontrollina ja taivutteluna. Pridmoren (2000) mukaan 

lapsia pidetään Nepalissa epä-älyllisinä olentoina, jotka tarvitsevat ulkopuolista 

kontrollointi siihen asti kun varttuvat ja viisastuvat. 

 

 

 

4.5 Tunteet kokemuksissa 

 

 

Nepalilaisten kertomuksissa puhuttiin paljon tunteista. Heidän kokemuksensa lapsena, 

usein fyysisen väkivallan sivusta katsojina, oli välillä herättänyt voimakkaitakin tunteita. 

Juuri tunteet olivat ajaneet heidät tekemään asioita toisin, kuin mitä muu yhteisö  toimi. 

Tunteiden voisi katsoa vaikuttaneen näiden ihmisten asenteisiin keskeisesti. 

 

 

 

4.5.1  Tunteet lapsena 

 

 

Informanttieni lapsuudenaikaisista kokemuksista  nousi kaikissa haastatteluissa esille 

pelko. Jokainen kertoi tunteneensa pelkoa opettajan lyödessä luokkatovereita heidän 

silmiensä edessä. Vaikka haastateltavista kukaan ei joutunutkaan koulussa lyömisen 

uhriksi, oli opettajan antama malli  koskenut voimakkaasti myös heihin. 

 

Sita kertoi tarinassaan pelon tuntuvan tärinänä kehossa. Lisäksi hän kuvasi, kuinka hän 

ymmärsi myöhemmin pelon häirinneen keskittymistä opetukseen. Myös Ram ja Krishna 

kuvailevat luokkahuoneen ilmapiiriä pelokkaaksi, ja sitä, kuinka se haittasi keskittymistä. 

Pelottelua oli käytetty myös työrauhanhallintakeinona. Eräs haastateltavista kertoi, kuinka 

opettaja hiljensi luokan lyömällä pulpettiin. Haastateltavan mukaan luokan ilmapiiri oli 
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tämän jälkeen erityisen pelokas. Oppilaat eivät uskaltaneet liikkua tai puhua, koska tiesivät, 

että tämä oli opettajalta vasta varoitus; seuraavaksi hän ottaisi järeämmät keinot käyttöön. 

Ollessani itse työharjoittelussa vuosina 2008 ja 2011 Nepalissa, huomasin usean opettajan 

käyttävän samaa kurinpitomenetelmää, eli uhkailua. Opettaja saattoi esittää lyövänsä 

oppilasta, mutta pysäytti kätensä ennen kuin se osui lasta kasvoihin. Haastateltavieni 

kokemukset tukevat CVICT:n (2004) teettämän tutkimuksen tuloksia, jonka mukaan 

opettajat pitivät pelon olevan välttämätöntä oppimiselle.  

 

Krishna ihmetteli tarinassaan oppilaiden pelkoa rehtoreita kohtaan. Hän kertoi, kuinka oli 

lapsuudessaan juossut rehtoria piiloon tämän kulkiessa kadulla ja kuinka tänä päivänä oli 

huomannut saman ilmiön oppilaissa, joiden opettajana hän oli työskennellyt. Inglehart ja 

Welzel (2006) kuvailivat Nepalia hierarkkiseksi yhteiskunnaksi, jossa korostetaan 

auktoriteetin merkitystä. Tämä selittänee oppilaiden käytöksen henkilön edessä, joka on 

hierarkiassa heitä huomattavasti korkeammalla. Ollessani itse nepalilaisessa koulussa, 

saatoin itse havainnoida opettajien autoritaarisen aseman vahvuutta. Tämä ilmeni 

esimerkiksi siinä, että opettajia tervehdittiin heidän kulkiessa ohi, vaikka opettajat eivät 

vastavuoroisesti itse tervehtineet oppilaitaan. Hokkanen (2002) puhuu pedagogisesta 

autoritaarisuudesta, johon opettajat turvautuvat kasvattaakseen lapsia. Stanleyn (1997) 

mukaan voimakkaiden autoritaaristen koulujen opettajat pyrkivät tiukasti muuttamaan 

oppilaiden avointa käyttäytymistä, sen sijaan että osoittaisivat halua ymmärtää heidän 

mielestään ei toivottavan käytöksen taustalla olevia syitä. 

 

 

 

4.5.2 Tunteet aikuisena 

 

 

Tarinoiden henkilöt olivat tunteiden ajamina tehneet tekoja, joiden olivat toivoneet 

ehkäisevän tai estävän ruumiillisia rangaistuksia. Sita oli joutunut väkivallan uhriksi 

ollessaan nuori äiti ja omakohtaisen kokemuksen omaavana tunsi tarvetta saada naapurinsa 

ymmärtämään, miten haitallista fyysinen kuritus on.  Krishna oli opettaja ymmärtänyt, 

miten luokkahuoneen ilmapiiri, joka oli pelolla täytetty, estäisi oppilaita oppimasta. 

Hänestä oli myös tuntunut pahalta nähdessään kollegansa lyövän koulun oppilasta ja hän 
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oli yrittänyt vaikuttaa puhumalla siihen, ettei tämä toistuisi. Myös Ram oli yrittänyt toimia 

fyysisen kurituksen ehkäisemiseksi. Hän kertoi, kuinka aina nähdessään vanhemman 

esimerkiksi lyövän lasta kadulla, jäi hänelle surullinen tunne pitkäksi aikaa. Hän oli 

kuitenkin luopunut ajatuksesta sekaantua tilanteeseen ja kieltää vanhempaa tekemästä 

lapselleen väkivaltaa, koska toisin kuin nuorempana, hän koki nyt näkevänsä tilanteen 

suuremman kuvan. Siinä kuvassa väkivaltailmiön taustalla olivat sosiaaliset, poliittiset ja 

historialliset aspektit. Enää hän ei ottanut  sinänsä kielteistä asiaa "henkilökohtaiseksi 

ongelmaksi". 

 

 

 

4.5.3 Tunteet oppimisen osana 

 

 

Tunteet osoittautuivat myös olevan keskeisenä osana oppimista. Sita kertoi tärkeimmäksi 

asenteeseensa vaikuttajaksi sen, että hänestä oma kokemus fyysisen kurituksen uhrina 

tuntui niin ahdistavalta. Kasvaessaan väkivaltaisessa ympäristössä, hän oli päättänyt, että 

itse ei aio ikinä fyysisesti kurittaa lapsia.  Mezirowin  (1996) mukaan juuri oppimisen 

emotionaalisten puitteiden vahvuus vaikuttaa siihen, kuinka syvään 

merkitysperspektiiviemme sisältönä olevat odotustottumukset syöpyvät.  Myös 

emotionaalisten puitteiden myöhemmällä vahvistamisella, on Mezirowin mukaan tähän 

vaikuksensa (Mezirow, 1996). 

 

Mälkki (2011) näkee emootioilla olevan keskeinen sija myös transformatiivisessa 

oppimisessa. Mälkin mukaan transformatiivisen oppimisprosessin etenemiseen tarvitaan 

 myös emotionaalista sitoutumista, jotta uusi tieto kyetään integroimaan.  Hänen mukaansa 

ihmisen ajautuessa mukavuusalueeltaan pois, eli kun hänen merkitysperspektiivinsä 

joutuvat uudelleen muokattavaksi, kokee ihminen epämiellyttävää tunnetta, ns. 

reunatuntemuksia. (edge-emotions) Jos suhteutetaan Mälkin teoria Sitan tarinaan, voidaan 

perustellusti ajatella Sitan kokeneen näitä reunatuntemuksia varhaisaikuisuudessa, kun 

hänestä tuli äiti ja kasvattaja. Tätä ennen hän oli kokenut usealla tavalla fyysisen 

kurituksen normaaliksi nähdessään opettajan lyövän luokkakavereitaan ja kokiessaan 



 

46 
 

miehensä väkivallan. Tullessaan äidiksi, hän joutui valitsemaan itse tavan, jolla kasvattaa 

lapsia. 

 

 

 

4.6 Toisilta ihmisiltä oppiminen 

 

 

Tekijät, jotka aiheuttivat muutoksen asenteessa ruumiilliseen kuritukseen, olivat 

kertomusten mukaan usein myös ulkoa tulevia. Sita koki keskustelujen toisten  ihmisten 

kautta vaikuttaneen hänen asenteeseensa. Hän oli ajatellut asiaa aiemminkin, mutta hän 

koki saaneen vahvistusta ajatuksilleen vuorovaikutuksessa muiden ihmisten kanssa. 

 Mezirowin mukaan juuri keskustelulla on tärkeä merkitys oppimisessa ja keskustelu on 

usein osa transformatiivista oppimista ja keskustelun avulla pätevöitämme asian 

merkityksen itsellemme. (Mezirow, 1996; 1997). Pystyäkseen muuttamaan 

merkitysperspektiiviään, yksilö kääntyy Mezirowin (1996) mukaan sellaisten ihmisten 

puoleen, joiden hän tuntee olevan parhaiten perillä kulloisestakin asiasta. 

 

Keskustelemalla oli myös yritetty vaikuttaa muihin ihmisiin. Kaikissa tarinoissa henkilöt 

ovat yrittäneet vaikuttaa muiden ihmisten väkivaltaiseen käyttäytymiseen puhumalla 

heidän kanssaan. Sita ja Ram kertoivat toivoneensa, että olisivat kyenneet saamaan aikaan 

muutosta omalla esimerkillään. Sita oli joutunut sivusta seuraamaan, kun naapurinsa kuritti 

lastaan. Hän oli kertonut tietävänsä itse, miten raskaalta se fyysinen kuritus tuntui ja 

toivonut, että naapuri voisi miettiä vaihtoehtoisia kasvatusmenetelmiä. Ram taas kertoi, 

kuinka oli keskustelun lisäksi esimerkillään toivonut muutosta lastenkodin johtajan 

väkivaltaisessa käytöksessä. Krishna oli puhunut koulussa kollegoilleen väkivallan 

negatiivisista vaikutuksista  tavoitteenaan saada heidät lopettamaan oppilaiden fyysisen 

rankaiseminen. 

 

Vuorovaikutuksessa tapahtuvaa oppimista voidaan Mezirowin tapaan kutsua 

kommunikatiiviseksi oppimiseksi. Huttusen mukaan kommunikatiiviseen opetukseen 

kuuluu ensisijaisesti toiseuden ja erilaisuuden hyväksyminen. Tavoitteena on saattaa 

erilaiset näkemykset, kokemusmaailmat ja arvot keskusteluun keskenään. (Huttunen, 2003, 
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140). Näin ollen Sitan vuorovaikutuksellista kommunikointia sellaisten ihmisten kanssa, 

joiden mielestä ruumiillinen kuritus on aina ehdottoman kielteistä, voidaan pitää osana 

oppimisprosessiaan. 

 

 

 

4.7 Muutoksia asenteissa 

 

 

Nepalilaisten tarinoista löytyy kohtia, jolloin he kokivat tapahtuneen muutoksia omissa 

asenteissaan fyysistä kuritusta kohtaan. Merkitysperspektiivi, eli ihmisen henkilökohtainen 

viitekehys, jonka läpi hän katsoo maailmaa ja joka muokkaa hänen käyttäytymistään, 

omaksutaan useimmiten lapsuuden sosialisaatioprosessissa kulttuurisesti (Mezirow, 1996; 

Mylläri, 2006). Jokainen tarinansa jakanut nepalilainen oli kokenut jossain vaiheessa 

ruumiillisen kurituksen normaaliksi. He olivat nähneet sitä kaikkialla ja näin sisäistäneet 

sen asiaan kuuluvaksi osaksi lasten kasvatusprosessia.  

 

Muutoksia asenteissa oli tapahtunut pikkuhiljaa. Mielestäni kertojat puhuivat enemmänkin 

oivalluksista kuin selkeistä muutoksista. Tästä esimerkkinä Sita, joka kertoi, että oli 

lapsena ajatellut fyysisen kurittamisen olevan jollain tapaa normaalia. Kun hänen miehensä 

alkoi käyttäytyä väkivaltaisesti häntä kohtaan, tilanne ajoi hänet tarkastelemaan asiaa 

laajemmin. Mezirowin (1991) mukaan merkitysperspektiivin muutosprosessi alkaa 

laukaisevasta tapahtumasta, jolloin yksilö joutuu niin sanotun hämmentävän dilemman 

eteen. Sitan tarinassa voidaan muutosprosessin nähdä alkaneen juuri hänen miehensä 

käytöksestä. Sitahan tuli pian avioiduttuaan raskaaksi ja joutui miettimään, miten kasvattaa 

omat lapsensa. Silloin hän kertoi tiedostaneensa, ettei ikinä tule käyttäytymään 

väkivaltaisesti lasta kasvattaessaan. Sita oli myöhemmin ollut keskusteluyhteydessä 

sellaisten ihmisten kanssa, jotka olivat kotoisin maista, joissa ruumiillisia rangaistuksia ei 

kouluissa sallittu lainkaan. Hänen kertomansa mukaan näillä keskusteluilla oli ollut myös 

vaikutus hänen asenteiseensa. Transformatiivisen oppimisen teorian mukaan 

henkilökohtainen merkitysten luominen on elämänikäinen prosessi, joka liittyy ihmisen 

tarpeeseen ymmärtää omia kokemuksiaan. Yksilö luo merkityksiä, jotka toimivat uusien 

kokemuksien herättämien ajatusten tai tunteiden selittämisen apuna ja lopulta ohjaavat 
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hänen toimintojaan. (Mezirow, 1991). Sitan keskustelut muiden ihmisten kanssa, voidaan 

tulkita ollut osaksi hänen merkitysperspektiivinsä kehittymistä. 

 

Ram kertoi usean asian vaikuttaneen hänen asenteensa fyysistä kuritusta kohtaan. Hänen 

asenteisiinsa olivat vaikuttaneet toisaalta negatiivisia tunteita nostattanut väkivalta, jota 

hän oli  nähnyt kaduilla ja kouluissa ja toisaalta oma kiinnostuksensa psykologiaan. Myös 

Ram oli itse koululaisena ollessaan ajatellut ruumiillisten rangaistusten olevan normaalia. 

Näin ollen voisi päätellä, että Ramin asennemuutoksen johtuvan kokemuksista heränneistä 

tunteista sekä itse hankitusta tiedosta.  
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5. TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUDESTA JA ETIIKASTA 
 

 

Grönforsin (1982) mukaan tutkijalla on eettinen vastuu tutkimustyöstään tieteelle, 

kanssaihmisille ja tutkimuskohteille. Vastuulla tieteelle, hän tarkoittaa sitä, että tutkijan 

tulisi välttää sellaisia toimenpiteitä ja/tai suosituksia, jotka vaikeuttavat tieteen kehitystä. 

Tutkijan ollessa vastuussa kanssaihmisilleen, hän ei voi käyttää tutkijan asemaa, 

tutkimustuloksia ja niihin verrattavia seikkoja hyödyttämään omaa asemaansa tai 

vaikuttamaan kanssaihmistensä asemaan. Tutkijan eettisellä vastuulla tutkimuskohteille 

Grönfors (1982)  tarkoittaa sitä, että tutkijan täytyy kohdella tutkimuskohteitaan 

ihmisarvon mukaisesti.  

 

Tutkimuseettinen neuvottelukunta on laatinut periaatteet, jotka koskevat ihmistieteisiin 

luettavaa tutkimusta. Eettiset periaatteet ovat seuraavat: tutkittavan itsemääräämisoikeuden 

kunnioittaminen, vahingoittamisen välttäminen ja yksityisyys ja tietosuoja. Tutkimuksen 

itsemääräämisoikeuteen sisältyy muun muassa osallistumisen vapaaehtoisuus ja 

tutkittaville annettavan informaation yksityiskohtaisuus. Katson näiden toteutuneen 

tutkimuksessani. Haastateltavat osallistuivat tutkimukseen täysin vapaasta tahdostaan. 

Kerroin heille tutkimuksen tiedottamiseen kuuluvat tiedot; yhteystietoni, tutkimuksen 

aiheen, aineistonkeruun konkreettisen toteutustavan ja arvioidun ajankulun, kerättävän 

aineiston käyttötarkoituksen, säilytyksen ja jatkokäytön sekä  osallistumisen 

vapaaehtoisuuden. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta, 2009.)  

 

Nepalilaiset aikuiset ovat saivat kertoa kokemuksistaan omin sanoin.  Pyrin tekemään 

haastattelukysymyksistä laajoja ja sellaisia, jotka eivät johdattelisi heidän vastauksiaan 

mihinkään suuntaan. Huotelinin (1992) mukaan henkilö voi valita mitä kertoo ja mitä 

jättää kertomatta, kertoessaan itse omasta elämästään. Kannustinkin haastateltavia 

kertomaan juuri siitä, mistä haluavat ja minkä kokevat tärkeäksi.Toisaalta kerroin, ettei 

heidän tarvitse kertoa sitä, mitä eivät halua.   Pyrin olemaan huolellinen haastateltavien 

anonymiteettien säilyttämisen suhteen. En ole missään vaiheessa kirjoittanut tai 

nauhoittanut tutkittavien oikeita nimiä. Heidän kotipaikkakuntansa ovat tutkimuksen 

tarina-osioihin merkitty mahdollisimman pääpiirteisesti. 
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Haastattelut toteutettiin englanniksi, kielellä joka ei ole kenenkään osallistujan kotikieli. 

Kaikkien haastateltavien englanninkielentaso oli kuitenkin hyvä, ja haastattelut etenivät 

mielestäni luontevasti. Haastattelun alussa varmistin haastateltavilta, että he ymmärtävät 

tutkimushaastattelun keskeiset käsitteet, jotka olivat corporal punishment ja discipline. 

(suom. fyysinen kuritus ja kurinpito) Kiinnitin haastatteluissa huomiota oman ja 

haastateltavien erilaisiin kulttuuritaustoihin, Tarvittaessa pyysin heitä selittämään 

yksityiskohtaisemmin jonkin asian.  

 

Huotelin (1992) toteaa, että narratiivisessa tutkimuksessa ei ole vain yhtä absoluuttista 

totuutta, vaan totuuksia on olemassa useita.  Tutkija kuitenkin pyrkii saavuttamaan 

tutkimuksellaan luotettavia tutkimustuloksia. Tuomen ja Sarajärven (2002) mukaan 

tutkimuksen teon perusvaatimuksena on se, että tutkija antaa tarpeeksi aikaa tutkimuksen 

teolle. Omaa tutkimustani olen tehnyt käytännössä jo useamman vuoden. Tutkimukseni sai 

alkunsa tehdessäni luokanopettajakoulun teemaharjoittelua nepalilaisessa koulussa vuonna 

2010. Kiinnostuin fyysisen kurituksen laajuudesta ja kotiin palattuani aloin työstämään 

aiheesta kandidaatin tutkielmaa. Kandidaatintutkielman jälkeen koin suurta halua jatkaa 

aiheen tutkimista. Ennen varsinaisia tutkimushaastatteluja olen keskustellut paljon aiheesta 

nepalilaisten aikuisten ja lasten kanssa niin Nepalissa ollessani kuin Suomessakin. Koen 

antaneeni tutkimukselle monin verroin enemmän aikaa, kuin mitä konkreettisesti olen 

tietokoneen ja tutkimuskirjallisuuden parissa sitä viettänyt.  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuudesta kertoo myös se, että tutkija osaa perustella 

tekemänsä valinnat (Grönfors, 1982). Kiinnostukseni tämän tutkimuksen tekoon lähti 

kiinnostuksestani fyysistä kuritusta liittyviin asenteisiin. Miksi jotkut kasvattajat eivät 

suosineet Nepalissa vallalla olevaa kurinpitomentelemää, vaikka se toisten mielestä oli 

oleellinen osa lasten kasvatusta. Haastattelemalla näitä aikuisia, jotka olivat fyysistä 

kuritusta vastaan, halusin ymmärrystä heidän asenteisiin johtaneista mahdollisista 

muutoksista.  
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6. POHDINTA 
 

 

Usean vuoden ajan mieltäni oli askarruttanut kysymys fyysisestä kurituksesta 

kasvatuskäytäntönä Nepalissa ja mahdollisuudet siitä luopumiseen. Tämän tutkimuksen 

avulla pyrin pääsemään lähemmäksi aihetta haastattelemalla nepalilaisia aikuisia 

kuunnellen heidän kokemuksiaan ja asenteitaan. Olin kiinnostunut nimenomaan aiheeseen 

liittyvästä asenteen muutoksesta ja muutosten takana olevista tarinoista. Ajatuksenani oli, 

että arjen toimijat, jotka ovat joutuneet pohtimaan kasvatuskäytäntöjään niin ajatus- kuin 

käytännöntasolla, ovat avaininformantteja halutessani tutkia mahdollisuuksia muutokseen.  

Uskoin, että kuulemalla ihmisiä, jotka ovat kasvaneet osana kohteena olevaa 

kasvatuskulttuuria, ovat erityisessä asemassa etsittäessä keinoja julmasta 

kasvatuskäytännöstä eroon pääsemiseksi 

 

Tutkimukseni tuloksena voin todeta, että nepalilaisten aikuisten muutostarinoissa olivat 

emootiot keskeisessä osassa. Fyysisen kurittamisen näkeminen ja sen kokeminen tuntui 

tutkittavista pahalta. Juuri tunteet olivat olleet niitä, jotka olivat ohjanneet haastateltavien 

ajatuksia ja toimintaa. Mälkin mukaan (2011) transformatiivisen oppimisprosessin 

eteneminen edellyttää yksilön vastaanottaman uuden tiedon integroitumiseen myös 

emotionaalista sitoutumista. Jos ajatellaan, että haastattelemieni nepalilaisten aikuisten 

asennemuutokset ovat olleet transformatiivista oppimisprosessia, tutkimukseni tukevat 

Mälkin ajatuksia.   

 

Transformatiivisen oppimisteoriaan kuuluvan merkitysperspektiivien muutosprosessi 

sisältää kymmenen eri vaihetta (Mezirow, 1991). Haastatteluissa ilmenneet 

muutosprosessit olivat kuitenkin kovin suurpiirteisiä,  ja koin haasteelliseksi sovittaa niitä 

transformatiivisen oppimisen teoriaan. Transformatiivisessa oppimisessa on kyse ennen 

kaikkea muutoksesta sallivampiin, avoimempiin ja ennakkoluulottomampiin 

merkitysperspektiiveihin, joiden muutosprosessissa käytetään aiempia tulkintoja ja 

muodostetaan koetun pohjalta uusi tulkinta. Tähän perustuen saatoin käyttää valitsemaani 

teoriaa hyödykseni haastatteluaineiston  tulkinnassa.  
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Nepalissa laki kieltää lasten fyysisen kurittamisen, ja maa on sitoutunut takaamaan YK:n 

lapsia koskevan ihmisoikeussopimuksen mukaisesti, ettei lasta kiduteta eikä kohdella tai 

rankaista julmalla, epäinhimillisellä tavalla. Tämä ei kuitenkaan tullut haastatteluissa esille 

millään tavalla. Kenelläkään haastatelluista eivät asenteet juontuneet siitä, että joku 

kieltäisi heitä kurittamasta lasta, vaan heidän suhtautumisensa fyysiseen väkivaltaan nousi 

ennen kaikkea heidän henkilökohtaisista kokemuksistaan. Näissä kokemuksissa olivat 

tunteet keskiössä.  

 

Tutkimuksen tekemisestä jäi päällimmäisenä tunne muutoksen mahdollisuudesta. Tähän 

näkemykseen johti osaltaan myös tutustuminen transformatiivisen oppimisen teoriaan, joka 

erityisesti aikuisille oppijoille suunnattuna puoltaa elinikäisen oppimisen periaatetta. 

Muutoksen mahdollisuudesta kertoivat myös nepalilaisten tarinat, joista löytyi 

kulttuurisista ja sosiaalisista taustatekijöistä huolimatta paljon rohkeutta toimia omien 

tunteita kuunnellen. Tunnen suurta kiitollisuutta siitä, että pääsin hetkeksi elämään näiden 

ihmisten tarinoita uudestaan.  

 

Tutkimustehtävän kannalta pyrin valitsemaan valideimman menetelmän, jolla pääsisin 

mahdollisimman lähelle aihettani ja voisin  parhaiten vastata tutkimuskysymyksiini. Pidän 

valitsemiani narratiivisia haastatteluja sopivimpana lähestymistapana. Kuulemani tarinat 

herättivät minussa paljon ajatuksia varsinaisen tutkimustehtävän ohella nepalilaisesta 

kasvatuksesta. Tarinoiden ja tekemäni laajan taustatutkimuksen ansiosta pystyin ainakin 

itse ymmärtämään paremmin toisenlaisessa kasvatustodellisuudessa eläviä ihmisiä ja 

vallitsevia käytäntöjä. Tutkimukseni tekeminen vahvisti ajatusta siitä, että tutustuttaessa 

toiseen kulttuuriin ja siihen liittyviin ilmiöihin, on kuunteleminen ensiarvoisen tärkeää.  

 

Tutkimukseen liittyy aina kysymys yleistettävyydestä, vaikka tässä tutkimuksessa en siihen 

erityisesti pyrkinyt.  Jotta tutkimusaihetta voitaisiin yleisesti pätevöittää, vaatii se 

mielestäni jatkotutkimusta. Olisi esimerkiksi mielenkiintoista kuulla laajempaa joukkoa 

heidän ajatuksistaan nepalilaisista kasvatuskäytännöistä. Mielenkiintoista olisi myös kuulla 

niitä ihmisiä, jotka ovat niin sanottuja fyysisen kurituksen puolesta puhujia ja katsovat sen 

olevan välttämätön osa kasvatuskäytäntöjä. Kiinnostavaa olisi myös tehdä 

toimintatutkimusta nepalilaisessa kouluissa tavalla, jossa kuultaisiin ja keskusteltaisiin 

avoimesti ajatuksista ja tunteista, mitä erilaiset kasvatuskäytännöt niin aikuisissa kuin 

lapsissakin herättää. 
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LIITTEET  
 

Haastattelurunko 

 

Ensimmäinen teema: Taustaa 

                   1. Kertoisitko itsestäsi. Mistä olet kotoisin? Minkä ikäinen olet? Mitä teet 

 työksesi?  Millainen perhe sinulla on? Onko sinulla lapsia? 

 

Toinen teema: Elämänkaari 

                  2. Kertoisitko lapsuudestasi ja nuoruudestasi? 

                  3. Miten sinut kasvatettiin? 

                  4. Millaisia kokemuksia sinulla oli kouluajoiltasi? 

                  5. Millaista elämäsi on nyt? 

 

Kolmas teema: Fyysinen kuritus 

                  6. Millaisia kokemuksia sinulla on fyysiseen kuritukseen liittyen? 

                  7. Miltä fyysisen kurituksen saaminen/näkeminen/kokeminen tuntui? 

 

Neljäs teema: Oma oppiminen 

                  8. Onko ajatuksesi kurituksesta muuttuneet? 

                  9. Onko jotain asioita, jotka ovat vaikuttaneet asenteeseesi fyysistä kuritusta 

 kohtaan? 

Lopuksi: 

                  10. Onko vielä jotain, mitä haluaisit lisätä tähän aiheeseen liittyen? 

 
 


