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1 JOHDANTO 

1.1 Aiheen valinta 

Kandidaatin tutkielmani aihe valikoitui pitkälti henkilökohtaisten kokemusteni pohjalta: 

opettajana, opiskelijana, ystävänä ja tuttavana olen usein törmännyt ihmisten erilaisiin 

reagointitapoihin, kun kosketan heitä. Koskettaminen on minulle luonnollinen tapa 

kommunikoida, olla läsnä ja huomioida seurassani oleva ihminen. Minua on usein kuvailtu 

epäsuomalaiseksi, sillä kosketan niin herkästi ja usein keskustelukumppaneitani tai 

esimerkiksi luokassa oppilasta. Juuri luokkatilanteessa pienestä kosketuksesta olkapäälle 

tai kädelle on muodostunut minulle erittäin toimiva väline esimerkiksi työrauhan 

ylläpitämiseksi: työskentelyohjeita antaessani minun ei tarvitse jatkuvasti keskeyttää omaa 

puhettani eikä muiden lasten keskittyminen herpaannu, kun saan rauhattoman oppilaan 

huomion itseeni tällä pienellä fyysisellä kontaktilla. Menettelyni alkoi kuitenkin 

askarruttaa minua, kun yhä useampi opettajan ja oppilaan välinen fyysinen kosketustapaus 

nousi julkisuuteen negatiivisena asiana. 

Opettajaopiskelijatuttavieni ja työelämässä olevien opettajaystävieni kanssa aihe tulee 

säännöllisesti esille. Kysymyksiä herättää niin luokasta poistamisen yhteydessä tapahtuva 

fyysinen kontakti; oppilaan loukkaantuessa tapahtuva auttaminen, johon yleensä tarvitaan 

fyysistä kosketusta; kuin arkipäiväinen olalle taputtaminen tai usein tyttöjen halu halata 

opettajaa. Saako lasta enää koskettaa? Mikä on lainopillinen kanta asiaan? Voiko lapselle 

olla haittaa näinkin viattomalta tuntuvasta kontaktista? Miten on ihmisen luontaisen 

fyysisen kontaktin tarpeen laita? Epätietoisuus ja asian arkaluontoisuus vaikeuttavat 

keskustelua ja vaikuttavat myös työn laatuun ja työssäjaksamiseen.  

Tervettä järkeä käyttäen voisi ajatella, että lapsen koskettaminen käsiin, olkapäille, selkään 

ja päähän olisi soveliasta, että liikuntatunnilla ei voi välttyä fyysiseltä kosketukselta tai että 

itsensä satuttanut tai menetystä sureva lapsi kaipaa lohdutusta – halausta. Toki jokainen 

kokee näin henkilökohtaisen asian yksilöllisesti, mutta joitakin yleistyksiä voidaan 

kuitenkin tehdä kulttuurin, psykologian ja kasvatustieteen saroilla sekä tutkia tarkasti 

lakiasetuksia. Jokaisessa koulussa on myös omat toimintaohjeensa, mutta sisältyykö niihin 

ohjeistuksia kosketuksen suhteen?  
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Turvallisuusuhkien pelossa lapsia suojellaan aikuisten ja myös toistensa fyysiseltä 

kosketukselta, mutta lisäksi alati lisääntyvä sosiaalisen median ja ylipäätään teknologian 

käyttö vähentää entisestään ihmisten välistä fyysistä kosketusta (Field, 2014). Ironian 

huippu on termi kosketusnäyttö. Sosiaalinen media on myös mahdollistanut syytösten ja 

enemmän tai vähemmän totuudenmukaisen kuvamateriaalin levittämisen laajalle. Tämäkin 

seikka suoranaisesti pelottaa monia lasten kanssa työskenteleviä. Onko lasten suojelu 

mennyt jo liiallisuuksiin, kun kaikelta yritetään varjella, vaikka elämme nykyään 

länsimaissa historiamme turvallisinta aikaa? Aiheuttaako ylisuojelu jo enemmän hallaa 

lapsille ja myös aikuisille? Kosketuksen demonisointi on jo saanut aikaan uusia ongelmia. 

Lasten hoivatarpeita ei täytetä ja kosketusvaje aiheuttaa pahimmillaan aggressiivista 

käytöstä tai mielenterveysongelmia (Del Prete, 1998; Field, 2014).  

Aihe on jatkuvasti ajankohtainen, eikä vähintään sen arkaluontoisuuden vuoksi. Jo 

miettiessäni kandidaatintutkielmani työnimeä huomasin, kuinka haastavaa aiheesta on 

puhua, saati kuvailla sitä lauseella tai muutamalla. Saamani kommentit aiheenvalinnasta 

olivat erittäin kahtiajakautuneet: toisaalta ihmiset kokivat asian tärkeäksi, pelottavaksi ja 

liian epäselväksi, toisaalta sille kohotettiin kulmia epäluuloisesti ja vihjailtiin 

hyväksikäyttöön. Koen, että kosketuksen tulisi olla luonnollinen osa koulujen arkea, aivan 

kuten sen tulisi olla luonnollinen osa perheen arkea, enkä haluaisi joutua puolustelemaan 

aihevalintaani. Tästä huolimatta on aiheellista täsmentää jo tässä vaiheessa, että 

tutkielmani keskittyy pääosin positiivisen, lempeän kosketuksen tutkimiseen ja sen 

käyttöön luokkahuoneessa. Sen lisäksi valotetaan kurinpitotilanteissa sallitun fyysisen 

kontaktin rajaa. 

Opettajien kaventunut auktoriteetti, ja toisaalla levottomuuden lisääntyminen luokassa ovat 

nostaneet yleiseen keskusteluun opetushenkilökunnan mahdollisuudet hallita luokkaa 

kärjistyneissä tilanteissa. Kuka saa tehdä ja mitä? Mitä vastikään tehdyt perusopetuksen 

lakimuutokset toteavat? Tulevana opettajana pidän asiaa huolestuttavana: ehkä jopa 

kaikista tulevan ammattini huolestuttavammista aspekteista. Mitä virkaa on hienoilla 

pedagogisilla tavoitteilla, jos lapset, ja opettaja, eivät kykene tuntemaan oloaan 

turvalliseksi. Tutkielmani ei kuitenkaan keskity ainoastaan kosketuksen rooliin 

konfliktitilanteissa, vaan jokapäiväisenä kommunikaation ja pedagogian välineenä. 

Tarkastelen aihetta kandidaatin tutkielmassasi vain opettajan kosketuksen kannalta. 
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1.2 Tutkimuskysymykset ja tutkimuksen kulku 

Kandidaatintutkielmani pyrkii esittämään tietoa positiivisen kosketuksen vaikutuksista, 

mutta jo tutkielmanteon alkuvaiheessa saamieni ristiriitaisten reaktioiden vuoksi koen 

kuitenkin aiheellisena tarkentaa, että negatiivinen kosketus, seksuaalinen häirintä ja 

hyväksikäyttö ovat täysin eri asioita kuin lempeä positiivinen kosketus. Kaikenlainen 

hyväksikäyttö on tuomittavaa eikä sitä saa tapahtua milloinkaan eikä missään – ei 

kouluissa, kuin ei koulun ulkopuolellakaan. 

Kandidaatintutkielmassani pyrin tutkimaan seuraavia kysymyksiä: Ensinnäkin miten 

kosketus tai sen puuttuminen vaikuttaa lapsen kehitykseen? Arvioni on, että moni lapsi jää 

vaille tarvitsemaansa hoivaa ja hellyyttä, mikä tulee esille jo alakoulussa ja osin selittää 

kasvavan levottomuuden ja aggressiivisuuden – lapset yrittävät tiedostamatta ilmaista 

tarvettaan saada hellyyttä. Toinen kysymykseni käsittelee sitä, millainen fyysinen kontakti 

luokkahuoneessa opettajan ja oppilaan välillä on soveliasta ja suomessa yleisesti 

hyväksyttyä?  Kolmantena tutkimuskysymyksenä on kosketuksen käyttö opettajan ja 

oppilaan kommunikaatiovälineenä sekä se miten opettaja voi käyttää kosketusta 

pedagogisena työvälineenä? Nähdäkseni koulu ja tarkemmin luokkahuone ei saisi olla 

irrallinen kupla erillään oppilaan, ja opettajan, muusta elämästä, vaan sen tulisi tukea 

perheitä.  

Tutkielmani koostuu kolmesta pääluvusta. Ensimmäisessä pääluvussa käydään läpi 

aiheenvalinnan taustaa ja esitellään tutkimuskysymykset. Toisessa pääluvussa käydään läpi 

kosketuksen biologisia ja psykologisia vaikutuksia ihmisen koko elämän aikana keskittyen 

lapsuusikään. Siinä kerrotaan myös negatiivisen kosketuksen ja kosketusvajeen 

seurauksista sekä esitellään lyhyesti kosketus- ja hierontaterapiaa. Toisessa pääluvussa 

pohditaan lisäksi kosketuksen kulttuurisidonnaisuutta ja suomalaista kosketuskulttuuria. 

Kolmannessa pääluvussa selvitetään lainsäädännön kanta kosketukseen kouluympäristössä. 

Lisäksi tässä pääluvussa kuvataan valloillaan olevaa kosketushysteriaa, tarkastellaan 

koulumaailmaan liittyviä tutkimuksia kosketuksesta sekä pohditaan Perusopetuksen 

opetussuunnitelmaa suhteessa kosketuksen biologisiin ja psykologisiin vaikutuksiin.  
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2 KOSKETUS BIOLOGISENA JA KULTTUURISENA ILMIÖNÄ 

2.1 Kosketuksen biologinen ja psykologinen merkitys 

2.1.1 Kosketus on elinehto  

Aristoteleen aistiluokituksen mukaan ihmisen aistit jakaantuvat viiteen kategoriaan: 

näköön, kuuloon, hajuun, makuun ja tuntoon. Ihmisen suurin elin on hänen ihonsa ja tunto 

on ihmisen suurin aisti. Se kehittyy ihmiselle ensimmäisenä ja on myös aisteista jäljellä 

viimeisenä elinkaaren lopulla. (Montagu, 1971, s.1-5.) Iholla on tärkeä rooli ihmisen 

selviytymisessä lähtien siitä, että se pitää kaikki meissä olevat ruumiinnesteet ja sisäelimet 

sisällään. Iho myös säätelee ruumiin lämpötilaa, jotta se olisi hyvinvointimme kannalta 

optimaalisin. Lisääntyminenkin nojaa kosketukseen eli tuntoaistiin. (Kinnunen, 2013.) 

Tuntoaisti kehittyi ihmisen esi-isille noin 50 miljoonaa vuotta sitten. Sen myötä puissa 

ruuan ja muiden lajitovereiden perässä liikkuminen oli turvallisempaa. (Jablonski, 2013.) 

Kosketus on siis huomattavasti varhaisempi kommunikaation muoto kuin puhe. Kädelliset 

luovat edelleenkin yhteyden lajitovereihinsa juurikin kosketuksen avulla ja ylläpitävät sitä 

myös koskettamalla: sukimalla, silittämällä, puhdistamalla, painautumalla toisiaan vasten. 

Tämä osoittaa tuntoaistin ja kosketuksen ikiaikaisen merkityksen kädellisille, eli siis myös 

meille nykyihmisille.  

Eläinmaailmassakin siis tiedetään kosketuksen olevan elämän elinehto: rotanpoikaset 

menehtyvät, jos niiden emo ei nuole niitä (mikä on rotille kosketuksen muoto) ja apinat 

hakeutuvat yksin nurkkaan masentuneena, jos niiltä evätään kosketus (Field, 2014). 

Harlown (1958) 1950-luvulla aloittamissa epäeettisissä apinoilla tehdyissä tutkimuksissa 

tutkijat huomasivat, että syntymästä asti emostaan eristyksissä kasvaneet yksilöt olivat 

psyykkisesti niin pahoinvoivia, että niiden fyysinenkin hyvinvointi kärsi. Niillä oli erittäin 

huono stressinsietokyky, ne olivat aggressiivisia ja ne olivat kykenemättömiä toimimaan 

ryhmässä. Ne eivät myöskään osanneet pitää huolta omista jälkeläisistään. Samaisissa 

tutkimuksissa testattiin myös miten apinanpoikaset suhtautuvat erilaisiin fyysisiin 

materiaaleihin: testattiin siis tuntoaistin merkitystä. Eristetyille poikasille annettiin kaksi 

”sijaisemoa”, toinen oli valmistettu pelkästään metalliverkosta ja toinen oli lisäksi 

päällystetty kankaalla. Kävi ilmi, että tarjottaessa siihen mahdollisuus, poikaset 
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hakeutuivat kankaalla päällystetyn ”emon” luokse silloinkin, kun maitoa sai vain 

metalliemosta. Poikaset, joilla ei ollut kontaktia edes kangasemoon, mutta saivat 

metalliemosta maitoa, selvisivät hädin tuskin elossa. Harlow siis osoitti, että poikanen 

kaipaa selviytyäkseen ruuan lisäksi hoivaa ja lempeää kosketusta. (Viitattu Jablonski, 

2013, s. 104-105.) 

Schanberg (1995) kirjoittaa, että kosketus on voimakkain kaikista aisteistamme ja että se 

vaikuttaa kaikkeen mitä teemme (viitattu Field, 2014, s. 68). Hänen mukaansa mitään 

lajeja, vanhemmuutta tai selviytymistä ei olisi, jos kosketus ei tuntuisi hyvältä – jos sillä ei 

olisi biologisia vaikutuksia hormonitoimintaamme. Äiti ei koskettaisi ja hoivaisi lastaan, 

jos hän ei saisi siitä nautintoa. Ihminen ei myöskään haluaisi lisääntyä, ellei kosketus 

tuntuisi hyvältä. Ne eläimet, jotka vaistomaisesti koskettivat ja hoivasivat enemmän, 

tuottivat myös vahvempia jälkeläisiä, jotka selvisivät luonnonvalinnasta paremmin, ja 

siirsivät hoivaamisen geeneissään eteenpäin. Schanberg toteaakin, että kosketus ei ole 

lajillemme vain peruselementti, vaan avain koko olemassaoloon. 

Kosketuksella on siis selviytymiselle korvaamaton merkitys. Pieni vauva ei kehity ilman 

kosketusta, joka vapauttaa kasvuun tarvittavia hormoneja. Lempeä kosketus vaikuttaa 

ihmisen parasympaattiseen hermostoon, edistäen esimerkiksi turvallisuudentunnetta ja 

lepoa. Verenkierrossa ja aivoissa oleva hormoni ja välittäjäaine oksitosiini on pohja muulle 

hormonitoiminnalle. Se säätelee esimerkiksi serotoniinin, dopamiinin ja noradrenaliinin 

määrää kehossa ja vastaavasti nämä säätelevät oksitosiinitasoja. (Kinnunen, 2013.) 

Oksitosiinia tutkivan Uvnäs Mobergin (2007) mukaan oksitosiinia vapautuu kaikilla, niin 

miehillä kuin naisilla, ulkoisten ärsykkeiden vaikutuksesta ja lempeä kosketus olisi näistä 

tehokkain. Oksitosiini vaikuttaa esimerkiksi verenpainetta, sydämensykettä ja kipua 

alentavasti sekä vahvistaa immuniteettia. Vahingoittava kosketus taas saa aikaan 

haitallisten stressihormonien vapautumista elimistöön. Oksitosiinilla on myös positiivinen 

vaikutus sosiaalisiin suhteisiin ja vastaavasti sen puute aiheuttaa eristäytymistä ja 

aggressiivisuutta. Vauvan pitäminen sylissä nostaa tutkitusti oksitosiinitasoja, mistä taas 

seuraa huolehtivaisuutta ja hellyyttä (Kinnunen, 2013). Vauvan kosketus ikään kuin 

laukaisee huolehtivaisuuden kierteen, mitä vauva luonnollisesti tarvitsee, jotta kasvun 

kannalta välttämättömiä hormoneja vapautuisi.  

Edellä mainituista seikoista huolimatta tutkimukset keskittyvät pääosin muihin aisteihin, 

kuulo-, haju-, näkö-, ja makuaistiin. Ehkäpä siksi, että niitä on helpompi konkreettisesti 
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mitata, niistä ei ole syntynyt niin suurta tabuaihetta ja koska niiden on koettu olevan 

arvokkaampia tutkimuksen aiheita; esimerkiksi 1800-luvulla Hegel piti tuntoaistia 

arvottomana ja jättikin sen kokonaan kehittelemänsä aistiluokituksen ulkopuolelle (viitattu 

Kinnunen, 2013).  Kosketus on kuitenkin ihmiselle välttämätöntä, niin emotionaalisesti 

kuin fyysisen kehityksen ja hyvinvoinnin kannalta: ilman sitä ihminen eristäytyy ja riutuu 

hiljalleen pois. 

2.1.2 Kosketus elinkaaren aikana 

Tunto on siis ensimmäinen ihmiselle kehittyvä aisti ja se on myös sosiaalisin aisteistamme, 

sillä siihen tarvitaan yleensä toinen ihminen, jota koskettaa. Ensimmäinen 

aistikokemuksemme on kosketus kohdussa. Raskaana olevan äidin ympärillä kuuluvat 

äänet, tuoksut ja hänen nauttimansa maut sekä äitiin kohdistuva fyysinen kontakti ovat 

kaikki yhteydessä lapsen tulevaan aistimaailmaan (Field, 2014). Kinnunen (2013) 

kirjoittaa, että sikiön kanssa voi kommunikoida esimerkiksi hieromalla äidin vatsaa. Näin 

vanhempien ja lapsen kosketusyhteys alkaa jo sikiövaiheessa. Vastasyntyneelle vauvalle 

on tärkeää saada vanhempansa, yleensä synnyttäneen äidin ihokosketusta heti syntymän 

jälkeen. Onhan vauva ollut turvallisessa kohdussa noin 9 kuukautta äidin ympäröimänä 

kuulleen ja tuntien rauhoittavat sydämensykkeet ja hengityksen sekä ollen jatkuvassa 

kosketuksessa lapsiveteen.  

Field kuvaa Klausin & Kennellin (1982) tutkimusta, jonka mukaan myös äidille on hänen 

psyykkisen hyvinvointinsa kannalta tärkeää olla lähellä vastasyntynyttä vauvaansa, sillä 

vauvastaan erossa ollessaan hänen huolensa, avuttomuudentunteensa ja 

masentuneisuutensa kasvaa (2014).  Ensimmäiset hetket syntymän jälkeen luovat pohjan 

vanhempien ja lapsen väliselle suhteelle. Vastasyntyneen ja vanhempien kosketusyhteyttä 

tutkittaessa on myös selvinnyt, että synnyttänyt äiti pystyy silmät sidottuina tunnistamaan 

oman vauvansa tunnustelemalla eri vauvojen käsiä ja otsaa. Isä pystyy myös tunnistamaan 

vauvansa tämän käsien perusteella. (Kaitz & ym.. 1992; 1994. viitattu Field, 2014.)  

Pieni vauva taas tutustuu maailmaan koskettamalla esineitä ja laittamalla ne suuhunsa. Hän 

oppii näin eri asioiden fyysisistä ominaisuuksista ja siitä, mikä on turvallista ja mikä ei. 

Ensimmäisen puolen vuoden aikana koettu hellä ja rakastava kosketus korreloi vauvan 

kommunikaatiotaitoihin seuraavan puolen vuoden aikana (Field, 2014, s. 63). Taaperoiässä 

lapsi saa kosketusta perheensä ja lähisukulaistensa lisäksi mahdollisesti lastenhoitajilta. 
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Lapsen sosiaalinen ympyrä laajenee ja hän alkaa oppia tuntemaan omat rajansa suhteessa 

muihin ihmisiin. Tämä opettelu jatkuu vielä pitkälle lapsuuteen ja nuoruuteen.  

Laumaeläiminä meidän ihmisten väliset sosiaaliset suhteet ovat tärkeässä roolissa, jotta 

voisimme elää hyvää elämää. Lapsena koettu fyysinen kosketus auttaa ymmärtämään itsen 

rajat ja itsensä suhteessa muihin. Fanslow (Barnard & Brazelton, 1990) kirjoittaa, että 

ihmisten välinen fyysinen, psykologinen ja emotionaalinen kosketus on lapselle 

välttämätöntä, jotta hänelle kehittyy sisäiset tunteet turvallisuudesta, omakuvastaan, 

luottamuksesta muihin sekä ihmisten keskinäisestä riippuvuudesta. Fanslow huomauttaa, 

että ilman näitä ihmisen normaali kasvu ja kehitys estyvät. Montagun (1971, s. 212) 

mukaan lapsi, jonka kosketuksentarve on tyydyttynyt varhaislapsuudessa, pystyy 

luottamaan itseensä, muihin ihmisiin ja ympäristöönsä: hänellä ei ole tarvetta takertua, 

vaan hän kykenee nauttimaan esimerkiksi korkeista paikoista ja jännityksestä. 

Esikouluiässä ja ensimmäisten luokkien aikana lapsen kosketusmaailma laajenee 

entisestään kun koulukavereiden kanssa leikitään, painiskellaan ja halaillaan. Samalla 

lapsen ja vanhemman sekä lapsen ja muiden aikuisten välinen kosketus vähenee ja siitä 

alkaa muodostua arkaluontoinen asia. Yläkoulussa varhaisteini-iässä lapset saavat enää 

noin puolet siitä kosketuksesta, mitä he saivat alakouluiässä. Myös kosketuksen laatu 

muuttuu: suoraan kädellä koskettamisen sijaan kosketetaan olkapäät tai kyynärpäät toisiaan 

vasten. Teini-iässä kosketuksen määrä saattaa taas kasvaa, mikäli nuorilla on intiimejä 

suhteita. Field (2014, s. 66) kuitenkin huomauttaa, että kosketustabujen vallitessa, ei ole 

yllättävää, että kosketusvajeesta kärsivät nuoret etsivät korvaavaa toimintaa muualta: 

pitkistä suihkuista, lähekkäin tanssimisesta ja naku-uinneista. Nuoren ja aikuisen tai 

vanhemman välinen kosketus on kuitenkin hyvin vähäistä. 

Aikuisiällä kosketus liittyy etenkin parisuhteen muodostamiseen, seksuaalisuuteen ja 

lisääntymiseen sekä mahdollisesti omien lasten hoivaamiseen. Tämän lisäksi kosketuksen 

tarve ei lopu missään kehityksen vaiheessa. Valitettavasti länsimaissa on niin, että mitä 

vanhemmaksi ihminen tulee, sitä vähemmän häntä kosketetaan, sillä vanhuksilla on 

yleensä vähemmän kontakteja muihin ihmisiin ja ihmiset tuntevat usein vanhuksen 

koskettamisen vastenmielisenä. (Field, 2014.) Vaikka tuntoaistin stimulaationtarve säilyy 

läpi ihmisen elämän, kriittisin vaihe kosketuksen kokemiselle ihmisen kehityksen kannalta 

vaikuttaa olevan vuodet ennen puheen oppimista. Pikkulasten ensisijainen aistielin on iho 

ja tarrautumisrefleksivaiheessa kosketuskokemukset ovat ratkaisevia lapsen kasvulle ja 
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kehitykselle. Siitä huolimatta ihminen kaipaa joka ikävaiheessa kehitysvaiheelleen sopivaa 

kosketusstimulaatiota. (Montagu, 1971, s.212.) 

2.1.3 Kosketuksen puute, välinpitämättömyys 

Kosketus on siis elinehto emotionaaliselle kehitykselle ja hyvinvoinnille, mutta myös 

fyysiselle kasvulle ja kehitykselle. Kosketuksen puute lapsuudessa johtaa ihmisellä 

kehityksen viivästykseen (Field, 2014, s. 71). Vastasyntyneitä vauvoja tutkittaessa on 

havaittu säännöllistä lempeää ja rakastavaa kosketusta saaneiden vauvojen kehittyneen 

paremmin kuin positiiviselta kosketukselta vaille jääneet vauvat. Heidän painonsa nousi 

nopeammin terveelle tasolle kuin niiden, joita ei tutkimuksen aikana kosketettu 

säännöllisesti. Kosketuksen puute vaikuttaa myös unen laatuun ja määrään, mikä on 

erityisesti vauvojen ja lasten kehityksen kannalta ratkaisevaa.  

Field kuvaa Beckettin & ym. (2006) tutkimusta vauvaiässä ja varhaislapsuudessa koetun 

kosketusvajeen vaikutuksista (2014, s. 71). Tutkimuksessa osoitetaan, että vähäinen tai 

lähes olematon kosketus varhaislapsuudessa johtaa viiveisiin kognitiivisen ja 

hermostollisen kehityksen suhteen. Kosketusvajeesta kärsineet adoptiolapset suoriutuvat 

keskiarvoa huonommin kognitiivisissa tehtävissä ja vie useita vuosia ennen kuin asia 

korjaantuu. Field jatkaa Herreran & ym. (2004) tutkimuksella, josta käy ilmi, että 

masennusta sairastavien äitien vauvat kärsivät myöskin kosketusvajeesta, jonka 

seurauksena lapsi myöhemmin koskettelee itseään keskimääräistä enemmän. Näin hän 

yrittää kompensoida kosketuksen puutetta.  

Kosketuksen vähyydestä voi jopa seurata aggressiivista käytöstä. Field viittaa Prescottiin 

(1971), joka esittää lapsuuden aikaisen kosketuksen puutteen olevan yhteydessä nuorena ja 

aikuisena harjoitettuun fyysiseen väkivaltaan (2014, s. 75-76). Prescottin mukaan 

aggressiivisilla ja huumeiden käyttöön taipuvaisilla nuorilla on usein taustalla 

välinpitämättömät tai hyväksikäyttävät vanhemmat. Hän yhdistää kehollisen kosketuksen, 

kontaktin ja liikkeen puutteen useisiin psyykkisiin häiriöihin kuten masentuneeseen tai 

autistiseen käytökseen, ylivilkkauteen, seksuaaliseen poikkeavuuteen, huumeiden 

käyttöön, väkivaltaisuuteen ja aggressiivisuuteen. Prescottin teoria on, että aistien 

stimuloinnin puute lapsuudessa aiheuttaa aikuisiällä aistien stimuloinnin riippuvaisuutta, 

mikä johtaa nuorisorikollisuuteen, huumeiden käyttöön ja vakavaan rikollisuuteen.  
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Ylikorostunut lasten suojeleminen aikuisten ja toistensa kosketukselta on näin nostanut 

seksuaalisen hyväksikäytön rinnalle uuden hyväksikäytön muodon: välinpitämättömyyden. 

Del Prete (1998, s. 63) kirjoittaa seuraavasti: 

”Se, että lapsia ei kosketeta, voidaan nähdä toisenlaisena 

hyväksikäyttönä – välinpitämättömyytenä, joka voi nostaa esille aivan uudenlaisia 

ongelmia lapsillemme, kun he yrittävät selvittää, millainen käytös on sosiaalisesti 

hyväksyttävää ja millainen ei. Mallintamalla torjuvan tyylin ihmissuhteissa ja 

muuttumalla vähemmän humaanimmaksi nuorisoamme kohtaan, saatamme välittää 

viestin, että väkivaltainen ja aggressiivinen koskettaminen (kuten televisiossa, 

elokuvissa ja videopeleissä) on hyväksyttävää, mutta halaaminen ja selkään 

taputtaminen ei.”  

Välinpitämättömyys ei tietenkään rajoitu vain lapsiin, vaan nämä lapset kasvavat aikuisiksi 

ja mallintaen heihin kohdistunutta käytöstä toistavat samaa välinpitämättömyyden 

kulttuuria. Kosketuksesta pidättäytyminen voi välittää aivan yhtä vahvoja viestejä kuin 

koskettaminen. Sen epääminen voi joissain tilanteissa olla jopa rikokseen rinnastettava 

teko: Intiassa kastittomia ei haluta koskea, naiset joutuvat joissain kulttuureissa 

kohtaamaan väheksyntää, joka ilmenee koskettamisen välttämisenä ja ympäri maailmaa 

HIV-positiiviset joutuvat kestämään hyljeksintää ja vieroksuntaa.  

2.1.4 Kosketusterapia 

Kosketusvajetta voi kuitenkin paikata myös jälkeenpäin erilaisilla kosketusterapioilla. 

Positiivisella kosketuksella on todettu olevan terapeuttisia vaikutuksia niin psyykkisten 

kuin fyysisten oireiden hoidossa. Lempeä kosketus stimuloi keskushermostoa 

rentoutuneeseen tilaan, jolloin ahdistus ja stressitaso laskevat. Sillä voidaan vaikuttaa 

esimerkiksi hengitykseen, sydämen lyöntitiheyteen ja jopa immuunisysteemiin. 

Kosketusterapiasta voivat siis hyötyä kaikki, eivät pelkästään lapsena kosketusvajeesta 

kärsineet. Sitä voidaan käyttää helpottamaan esimerkiksi astmaatikkojen ja allergikkojen 

oireita, kuten myös keskosten hoidossa. (Field, 2014.) Yksi kosketusterapiamuodoista on 

hierontaterapia. 

Field raportoi hierontaterapian useista hyödyistä keskosvauvojen hoidossa (2014). 

Tutkimuksessa keskosena syntyneille vauvoille annettiin säännöllisesti hierontaterapiaa, 
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jossa vauvaa hierottiin päästä varpaisiin kevyesti painamalla, mutta ei kuitenkaan 

pelkästään sivellellen. Hierontaterapiaa saaneiden vauvojen paino nousi 47 % enemmän 

kuin vauvojen, jotka eivät terapiaa saaneet. Kosketuksen positiivisia vaikutuksia on myös 

saatu esimerkiksi Romanialaisesta lastenkodista löydettyjen nälkiintyneiden lasten 

kohdalla. Lapsia ei ollut pidetty sylissä, vaan he olivat viettäneet suurimman osan ajastaan 

yksin pinnasängyissään. Kosketettaessa he ilmaisivat aluksi tyytymättömyyttä. Lapsille 

annettiin asianmukaista ravintoa sekä kuukausien ajan kosketusterapiaa ja heidän 

terveydentilansa koheni hyväksi. (Chugani, 2001, viitattu Field, 2014.) 

Kuten jo mainittu, lempeällä kosketuksella on useita positiivisia vaikutuksia ja sen 

puutteella lapsuudessa uskotaan olevan yhteys nuoruuden ja aikuisiän 

ongelmakäyttäytymiseen. Fieldin (2002) tutkimusten mukaan aggressiivisuudesta ja 

mielenterveysoireista kärsivät nuoret vastaavasti hyötyivät kosketus- tai hierontaterapiasta. 

Heidän ahdistus- ja stressitasonsa laskivat, heidän elimistössään olevan kortisolin eli 

stressihormonin määrä väheni ja heidän yöunensa paranivat. He osoittivat empatiaa ja he 

olivat yleisesti paremmalla tuulella. Heidän vanhempansa ja heitä hoitanut 

laitoshenkilökunta arvioi heidät tutkimuksen lopussa aikaisempaa rauhallisemmiksi.  

Myös eläinten silittämisellä ja halaamisella on tutkitusti positiivisia vaikutuksia niin 

ihmisen psyykkiselle kuin fyysisellekin hyvinvoinnille. Esimerkiksi yksinelävillä 

vanhuksilla on todettu vähemmän sydän- ja verisuonitauteja ja he elävät keskimääräisesti 

pidempään, jos heillä on kotieläin. (katso esim. Jorgenson, 1996.)  Kinnunen (2013) 

esittää, että kotieläimiä hoidetaan nykyisin yhtä hyvin kuin lapsia, koska ne ovat tunne-

elämämme hoitajina korvaamattomia. Ihmisten hellyydenkaipuu on niin valtava vähäisen 

ihmisten välisen kosketuksen vuoksi, että koiran, kissan tai kanin nähdessään he suorastaan 

hyökkäävät hellimään, hoivaamaan ja silittelemään sitä. Kinnunen jatkaa vielä, että 

nykyihminen tuskin selviäisi ilman eläimiä, jotka huolehtivat hänestä.   

Eläimiä käytetään nykyään erinäisissä terapiatehtävissä. On lukukoiria, joille lukemaan 

opettelevat lapset voivat lukea ilman arvostelun painetta. Vammais- ja vanhustyössä 

käytetään terapiakoiria, jotka paikkaavat asiakkaan sosiaalisten kontaktien puutetta, mutta 

myös ylläpitävät hänen fyysistä kuntoaan palloleikkien ja ulkoilutuksen myötä. Useat tahot 

tarjoavat myös ratsastusterapiaa ja hevosten hoitamista helpottamaan psyykkisissä, 

fyysisisissä ja esimerkiksi kognitiivisissa vaikeuksissa. (Jorgenson, 1996.) Kinnunen 

(2013) huomauttaa vielä, että samalla kun ihmisten välinen kosketus mielletään välillä 
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epämiellyttäväksi ja joskus jopa pakolliseksi toiminnaksi, ajatellaan ihmisen ja eläimen 

välisen kosketuksen oleva aitoa kiintymyksen osoitusta. Todennäköisesti ihmisen ja 

eläimen välisen kosketuksen positiiviset vaikutukset erinäisiin ongelmiin ovat juurikin 

siksi niin tehokkaita.   

Merkittävin vaihe kosketuskokemuksille on varhaislapsuus ja luonnollisin kosketusyhteys 

on lapsen ja hänen vanhempiensa välillä. Kosketusterapialla voidaan kuitenkin 

myöhemmässäkin elämänvaiheessa paikata kosketusvajetta ja terapeuttina voi toimia niin 

oma vanhempi, perheenjäsen, alan asiantuntija kuin eläin. Ei siis ole välttämätöntä, että 

kosketusyhteys rajoittuu perheen sisälle. Kinnunen (2013) haastaa myös pohtimaan onko 

lapsen paras ensisijainen hoitaja oma biologinen tai sosiaalinen äiti tai isä, eli onko 

hoitajan sukupuolella tai sukulaissuhteella merkitystä. Opettajan rooli voi tässäkin 

suhteessa olla suurempi kuin yleisesti ajatellaan, sillä valitettavasti joillekin lapsille 

opettaja, ja erityisesti luokanopettaja, on hänelle läheisin turvallinen aikuinen, jonka hän 

tapaa säännöllisesti. Välinpitämättömyys tällaisissa tilanteissa voi jättää lapseen ikuiset 

muistijäljet. 

 

2.2 Kosketuskulttuuri  

2.2.1 Kulttuurisidonnaisuus 

Tutkijat ovat siis nykyään yksimielisiä siitä, että kulttuuriympäristöllä on vaikutus aistien 

muodostumiseen jo sikiövaiheessa. Tästä johtuen toistamme jo elämämme ensihetkiltä 

opittuja toimintamalleja ja näin jatkamme kulttuurisidonnaista käyttäytymistä, niin myös 

kosketuksen suhteen. Maailmankuva ja sitä myöten myös tuntoaisti käsitetään kulttuurista 

riippuen hyvin eri tavoin. Howesin (2010) mukaan esimerkiksi Perussa asuvat Cashinahua-

intiaanit tunnustelevat tuulta, aurinkoa ja metsää ja kokevat ruumiin eri aistit muutenkin 

kokonaisvaltaisemmin kuin esimerkiksi länsimaisessa Pohjois-Amerikan valtakulttuurissa 

(viitattu Kinnunen, 2013).  

Koskettamisen tärkeys on ymmärretty monissa kulttuureissa ympäri maailmaa. Joidenkin 

luonnonkansojen kulttuureissa kosketus on jatkuvaa: yhteisön jäsenet voivat esimerkiksi 

nukkua lähekkäin tai yhteisöön syntyneitä vauvoja pidetään aina sylissä jonkun toimesta. 
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Tai pienet lapset kulkevat äidin mukana joka paikkaan kantoliinan tai verkon avulla, 

jolloin he ovat jatkuvassa fyysisessä kosketuksessa äitiinsä. Kulttuureissa, joissa toimitaan 

näin, on havaittu vähemmän aggressiivista käytöstä ja yleisesti rauhanomaisempaa 

käytöstä verrattuna kulttuureihin, joissa lasta kannetaan kopassa, jolloin suoraa 

ihokosketusta ei ole. (Field, 2014.)  

Kulttuurien välillä on siis suuria eroja: joissakin kulttuureissa koskettaminen on 

yleisempää kuin toisissa. Venäjällä miehet voivat antaa toisilleen suukon suulle 

tavatessaan, Ranskassa naiset ja miehet antavat poskipusut tervehtiessään ja 

hyvästellessään; Suomessa ei varsinkaan vanhemman sukupolven kesken halailla tai 

suukotella ja kättely on yleisempää, kun taas esimerkiksi Iranissa miehet eivät saa kätellä 

tai muutoinkaan koskettaa muita naisia kuin omia perheenjäseniään. Tutkimusten mukaan 

voi yleistäen todeta, että eteläiset maat kuten Ranska, Espanja ja Italia kuuluvat 

kulttuuripiiriin, jossa koskettaminen on yleisempää ja luontevampaa; kun taas pohjoisissa 

maissa kuten Hollannissa, Iso-Britanniassa ja Yhdysvalloissa kosketuskulttuuri on 

niukempaa ja jäykempää. (Field, 2014.) Suomi kuuluu selkeästi tähän jälkimmäiseen 

kulttuuripiiriin. Jokaisen kulttuurin sisällä on tietenkin myös vaihtelua niin iän ja 

sukupuolen kuin sosiaalisen tilanteen mukaan, esimerkiksi työyhteisön ja perheen sisäinen 

kosketuskulttuuri on erilainen.  

Sukupuolella on todella myös merkitystä sille, kuinka usein ihminen koskettaa ja tulee 

kosketetuksi. Field kuvaa Jourardin (1966) tutkimusta, jossa kävi ilmi, että molemmat 

vanhemmat koskettivat useammin tyttölapsiaan kuin poikalapsiaan ja että myöhemmin 

tyttäret myös koskettivat useammin vanhempiaan kuin poikalapset (2014). Field jatkaa 

Jourardin ja Rubinin (1966) toisella tutkimuksella, jossa myös ilmeni sukupuolen vaikutus 

kosketukseen: äidit ja isät koskettivat tyttäriään useampaan paikkaan kehossa kuin tekivät 

poikiensa kohdalla. Samoin myös tyttäret koskettivat vanhempiaan useampaan paikkaan 

kuin pojat (2014). Fieldin (2014) oman tutkimuksen mukaan opettajat eivät kuitenkaan 

koskettaneet esikouluikäisiä lapsia enemmän tai vähemmän heidän sukupuolensa mukaan. 

Lapsia kosketettiin käsiin, käsivarsiin, olkapäille, päähän ja otsaan.  

Lapset eivät kuitenkaan halua aina tulla kosketetuksi ja he ovat toisinaan hyvinkin tietoisia 

oikeudestaan henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Nähdäkseni on tärkeää, että lapset 

tuntevat omat oikeutensa ja tunnistavat oman tahtonsa sekä rajansa. Siitä huolimatta koen 

huolestuttavana, että osa lapsista kavahtaa ihmisten sosiaalisten suhteiden kannalta 
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välttämätöntä kosketusta. Länsimaisissa kulttuureissa korostetaan jatkuvasti 

yksilönvapautta ja yksilön oikeuksia, niin suhteessa abstrakteihin asioihin kuin myös 

omaan fyysiseen tilaan liittyen. Samalla kun ihmisten henkilökohtainen koskemattomuus 

koetaan entistä tärkeämmäksi ja sitä turvataan yhä tarkentuvilla laeilla, nousee myös 

yksinäisyys ja kosketuksen kaipuu sekä niistä johtuvat ongelmat esille yhä useammin. 

2.2.2 Suomalainen kosketuskulttuuri 

Professori Alho Helsingin yliopistosta on laatinut Suomen Ulkoministeriölle ohjeistuksen 

suomalaisesta tapakulttuurista (2010). Nämä ohjeet on siis suunnattu ulkomaalaisille, jotta 

he osaisivat käyttäytyä Suomessa asianmukaisesti kohdatessaan suomalaisia. Kosketuksen 

suhteen kyseiset ohjeet kuitenkin tuntuvat minusta liian perinteisiltä, vanhahtavilta ja 

patriarkaalisilta. Ohjeissa kerrotaan muun muassa, että suomalaiset kättelevät lyhyesti ja 

napakasti pitäen katsekontaktin yllä, mikä on toki totta. Pieni nyökkäys päällä voi myös 

olla paikallaan. Halailu tai muu koskettaminen ei ohjeiden mukaan kuulu suomalaisten 

tervehtimiseen. Myös lapsia kuuluu kätellä. Alho mainitsee myös poskipusut, vaikkakin 

niiden suhteen ollaan hyvin varauksellisia. Talvipakkasilla kadulla kohdatessa hän neuvoo 

ottamaan hatunlipasta kiinni. Tämä on varmasti ollut käytäntö vuosikymmeniä sitten ja 

ehkä vieläkin joillekin vanhemman sukupolven edustajille, mutta ainakin itselleni 1980-

luvulla syntyneenä se kuulostaa lähinnä huvittavalta. Siitä huolimatta ohjeet ovat 

virallisella Ulkoministeriön ylläpitämillä internetsivuilla ja niiden tarkoitus on kaiketi 

kuvata todellisuutta. 

Suomi kuuluu silti selkeästi edellisessä luvussa mainittuun pohjoiseen kosketuskulttuuriin, 

sillä meillä on perinteisesti etäinen ja viileä tapakulttuuri. Kinnunen (2013) huomauttaa, 

että Suomessa vieraita kätellään aina kun taas läheisiä ihmisiä ei koskaan. Olemme siis 

etäisempiä läheistemme kuin vieraiden ihmisten kanssa. Johtuuko viileys ankarista 

sääoloista kuten usein väitetään, vai onko välttelevyydelle muita syitä? Kinnusen mukaan 

yksi suuri vaikutin kosketuskulttuurimme kehitykseen on ollut sota-aika. Toki sotaa käytiin 

ja niukkuudesta kärsittiin myös lähestulkoon kaikkialla muuallakin, joten miksi sen 

vaikutus on ollut niin suuri juuri meidän käyttäytymiskulttuurillemme?  

Näre (2008) kertoo, että sotavuosina lapset joutuivat kovettamaan itsensä ja kieltämään 

tunteensa: senkin, että kaipasivat syliin (viitattu Kinnunen, 2013). Kun ympärillä oli 

kärsimystä ja ankaruutta, piti välttää aiheuttamasta yhtään ylimääräistä vaivaa. Tämä piirre 
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on edelleenkin nähtävillä useissa suomalaisissa. Työntekoa on protestanttisessa Suomessa 

arvostettu aina, etenkin noina sotavuosina ja jälleenrakennuksen aikana. Kinnunen (2013) 

kirjoittaa, että julkiset hellyydenosoitukset olivat pahennusta aiheuttavaa käytöstä ja että 

äitien oli tehtävä ahkerasti töitä, eikä hellittävä lapsiaan. Hän mainitsee myös 1930-luvulla 

karmaisevaa hoito-oppia viljelleen Arvo Ylpön, joka opetti äitejä imettämään ja ottamaan 

vauvansa syliin vain neljän tunnin välein.  

Kinnunen (2013) kirjoittaa, että 1950- ja 60-luvuilla sodan jättämä väkivallan haamu ja 

toisaalta raskas työtaakka aiheuttivat sen, ettei lasten hoivaamiselle jäänyt tilaa. Joissain 

perheissä kärsittiin edelleen väkivallasta, mutta yleisesti kärsittiin tunnekylmyydestä: ei 

koettu väkivaltaa, mutta ei myöskään halauksia tai muita hellyydenosoituksia. 1970- ja 80-

luvuilla talous oli noussut ja äitiyspäivärahoihin sekä vanhempainvapaisiin saatiin 

parannuksia ja lastentarhanopettajien koulutukseen panostettiin. Isien rooli lastensa 

hoivaajina tunnustettiin ja he osallistuivatkin yhä useammin vaipan vaihtoon ja 

kylvettämiseen. Perheillä oli ylipäätään enemmän aikaa ja taloudellisia mahdollisuuksia 

keskittyä lastensa hoitamiseen. Kinnunen kirjoittaakin, että 1980-luvulla syntyneet ovat 

”hellitty ja lellitty” sukupolvi. Toki useissa perheissä tuntui edelleen välttelevyys ja 

tunnekylmyys.  

Nyky-Suomessa monissa perheissä voidaan pahoin ja lastensuojeluviranomaisella on 

surullisen paljon töitä, mihin osasyyllisenä voidaan pitää 1990-luvun laman aikana tehtyjä 

leikkauksia lastenhoitoon ja koulutukseen. Kosketus on edelleen valtaosassa perheistä 

hankala asia. Kinnunen (2013) toteaakin, että Suomessa lasta ei edes osata pitää sylissä, 

koska siitä ei ole vanhemmillakaan kokemusta. Kinnusen haastattelema lastenpsykiatri 

Mäkelä kauhistelee suomalaisten vanhempien ja hoitajien vähäistä ihokontaktia pienten 

lasten kanssa ja ihmettelee, miksei siihen rohkaista riittävästi. Hän pohtii, onko Suomessa 

valloillaan uskomus, että hellyys pilaisi lapsen. Toki kulttuurin sisällä on myös valtavasti 

vaihtelua, niin kosketuskäyttäytymisessä kuin kosketustilanteiden kokemisessa, ja 

Suomessakin on useita erilaisia tapakulttuureita esimerkiksi saamelaisten, romanien tai 

tataarien keskuudessa.  

Kinnusen (2013) Suomessa keräämistä kosketuselämänkerroista käy selvästi ilmi, kuinka 

samankaltaiset kokemukset on koettu hyvin eritavalla ja ne ovat aiheuttaneet hyvin 

erilaisia tarpeiden tai puutteiden tunteita aikuisena.  
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”Yksi on hellivistä vanhemmistaan huolimatta potenut koko elämänsä sylin kaipuuta. 

Sen sijaan toinen, joka ei ole lapsena juuri hellyyttä saanut, kokee ihonsa 

kylläiseksi.” (Kinnunen, 2013, s. 27.) 

Kinnunen huomauttaa myös, että joskus yhdessä ja samassa kertomuksessa näkyi niin 

fyysisesti väkivaltaiset kokemukset kuin hellyys ja huolenpito. 

Tapakulttuurimme on siis yleistäen melko viileä ja asiallinen. Siinä on kuitenkin 

tapahtunut ja tapahtumassa muutoksia. Kosketusköyhästä lapsuudesta huolimatta moni 

haluaa opettaa omille lapsilleen ja oppilailleen erilaista kosketuskulttuuria kuin millaiseen 

itse kasvoi. Myös kansainvälistyminen vaikuttaa tapa- ja kosketuskulttuurimme 

kehitykseen. Yhä useampi opiskelija viettää vaihto-oppilasvuoden ja ulkomaille 

hakeudutaan enenevissä määrin töihin. Näiden kokemusten aikana tapahtuu luonnollisesti 

kulttuurienvälistä kohtaamista, joka vaikuttaa myös käyttäytymiseen. Esimerkiksi 

Kinnunen (2013) kirjoittaa Espanjassa asuneesta nuoresta naisesta, joka kertoo pystyvänsä 

sulavasti liikkumaan tapakulttuurista toiseen espanjalaisten ja suomalaisten ystäviensä 

välillä. Itse en koe tekeväni suurta eroa jotain toista kulttuuria edustavien ystävieni ja 

suomalaisten ystävieni välillä, vaan pyrin aistimaan jokaisen omat fyysiset rajat. Selvää on 

kuitenkin, että myös Suomeen tulleet ja tulevat ulkomaalaiset tuovat mukanaan omat 

kosketuskulttuurinsa, jotka enemmän tai vähemmän vaikuttavat suomalaisen tapakulttuurin 

kehitykseen. Tämä tulee ottaa huomioon myös luokkatilanteessa. 
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3 LAINSÄÄDÄNTÖ JA KOULUMAAILMA  

3.1 Opettajan ja oppilaan oikeudet – eli mitä laki sanoo  

Lasten ruumiillinen kurittaminen kotona ja koulussa kiellettiin Suomessa vuonna 1983 

(/361), vaikka se on tosiasiassa jatkunut joissain perheissä senkin jälkeen. Suomen 

Perustuslaissa (1999/731) on säädetty, että jokaisella ihmisellä on Suomessa oikeus 

henkilökohtaiseen koskemattomuuteen. Lastensuojelulaissa on niin ikään selväsanaisesti 

kirjattu, että lapsen ruumiillinen ja henkinen koskemattomuus täytyy turvata (2007/417). 

Kyseisessä laissa on myös määritelty, että sijais- tai laitoshuollossa olevaan lapseen saa 

kohdistaa kiinnipitotoimenpiteitä, jos hän käyttäytyy uhkaavasti itseään tai muita ympärillä 

olevia kohtaan tai jos kiinnipitämisellä voidaan estää huomattava vahinko omaisuudelle. 

Tässäkin tapauksessa kiinnipitämisen tulee olla täysin hoidollista ja perusteltavissa, ja 

lapsesta on päästettävä irti heti, kun vaaratilanne on ohi.  Lastensuojelulaki toteaa lisäksi, 

että lapselle tulee turvata mahdollisuus saada ymmärrystä ja hellyyttä. Kauttaaltaan 

lastensuojelun perusperiaate on se, että se edistäisi lapsen positiivista kehitystä ja 

hyvinvointia.  

Päivähoitolaissa (Laki lasten päivähoidosta 1973/36) taas ei ole määritelty yhtään 

säännöstä lapsen kiinnipitämisestä päivähoidossa eikä fyysisestä kontaktista muutoinkaan. 

Perusopetuslaissa (1998/628) puolestaan todetaan, että opettaja voi poistaa toistuvasti 

häiritsevän tai turvallisuutta uhkaavan oppilaan luokasta tai muusta koulun tilasta, jos tämä 

vastustaa poistumismääräystä. Oppilaan perusoikeuteen, ruumiilliseen koskemattomuuteen 

voi siis poikkeuksellisesti puuttua. Voimakeinoja voi käyttää, mutta kuitenkin ottaen 

huomioon oppilaan iän ja tilanteen uhkaavuuden ja vastarinnan tason. 

Voimankäyttövälineiden käyttö ei ole sallittua poistamistilanteissa.  

Opettajien Ammattijärjestön Pykäläpankki antaa voimankäyttötilanteeseen konkreettiset 

ohjeet perusopetuslain pohjalta: oppilasta poistettaessa luokasta tai muusta koulun tilasta 

on voimakeinojen aina oltava suhteessa tilanteeseen nähden ja tavoitteena on käyttää 

mahdollisimman lieviä keinoja. Voimakeinoja ei myöskään saa käyttää 

rangaistustarkoitukseen, vaan vain oppilaan poistamiseen. Lisäksi voimakeinojen tulisi 

mahdollisuuksien mukaan olla passiivisia, eli oppilasta pidetään aloillaan, kunnes tilanne 
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rauhoittuu. Yksittäisten koulujen järjestyssäännöissä ei ole mitään mainintaa ruumiillisesta 

koskemattomuudesta tai ohjeita oppilaan soveliaaseen koskettamiseen. 

Yhdistyneiden Kansakuntien Lasten oikeuksien sopimuksessa painotetaan lapsen suojelua 

ruumiilliselta ”…väkivallalta, vahingoittamiselta ja pahoinpitelyltä, laiminlyönniltä tai 

välinpitämättömältä tai huonolta kohtelulta tai hyväksikäytöltä, mukaan lukien 

seksuaalinen hyväksikäyttö, silloin kun hän on vanhempansa, muun laillisen huoltajansa tai 

kenen tahansa muun hoidossa”. (artikla 19) Opettajan tulee siis suojella oppilasta fyysiseltä 

väkivallalta, mutta myös fyysiseltä välinpitämättömyydeltä. Lisäksi YK:n sopimuksessa 

puututaan vielä erikseen lapsen suojelemiseen seksuaaliselta riistolta ja hyväksikäytöltä. 

Sopimuksessa keskitytään fyysiseen koskemattomuuteen vain negatiivisten aspektien 

kautta, aivan kuten Suomen perustuslaissa ja perusopetuslaissakin.  

Myös opettajaan kohdistuva fyysinen kontakti voi ylittää soveliaisuuden rajat. Kuten 

muillakin Suomen kansalaisilla, myös opettajalla on oikeus ruumiilliseen 

koskemattomuuteen. Hänellä on myös virkamiehenä oikeus turvalliseen työympäristöön, 

mikä tarkoittaa myös lasten suunnalta tulevan väkivallan nollatoleranssia. Poliisi kehottaa 

tekemään opettajaan kohdistuvasta väkivallanteosta aina rikosilmoituksen, vaikka tekijä 

olisi alle 15-vuotias. (Opetushallitus.)  

 

3.2 Koulumaailmaan liittyvät tutkimukset 

3.2.1 Hysteria ja no-touch -käytännöt 

Vaikka lapset, ja aikuiset, elävät nykyään länsimaissa turvallisempaa elämää kuin koskaan, 

vallitsee yhteiskunnissamme silti pelon ja ylisuojelun kulttuuri. 1960–luvulta lähtenyt 

lasten suojeleminen aikuisten hyväksikäytöltä on saanut kohtuuttomat mittasuhteet ja 

riistäytynyt käsistä. (Jones, 2002a.) Jones viittaa Furediin (2002), jonka mukaan 

länsimaissa vallitseva ahdistus ja pelko lapsiin kohdistuvista riskeistä lähentelevät jo 

paranoiaa (2002b). Fured mainitsee television, kirjojen, lehtien ja pelkoa lietsovien 

uutisotsikoiden olevan osasyyllisiä lasten vanhempien, lapsista huolehtivien ja heidän 

kanssaan työskentelevien kasvaneeseen huoleen lasten turvallisuudesta. Hän huomauttaa, 

että tällä ylisuojelulla rajoitetaan lasten kokemusmaailmaa ja aiheutetaan heille turhaa 
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pelkoa. Nähdäkseni tämän seurauksena lapset kokevat jatkuvaa ahdistusta ja se vaikeuttaa 

lasten itsenäistymisprosessia.  

Vallitsevaan ilmapiiriin ja tarkemmin sanottuna kosketuskammoisuuden kulttuuriin ovat 

suurelta osin vaikuttaneet myös median sensaatiomaisesti esille nostamat tapaukset 

oikeuskäsittelyistä lasten hyväksikäyttötapauksissa ja lasten kanssa työskenteleviin 

aikuisiin kohdistuneista syytöksistä – oli käsittely viety loppuun tai ei. Seurauksena 

opettajat ja jopa lasten omat vanhemmat pelkäävät koskea lapsiin oikeuskäsittelyn ja 

hyväksikäyttäjäksi leimaamisen pelossa. Etenkin miespuoliset opettajat joutuvat tietoisesti 

pitämään etäisyyttä oppilaisiin, jotta epäselviä tilanteita ei syntyisi. Tunnen isiä, jotka eivät 

uskalla vaihtaa vauvojensa vaippoja tai kylvettää lapsiaan. Jones (2002b) nostaa esille 

Uudessa-Seelannissa 1990-luvun puolivälissä tapahtuneen lapsen hyväksikäyttötapauksen, 

jossa hyväksikäyttäjä oli miesopettaja. Tämän jälkeen koko opettajakunta ympäri maata 

nähtiin mahdollisen uhkana, jolta kaikkia lapsia tulee suojella: kuka tahansa opettajista 

saattaa hyväksikäyttää ketä tahansa oppilasta. Jonesin mukaan opettajat ovat myös osaltaan 

itse edesauttaneet hysteeristä suhtautumista oppilaiden koskettamiseen. Esimerkiksi 

Uudessa-Seelannissa opettajat laativat ohjeistukset, joissa pyritään välttämään opettajan ja 

oppilaan olemista kahden kesken, vaaditaan tarkkoja merkintöjä siitä, kuka vaihtaa 

kenenkin vaippaa ja kyseenalaistetaan, saako miesopettaja vaihtaa lasten vaippoja 

ensinkään. Fieldin (2014) mukaan tämä johtuu ainakin Yhdysvalloissa, siellä vallitsevien 

oikeuskäytäntöjen vuoksi, siitä, että koulut suojelevat mieluummin itseään kuin oppilaita.  

McWilliam ja Jones (2005) kirjoittavat Uuden-Seelannin ja Australian tilanteesta, jossa 

opettajista on tullut riskitekijöitä, joiden tulee kaikissa tilanteissa tietoisesti pohtia, miten 

hän voi mahdollisten syytösten edessä puolustaa itseään. Opettajien on aina varmistettava, 

että joku hänen kollegoistaan näkee hänet ja että opetustilan ovi tai ikkuna on auki. 

Opettajan tulee myös varoa oppilaiden suunnalta tulevaa fyysistä kontaktia esimerkiksi 

niin, että oppilas ei pääse halaamaan häntä edestäpäin, vaan aina sivulta. Opettajia myös 

kehotetaan sikäläisen opettajien ammattijärjestön toimesta miettimään jälkeenpäin, kuinka 

monta kertaa hän kosketti lapsia viimeisen vuorokauden aikana ja olivatko kaikki 

kosketustilanteet täysin välttämättömiä. Kokemukseni mukaan opettajan työ on jo 

muutoinkin nopeatempoista ja monien asioiden yhtäaikaista tekemistä, joten jos opettaja 

joutuu lisäksi aktiivisesti varomaan ja miettimään mihin hän on sijoittunut suhteessa 

oppilaaseen, ei se voi olla vaikuttamatta työnlaatuun ja jaksamiseen. 
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Suomessa miespuolisten opettajien ja lastentarhanopettajien hankalaan asemaan suhteessa 

kosketukseen voi löytää yhtymäkohtia suomalaisen isän roolista hoivaajana. Kinnusen 

(2013) mukaan isän hoivaa, hellyyttä ja kosketusta ei ole pidetty itsestäänselvyytenä, kuten 

on yleensä tehty äidin hoivan kohdalla, joten siitä on tullut epävarmaa ja toisaalta myös 

epätavallista ylellisyyttä. Isille ei ole ollut olemassa yhtä selkeitä malleja lasten 

hoivaamisessa kuin äideillä on ollut. Välillä isän roolia on vähätelty, välillä häntä on 

kannustettu olemaan äidin tukena ja välillä taas on keskusteltu siitä kuinka miehisyyttä 

voisi ylläpitää feminiinisen lastenhoidon keskellä. Ei ole ihme, etteivät miesopettajat, 

oppilaat ja oppilaiden vanhemmat oikein tiedä kuinka miesopettajan ja oppilaan väliseen 

positiiviseen kosketukseen tulisi suhtautua. Kinnunen kuvaa Kinnusen ja Seppäsen (2009) 

suorittamaa haastattelua, jossa yläkoulun opettajilta kysyttiin heidän suhtautumistaan 

oppilaan koskettamiseen (2013). Opettajien mielestä varsinkin miesopettajien on 

pidättäydyttävä kaikesta oma-aloitteisesta kosketuksesta. Tyttöoppilailta voi kysyä 

esimerkiksi päättäjäisjuhlien alla luvan halaamiseen, mutta poikaoppilaiden kohdalla 

koettiin itsestäänselvyytenä, että koskettamisesta pidättäydytään, sillä se tulkittaisiin 

automaattisesti seksuaalirikokseksi. Arvelen, että väärinymmärrysten pelossa hyvin moni 

miesopettaja pyrkii tietoisesti luomaan itsestään autoritäärisen ja etäisen kuvan, ettei 

oppilaillekaan tulisi mieleen koskettaa heitä. 

Ympäri Pohjois-Amerikkaa ja Iso-Britanniaa koulut alkoivat 2000-luvun alussa ottaa 

käyttöönsä no-touch –menettelytavan, joka kieltää koskettamisen. Yleensä kielto koskee 

opettajan ja oppilaan välistä koskettamista, mutta joissakin kouluissa on menty niin 

pitkälle, että myös oppilaiden välinen kaikenlainen koskettaminen on kielletty. Näissä 

kouluissa oppilaat eivät saa halata toisiaan, pitää toisiaan kädestä kiinni, antaa ”ylävitosia” 

eivätkä leikkiä hippaa. Syyksi on ilmoitettu lasten suojeleminen seksuaaliselta 

hyväksikäytöltä, järjestyksen ylläpitäminen, oppilaiden turvallisuuden takaaminen sekä se, 

että näin voidaan taata oppilaille oma henkilökohtainen tila ja rajat. Asiaa puitiin paljon 

sanomalehdissä ja se nostatti etenkin vanhemmissa vastarintaa. (Beveridge, 2016; Ross, 

2013.) Yhdysvalloissa The National Association for the Education of Young Children on jo 

1996 julkaisemassaan kannanotossa ohjeistanut välttämään no-touch – menettelyä, koska 

lapsella ja erityisesti pienillä lapsilla on luonnollinen hoivan tarve.  Jotkut kuitenkin 

puolustivat julkisesti ainakin kosketuksen vähentämistä kieltämällä halaamisen, jotta 

varsinkin tytöt saisivat kasvaa ja kehittyä rauhassa (Ford, 2000.) 
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Field kuvaa Fieldin & ym. (1994) suorittamaa tutkimusta, jossa seurattiin opettajien 

kosketuskäyttäytymistä oppilaita kohtaan (2014). Tutkimus tehtiin opetuskoulussa Touch 

Research Institute:ssa. Siinä selvisi, että opettajat koskettivat lapsia harvoin ja kosketus 

väheni huomattavasti mitä vanhemmaksi lapset kasvoivat. Tämä yllätti tutkijat, sillä 

kyseessä oli juuri kosketuksen tutkimukseen erikoistunut instituutti ja sen opetuskoulu. 

Opettajat kertoivat ymmärtävänsä kosketuksen myönteisen merkityksen ja sen 

välttämättömyyden, mutta kuitenkin pelkäävänsä, että koskettaminen tulkitaan väärin 

seksuaaliseksi hyväksikäytöksi ja että siitä seuraa heille toimenpiteitä. Tutkijat ja opettajat 

kävivät keskusteluja soveliaasta kosketustavasta ja soveliaista kosketuspaikoista kehossa, 

minkä jälkeen opettajat koskettivat lapsia enemmän, etenkin hellä, rakastava kosketus 

lisääntyi. Yleinen keskustelu aiheesta olisikin mielekästä myös Suomessa, jotta asian 

arkaluontoisuus hälvenisi ja positiivisen kosketuksen hyödyistä päästäisiin puhumaan ja 

niiden merkitys ymmärrettäisiin laajemmin.  

Suomalaiselle opettajaopiskelijalle edellä kuvattu no touch -käytäntö vaikuttaa 

naurettavalta, pelottavalta ja täysin ristiriitaiselta: lapsi ei voi oppia omia henkilökohtaisia 

rajojaan kokeilematta niitä luonnollisen kosketuksen kautta, kuten vaikka hippaleikin 

aikana. Lapsi ei myöskään opi tuntemaan hyvän ja huonon kosketuksen eroa, jos häntä ei 

kosketeta lainkaan, vaan kaikki kosketus esitetään negatiivisena ja kiellettynä. Se ei siis 

ollenkaan tue lapsen suojelemista seksuaaliselta hyväksikäytöltä, vaan päinvastoin asettaa 

hänet alttiimmaksi sille. Lapselle myös kasvaa hellyyden puutteessa kosketuksen nälkä, 

jolloin hänen tarpeensa on voimakkaampi kuin opittu epäluulo.  (Aaltonen, 2006.) 

3.2.2 Kosketus opettajan pedagogisena välineenä 

Kinnusen (2013) keräämissä kosketuselämänkerroissa toistuivat yksittäisten 

kosketuskokemusten merkitys. Usein koskettajana oli ollut opettaja. Alakouluiässä 

vastaajat olivat useimmiten kokeneet opettajan kosketuksen yllättävänä, mutta lähes aina 

positiivisena asiana. Jotkut kuvasivat kokemusta jopa kulminaatiopisteenä elämässään. 

Toisaalta taas Kinnusen haastattelema lastenpsykiatri Mäkelä kertoo tutkimuksesta, jossa 

oli tutkittu alakouluikäisten kokemuksia siitä, kuinka usein opettajan kosketus oli tuntunut 

epämiellyttävältä. Tulosten valossa päädyttiin siihen, että ”…seksuaalinen häirintä on 

kouluissa hälyttävän yleistä ja että opettajien tulee pitää näppinsä tiukasti erossa 

oppilaista.” (215.) Mäkelä kuitenkin huomauttaa, että on myös kyseenalaistettava miksi 
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oppilaat kokivat epämiellyttäväksi sen, että opettaja laittoi kätensä heidän olkapäälleen. 

Hän väittää, että se on seurausta kosketuskylmässä kulttuurissa kasvamisesta – lapset eivät 

tiedä, miten positiiviseen kosketukseen tulisi suhtautua. 

Mutta haluavatko kaikki lapset, että heitä kosketetaan? Jotkut lapset jopa kavahtavat 

kosketusta ja yleinen uskomus on, että esimerkiksi autistiset lapset kokevat sen uhkaavana. 

Field (2014, s. 164) huomauttaa kuitenkin, että myös autistinen tai ADHD-oireinen lapsi 

hyötyy kosketuksesta. Hän viittaa Escalonan & ym. (2001) tutkimukseen, jonka mukaan 

hierontaterapiaa saaneiden autististen ja ADHD- lasten unenlaatu ja keskittymiskyky 

parani ja he pärjäsivät paremmin luokkatilanteessa. Oman kokemukseni mukaan juuri ne 

oppilaat, jotka kärsivät ylivilkkaudesta ja keskittymiskyvyn heikentymisestä, hyötyvät 

silminnähden lempeästä kosketuksesta. Pelkästään puhumalla en ole saanut ylivilkkaita 

oppilaita kuriin, vaan puhe vaikuttaa menevän ohi korvien tai jopa aiheuttavan enemmän 

haittaa tilanteessa. Havaintoni mukaan oikeaan aikaan tehty hellä kosketus esimerkiksi 

olkapäälle palauttaa lapsen takaisin käsillä olevaan tehtävään ja estää tilanteen 

eskaloitumista. Tätä havaintoa tukevat myös Uvnäs Mobergin tutkimukset, joiden mukaan 

kaikista vilkkaimmat ja levottomimmat pojat saivat apua rauhoittavasta kosketuksesta 

(2007). Uvnäs Mobergin mukaan opetushenkilökunta on Ruotsissa koulutettu ottamaan 

hieronta osaksi koulun arkea, minkä tarkoituksena on osittain korvata lapsen muutoin 

vähäinen hoiva. Menetelmän ansiosta oppilaiden rauhattomuus ja stressi on vähentynyt.  

Lempeä kosketus siis stimuloi keskushermostoa rentoutuneeseen tilaan, jolloin ahdistus ja 

stressitaso laskevat, mutta kosketuksen ei kuitenkaan tarvitse olla suoranaista 

hierontaterapiaa, jotta sillä saadaan aikaan positiivisia vaikutuksia. Nähdäkseni 

kosketuksella ei myöskään pelkästään estetä rauhattomuuksien syntymistä, vaan 

todennäköisesti sillä on yhteys kaikkien oppilaiden kykyyn oppia ja omaksua uutta. 

Kinnunen (2013) kirjoittaakin, että häiriköivien oppilaiden ohella myös hiljaiset ja ujot 

oppilaat saisivat positiivisen ja kannustavan kosketuksen myötä rohkaisua osallistua 

yhteiseen työskentelyyn. Samalla linjalla ovat Schirmer & ym. (2011), jotka tutkivat 

kosketuksen vaikutusta empatiaan ja tuen antamiseen sekä samanaikaisesti tapahtuvan 

tilanteen käsittelyyn. Tulokset osoittavat, että kosketus herkistää meneillään olevia 

kognitiivisia ja emotionaalisia prosesseja. Kosketus myös paransi tutkimushenkilöiden 

visuaalista havaintokykyä. Lisäksi kosketus vaikuttaa olevan erityinen aistisignaali, joka 

vaikuttaa vastaanottajiin ilman tietoista pohdintaa ja joka edistää sosiaalista käyttäytymistä. 

Nähdäkseni myös se, että kosketuksella voi vaikuttaa vastaanottajaan positiivisesti ilman 
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tietoista pohdintaa, tukee kosketuksen käyttöä luokkatilanteessa: se ei vaadi oppilaalta 

tietoista huomion viemistä muualle, vaan huomio palaa nopeasti meneillään olevaan 

tehtävään.  

Guéguen (2004) on tutkinut opettajan kosketuksen vaikutuksia yliopisto-opiskelijoiden 

tuntiosallistumiseen. Hän esittää, että opettajan kosketus vahvisti opiskelijan itsevarmuutta, 

mikä auttoi voittamaan pelon korjata tehtävä kurssikavereiden edessä. Guéguen väittää, 

että kun opettaja koskettaa opiskelijaa, se nostaa kyseisen opiskelijan arvoa opettajan 

silmissä, koska opettaja on niin sanotusti ylempiarvoinen. Tästä seuraa, että opiskelijat 

ovat alttiimpia vastaamaan opettajan pyyntöihin. Opiskelijoiden tuntiosallistuminen siis 

parantui kosketuksen ansiosta. 

3.2.3 Kosketus suhteessa Perusopetuksen opetussuunnitelmaan 

Perusopetuksen opetussuunnitelmaan (2014, s. 98) on kirjattu vuosiluokkien 1-2 erityiseksi 

tehtäväksi ”…luoda perusta oppilaiden myönteiselle käsitykselle itsestä oppijana ja 

koululaisena sekä kehittää valmiuksia myöhempää työskentelyä ja oppimista varten.”  Jotta 

tämä toteutuisi, on ensin varmistettava, että oppilaalla on edellytyksiä luoda perusta 

itsetuntemukselle. Laaja-alaisen osaamisen tavoitteena 1-2 vuosiluokilla on, että oppilaan 

kehittyminen tukisi ”…edellytyksiä itsensä tuntemiseen ja arvostamiseen, oman 

identiteetin muotoutumiseen” (2014, s. 99).  

Jotta oppilas kykenee tuntemaan ja arvostamaan itseään niin fyysisten kuin emotionaalisten 

ominaisuuksien puolesta, tulee hänellä olla ymmärrys omista ja muiden rajoista (Kinnunen, 

2013). Sitä ymmärrystä harjoitellaan luonnollisesti leikkien, painien ja halaten. Samalla 

opitaan tuntemaan, millainen kosketus on itselle positiivista ja millainen negatiivista. 

Perusta laaja-alaiselle osaamiselle luodaan jo varhaiskasvatuksen aikana, mutta myös 

peruskoulun ensimmäisten luokkien aikana. Opetussuunnitelmassa painotetaan lisäksi, että 

koulun on tarjottava jokaiselle oppilaalle kannustava ympäristö, joka on myös 

vuorovaikutteinen. Nähdäkseni opettajan ja oppilaan, ja mahdollisesti myös oppilaiden, 

välisen fyysisen kontaktin puute tai sen kieltäminen kokonaan eivät tue 

vuorovaikutteisuuden periaatetta. 

Alakoulun ensimmäisillä luokilla opetellaan myös itsestä huolehtimista ja arjen taitoja, 

joihin kuuluu omien tunteiden tunnistamisen ja niiden ilmaisemisen opettelua. 
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Opetussuunnitelman mukaan tunnetaitoja voi kehittää esimerkiksi leikkien tai draaman 

avulla. Nähdäkseni esimerkiksi draamakasvatusta on luonnotonta harjoittaa ilman ihmisten 

välistä fyysistä kontaktia. Sama pätee myös musiikin opetukseen, jossa etenkin 

soitinopetuksen yhteydessä on mahdotonta auttaa oppilasta esimerkiksi löytämään oikea 

soittoasento ilman ohjaavaa kosketusta. Jotkut ujot ja epävarmat oppilaat saattavat 

kuitenkin kokea yhteiset leikit ja etenkin draama pelottavana. Näitäkin oppilaita voi 

kannustaa mukaan rohkaisevalla kosketuksella.  

Erillisten oppiaineiden kohdalla on myös mainintoja, jotka yhdistyvät positiivisen 

kosketuksen kokemiseen. Liikunnan opetuksen tehtävänä on yleisellä tasolla edesauttaa 

oppilaiden hyvinvointia edistämällä heidän fyysistä, sosiaalista ja psyykkistä 

toimintakykyään. Lisäksi liikunnan opetuksen tulee tukea oppilaan myönteistä 

suhtautumista omaan kehoonsa. Fyysinen kontakti on liikunnassa välttämätöntä jo 

avustamisessa ja joukkue- tai parilajeissa, ja opetussuunnitelmassa painotetaankin, että 

”(O)ppitunneilla korostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja yhdessä tekeminen.” 

(POPS, 2014, s. 149.) Lisäksi toisia kunnioittava vuorovaikutus, vastuullisuus ja 

pitkäjänteinen itsensä kehittäminen kuuluvat liikunnan avulla kasvamiseen. Siihen kuuluu 

myös omien tunteiden tunnistaminen ja niiden säätely sekä myönteisen minäkäsityksen 

kehittyminen.  

Terveystiedon ja ympäristöopin oppiaineiden lähtökohtana on niin elämän kuin luonnon 

kunnioittaminen sekä ihmisoikeuksien mukainen arvokas elämä. Ihmisoikeuksiin kuuluu 

oikeus henkilökohtaiseen koskemattomuuteen sekä lasten suojelu välinpitämättömyydeltä 

ja laiminlyönniltä. Yhteenvetona voin todeta, että jotta opetussuunnitelman mukainen 

opetus ja yleiset tavoitteet lapsen minäkuvan kehittymisestä, omien tunteiden 

tunnistamisesta sekä toisten kunnioittamisesta täyttyisivät, on opetuksessa otettava 

huomioon positiivisen kosketuksen arvo.  
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4 POHDINTA 

Tutkielmani teoreettisen viitekehyksen valossa on ilmeistä, että positiivinen kosketus on 

kaikille ihmisille elintärkeää. Erityisesti varhaislapsuudessa koettu kosketusyhteys 

vaikuttaa lapsen kehitykseen ja kasvuun, mutta kosketustarve jatkuu läpi elämän ja sillä on 

myös suuri merkitys ihmisten sosiaalisten suhteiden kannalta. Kosketus ei siis ole vain 

kommunikaation muoto, vaan se laukaisee ihmisen aivoissa usean psyykkiselle ja 

fyysiselle hyvinvoinnille tarpeellisen hormonin tuotannon liikkeelle. Tärkeimpänä niistä on 

oksitosiini, joka saa aikaan hoivaamisen ketjun. Kosketuksella on myös osoitettu olevan 

positiivista vaikutusta terapiamuotona kaiken ikäisille ja niin fyysisistä kuin psyykkisistä 

oireista kärsiville.  

Suomen lainsäädännön ja opettajille annettujen ohjeistusten mukaan oppilaan 

henkilökohtaiseen koskemattomuuteen saa kajota poikkeuksellisesti vain, jos kyseessä on 

vaarallinen tilanne eikä muita mahdollisuuksia ole. Yksikään ohjeistus ei kuitenkaan 

suoranaisesti ota kantaa lapsen koskettamisen laiminlyömiseen ja siitä johtuvien seurausten 

vastuuseen. Ainoastaan Yhdistyneiden Kansakuntien Lapsen oikeuksien julistuksessa, 

jonka Suomi on 196 maan ohella ratifioinut, todetaan, että lasta tulee suojella ruumiilliselta 

välinpitämättömyydeltä asiaa kuitenkaan enempää tarkentamatta. 

Nähdäkseni on selvää, että positiivisen kosketuksen tulisi olla osa koulun arkea ja että 

kosketuksen kieltämisellä on negatiivisia seurauksia. Kosketuksella on positiivisia 

vaikutuksia niin erityis- kuin muillekin oppilaille, minkä lisäksi se vahvistaa kouluyhteisön 

sisäisiä sosiaalisia suhteita. Jokainen lapsi ja jokainen opettaja on kuitenkin erilainen. 

Hänellä on oma kokemustaustansa, johon voi myös liittyä kosketuksen puutetta tai vakavia 

hyväksikäyttötilanteita. Tämän kandidaatintutkielman puitteissa voin yhteenvetona todeta, 

että yhtä yksittäistä ohjeistusta onkin todennäköisesti mahdotonta laatia. Ohjeiden tai 

lainsäädännön sijaan aiheesta on tärkeä keskustella avoimesti, jotta sen tabu häviää ja 

aiheesta voitaisiin puhua rakentavasti. Keskustelua olisi käytävä niin soveliaan 

kosketuksen muodoista kuin kosketuksen tärkeydestä lapsen kehitykselle niin psyykkisellä 

kuin fyysisellä tasolla. Lisäksi tulisi selvästi korostaa hyväksikäytön ja positiivisen 

kosketuksen rajat, jotta vältyttäisiin väärinymmärryksiltä.  

Kandidaatintutkielma toteutettiin kirjallisuuskatsauksena. Lähdekirjallisuus on muutamaa 

poikkeusta lukuun ottamatta arvostetuista vertaisarviointia käyttävistä tieteellisistä 
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julkaisuista tai sellaisten tutkijoiden kirjoittamia, joilla on vankka ja keskeinen asema 

kyseenomaisen aiheen tutkimuksessa. Tutkielmassa perehdyttiin myös lainsäädäntöön. 

Olen käyttänyt tutkielmassa pääosin uusia julkaisuja viimeisen 15 vuoden ajalta, mutta 

myös muutamia vanhempia keskeisiä teoksia. Yksi tutkimukseni heikkouksia on kuitenkin 

hyväksikäyttötapauksia käsittelevien tutkimusten puute. Myös saatavuus vaikutti 

tutkielmassani käytettävään kirjallisuuteen: joihinkin tärkeältä vaikuttaviin teoksiin en vain 

päässyt käsiksi.  

Aihetta voisi jatkaa edelleen Pro Gradu – tutkielmaan tutkimalla esimerkiksi nais- ja 

miesopettajien kokemuksien eroja oppilaiden positiivisesta koskettamisesta. Olisi niin 

ikään mielenkiintoista saada tietoa yleisesti opettajien suhtautumisesta kosketukseen 

työssään. Aihetta voisi myös tarkastella opettajaan kohdistuvan kosketuksen kannalta 

tutkimalla niin aggressiivisia kuin positiivisia kokemuksia. Myös eläinten käyttäminen 

osana koulutyöskentelyä toisi aiheeseen uuden näkökulman. Lisäksi luokkahuoneessa ja 

muualla kouluympäristössä tapahtuvaa opettajien ja oppilaiden välistä kosketusta pitäisi 

tutkia enemmän lasten näkökulmasta.  
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