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1. Johdanto 

Työni keskeinen sisältö kietoutuu oppilaan kohtaamiseen. Siksi myös tutkimuk-

seni aihe rakentuu kohtaamisen analyysiin, yhteen sen keskeisen keinoon: oppi-

laan koskettamiseen koulun kontekstissa. Koskettaminen nähdään yhtenä olen-

naisena kohtaamisen tapana. Aiheeni aihiot ovat rakentuneet mielessäni erillis-

ten erityisopettajan opintojen lopputyössä, jossa kirjallisuuskatsauksessani poh-

din kohtaamista ja läsnäoloa.  

Olen aloittanut työurani varhaiskasvatuksen kentällä, jossa lapsi nähdään koko-

naisvaltaisena oppivana, kasvavana ja kehittyvänä persoonana. "Varhaiskasva-

tus perustuu käsitykseen lapsuuden itseisarvosta. Jokainen lapsi on ainutlaatui-

nen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella lapsella on oikeus tulla 

kuulluksi, nähdyksi, huomioon otetuksi ja ymmärretyksi omana itsenään sekä yh-

teisönsä jäsenenä” (Varhaiskasvatussuunni-telman perusteet 2018, 19). Nykyi-

nen perusopetuksen opetussuunnitelma onneksi on myös kirinyt käsitystään op-

pilaasta kokonaisvaltaisena persoonana osana yhteisöään. ”Jokainen oppilas on 

ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. Jokaisella on oikeus kas-

vaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäsenenä ---Yhtä tärkeä on ko-

kemus osallisuudesta ja siitä, että voi yhdessä toisten kanssa rakentaa yhtei-

sönsä toimintaa ja hyvinvointia” (Pops 2016, 14). Tunnustan kuitenkin edelleen 

kaipaavani lisää inhimillisyyttä, lämpöä ja lempeää suhtautumista koulumaail-

maan. Ehkä toivoa tästä on, koska tulevaisuuden tutkimuksen näkökulmasta voi-

daan heikoista signaaleista nähdä vastareaktiota teknologialle katseen suuntau-

tuessa yhteisöllisyyteen ja ihmisten väliseen vuorovaikutukseen. Ihminen on osa 

yhteisöä, jolloin se, mikä on ihminen, määrittyy erityisesti muiden ihmisten ja yh-

teisön kautta (Sitra 2019, 11). Tätä signaalia peilailee myös kansalaisaloite 

Tunne- ja vuorovaikutustaidot -oppiaineen kirjaamisesta perusopetuslakiin 

(https://www.kansalaisaloite.fi/fi/aloite/8354). Aloitteen kannatus ei riittänyt tarvit-

tavaan 50 000 allekirjoitukseen, jotta asia olisi edennyt eduskunnan käsittelyyn, 

mutta se avasi paljon hyvää keskustelua tunne- ja vuorovaikutustaitojen merki-

tyksestä koulun arjessa. 
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Koen koskettamisen ja kosketetuksi tulemisen inhimilliseksi perustarpeeksi, josta 

puhuttaessa sivuutetaan vääjäämättä myös ihmiskäsityksen tematiikkaa. Kirjas-

saan Kohtaamisen voima sosiaalipsykologi Kurki (2021) esittää ajankohtaisesti 

huolensa ihmiskäsityksen kapeutumisesta. Hän korostaa, että ihminen tulee 

nähdä ainutlaatuisena ja arvokkaana persoonana, jonka kasvaminen tapahtuu 

yhteisöissä vuorovaikutuksessa toisten kanssa (Kurki 2021,10).  Oman tutkimuk-

seni ytimessä on koskettaminen, jonka näen linkittyvät kauneimmillaan luonnolli-

seen ja vilpittömään kohtaamiseen, joka todellisena ja väärentämättömänä voi 

syntyä ihmisten välisissä suhteissa (Emt. 42–43). Tietoisuus ja läsnäolo kietou-

tuvat myös opettajan omaan hyvinvointiin. Myönteiset tunteet, oppiminen ja oman 

potentiaalin käyttäminen kumpuavat rauhallisesta läsnäolosta. Onnellisuuden ko-

kemukset ovat mahdollisia olemalla aidosti läsnä ja tietoisia tästä hetkestä (Avola 

& Pentikäinen 2019, 181). Tutkimukseni tarkoitus palaa lopulta takaisin inhimilli-

siin, läsnä oleviin ja tiedostettuihin kohtaamisiin suunnaten katseensa tulevaisuu-

teen toivon ja lempeyden kautta. Myös tulevaisuuden opettajuus on hetkessä elä-

mistä, suunnan ohjaamista ja jatkuvaa joustamista sekä tunteiden aistimista ja 

tutkimista. Se on läsnä olemisen taitoa, vähempää suorittamista ja armollista kou-

luarkea. Ensin on oltava hyvä itselleen, jotta voi olla hyvä toisille. Aikuisina mei-

dän on tärkeää huomioida luokan jokaista oppilasta ja luoda yhteys heistä jokai-

seen (Lahtinen & Rantanen 2019, 16, 121) 

Aiheeni, kosketus koulun kontekstissa, kosketti minua omassa arjessani hätkäh-

dyttävällä tavalla jo ennen graduprosessin alkua tammikuussa 2021. Takana oli 

jo kevät- ja syyslukukausi koronapandemian tuomien rajoitteiden parissa. Ohjeis-

tukset, rajoitteet ja fyysinen etäisyys muodostivat koulun arjen uuden normaalin. 

Inhimillisen vuorovaikutuksen peitteeksi saapuivat maskit suojaamaan ja samalla 

peittämään ilmeet aikuisten kasvoilta. Oma työni vaativan erityisen tuen pienluo-

kalla alkuopetusikäisten parissa ei pystynyt turvaetäisyyksiin taipumaan. Fyysi-

nen ohjaaminen, halaukset, selän silittely ja ohimennen hartioille koskettaminen 

kannustaen hyvin tehdystä työstä palasivat hyvin nopeasti alkujärkytyksen jäl-

keen. Oma tunne siinä välissä oli kuin amputaation jäljiltä. Koskettamattomuuden 

myötä jotain olennaista työkalupakista puuttui, ja se puute teki kipeää. 
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Tutkimukseni aineisto on Koskettava koulu -hankkeessa kerätyt viiden erityis-

opettajan haastattelut. Koskettava koulu -hankkeen rahoitti Koneen säätiö ja se 

kesti kolme vuotta. Hankkeen tavoitteena oli tutkia kosketuksen vuorovaikutus-

tehtäviä, merkityksiä ja normistoa alakoulusta yläkouluun. Haastatteluiden lisäksi 

tutkimusaineistona oli videoituja oppitunteja sekä opettajien ja oppilaiden haas-

tatteluja sekä koulumuistoja kosketuksesta (Koskettava koulu). 

Halusin perehtyä kosketukseen ilmiönä nimenomaan erityisopettajien näkökul-

masta, koska aiheen omakohtaisuus niin ammattinimikkeen kuin merkitykselli-

syydenkin osalta on työarjessani läheinen. Sisällönanalyysin ja diskurssianalyy-

sin avulla muodostin aineistosta tulkintakehykset, joiden kautta analysoin opet-

tajien näkemyksiä. Muodostuneet tulkintakehykset ovat Arjen kehys, Oppilaan 

tuntemuksen kehys, Vaaran kehys ja Vuorovaikutuksen kehys. Nämä tulkintake-

hykset peilaavat koulun todellisuutta erityisopettajien itsensä kertomana ja kerto-

vat samalla yleispätevämminkin kosketuksesta koulun kontekstissa 
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2.   Koskettaminen  
 

Kosketus voi lieventää stressiä ja jännitystä, se vaikuttaa myönteisesti kasvuun, 

aivojen toimintaan, hengitykseen, sydämen sykkeeseen ja jopa immuunivastee-

seen (Field 2000). Tässä tutkimuksessa perehdytään koulun kontekstissa tapah-

tuvaan kosketukseen. Kosketusta koulussa on tutkittu muun muassa useissa 

Koskettavan koulu -hankkeessa tehdyissä tutkimuksissa ja pro graduissa, joita 

seuraavissa alaluvuissa esittelen. Tässä luvussa esittelen ensin yleisesti koske-

tusta biologisesta näkökulmasta (2.1), jonka jälkeen esittelen tutkimuksen näkö-

kulmasta olennaista lainsäädäntöä ja normeja (2.2). Sen jälkeen esittelen koske-

tusta koulun toimintakulttuurisesta näkökulmasta (2.3) 

 

2.1 Kosketuksen biologiaa 

 
Synnymme tähän maailmaan ohjelmoituna olemaan yhteydessä toisiin ihmisiin. 

Tarvitsemme yhteyttä, jotta aivomme kehittyvät ja kasvavat (Trogen 2021,43). 

Lähestyn tässä luvussa kosketusta pääosin juuri aivojen näkökulmasta, sillä ny-

kytutkimukseen peilaten voisi väittää, että oppimisessa on suurelta osin kyse 

myös aivojen oppimisesta, niiden muovautuvuudesta ja hermosoluyhteyksien va-

kiintumisesta ja karsiutumisesta. Opettajan tietoisuus näistä biologisista lainalai-

suuksista mahdollistaa myös niiden hyödyntämisen opetuksessa. (Sajaniemi ym. 

2015, 61–63. kts. myös Huotilainen 2019; Isomäki & Uusitalo 2017; O´Mahony 

2021) 

 

Kosketuksen tarve ei rajoitu vain vauvaikään tai pikkulapsivaiheeseen.  Kosketus 

voidaan nähdä oppimiselle välttämättömänä, kuten Cascio yms. (2019) kuvaama 

sosiaalisen kosketuksen (social touch) käsitteen kuvailusta voi todeta. Sosiaali-

nen kosketus tukee yksilön kognitiota, sitoutumista ryhmään, palkitsee vuorovai-

kutustilanteissa ja auttaa yksilön tunteiden säätelyssä (Cascio yms.2019). Opet-

tajan kosketus luokkahuoneessa on tutkimuksissa todettu edesauttavan tehtä-

vään keskittymisessä ja vähentävän häiritsevää käyttäytymistä (Wheldall yms. 

1986). Mielihyvähormoni oksitosiinin tiedetään vapautuvan erilaisten ulkoisten är-

sykkeiden surauksena, joista kosketus on tärkein. Oksitosiini rohkaisee 
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hyväksyvään yhteyteen muiden kanssa ja sen puute eristäytymiseen tai jopa vi-

hamieliseen kanssakäymiseen (Kinnunen 2013,19–20). Goleman (2007) toteaa, 

että lukuisten tutkimusten mukaan voidaan todeta, että oppilaat, jotka kokevat 

yhteyttä kouluun, saavat parempia arvosanoja. Yhteydellä tarkoitetaan konkreet-

tisia emotionaalisia siteitä oppilaiden ja opettajien välillä. Parhaimpia tuloksia 

syntyi muun muassa silloin kun opettajat käyttäytyivät oppilaita kohtaan lämpi-

mästi ja antoivat heille eri tavoin myönteistä huomiota (Goleman 2007, 292–293). 

Myönteistä huomiota voi koululuokassa antaa katseen, eleiden, ilmeiden tai kos-

ketuksen avulla. 

 

Cacciatore (2009) kuvailee lapsen ja murrosikäisen nuoren aivojen kehitystä ag-

gressiokasvatuksen näkökulmasta. Hän käyttää kuvailun apuna neurologi- ja las-

tenpsykiatri Daniel Siegelin käsitettä aivojen alatie. Käsitteellä kuvataan aivojen 

toimintatilan muutosta normaalitilasta hälytystilaan, jolloin aivot menevät taistele 

tai pakene - tilaan. Lapsilla ja murrosikäisillä aivojen siirtyminen alatielle tapahtuu 

äärimmäisen herkästi. Tämän syynä on aivojen tunnealueiden voimakas kehitys-

vaihe, jolloin alatien ja ylätien välillä heilahdellaan tiuhemmin kuin aikuisena. Ala-

tielle putoaminen on haastava tila, koska silloin aivojen ylätien toiminnot, kuten 

esimerkiksi moraali, empatia, looginen päättely ja järkiperäinen ajattelu kytkeyty-

vät ikään kuin pois päältä (Cacciatore 2009,31). Lapsi ja nuori kaipaa tässä ti-

lassa takaisin yhteyteen. Sajaniemi ym. (2015) kuvailevat samaa ilmiötä stressin 

säätelyn näkökulmasta. Aivorungon alueet, jotka vastaavat stressireaktioista, 

ovat satoja miljoonia vuosia vanhoja. Kyseiset aivoalueet ja niiden toimintaan liit-

tyvät sisäelimet sekä autonominen hermosto huolehtivat yhteistyössä hengissä 

selviytymisestä. Tämän säätelyjärjestelmän avulla on mahdollista reagoida vaa-

ratilanteessa taistelemalla, pakenemalla tai jähmettymällä (Sajaniemi ym. 2015, 

32). 

 

Levottoman käyttäytymisen takana on Sajaniemen ym. (2015) mukaan oppimi-

sen kannalta välttämätön aivojen stressivalpastuminen. Sitä voi kuvata aivojen 

liikkeeksi, jossa valpastumisen ja tasaantumisen joustava vaihtelu mahdollistaa 

sen, että eri aistikanavien kautta välittyvä informaatio kytkeytyy yhteen kokonais-

valtaisina tiedon karttoina. Koulussa oppilas kykenee siten palauttamaan mieleen 

eri tilanteissa oppimiaan asioita tilannesidonnaisesti, jäsentyneesti ja 
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kokonaisvaltaisesti. Valpastuminen aiheuttaa kuitenkin pienelle lapselle voima-

kasta aktivaation lisääntymistä, jonka säätelyyn hän tarvitsee toisen ihmisen tu-

kea, jotta säätelyn rajat eivät ylity. Ilman aikuisen säätelevää läsnäoloa eli kanssa 

säätelyä, toistuva stressivalpastuminen vahvistaa lapsen taipumusta reaktiivi-

suuteen (Sajaniemi ym. 2015, 38–39).  Aikuisen kyky empaattiseen kohtaami-

seen on suoraan yhteydessä lapsen kykyyn rauhoittua voimakkaasta tunnekuo-

husta. Toiset, erityisesti alle kouluikäiset, lapset haluavat rauhoittua aikuisen sy-

lissä tai aikuinen voi lempeällä kosketuksella auttaa lasta säätelemään voima-

kasta tunnettaan (Ahonen 2017, 34). 

 

Tiede tukee kosketuksen tärkeyttä aivojen näkökulmasta. Hellivä kosketus edis-

tää lepoa ja turvallisuudentunnetta vaikuttamalla parasympaattiseen hermos-

toon; kehon sisäiseen rauhoittumisjärjestelmään (Kinnunen 2013,19). Karppinen 

& Pihlava (2016) kuvailevat lastenpsykiatri Jukka Mäkelän sanoin kosketusta 

väylänä lapsen sisäiseen tilaan. Sosiaalisena aistina kosketus rakentaa yhteyttä 

toiseen samalla vahvistaen kiinnittymistä. Kosketuksen avulla voi rauhoittaa ja 

vähentää stressiä (Karppinen & Pihlava 2019, 138).  

 

Eri ihoalueita vastaavat aivokuoren alueet tuntoaivokuorella ovat olemassa jo 

vastasyntyneellä. Vauvan koskettaminen, silittely, hieronta, kylvetys ja kantami-

nen tuovat paljon stimulaatiota tuntojärjestelmälle. Aivotutkimus on osoittanut, 

että normaali kehitys nojaa osittain näihin stimulaatioihin. Aivojen kehitys siis vaa-

tii sitä, että vauvan tuntoaisti voi välittää tietoa aivoihin ja aivot järjestäytyvät tä-

män tiedon varassa (Huovila 2019, 123, 125 kts. Cascio 2019). Sutela (2022) 

muistuttaa, että tarve kosketukselle ei katoa murrosikäiselläkään kehon muuttu-

essa ja mielen myllertäessä. Ihmisen perustarve tulla kohdatuksi ja kosketetuksi 

säilyvät (Sutela 2022, 97). 

 

Aivojen erityisesti plastiset alueet liittyvät vahvasti itse- ja yhteissäätelyn kehitty-

miselle. Uusin neuropsykologinen tutkimus todentaa, että aivojen plastisuus jat-

kuu pitkälle toiselle vuosikymmenelle (Salmela-Aro 2018,15 kts. Isomäki & Uusi-

talo 2017, 30). Aivojen kehittyminen on hidas prosessi, jossa aivoissa olevat eri-

laiset tasot kehittyvät ja rakentuvat taso kerrallaan. Kehityksellisesti aivojen ensi-

sijainen tehtävä on turvata eloonjääminen ja vasta myöhemmin voi ymmärtää 
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ympärillä olevaa ja opetella tietoja ja taitoja. Pienen hätääntyneen lapsen saa-

dessa hoivaa lempeästi, toistuvasti ja ilman viivettä, alkaa aivoihin muodostua 

yhteyksiä, joiden avulla aivojen osat auttavat tunnistamaan ja säätelemään omia 

olotiloja ja ennakoimaan toisten toimintaa (Isomäki & Uusitalo 2017, 27,29). Lapsi 

tarvitsee ensisijaisesti kokemuksia joukkoon kuulumisesta (belonging) ja tur-

vasta. Sosiaalinen ja emotionaalinen hyvinvointi luovat luokkahuoneen, jossa jo-

kainen on osa yhteisöä, jolloin myös uhan ja vaaran tunne vähenevät (O`Mahony 

2021, 3, 31–32). Cekaite ja Holm (2017) totesivat esikouluikäisten parissa teh-

dyssä tutkimuksessaan, että syleilevät otteet (halaus, silitys tai kehon taputtelu) 

palauttivat levottoman (disstressed) lapsen takaisin tilaan, jossa he pystyivät toi-

mimaan sekä vastuullisina kuuntelijoina että puhujina (Cekaite & Holm 2017). 

 

Aivojen kehitys on hidasta ihmisen eliniän näkökulmasta, mutta on tärkeää myös 

huomioida, että aivojen evoluutio on ollut erittäin hidas prosessi. Nykyinen infor-

maatioteknologian kehitys asettaa biologian näkökulmasta aivoterveydelle, inhi-

milliselle kognitiolle, sosiaalisille taidoille ja elämänhallinnalle aivan uudenlaisia 

haasteita. Informaatiomäärä on nykyään suurempi kuin koskaan, ja se aiheuttaa 

aivoissa jatkuvaa ja osin hallitsematonta aktivaatiota, mikä johtaa aivojen väsy-

miseen. Aivojen väsyessä on vaikea toimia pitkäjänteisesti, ohjata omaa toimin-

taa ja malttaa mielensä erilaisissa tunnetiloissa. Oppiminen edellyttää aivotoimin-

nan riittävää aktivaatiota. Aivojen täytyy valpastua uuden edessä, ja tätä biolo-

gista valpastumisjärjestelmää voidaan kutsua myös stressijärjestelmäksi. Sen 

käynnistyminen virkistää aivoja, mutta pitkittyessään tila kääntyy itseään vastaan. 

Aivot väsyvät, koska hermosolujen jatkuva aktiivisuus kuluttaa paljon energiaa. 

Energian kulutus on suurinta aivojen etuotsalohkojen alueella, jotka vastaavat 

ohjaavista kognitiivisista toiminnoista, tietoisesta oppimisesta ja tunnesäätelystä.  

Väsyneet aivot toimivat tehottomasti ja esimerkiksi toiminnan joustava ohjaami-

nen ja itsesäätely eivät onnistu. Toiminnan ohjaus siirtyy aivojen alempien osien 

tasolle ja käyttäytyminen muuttuu reaktiiviseksi. Toimintaa alkavat ohjaamaan re-

aktiot, jotka suuntaavat taistelemaan, pakenemaan tai jähmettymään (Sajaniemi 

2016, 22–23,31–33 kts. Myös Sajaniemi ym. 2015; Isomäki & Uusitalo 2017; 

O’Mahony 2021).  
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Pohjimmiltaan aivot ovat rakentuneet selviytymään. Oppilaan näkökulmasta kyky 

tarkasti havainnoida vaaraa päivittäisissä sosiaalisissa tilanteissa voi näyttäytyä 

opettajan kamppailuna häiritsevän ja aggressiivisen oppilaan kanssa (O`Mahony 

2021, 2–3). Hätääntynyt tai ahdistunut oppilas voi saada turvaa turvallisesta ja 

toista kunnioittavasta kosketuksesta. Opettaja voi olla hetken yhteydessä oppi-

laan kanssa molemminpuolisessa kosketuksessa, jossa yhtäaikaisesti koskettaa 

ja tulee kosketetuksi (Sutela 2022, 99). 

 

2.2 Koskettamisen lainsäädäntö ja normit 

 

Tässä luvussa esittelen kosketukseen liittyvää lainsäädäntöä ja normeja opetuk-

sen näkökulmasta. Tavoitteenani ei ole kaiken kattava esitys vaan tuoda esiin 

opettajan arkeen olennaisimmin liittyviä ohjeistuksia ja sääntöjä. Tarkoitukseni on 

lisäksi tuoda niitä esille niiden sisältöjä neutraalisti referoimalla. Tavoitteeni on 

kuvailla lyhyesti lakeja ja normeja, jotka ohjaavat opettajan toimintaa koulussa. 

 

Perusopetuslaissa opetuksen tavoitteena on tukea oppilaiden kasvua ihmisyy-

teen ja vastuukykyiseen yhteiskunnan jäsenyyteen. Lisäksi opetuksen tavoit-

teena on antaa heille elämässä tarpeellisia tietoja ja taitoja (Perusopetuslaki 2§). 

Oppilaille tulee taata oikeus turvalliseen opiskeluympäristöön (Perusopetuslaki 

29§). Laki määrittelee turvallisuutta fyysisen turvallisuuden näkökulmasta: kou-

lussa ei saa olla hallussa laissa kiellettyjä esineitä tai aineita, joilla voidaan vaa-

rantaa omaa tai toisten turvallisuutta. Opettajalla tai rehtorilla on oikeus poistaa 

häiritsevä tai turvallisuutta vaarantava oppilas. Jos oppilas koettaa vastarintaa 

tekemällä välttää poistamisen, rehtorilla tai opettajalla on oikeus käyttää välttä-

mättömiä voimakeinoja, joita voidaan pitää puolustettavina oppilaan ikä ja tilan-

teen uhkaavuus huomioiden (Perusopetuslaki 36 b §). Opettajalla ja rehtorilla on 

oikeus tarkistaa päällisin puolin hänen vaatteensa sellaisen 29 § tarkoitetun kiel-

letyn esineen tai aineen haltuun ottamiseksi, jolla voi vaarantaa omaa tai toisten 

turvallisuutta. Jotta tarkistus voidaan tehdä, hallussa-pidon pitäisi olla ilmeistä ja 

oppilaan kieltäytyä asiaan tai esineen luovuttamisesta (Perusopetuslaki 36 e §). 

Haltuunoton toimenpiteillä ei saa puuttua oppilaan henkilökohtaiseen koskemat-

tomuuteen ja yksityisyyteen enempää kuin on välttämätöntä turvallisuuden ja 

opiskelurauhan takaamiseksi (Perusopetuslaki 36 f §).  
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Opetussuunnitelman perusteissa perusopetuksen arvoperusta pohjautuu siihen, 

että jokainen oppilas on ainutlaatuinen ja arvokas juuri sellaisena kuin hän on. 

Jokaisella on oikeus kasvaa täyteen mittaansa ihmisenä ja yhteiskunnan jäse-

nenä ja jokainen tarvitsee tähän kannustusta ja yksilöllistä tukea. Kouluyhtei-

sössä tulisi tulla kuulluksi ja arvostetuksi ja kokea olevansa osallinen yhteisös-

sään. Oppimiskäsityksen mukaan oppiminen on erottamaton osa yksilön ihmi-

senä kasvua. Kieli, kehollisuus ja eri aistien käyttö ovat ajattelun ja oppimisen 

kannalta olennaisia. ”Oppimisprosessin aikana saatava rohkaiseva ohjaus vah-

vistaa oppilaiden luottamusta omiin mahdollisuuksiinsa” (Pops 2014, 15, 17). 

 

 Opetusalan eettisen neuvottelutoimikunnan kannanotossa (2015) kosketusta 

kuvaillaan luonnollisena osana ihmisten välistä vuorovaikutusta myös koulussa. 

Kannanotossa korostetaan, että kosketuksen tulee olla kunnioittavaa ja tasapuo-

lista, ei-seksuaalista. Kosketuksen sopivuuden arvioinnissa oppilaan kokemusta 

tulee kuunnella. Kosketus ei kannanoton mukaan ole ensisijainen positiivisen 

vuorovaikutuksen keino vaan ystävälliset sanat ja katse. Välttämätöntä kosketus 

on tilanteissa, joissa oppilas on esimerkiksi poistettava luokasta vastoin hänen 

tahtoaan. (Opetusalan Eettisen neuvottelukunnan kannanotto, 2015 kts. Perus-

opetuslaki 36 b §).  

 

Koulun laaja-alaisena tavoitteena on tukea kasvuun kohti ihmisyyttä ja kokonais-

valtaista omaksi persoonaksi kasvua (Pops 2014). Vehviläisen (2014) sanoin, 

olemme kehollisesti olemassa koko ajan, mutta tulee muistaa, että keho on yksi-

tyisaluetta, jolloin myöskään kehollinen työskentely ei voi tapahtua ilman yhteistä 

sopimusta (Vehviläinen 2014, 123). Jokaisella ihmisellä on keholliset rajat, joiden 

ylittäminen ei ole sallittua ilman hänen omaa suostumustansa. Näiden rajojen 

noudattaminen vaatii erityistä hienotunteisuutta (Autio & Kaski 2005, 107). Kos-

kettaminen on viestinnän välineenä voimakas keino, jonka vuoksi sitä säädellään 

kaikissa yhteisöissä ja kulttuureissa. Osa säännöistä on julkilausuttuja, mutta osa 

tuntuu olevan yhteisön omaa niin sanottua hiljaista tietoa. Sopivan kosketuksen 

rajat neuvotellaan kulloistenkin osallistujien kesken arjen eri tilanteissa, mutta 

aina näissä neuvotteluissa osapuolet eivät ole tasavertaisia. Kosketuksen tulkin-

taan vaikuttavia tekijöitä on useita, esimerkiksi koskettajan ja kosketettavan ikä, 

sukupuoli, institutionaalinen tai sosiaalinen asema unohtamatta yksilön omaa 
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kosketushistoriaa tai osapuolten välillä olevaa vuorovaikutushistoriaa (Tainio ym. 

2019, 17–18). 

 

2.3 Koskettamisen toimintakulttuurit koulussa 

 

Tässä luvussa korostuu kosketuksen kulttuurisuus. Näkökulmiksi ovat valikoitu-

neet kulttuurinen moninaisuus, luokan oman toimintakulttuurin muodostumisen 

merkitys sekä koskettamisen kulttuuri myös turvataitojen näkökulmasta. Ensin 

kuitenkin tuon esiin tutkimusta kosketuksesta ja sen tehtävistä luokkahuoneessa 

erityisesti opettajan näkökulmasta. 

 

Vanhanen (2017) haastatteli pro gradu-tutkielmassaan kuutta luokanopettajaa ja 

käsitteli aineistoa fenomenografisella otteella tavoitteenaan tarkastella luokan-

opettajien tapoja käsittää koskettaminen koulussa. Hän esitteli abstraktimmalla 

tasolla opettajan erilaisia rooleja suhteessa kosketukseen. Kasvattajan roolissa 

kosketus kuuluu osaksi opetusta tukemaan kasvua ihmisyyteen (vrt. Pops 2014). 

Viestijän roolissa kosketus liittyy vuorovaikutukseen viestin välittämisen näkökul-

masta.  Rajoittajan roolissa korostuu sopivan käytöksen rajaaminen kosketuksen 

avulla, tarvittaessa kiinni pitäen. Välttelijä pyrkii olemaan koskematta oppilaisiin 

kokonaan eikä koe sitä luontevaksi kanssakäymisen muodoksi. Uhrin roolissa 

opettaja kokee koskettamisen riskinä, jota hän välttelee väärinymmärrysten pe-

lossa (Vanhanen 2017, 22–23, 58–60). Vanhanen kuvailee monipuolisesti kos-

ketuksen ilmiötä koulussa kuvaillen sen lukuisia eri merkityksiä sekä kosketuk-

seen liittyviä latautuneitakin merkityksiä. 

 

Antila (2021) tarkasteli pro gradussaan opettajan ja oppilaan välistä myönteistä 

koskettamista koulussa. Myös tässä tutkimuksessa havaittiin kosketuksen moni-

tulkintaisuus, ja teemoiksi nousi huomioiva kosketus, ohjaava kosketus, kannus-

tava ja kehuva kosketus sekä rauhoittava ja lohduttava kosketus. Tutkimuksessa 

todettiin, että oppilaan iällä, sukupuolella, aistiyliherkkyyksillä ja kulttuuritaustalla 

oli vaikutusta opettajan kosketuskäyttäytymiseen (Antila 2021, 32–57) 

 

Eri kulttuureissa kosketuksen rajat voivat olla hyvin erilaiset. Opetusalan eettisen 

neuvottelukunnan kannanotossa (2015) todetaan haasteet fyysisen 
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vuorovaikutuksen rajojen määrittelemisessä. Siinä korostetaan, että fyysisen lä-

heisyyden luontevuus vaihtelee yksilöiden lisäksi myös eri kulttuurien välillä. 

Koska Suomen kouluissa oppilaita on yhä useammin monestakin eri kulttuurista, 

opettaja joutuu ottamaan huomioon myös sen, millaiseen kosketuskulttuuriin ku-

kin oppilas on kasvanut. Erilaisista kulttuureista peräisin olevien oppilaiden mää-

rää voi karkeasti arvioida esimerkiksi siitä, kuinka paljon kouluissa on suomi toi-

sena kielenä -oppilaita. Suomi toisena kielenä opiskelijoiden määrä on lisäänty-

nyt nousujohteisesti. Kaikista perusopetuksen oppilaista vuonna 2012 oppilaita 

oli 4.3 %, 2016 jo 6 % ja 2018 vielä enemmän, 6.8 % (Opetushallinnon tilastopal-

velu Vipunen 2018). Tämä tilasto ei kerro kokonaiskuvaa kulttuurien moninaisuu-

desta kouluissa, mutta se kertoo lisääntyvästä määrästä oppilaita, joiden äidin-

kieli on joku muu kuin suomi.  Opettajat kohtaavat varmasti tulevaisuudessa pal-

jon oppilaita eri kulttuureista ja tarve kulttuuritietoiseen kohtaamiseen myös kos-

kettamisen näkökulmasta tulee lisääntymään.  

 

Sujuvaa vuorovaikutustilannetta määrittelee kulttuurisidonnaiset arvot, tavat ja 

keinot, jotka säätelevät kanssakäymisemme tapoja (Talvio & Klemola 2017, 12). 

Yhtä lailla kulttuurisidonnaisuus näyttäytyy suhtautumisessamme kosketukseen. 

Salmela-Aron (2018) mukaan maahanmuuttajaoppilaan olisi hyvä saada mahdol-

lisuus luoda ja kehittää kulttuurista kompetenssia, joka pitää sisällään piirteitä 

sekä uudesta että vanhasta kulttuurista. Kulttuurisesti pätevä oppilas tuntee mo-

lempien kulttuurien arvot ja tavat, ja hän osaa rakentaa siltoja erilaisten maail-

moiden välille. Oppilaalle on valtava sosiaalinen resurssi, jos koulu omalla toimin-

nallaan pystyy tarjoamaan positiivisia yhteenkuuluvuuden kokemuksia (Salmela-

Aro 2018, 39–40). Kulttuurimme on muovannut meistä jokaista syntymästämme 

asti luoden arvoja ja tapoja, jotka koetaan luonnollisiksi ja niiden kyseenalaista-

minen voi tuntua haastavalta. Yhtenäinen näkemys ja erilaisten tapojen hyväksy-

minen vaativat avointa keskustelua sekä kykyä nähdä itsensä osana kulttuurista 

kehitystään.  

 

Sensitiivinen opettaja tiedostaa, että eri kulttuureissa kasvaneet lapset ja nuoret 

elävät kahden kulttuurin rajapinnalla. Heillä on perheensä ja sukunsa parissa 

oman kulttuurin arvot ja taustat ja taas koulussa he kohtaavat toisenlaisia kult-

tuurisia toimintatapoja. Maahanmuuttajiin ja moninaisuuteen liittyvässä 
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keskustelussa ja toimintatapojen rakentumisessa herkistyneet opettajat pohtivat 

toimimiseen oikeaa ja parasta tapaa. Kuitenkin välttääkseen turhaa varovaisuutta 

muiden kulttuurien edustajien loukkaamisessa, paras tapa on avoin keskustelu 

kodin kanssa koulun toimintatavoista ja yhteisten pelisääntöjen sopiminen. Vaa-

rana on, että opettaja on liian varovainen yrittäessään olla korrekti ja suvaitsevai-

nen (Cantell 2010: 148,152). Liiallinen varovaisuus tekee kohtaamisista herkästi 

virittyneitä, jolloin näkemykseni mukaan myös riski väärin tulkitulle viestille kas-

vaa. Opettajan avoimuus oman luokan toimintatavoista myös kosketuksen osalta 

avaa tilaisuuden nostaa keskusteltavaksi kosketuksen myös kulttuurisesta näkö-

kulmasta. Haluan korostaa, että kantaväestönkin keskuudessa on lukuisia erilai-

sia kosketuskulttuureja perheiden sekä yksilöiden kesken. 

 

Opettaja rakentaa luokkansa kulttuuria joko tietoisesti tai tiedostamattaan. Avola 

& Pentikäinen (2019) korostavat, että opettajan vastuu luokan ilmapiirin ja toimin-

takulttuurin rakentamisessa on kiistaton. Opettaja on luokkansa tunnejohtaja. Sa-

massa tilassa olevien tunteet tarttuvat herkästi muihin tilassa oleviin, mutta opet-

tajalla ”laumansa” johtajana on merkittävä rooli. Opettajan on erityisen tärkeää 

ottaa vastuu omista tunteistaan ja tunnetaidoistaan, jotta oppilaiden oppiminen ja 

hyvinvointi mahdollistuu optimaalisesti (Avola & Pentikäinen 2019, 169). Yhteen-

kuuluvuuden tarpeiden tukeminen liittyy vahvasti tarpeeseen olla vuorovaikutuk-

sessa muiden kanssa. Koulussa yhteenkuuluvuus oppilaiden ja opettajan välillä 

on tärkeää, joten opettajalta odotetaan kykyä luoda mahdollisuuksia kaikkia kun-

nioittavaan luokkailmapiiriin ja kaikkien väliseen myönteiseen vuorovaikutukseen 

(Vauras ym. 2018, 88). Väitöskirjassaan Sutela (2022) havaitsi, että kosketusta 

voi harjoitella jännittävästä ja vähän pelottavasta asiasta kohti tuttua ja miellyttä-

vää toimintatapaa. Miellyttävät kokemukset koskettamisesta lisäävät luotta-

musta, ja näin mahdollistuvat sekä vuorovaikutus että toisen ihmisen lähellä ole-

minen (Sutela 2022, 102–103). 

 

Opettajan tietoisella toiminnalla on kuitenkin suuri merkitys. Omassa työssäni 

vaativan erityisen tuen pienluokalla olen oppinut asemoimaan itseni oppilaille hel-

posti saavutettavaksi. Ranta (2021) on tutkinut tuoreessa väitöskirjassaan posi-

tiivista pedagogiikkaa suomalaisessa varhaiskasvatuksessa ja esiopetuksessa 

todeten, että hyvässä ja lämpimässä vuorovaikutussuhteessa oli tilaa sekä 
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läheisyydelle että auktoriteetille. Opettajien fyysinen toiminta lasten kanssa vai-

kuttaa suhteen rakentumiseen. Opettajan omalla sijoittumisella suhteessa lap-

seen on iso merkitys siinä, miten lapset hakevat kontaktia opettajaan (Ranta 

2021, 62). Opettajan tulee olla saavutettavissa ja lähellä, jotta koskettaminen 

puolin tai toisin on mahdollista. 

 

Lähellä oleva ja saavutettava opettaja voi ohjata opetusta sanattomien viestien 

avulla kosketusta hyödyntäen. Heinonen, Karvonen ja Tainio (2020) tunnistivat 

käsi-olkapäälle-kosketuksissa opettajan pedagogista toimintaa, jonka tarkoituk-

sena on ohjata opiskelijan työskentelyn aikana huomiota tulevaan ohjeistukseen 

ja siten mahdollistaa keskeytyksetön työskentely ilman puheen tuomaa keskey-

tystä oppilaiden huomiossa (Heinonen ym. 2020). Kosketus voi tukea myös tark-

kaavuutta. Routarinne ym. (2020) tutkivat kosketusta pedagogisesti merkityksel-

lisen jaetun tarkkaavaisuuden (joint attention) saavuttamiseksi niin opettajan kos-

ketuksella oppilaaseen kuin oppilaan kosketuksella opettajaan. He määrittelevät 

tuntoaistiin perustuvan pedagogisen työn (haptic pedagogical work) kosketuksen 

käytänteiksi, jotka suuntautuvat opettamiseen ja työskentelyyn akateemisen si-

sällön parissa (vrt. Lahtinen 2008). Kosketukset toimivat erittäin selkeästi osoitet-

taessa tarvetta keskittymisen suuntaamiseen opetettavaan asiaan tai rauhoittu-

miseen, eikä silloin välttämättä ole tarvetta sanalliseen ohjaukseen. Kosketukset 

tuotettiin kehon neutraaleihin osiin, kuten esimerkiksi kyynär- tai olkapää (Routa-

rinne yms. 2020). Sutela (2022) käyttää käsitettä kasvatuksellinen kosketus ku-

vaamaan kasvatuksellisessa tilanteessa käytettävää elettä, joka tukee muuta sa-

nallista tai sanatonta viestintää. Kasvatuksellinen kosketus on kahden samanai-

kaisesti kokevan kehon välistä kommunikaatiota ja sen pohja on ammatillisessa 

osaamisessa ja oppilaantuntemuksessa (Sutela 2022, 98). 

 

Näen tärkeäksi tarkastella kosketusta myös turvataitojen näkökulmasta. Tutki-

musten mukaan luokan kulttuuria tulee rakentaa psyykkinen, fyysinen ja sosiaa-

linen turvallisuus edellä (ks.esim.Antila 2021). Kosketuksen osalta nostan tarkas-

teluun erityisesti näkyvän käyttäytymisen muodon: fyysisen turvallisuuden ja sen 

vaatimat turvataidot. Lindforsin (2012) mukaan turvallisuus ja oppilaan kokema 

turvallisuuden tunne ovat tärkeitä hyvän oppimisympäristön tunnusmerkkejä. 

Koulujen turvallisuuskulttuuri, johon koskettaminenkin linkittyy, jäsentyy yksilön 
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käsityksinä, arvoina, asenteina ja rooleina. Koulun institutionaalisuus jäsentää 

turvallisuutta myös organisaation sääntöinä, normeina, vuorovaikutuksena, ilma-

piirinä ja toimintamalleina. Oppimisympäristöön kuuluu fyysisen turvallisuuden li-

säksi psyykkinen ja sosiaalinen turvallisuus, jotka muodostuvat oppilaiden ja 

opettajien välisessä vuorovaikutuksessa. Turvallisen oppimisympäristön perus-

edellytys on vuorovaikutus yhdessä kannustavan ilmapiirin kanssa. (Lindfors 

2012,12,17). Koulu- ja luokkayhteisöjen kiinteys ja sosiaaliset suhteet niin mui-

den oppilaiden kuin koulun henkilökunnan kanssa muodostavat jokapäiväisen 

sosio-emotionaalisen ilmapiirin, jossa koulua käydään.  (Virta ym. 2012, 124) 

Tunne- ja turvataitojen näkökulmasta tulee muistaa oppilaan oikeudet omaan 

koskemattomuuteen. Aikuisten tulee myös suojella lapsia kaikelta väkivallalta ja 

kaltoinkohtelulta. Lisäksi oppilaita tulisi tukea pääsemään osallisiksi tiedoista ja 

hankkimaan taitoja, joiden avulla he pystyvät tekemään hyvinvointiaan edistäviä 

ja koskemattomuuttaan suojaavia valintoja elämässään (Lajunen ym. 2015,12). 

Jokaisella on oikeus päättää omasta kehostaan ja opettaja voi tukea taidon op-

pimista. Oppilaiden kanssa voi yhdessä sopia kosketuksen säännöistä ja liikun-

tatunnilla avustamiseenkin voi kysyä oppilaalta luvan. Näin toimimalla opettaja 

vahvistaa arjessa toistuvasti oppilaan oikeutta oman kehonsa rajoihin.  
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3.   Erityisopetus Suomessa  
 
  
Tässä luvussa esittelen lyhyesti erityisopetusta Suomessa siltä osin, kuin se tut-

kimukseni näkökulmasta on tarpeellista. Avaan tutkimuksen haastatteluissa käy-

tettäviä erityisopetuksen käsitteitä ja kuvailen lyhyesti erityisopetuksen toteutta-

misen tapoja. Luvun lopussa käsittelen vielä erityisopettajan työnkuvaa ja sen 

vaatimaa ammatillista osaamista.  

 

3.1 Erityisopetuksen järjestäminen Suomessa  

 

Erityisopetus Suomessa on ollut voimallisten muutosten kourissa 1990-luvun lo-

pulta näihin päiviin saakka. Erityisopetuksen arjen näkökulmasta vuonna 2011 

voimaan tulleessa perusopetuslain muutoksessa merkittävää oli koulunkäynnin 

tuen muuttaminen aiemmasta kaksijakoisesta järjestelmästä nykyiseen kolmipor-

taiseen tukeen (Jahnukainen 2015, 7). Muutoksen myötä oppilaalla oli oikeus 

saada tarvitsemansa opiskelun tuki tarvelähtöisesti (Hautamäki & Hilasvuori 

2015, 21). Murros on näkynyt myös tarpeena vähentää erityisluokkapaikkoja. 

Teoreettisena oletuksena oli, että jokaisen oppilaan kasvun ja kehityksen kan-

nalta parasta olisi saada opiskella yhdessä ikäluokkansa kanssa. Oppilaan kyvyt 

ja tarpeet tai terveydestä johtuvat erityistarpeet eivät saaneet olla esteenä. Oppi-

laita siirrettiin yleisopetuksen luokkiin, ja opettajat jätettiin yksin jopa sellaisten 

oppilaiden kanssa, joita varten aikaisemmin erityisluokassa oli heitä tukemassa 

ja opettamassa oma ammattikuntansa: erityisopettajat ja kulunkäynninohjaajat. 

Vaikka tilanne on nyt parantunut, koulujen resurssipulan vuoksi oppilaat jäävät 

usein edelleen ilman tarvitsemaansa tukea, jolloin järjestely loukkaa erityislasten 

perustuslaillisia oikeuksia (Leipälä 2021,3).  

 

Erityisopetuksessa korostuu yksilöllinen tuki ja oppilaantuntemus. Erityisopetus 

muodostaa yhdessä oppilaan tarvitseman perusopetuslaissa säädetyn tuen 

kanssa erityisen tuen. Käytettävissä on tarpeen mukaan kaikki perusopetuslain 

mukaiset tukimuodot, ja erityistä tukea järjestetään joko yleisen tai pidennetyn 

oppivelvollisuuden piirissä. Oppilas voi tällöin opiskella joko oppiaineittain tai toi-

minta-alueittaisten tavoitteiden mukaan. Oppiaineittain opiskellessa tavoitteet 

voivat olla yksilölliset tai yleiset (Pops 2014, 65–66).  Opetus voidaan järjestää 
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toiminta-alueittain, jos todetaan, ettei oppilas pysty opiskelemaan oppiaineitten 

sisältöjä yksilöllistettynäkään.  Toiminta-alueet ovat kognitiiviset taidot, kieli ja 

kommunikaatio, sosiaaliset taidot, motoriset taidot ja päivittäisten toimintojen tai-

dot (Opetushallitus 2021).  

 

Oppimisen kolmiportaisen tuen muodostavat yleinen tuki, tehostettu tuki ja erityi-

nen tuki, joista oppilas voi saada yhdentasoista tukea kerrallaan.  Oppimisen ja 

koulunkäynnin tuki on joustavaa ja muuttuvaa tarpeen mukaan sekä pyrkii vas-

taamaan oppilaan tarpeisiin yksilöllisesti. Yleinen tuki on matalin tuen taso ja se 

on ensimmäinen keino vastata oppilaan tuen tarpeisiin. Keinoina ovat yksittäiset 

pedagogiset ratkaisut sekä ohjaus- ja tukitoimet mahdollisimman varhaisessa 

vaiheessa. Yleistä tukea kuuluu antaa heti, kun tuen tarve tunnistetaan. Tehos- 

tettua tukea saa oppilas, joka tarvitsee säännöllistä tukea oppimiseensa ja kou-

lunkäyntiinsä tai samanaikaisesti useampaa eri tukimuotoa. Tällaisia tukimuotoja 

voivat olla esimerkiksi osa-aikainen erityisopetus ja opintojen yksilöllisempi oh-

jaus. Kolmion terävin kärki tuen muodoista on erityinen tuki, jota annetaan oppi- 

laille, joiden kasvun, kehityksen tai oppimisen haasteisiin yleinen tuki, tehostettu 

ja niiden myötä yleisopetus ei pysty vastaamaan. Tavoitteena on tukea oppilasta 

tavoitteellisesti ja suunnitelmallisesti niin, että hän voi suorittaa oppivelvollisuu-

tensa. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja perusopetuslain määrittele- 

mästä muusta tuesta (Pops 2014, 61,63,65).  Pitäydyn tässä tutkimuksessa eri-

tyisopetukseen ja erityisopettajien työnkuvaan luokkamuotoisessa erityisopetuk-

sessa.  

 

Kuvio 1. Kolmiportainen tuki 
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Erityistä tukea saavalle oppilaalle kirjataan oppimisen tavoitteet Henkilökohtai-

seen opetuksen järjestämiseen koskevaan suunnitelmaan (Hojks) kirjataan myös 

muut laissa tarkoitetut tukimuodot: tulkitsemis- ja avustajapalvelut sekä erityiset 

apuvälineet (Opetushallitus; koulutus ja tutkinnot). Vaativan erityistä tukea kou-

lunkäyntiinsä ja oppimiseensa tarvitsevat oppilaat voivat opiskella fyysisesti mo-

nenlaisissa ympäristöissä. Käypähoitosuositusten mukaan opetuksen järjestämi-

sestä vastaavat ympäristöt voivat olla sairaalassa, laitoksissa, kunnallisissa tai 

yksityisissä erityiskouluissa, integroituneena osan ajasta erityisryhmässä tai ko-

konaan erityisryhmässä (Käypähoito).  

 

3.2 Erityisopettajan työnkuvasta 

 

Tässä tutkimuksessa haastateltavat opettajat työskentelivät erityisoppilaiden 

kanssa koulussa. Viiden haastateltavan nykyinen työnkuva osoitti erityisopetuk-

sen kentän moninaisuuden. Yksi opettajista työskenteli haastattelun ajankohtana 

neljäs- ja viidesluokkalaisten parissa joustavin opetusjärjestelyin. Yhdellä opetta-

jista oli kolmasluokkalaisista koostuva 9 oppilaan erityisluokka, joista oppilaita in-

tegroitui yleisopetukseen ja sieltä taas kyseiseen luokkaan. Yksi opettajista teki 

yhteistyötä kolmannen luokan kanssa luokanopettaja työparina. Hänellä oli luo-

kassa omat viisi erityistä tukea tarvitsevaa oppilasta, joiden erityisopetuksen huo-

mioiminen oli hänen vastuullaan ja yhdellä opettajalla oli haastattelun ajankoh-

tana toiminta-alueittain opiskelevien pienryhmä. Yksi opettajista oli juuri saatellut 

pienluokkansa ensimmäisestä kuudenteen luokkaan ja opetti haastattelun het-

kellä ensimmäistä luokkaa. 

 

Erityisopettajan työnkuvan moninaisuus näyttäytyy tässä tutkimuksessa haasta-

teltujen opettajien työhistoriassa. Jonkinlaisen peruskäsityksen saamiseksi työn-

kuvaa voisi jakaa perusmalliin opetuksen organisointitavan mukaan. Opetusta voi 

tarkastella osa-aikaisen erityisopetuksena tai täysiaikaisena erityisopetuksena. 

Osa-aikaisessa erityisopetuksessa oppilaan saama opetuksen tuki on tavallista 

intensiivisempää osan koulupäivästä tai - viikosta. Tuki voi olla suoraan erityis-

opettajan antamaa tai välillistä muun henkilökunnan antamaa mutta erityisopet-

tajan tukemaa (Lahtinen 2015, 182–183). Erityisopettajan työkuvaan kuuluu 

laaja-alaisen erityisopetuksen antaminen. Se tarkoittaa osa-aikaista 
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erityisopetusta, jolloin oppilaat opiskelevat omissa yleisopetuksen luokissaan ja 

saavat erityisopetusta oppimis- ja/tai sopeutumisvaikeuksien vuoksi (Helsingin 

yliopiston Käyttäytymistieteellinen tiedekunta). Osa-aikaisuus liittyy siis oppilaa-

seen, mutta erityisopettajan työ on kokopäivätyötä, joka kohdistuu kouluyhtei-

söön tai oppilaiden parissa tehtävään työhön (Lahtinen 2015,182–183). 

 

Täysiaikainen erityisopetus tapahtuu yleensä erillisessä ryhmässä tai luokassa.  

(Emt.182–183). Erityisopettajan työ ei siis rajaudu vain erityisoppilaiden kanssa 

työskentelyyn, vaan oppilaalla on oikeus erityisopettajan tukeen jokaisella tuen 

portaalla. (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 1287/2013). Erityisopettajien työnkuvat 

vaihtelevat ohjauksellisesta työotteesta oman luokan kanssa työskentelyyn. Pe-

rusopetuksen opetussuunnitelman mukaan kunnat voivat itse määritellä tavat ja 

käytänteet, joilla he erityistä tukea järjestävät (Pops 2014, 75). 

 

Lahtinen (2015) kuvailee erityisopettajan ammattia avoimen profession tai uus-

profession tuntomerkkien kautta. Erityisopettaja tarvitsee työssä kykyä selviytyä 

monista ristiriitaisista ja nopeasti muuttuvista odotuksista. Haasteisiin vastaami-

nen ja ongelmien ratkaiseminen vaativat yleensä vaikuttamista oppilaiden oppi-

misympäristössä oleviin erilaisiin tekijöihin, mikä voi vaatia lisäkoulutusta, orga-

nisaatio - tai asennemuutoksia (Lahtinen 2015, 175–176). Työn keskeinen piirre 

on laajeneva kehä yhteistyökumppaneita: huoltajat, terapeutit, muuta koulun 

opettajat ja erityisopetuksesta hallinnollisesti päättävät tahot. 

 

Erityisopetusta on pätevä antamaan henkilö, joka on suorittanut ylemmän kor-

keakoulututkinnon lisäksi erilliset erityisopettajan opinnot tai erityisopettajan kou-

lutuksen sekä monialaiset opinnot. Lisäksi kelpoinen tehtävään on aineenopet-

taja, joka on suorittanut sekä erilliset erityisopettajan opinnot että monialaiset 

opinnot. Kehitysvammaisille erityisopetusta on kelpoinen antamaan henkilö, joka 

on suorittanut soveltuvan korkeakoulututkinnon ja erityisopettajan erilliset opinnot 

(Asetus opetustoimen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista). Erityisopettajaksi 

voi valmistua eri opintopolkuja pitkin ja lisäksi koulutusvaatimukset eriävät jonkin 

verran opetettavien oppilaiden mukaan. Laaja-alaisen erityisopettajan, erityisluo-

kanopettajan ja kehitysvammaisia oppilaita opettavan kelpoisuuksissa on eroja.  
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Tutkimusten perusteella on todennäköistä, että erityisopettajan ammatti on tule-

vaisuudessakin muutoksessa. Nykyinen inkluusion malli on sellaisenaan katsottu 

riittämättömäksi ja jopa erityisoppilaiden oikeuksien vastaiseksi (Leipälä 2021). 

Erityisen tuen pienluokkien rinnalle voisi nousta alati yleistyvä yhteisopettajuus, 

jossa erityisopettaja ja luokanopettaja toimisivat työparina. Rytinen, Pullinen & 

Takala (2012) kuvailevat eri yhteisopettajuuden muotoja, joista tiimiopettamisen 

malli voisi olla tulevaisuutta myös erityisopetuksessa. Siinä vähintään kaksi opet-

tajaa suunnittelee, toteuttaa ja arvioi opetusta yhdessä. Olennaisen piirteenä on 

yhteinen vastuu opetukseen ja oppilaisiin liittyvissä asioissa sekä joustavuus 

opettajien vuoropuhelussa tunnin aikana (Rytinen ym. 2012, 339, 342). 

 

Lahtinen (2015) korostaa, että erityisopetuksen vaikuttavuus perustuu pitkälti eri-

tyisopettajan tiedoista, taidoista, asenteesta, kiinnostuksesta ja sitoutumisesta 

tehtävään. Ammattiosaamisen ytimeen kuuluvia tietoja ja taitoja hän kuvailee yh-

dysvaltalaisen alan järjestön CEC:n (Council for Exeptional Children) vuonna 

2009 julkaistujen tieto- ja taitonormien mukaisesti. Opettajan tulee ymmärtää eri-

tyiskasvatuksen perustaa. Erityiskasvatus on tieteenalana jatkuvasti kehittyvä ja 

muuttuva ja se perustuu tieteeseen ja lakeihin. Erityisopettajan tulee ymmärtää 

ihmisenä kehittymisen lainalaisuuksia ja niiden variaatiota arvostaen jokaisen op-

pilaan ainutlaatuisuutta. Lisäksi hänen tulee ymmärtää yksilöllisiä oppimisen 

eroja sekä niiden taustalla olevia syitä. Erityisopettajan tulee hallita opetusstrate-

gioita, joiden avulla hän voi perustellusti valita, soveltaa ja käyttää opetussuunni-

telmien toteuttamisessa ja oppimisympäristöjen muokkaamisessa. Hänen tulee 

pystyä luomaan oppimisympäristöjä, jotka edistävät oppilaiden turvallisuutta ja 

kokonaisvaltaista hyvinvointia. Kielen kehityksen tyypilliset ja poikkeavat piirteet 

tulee myös ymmärtää. Lisäksi hänellä on oltava valmiuksia suunnitella yksilöllisiä 

opetussuunnitelmia, hyödyntää erilaisia arviointimenetelmiä ja tunnettava sekä 

juridiset että eettiset periaatteet, jotka arviointiin liittyvät. Erityisopettajalla tulee 

olla kyky toimia monissa rooleissa ja kompleksisissa tilanteissa sekä tehdä jatku-

vaa ja tehokasta yhteistyötä eri tahojen kanssa (Lahtinen 2015, 193–194). 
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4.   Tutkimustehtävä ja tutkimuskysymykset 
 

Tutkimus on kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus, jossa korostuu ymmärtävä 

ote. Ymmärtäminen ihmistä tutkivien tieteiden metodina on eläytymistä siihen ti-

lanteeseen, jossa tutkimuskohteet toimivat (Tuomi & Sarajärvi 2002, 33). Laadul-

lisessa tutkimuksessa pyritään ymmärtämään tutkimuksessa tarkasteltavaa il-

miötä tutkimuksen kohteena olevien henkilöiden näkökulmasta (Juuti & Puusa 

2020, 9). Tässä tutkimuksessa perehdytään kosketukseen ilmiönä nimenomaan 

opettajan näkemysten ja kokemusten kautta. Tutkimuksen tehtävänä on kuvata 

ja analysoida kosketusta erityisopettajan tiedostettuna toimintana, siten kuin se 

heidän kuvaamanaan toteutuu. Aineistona on erityisopettajien haastatteluja, joi-

den keskeisenä aiheena oli kosketuksen merkitys koulussa ja koulutyössä.  

  

Tämän tutkimuksen tutkimuskysymykset ovat: 

 

1. Miten erityisopettajat kuvaavat ja merkityksellistävät kosketusta 

oman työnsä osana? 

2. Millaisia kosketukseen liittyviä tulkintakehyksiä ja diskursseja eri-

tyisopettajat haastatteluissaan rakentavat? 

 

Tutkimuskysymyksiin etsitään vastauksia Koskettava koulu - hankkeen valmiista 

erityisopettajien vastaamasta haastatteluaineistosta. Tarkastelun tavoitteena on 

tuoda näkyviin moniulotteisesti kosketuksen ilmiötä opettajan arjessa. Tutkimuk-

sessa korostuu erityisopettajan näkökulma haastatteluissa näkyvien erontekojen 

vuoksi. 
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5.  Tutkimuksen toteutus 
 

Tässä luvussa kuvailen tutkimukseni toteuttamista. Aluksi esittelen tutkimukseni 

haastatteluaineistoa (5.1), tutkimuksessani käyttämiäni sisällön – ja diskurssiana-

lyysiä tutkimusmetodeina (5.2) sekä analyysissä hyödyntämiäni kehyksiä sekä 

diskursseja (5.3).  

 

5.1 Aineisto  

 

Tutkimukseni aineisto on Koskettava koulu- hankkeen erityisopettajien teema-

haastattelut, jotka oli valmiiksi litteroitu.  Rajasin yhden haastatteluista pois, 

koska se painottui yläkoulun puolelle eikä näin ollen sopinut alakouluun painottu-

van tutkimukseni aineistoksi. Teemahaastattelu lähtee siitä olettamuksesta, että 

kaikkia yksilön ajatusrakennelmia, kokemuksia ja uskomuksia voidaan kyseisellä 

menetelmällä tutkia. Menetelmä korostaa tutkittavien subjektiivisia käsityksiä asi-

oista. Teemahaastattelun metodisiin ominaisuuksiin kuuluu se, että osa haastat-

telun lähtökohdista on ennalta päätetty. Näin toimien haastattelija kykenee oh-

jaamaan haastattelua ilman, että hän kontrolloi sitä kokonaan (Puusa 2020, 112). 

Haastattelut etenivät teemallisesti hyvin samojen ilmiöiden ympärillä toistaen sa-

maa rakennetta selkeästi etenevänä keskusteluna. Jo ensimmäisellä lukukerralla 

havaitsin, että haastatteluista nousi esiin kosketus ilmiönä eri näkökulmista.  

 

Haastattelun etuna tiedonhankintamenetelmänä voi pitää joustavuutta esimer-

kiksi kyselylomakkeeseen nähden. Haastattelija voi esittää kysymykset siinä jär-

jestyksessä kuin hän katsoo aiheelliseksi. Tärkeintä haastattelussa on saada 

mahdollisimman paljon tietoa tarkasteltavasta asiasta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 

73). Menetelmänä haastattelu on ajattelun ja tietoisuuden sisältöihin kohdistuva, 

ja sen tavoitteena on kerätä sellainen aineisto, jonka avulla on mahdollista tehdä 

tutkittavaa ilmiötä koskevia luotettavia päätelmiä. Parhaimmillaan haastattelun 

avulla tutkija pääsee välillisesti kiinni tutkittavien ajatuksiin. On kuitenkin syytä 

huomioida, että laadullisessa tutkimuksessa tutkijan tehtävänä on tulkita toisten 

tekemiä tulkintoja. Haastattelun avulla kerätty aineisto on haastateltavien subjek-

tiivinen tulkinta kyseisestä aiheesta (Puusa 2020, 103). Tämäkin aineisto on 

syytä tulkita tiedostaen, että se peilaa erityisopettajien kokemuksia kosketuk-

sesta koulun kontekstissa. 
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Aineistoa rajattiin koskemaan kosketusta opettajan itsensä tuottamana tai koske-

tusta vastaanottavana henkilönä. Tässä aineistossa rajaaminen tehtiin ensim-

mäisen lukukerran jälkeen, jolloin aineisto jo itsessään määritteli sen, mitä lähde-

tään tarkemmin tutkimaan. Ruusuvuori ym. (2010) korostavat, että aineistosta ei 

itsessään nouse mitään vaan tutkimuskysymykset sekä tutkijan lukemisen tapa, 

tulkinta ja valinnat ohjaavat ja jäsentävät aineiston käsittelyä. Aineisto ei vastaa 

ilman kysymyksiä, mutta se voi kyllä kertoa, mitä siltä kannattaa kysyä (Ruusu-

vuori ym. 2010, 15). 

 

Päädyin tarkastelemaan haastatteluja jokaisen erityisopettajan näkökulmasta 

heidän yhteisiä ja eriäviä näkemyksiä kunnioittaen. Nimesin tutkimukseen vas-

tanneet opettajat pseudonyymein.  Lisäksi kirjasin ylös heidän sukupuolensa, iän 

ja tiedossa olevan koulutuksen, mitkä ovat näkyvillä kuviossa 2.  

 

 
Kuvio 2. Opettajien pseudonyymit. 
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5.2 Tutkimuksen metodit 

Aineiston analyysin ensimetreillä hyödynsin menetelmänä sisällönanalyysiä, 

jonka käyttöä Tuomi & Sarajärvi (2009) suosittelevat silloin, kun kiinnostuksen 

kohteena on nimenomaan kieli kommunikaation välineenä sen sisältöineen. Si-

sällön analyysi tarkastelee kommunikaatiota ”todellisuuden kuvana” (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 46–47).  Erityisopettajien haastatteluista sain sisällönanalyysin 

avulla erotettua muusta litteraatista lauseet ja virkkeet, joissa opettaja kuvailee 

kosketusta saavana tai toteuttavana koskettajana tai kosketuksen vastaanotta-

jana. Lisäksi rajasin tutkimani kosketusmaininnat opettajan näkökulmaan, millä 

tarkoitan sitä, että rajasin pois esimerkiksi oppilaiden väliset kosketukset.  Tässä 

vaiheessa analysoitavaksi rajautuivat virkkeet eli tutkimusyksiköt, joissa eri opet-

tajat oli värikoodattu omalla värillään jatkoanalyysin helpottamiseksi. Jatkotarkas-

teluun nousi lopulta 105 tutkimusyksikköä. 

 

Salo (2015) kritisoi sisällönanalyysia laadullisen tutkimuksen liian suosittuna me-

todina. Sisällönanalyysia saatetaan käyttää hänen mielestään tutkimusmetodina, 

jossa “[h]avainnot kaadetaan laariin ja kun alkaa olla täyttä, laarit esitellään ana-

lyysin tuloksina” (Salo 2015, s. 166). Tällainen kategorisointi itsessään ei kuiten-

kaan tue laadullisen tutkimuksen ideaa, jonka tehtävänä on löytää aineistosta 

“jotakin uutta ja ennen havaitsematonta, uusia jäsennyksiä ja käsitteellistyksiä, 

ennen kuvailemattomia tapoja ymmärtää inhimillisiä todellisuuksia” (Salo, 2015, 

s. 171). Sisällönanalyysin voisikin nähdä ennemmin toimivan hyvin apuvälineenä 

tutkimuksessa luokittelun ja koodaamisen kanssa. Tässä tutkimuksessa sisällön- 

analyysi toimii keinona jäsentää aineistoa tutkittavaan muotoon. Ruusuvuori ym. 

(2010) korostavat, että tämänkaltaisen luokittelun tärkeä lähtökohta on sopivan 

havaintoyksikön valinta. On olennaista tiedostaa mitä aineistosta koodaa ja poh-

tia, mihin liittyviksi tutkittavat ilmiöt ymmärretään (Ruusuvuori 2010, 20–21). 

Tässä tutkimuksessa sisällön analyysin avulla koodaamisessa olennaista oli löy-

tää virkkeet, joissa opettaja on toimijana kosketuksessa, joko tuottamassa tai 

vastaanottamassa sitä. Tutkittavat ilmiöt nähdään näkökulmia kosketuksesta 

koulussa erityisopettajan itsensä kuvailemana. Opettajan ääni tuodaan näkyväksi 

suorilla lainauksilla, jolloin myös teoriaan peilaava analyysi on lukijan 
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arvioitavissa. Opettajien todellisuutta peilaavia vastauksia käsitellään jatkossa 

diskurssianalyysiä hyödyntäen. 

 

Diskurssianalyyttinen ajattelu pohjautuu ajatukseen kielestä todellisuuden raken-

tajana. Tavoitteena on analysoida sitä, miten sosiaalista todellisuutta luodaan ja 

tuotetaan sosiaalisissa käytänteissä. Diskurssin käsite määritellään merkityssuh-

teiden jäsentelyksi, joka rakentuu koulun sosiaalisissa käytänteissä ja luo sa-

malla sosiaalista todellisuutta. Tämän tutkimuksen tavoitteena on tarkastella 

opettajien tuottamaa puhetta kosketuksen käyttämisestä koulun muuttuvissa so-

siaalisissa tilanteissa (Jokinen, Juhila & Suominen 2015, 17,34–35). 

 

Sisällönanalyysin avulla löydetyt tutkimusyksiköt jaoteltiin niiden sisältäminen 

teemojen mukaan tarkastellen niiden yhteneväisyyksiä ja eroja. Käytännössä jo-

kainen yksikkö luokiteltiin siinä yleispiirteenä näkyvän teeman mukaisesti. Näin 

muodostuivat teemat, jotka pitivät sisällään kosketusta arkisena toimintana, vaa-

ran ja vuorovaikutuksen näkökulmasta ja korostivat opettajan oppilaantuntemuk-

sen merkitystä kosketuksen toteuttamisessa. Näistä teemoista rakentuivat ke-

hykset, joiden läpi tutkimusyksiköitä tarkasteltiin muodostaen niistä myös koko-

naisuuksia. Tavoitteena oli hahmottaa kosketukseen liittyviä ulottuvuuksia eri nä-

kökulmista. Diskurssianalyyttinen puoli nousee esille painotettaessa, että juuri 

valittu kehys muodostaa (konstituoi) tilanteen siksi mikä se on (Luukka 2000, 

181). Valittu kehys muodostaa todellisuutta ollen samalla keino sen havainnoimi-

seen ja tulkitsemiseen.  Tarkastelun kohteena on kielenkäyttö kontekstissaan, 

mutta diskurssia analysoidaan sosiaalisten ja käytänteiden näkökulmasta (Pieti-

käinen 2000, 192). Tutkijana olen tietoinen siitä, että opettajat puhuvat kosketuk-

sesta osana kouluyhteisöä, jolloin puhetta tuotetaan sekä koulun institutionaali-

sesta kehyksestä käsin että oletettavasti myös sopivuuden näkökulmasta.  

 

Tutkimustehtävä voi sanella sen, millaisten menetelmien avulla tutkija saa par-

haiten vastauksia tutkimuskysymyksiinsä. Saamassa tutkimuksessa voi tarpeen 

mukaan yhdistellä perustellusti erilaisia metodeja ilmiön esille tuomiseksi. Tutki-

jan on kuitenkin kyettävä esittelemään omat taustasitoumuksensa, koska ne raa-

mittavat sen, miten hän tuloksensa raportoi ja tulkitsee (Syrjäläinen ym.2007: 7–

8).   
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5.3 Analyysi: diskurssit ja kehykset 

 

Tutkimusyksiköiden luokittelun avulla muodostuneista teemoista rakentui neljä 

erilaista tulkintakehystä kosketuksesta koulun arjessa (kts. Peräkylä 1990). Ta-

voitteena oli tutkia erityisopettajien kosketusmainintoja neljän erilaisen kehyksen 

kautta. Näin oli mahdollista tarkastella kosketusta koulun arjessa erilaisista nä-

kökulmista. Peräkylä (1990) korostaa, että kukin kehys virittää oman todellisuu-

tensa. Kehysanalyysin avulla on mahdollista huomata, että eri tilanteissa omak-

summe erilaisia toiminta- ja ajatusmalleja. (Peräkylä 1990, 17,19, 23).  

 

Kehyksiä muodostui tutkimuksessani neljä, jotka kuvaavat aineistosta esiin nou-

sevia kosketuksen muotoja eri näkökulmista. Nimesin kehykset yksinkertaisesti: 

Arjen kehys (6.1), Oppilaantuntemuksen kehys (6.2), Vaaran kehys (6.3) ja Vuo-

rovaikutuksen kehys (6.4). Esimerkiksi Arjen kehyksessä kosketusta ilmiönä tul-

kitaan arkisena ja tavanomaisena kun taas Vaaran kehys kuvailee nimensä mu-

kaisesti kosketusta uhkana tai riskinä koulussa.   

 

Käytännön tasolla tutkimusyksiköt olivat tulkintakehysten tunnistamisen jälkeen 

pöydällä kasoittain omissa ”kehys”-pinoissaan. Niitä tarkastellessani havaitsin 

pystyväni teemoittelemaan kussakin kehyksessä itsessään opettajien puheissa 

toistuvia kosketuksen muotoja diskursseiksi, puhetavoiksi, jotka omalta osaltaan 

rakentavat moninaista kuvaa kosketuksesta. Esimerkiksi Arjen kehyksessä oh-

jaamisen diskurssin tarkastelu luo kuvaa ohjaamalla koskettamisesta arkipäiväi-

senä ja luonnollisena toimintatapana. Tässä tutkimuksessa diskurssit näyttäyty-

vät sosiaalisen toiminnan muotona tietyssä yhteisössä ja tilanteessa (Luukka 

2000,143). Yhteisönä toimii koulumaailma ja tilanteina ovat toiminta luokkahuo-

neissa, opetustilanteissa ja koulun käytävillä. Kielenkäytön kontekstit ovat sidok-

sissa niihin yhteisöihin, joissa kieltä käytetään. Diskurssianalyysissä kiinnostuk-

sen kohteena on se, miten kieli toimii merkitysten muodostamisen välineenä, mitä 

kielen avulla luodaan (Emt. 151).  

 

Tulkintakehysten läpi tarkasteluun nousevat diskurssit muodostuivat lopulta 105 

tutkimusyksikön pohjalta, joita esitellään tarkemmin seuraavassa luvussa. Tavoit-

teena on tuoda kosketusta ilmiönä tarkasteltavaksi eri näkökulmista. Mielikuvana 
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voisi toimia maisema, jota eri kehyksistä tarkastelemalla nähdään aina erilaisia 

yksityiskohtia ja kokonaisuuksia. Kuviossa 3.  esittelen tutkimusyksiköiden jakau-

tumisen eri kehyksiin.  

 

 

Kuvio 3. Erityisopettajien haastatteluista tunnistetut tulkintakehykset 

 

 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
  

38 %

30 %

23 %

9 %

Kehykset

Arjen kehys 40 kpl Oppilaantuntemuksen kehys 24 kpl

Vaaran kehys 24 kpl Vuorovaikutuksen kehys 9 kpl
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6.  AINEISTON ANALYYSI JA TULKINTA 
 

Tässä luvussa esittelen tutkimustulokseni. Luku rakentuu niin, että esittelen jo-

kaisen kehyksen ja sen sisältämät diskurssit omina alalukuinaan. Tavoitteenani 

on viedä lukija eri kehysten kautta havainnoimaan kosketukseen liittyvää puhetta 

ja puheen kautta rakentuvaa kosketuksen arkea koulussa.  Esittelen diskurssien 

avulla sitä, miten erityisopettajat kuvaavat kosketusta ja minkälaisia merkityksiä 

he sille antavat oman työnsä osana. Esittelen tutkimuksessani rakentuneet ke-

hykset ja niiden läpi tarkastellut diskurssit teoriatietoa vasten peilaten. Syste-

maattisuus toistuu analyysissa kehysten sisältämien diskurssien jakautumisen 

esittämisessä prosentuaalisesti myös kuvioiden avulla, visuaalisessa muodossa. 

Kyse ei ole kuitenkaan kvantitatiivisesta analyysista, vaan kuvioiden kautta esi-

tellään aineistoa, johon laadullinen analyysi perustuu (Alasuutari 2011, 193).  

 

6.1 Arjen kehys 

 

Arjen kehys oli tulkintani mukaan yksi keskeisimmistä tulkintakehyksistä, joihin 

opettajien kuvaukset asettuivat. Arjen kehykseen liittyi viisi diskurssia: ohjaami-

sen diskurssi, säätelyn diskurssi, kannustamisen diskurssi, lohduttamisen dis-

kurssi ja rutiinien diskurssi. Tutkimusyksiköitä tämän kehyksen läpi tarkasteluun 

nousi kaikkiaan 40 ja niiden jakautuminen näkyy kuviossa 4. Arjen kehys. Tässä 

kehyksessä korostuivat erityisesti ohjaukseen ja säätelyyn liittyvät diskurssit. Oh-

jaaminen painottui tässä kehyksessä ja noin kolmasosa tutkimusyksiköistä liittyi 

joko käyttäytymisen, aistitoimintojen tai keskittymisen säätelyyn. Arjen kehys ra-

kentuu opettajan arkipäiväisistä toiminnoista opetuksen parissa koskettamista 

hyödyntäen. Kosketus kuuluu arkeen, on luonteva osa sitä tai olennaista opetuk-

sen kannalta oppiaineen erityispiirteiden vuoksi.  Marja kuvailee kosketusta sel-

laisena, kuin se sujuvan vuorovaikutuksen näkökulmasta parhaimmillaan on, 

myös rutiineissa: ”Jokapäiväistä ja luontevaa; tervehtiessä, lohduttaessa ja lä-

hestyttäessä”.  
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Kuvio 4. Arjen kehys 

 

6.1.1 Ohjaamisen diskurssi 

 

Arjen kehyksen kautta tarkasteltuna ohjaamiseen liittyviä tutkimusyksikköjä tun-

nistin 15. Niissä korostuvat arkipäiväisyys, toistuvuus ja oppiaineiden vaatimat 

erityispiirteet. Routarinne ym. (2020) tutkivat multimodaalista ohjeiden antamista 

luokkahuonetyöskentelyssä ja havaitsivat ohjaavan kosketuksen hyödyt nimen-

omaan siinä, että kosketuksen kautta annettu ohje keskittää huomion opetetta-

vaan asiaan ilman, että se keskeyttäisi opetuspuhetta.  He korostivat kosketuk-

sen tuottamista kehon neutraaleille alueille kuten esimerkiksi kyynärpäähän, kä-

sivarteen tai hartioille (Routarinne 2020. 21–22). Myös Cekaite (2015) toteaa, 

että opettajat hyödyntävät koulussa kosketusta oppilaiden ohjaukseen. Opettajat 

käyttävät oppilaiden ohjaamiseen yleisemmin sekä kosketusta että sanallista oh-

jausta kuin pelkästään kosketusta ilman sanallista ohjetta. Näin opettaja voi yh-

täaikaisesti ohjata koko luokkaa, kun taas kosketuksen avulla opettaja voi ohjata 

vain yhtä oppilasta. Opettajan ohjaavan kosketuksen onnistumiseen vaikuttaa 

kuitenkin oppilaan oma tahto ja yhteistyöhalukkuus (Cekaite, 2015,171). 

 

 Erityisopettajien haastatteluista jäi puuttumaan Antilan (2021) tutkimuksessaan 

havaitsema kosketuksen muoto, jossa kosketus toimii opettajan keinona saada 

oppilaan huomio. Antilan tutkimus on tehty tämän tutkimuksen tavoin Koskettava 

koulu- hankkeen haastatteluista, mutta haastatellut opettajat olivat 

37 %

35 %

12 %

8 %
8 %

Arjen kehys

 Ohjaaminen 15kpl Säätely 14 kpl Kannustaminen 5 kpl

Rutiinit 3 kpl Lohduttaminen 3 kpl
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luokanopettajia. Yksi opettajista koki kevyen kosketuksen käsivarteen tai olka-

päähän verbaalisen ohjauksen lisäksi auttavan oppilasta suuntaamaan keskitty-

mistä opettajan ohjeistuksen mukaisesti paremmin. Kosketuksen avulla oppilas 

ymmärtää, että ohje on suunnattu juuri hänelle (Antila 2021, 44). 

Haastatteluista ei suoraan löytynyt vastausta miksi tämän kaltaista ohjaamisen 

muotoa koskettamalla ei mainittu. Selitys voi olla niinkin arkinen kuin, että syynä 

voi olla erityisopetuksen pieni luokkakoko, jolloin tarve ohjata sekä koko luokkaa 

että yksittäistä oppilasta yhtä aikaa on vähäisempi. Lisäksi pienluokissa pää-

sääntöisesti työskentelee erityisopettajan työparina yksi tai useampi koulun-

käynninohjaaja, jolloin oppilaan tarkkaavuutta ja keskittymistä ylläpitävät opetta-

jan lisäksi koulunkäynninohjaajat. Ahlholm & Karvonen (2021, 167, 174,176) to-

teavat, että koulunkäynninohjaaja on oppituntien aikana kosketusetäisyydellä 

opettajaan verraten suuremman osan ajasta. He huomasivat, että kosketusten 

lukumäärään vaikutti erityisesti juuri etäisyys oppilaaseen eikä niinkään ammat-

tinimike. Opettajaan verrattuna ohjaajan kosketukset olivat kuitenkin kestoltaan 

pidempiä tai sarjamaisia. 

 

Pirjo mainitsee kysyttäessä kosketuksen hyödyntämisestä arjessaan ohjaamisen 

ensin yleisellä tasolla. Hänen mielestään kosketus kuuluu luontevasti osana ar-

kea: 

”Ohjataan, että menepäs tuohon suuntaan tai istupas tähän, ja sit tuntitilanteessa 

et sen sijaan et mä ohjeistan lasta tai sanon et oo hiljaa, ni on paljon tehokkaam-

paa et mä meen kuljen viereen ja laitan käden hartioille” (Pirjo) 

 

Pirjo ohjaa kosketuksella oppilasta liikkumaan toiveensa mukaisesti ja hyödyntää 

sitä työrauhan saavuttamisessa hartioille koskettamisen avulla. Kyseessä ei kui-

tenkaan ole Antilan (2021) kuvaileman oppilaan huomion saavuttaminen ja oh-

jaaminen opetettavaan sisältöön vaan keino rauhoittaa ilman puhetta. Ohjaami-

sen tavat koskettamalla näyttäytyvät selkeämmin arjen eri siirtymätilanteissa. 

Pirjo kuvailee siirtymää pukemisesta ruokailuun.   

 

”Ruokailuun lähtiessä niin tota hätistelin tyttöjä et lähetääs nyt syömään et puke-

kaas reippaasti, ni otin tota hartiois kiinni et nyt mars matkaan et nyt mennään, 

syömään.” (Pirjo) 
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Kosketuksen muotona edellisessä esimerkissä on hartioista kiinni ottaminen. Ce-

kaite (2010) on nimennyt tämänkaltaisen ohjaavan kosketuksen paimentamiseksi 

(shepherding) tutkiessaan vanhempien kehollisen ohjaamisen muotoja. Hän kiin-

nitti erityisesti huomiota siihen, miten aikuinen muuttamalla samanaikaisesti 

oman kehon ja lapsen kehon asentoja, ohjaa lasta kohti tulevaa toimintaa ja sa-

malla pois jo käynnissä olevasta. Esimerkiksi siirtymätilanteessa leikistä pukemi-

seen vanhempi voi käsien levätessä lapsen hartioilla kehoaan kääntämällä ohjata 

lapsen kehon liikettä toivottuun suuntaan. Kehollinen ohjaaminen on tasapainoi-

lua välittämisen, kurin ja läheisyyden välillä vanhempi-lapsi-suhteessa (Cekaite 

2010, 19,21).  

 

Pirjo kuvailee ohjaamista edelleen oppilaan siirtämisenä paikasta toiseen pai-

mentamisen hengessä ja linkittää mukaan myös muita kosketuksen tehtäviä: 

 

” Ne kaikki ohjaavat et mä ohjaan et istu tonne tai mene nyt tähän --- ne on tie-

dostettuja tietysti ---onhan semmosta paljo semmosta niinku muuta koskettamis-

takin kun vaan et sil on joku tämmönen ohjaava tai rauhottava tai kannustava tai 

joku muu merkitys” 

 

Pirjo tuo esiin luontevalle koskettamiselle myös muita tiedostamiaan muotoja kuin 

arjen kehykseen liittyvät ohjaaminen, kannustaminen ja rauhoittava kosketus. 

Joskus hän saattaa ”ihan vaikka letittää tyttöjen tukkaa” todeten heti perään, että 

vain silloin, jos he tuntevat jo hyvin tai oppilaat sallivat sen. Pirjon puheenvuo-

roissa nousee esiin kosketuksen luontevuus osana arkea ja kosketuksen muoto-

jen muuttuminen oppilaantuntemuksen lisääntymisen myötä. Hän korostaa, että 

on tärkeää tietää, että kosketuksen muoto on hyväksyttävä oppilaan näkökul-

masta. 

 

Ohjaamisen diskurssissa korostuu myös oppiaineissa ohjaaminen. Osin ky-

seessä voi olla haastattelun kysymyksen asettelu, jossa opettajilta kysyttiin, mi-

ten he hyödyntävät kosketusta pedagogisena menetelmänä. Vastausten perus-

teella vaikuttaisi siltä, että pedagogiikkaa rinnastetaan oppiaineiden sisällön opet-

tamiseen. Useammat diskurssit liittyvät käsitöiden ja liikunnan opettamiseen. Esi-

merkiksi Kaisa lähestyy ohjausta liikunnassa ja käsitöissä tarpeesta käsin: 
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”Liikunnassa tarvitaan sitä koskettamista, apua, ihan fyysistä apua tai käsitöissä 

tarvitaan” (Kaisa) 

 

Liikuntatunnit nostaa esiin myös Raili: 

 

”Tai liikuntatunnilla tehdään joku liike, niin sillon saatan ottaan oppilasta kiinni ja 

näyttää hänelle, vaikka et mihin asti jalka pitäis saada nostettua ylös tai jotain 

muuta vastaavaa” (Raili) 

 

Liikuntatunneilla korostuvat kehollisuus, fyysinen aktiivisuus ja yhdessä tekemi-

nen ja opetuksen tulee olla turvallista. Perusopetuksen opetussuunnitelman pe-

rusteiden mukaan oppilaita ohjataan turvalliseen ja eettisesti kestävään toimin-

taan ja oppimisilmapiiriin. Liikunnan opetuksen yhteydessä korostuu yhteistoi-

minnallisuus, kannustava vuorovaikutus ja toisten auttaminen sekä henkinen ja 

fyysinen turvallisuus (Pops 2014, 273, 275). Kosketus ohjaavana toimintana on 

perusteltua juuri fyysisen turvallisuuden näkökulmasta.  

 

Pirjo tuo puheenvuorossaan esiin sen, miten oppiaineen sisälläkin fyysisen oh-

jauksen tavat muuttavat muotoaan oppilaan kasvaessa:  

” Ei nyt enää noitten isojen kanssa, mut silloin---ku ne on ollu pienempiä ni kylhän 

sitte virkkuukoukku on pysyny niiku samassa kädessä, tai yhd-yhdessä tehty ja 

se lapsi on ikäänku sylissä ja--- et sillä tavalla ohjaa, mut ei enää---joku liikunta-

tuntikin niin, aika harvassa mut se on kans taas et pienemmille näytti et miten 

tehään, et autto kuperkeikkaa tuki niskasta ja työs pepusta-- mut ei enää oikestaa 

ku ne on isompia.” (Pirjo) 

Pienet koululaiset tulevat herkemmin kosketetuksi, kun taas isompien oppilaiden 

koskettaminen on harvinaisempaa. Pienempien oppilaiden osalta ohjaaminen 

oppilas sylissä on vielä luontevan oloista, kun taas isompien oppilaiden osalta 

senkaltainen ohjaustyö jää pois. Morriksen (1972) mukaan tarve kosketukselle ei 

kuitenkaan katoa iän myötä. Sen sijaan se osittain muuttaa muotoaan, mutta tar-

vetta ei aina haluta näyttää ja pahimmillaan se jopa tukahdutetaan. Nuorta ei voi 

ehkä enää lähestyä halaamalla, mutta häntä voi taputtaa toverillisesti olkapäähän 

(Morris 1972, 18). 
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Koskettamista voi pitää arkisena työvälineenä. Seuraavissa puheenvuoroissa 

Marja kuvailee   fyysisen ohjaamisen keinoja käden liikkeen ohjaamisesta liikku-

misen tukemiseen.  

 

”Jos mun pitää ohjata tukea kädenliikettä---tai rajata liikettä tai liikesuuntaa tai 

ohjata lapsen liikkumista tai joskus niinku fyysisen asennon ottamista---tämmöstä 

tavallista, joissa koskettaminen on työväline” (Marja) 

 

Koskettaminen on työväline, jota hyödynnetään keinona oppilaan työskentelyn 

tukemisessa. Kädenliikkeen ohjaamisen avulla on mahdollista esimerkiksi ope-

telle kirjaimen kirjoittamista yhdessä aikuisen kanssa silloinkin, kun käsien hie-

nomotoriikka ei sitä muuten mahdollistaisi. Marja tuo esiin liikkumisen turvaami-

sen sekä hienomotoristen taitojen ohjaamisen käden liikkeitä ohjaamalla käsi-

töissä tai käsien asentoa konetyöskentelyssä.  

 

”Täytyy tukea tai auttaa että lapsi uskaltaa mennä tai ettei horjahda tai sit just 

kädenliikkeen, jos se on joku ompelu tai joku muu ni joko käsien kautta tai ihan 

sillai et on lapsi tos---tavallaan niinku edessä sylissä hän istuu tuolilla ja mä oh-

jaan sieltä takaa, vaikka konetyöskentelyy et kuinka sun kannattaa laittaa kädet”. 

(Marja) 

 

Myös Raili kuvailee myös fyysistä ohjaamista konkreettisin esimerkein vastauk-

sessaan siihen, mitä keinoja hän käyttää oppilaiden koskettamiseen. 

 

”No sillon, jos pitää vaikka antaa niinku jonkinlainen malli, vaikka motoriikasta 

oppilaalle, et tehdään, vaikka joitain kirjaimia tai numeroita, niin saattaa olla niin 

että mä oppilaalta kysyn et hei voinko mä ottaa sun kädestä vähän kiinni ja liikut-

taa sitä niin kun näytän sulle sen mallin ihan konkreettisesti et miten se kirjain 

tehdään.” (Raili) 

 

Huomionarvoista tässä opettajan kuvauksessa on se, että silloinkin, kun opetus-

työhön kuuluu koskettaminen opettajalle itselleen luontevana työmenetelmänä, 

oppilaalla tulee edelleen olla oikeus olla ottamatta kosketusta vastaan. Apua tar-

jotessaan voi vielä varmistaa, onko aiottu kosketus oppilaasta sallittu. Samalla 
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opetetaan oman kehon arvoa ja oikeutta rajata sitä, kuka saa koskettaa. (kts. 

Cacciatore & Ingman-Friberg 2019, Lajunen ym. 2015) 

Seuraavat Leenan puheenvuorot nousivat aineiston analyysiin tarkemman tar-

kasteluun niiden sisällön lisäksi niissä käytettävän kielen vuoksi. Leenaa kuvailee 

useimmiten kosketusta hyvin positiivisin kannanottojen kautta ja esimerkiksi Vuo-

rovaikutuksen kehyksessä luottamuksen näkökulmasta positiivisen kierteen 

alulle panevana voimana (kts.6.4.2). Nyt kuitenkin haastattelijan kysyessä kos-

ketuksen hyödyntämisestä nimenomaan pedagogisena välineenä, Leenan tapa 

puhua kosketuksesta muuttuu:   

”Ilmasutaidon tunnillakin voi joutua koskettamaan, liikuntaleikeissäkin se tulee lä-

heisyys ja koskettaminen, sitä pitää sietääkin, sun pitää kestääkin sitä ja itsekin 

olla siinä vähän mallittamassa, et eihän ihan kaikille niinku erityisoppilaille joku 

hippaleikkikään ole ihan luontaista ja se kaverin koskettaminen, saatetaan muu-

ten olla nujuamassa koko ajan ja painimassa, mutta sitten kuitenkaan ei välttä-

mättä hyväksytä sitä tämmöstä sääntöleikin lomassa olevaa kosketusta---sitten 

kun lähetään tekemään enemmän tämmösii tekstiilitöitä, virkkaaminen, neulomi-

nen niin kyllähän sä siinä joudut joskus pedagogisessa mielessäkin vähän niitä 

käsiä ohjaamaan---kun opetellaan ihan tällasia perustaitoja niinkun kirjoittami-

sessa niin niin siinäkin mä saatan joskus, kyllähän siinäkin joutuu koskettamaan, 

oppilaalla kätisyys vaikka vaihtuu niin korjataan yhdessä sitä kynän asen-

toa…” 

Alleviivatut kohdat kuvailevat kosketusta joutumisen ja sietämisen kautta, mikä 

ei taas ei ole yhteneväinen muun Leenan puhetyylin kanssa. Tarkemmin haas-

tattelun litteraattia lukiessa huomaa muutoksen nimenomaan haastattelijan ky-

syessä koskettamisesta pedagogisena välineenä. Leena tarkentaa kysymystä 

vielä: ”Tarkotatko opetustilanteissa?”  Leenan tarkentavan kysymyksen jälkeen 

sävy muuttuu aivan kuin kosketuksen luontevuus osana inhimillistä arkea muut-

tuisi velvoittavaksi ja pakottavaksi pedagogiseksi välineeksi. 

6.1.2 Säätelyn diskurssi 

 

Arjen kehykseen kuuluu myös säätelyn diskurssi. Säätely tarkoittaa tässä tutki-

muksessa opettajan toimintaa, jonka tavoitteena on jollain tavalla säädellä oppi-

laan toimintaa rauhoittaen, ohjaten tai jollain tavalla vireystilaa monitoroiden. 
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Erityisopettajat työskentelevät sellaisten lasten kanssa, jotka tarvitsevat erityistä 

tukea oppimiseensa ja koulunkäyntiinsä. Heillä voi olla esimerkiksi haasteita ais-

titiedon käsittelyssä. Aistitiedon käsittelyn eli sensorisen integraation haasteissa 

lapsella on vaikeutta aistimusten säätelyssä. Lapsi saattaa reagoida tavallisilta 

tuntuviin ärsykkeisiin yliherkästi, heikosti tai aistimushakuisesti. Aistisäätelyon-

gelmissa lapsen ympäristöllä on suuri merkitys lapsen käyttäytymisen jäsentymi-

seen. Häiriö näkyy tavassa reagoida aistimuksiin ja hallita käyttäytymistään sekä 

lisäksi vireystilan, tunteiden ja tarkkaavuuden säätelyssä (Sensorisen integraa-

tion Terapian yhdistys). Aistisäätelyn häiriöitä on arvioitu esiintyvän noin 5–10 % 

väestöstä ja esiintyvyys on suurempaa lapsilla, joilla on kehityksellisiä häiriöitä ja 

neuropsykiatrisia pulmia. Näistä tunnetuimpia ovat autisminkirjon häiriöt ja tark-

kaavuuden tai keskittymisen häiriöt. Häiriö voi vaikeuttaa päivittäisiä toimintoja, 

nukkumista, syömistä, ruokailua, pukeutumista ja siistiksi oppimista oppimisen 

lisäksi (Lasten mielenterveystalo).  

 

Marja kuvailee kosketuksen arkipäiväisyyttä toteamalla sitä tapahtuvan päivittäin. 

Kosketuksen tavoite on rauhoittaa oppilasta olkapäähän suuntautuneella koske-

tuksella: 

 

”Kyllä mä oon ihan tänään koskettanu oppilasta, et mä olen vähän olkapäästä 

ottanut kiinni ja rauhoittanut häntä sillä tavalla. Et varmaan ihan päivittäin kyllä 

kosketan oppilaitani.” (Marja) 

 

Raili kuvailee arkista säätelyä kolme erilaisen esimerkin avulla. Rauhoittamiseen 

voi hyödyntää hierontaa mikä toimii taktiilisena aistimuksena.  

 

”Mulla on myös semmonen tapa et mä saatan oppilasta rauhottaa niin et mä hie-

ron hänen selkäänsä” (Raili) 

 

Laitalainen (2021) on tutkinut pro gradussaan varhaiskasvatuksen opettajien ko-

kemuksia satuhieronnasta. He pitivät kosketusta luontevana osana päivähoidon 

arkea ja kokivat, että hieronnalla voi tukea sosioemotionaalista hyvinvointia ja 

sosioemotionaalisia taitoja. Laitalainen korosti merkityksellisyyttä myös erityispe-

dagogiikan kentälle, koska sosioemotionaaliset haasteet näyttäytyvät 
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voimakkaasti erityistä tukea tarvitsevien lasten parissa (Laitalainen 2021, 5–6). 

Sosioemotionaalisia taitoja voi kuvailla taidoiksi kuulla, ilmaista itseään selkeästi 

ja taidoksi toimia rakentavasti erilaisissa ryhmätilanteissa. Nämä taidot tukevat 

niin oppilaiden kuin opettajienkin psyykkistä hyvinvointia (Kuusela & Lintunen 

2010,119) 

 

Seuraavassa esimerkissä ote olkapäähän voitaisiin tulkita Cekaiten (2015) kuvai-

lemaksi paimentamaksi, mutta kosketuksen tavoite on sanallistettu selkeästi ta-

voitteenaan rauhoittaminen. Raili jarruttaa oppilaan vauhtia ohjaten häntä koske-

tuksen avulla:  

 

”oon ihan tänään koskettanu oppilasta, et mä olen vähän olkapäästä ottanut kiinni 

ja rauhoittanut- - -jos joku on, jos jollain on vaikka vauhtia vähän liikaa, niin sillon 

saattaa et mä vaikka täällä käytävätilanteessa vähän jarrutan sitä vauhtia sillä 

tavalla, että pidän hänestä hetken aikaa kiinni.” (Raili) 

 

Kosketuksen avulla voi säädellä myös sinnikkyyttä työskentelyn jatkamiseen, ku-

ten Railin kolmannessa esimerkissä kuvataan. Tätä esimerkkiä voisi tarkastella 

Arjen kehyksessä myös kannustamisen diskurssissa, mutta tulkitsen sitä sääte-

lyn näkökulmasta juuri ponnistelun tarpeen vuoksi. Opettajan kosketuksen tavoit-

teena on vahvistaa oppilaan toimintaa niin, että hän saa vietyä tehtävänsä pää-

tökseen. Kosketuksen tavoite on siis säädellä oppilaan toimintaa. 

 

”Tsemppaamistilanteet, et jos oppilaalla on selkeästi sellainen pidempi tehtävä, 

että pitää ponnistella, että hän saa sen tehtävän tehtyä niin aika luontevasti mä 

häntä olkapäähän kosketan ja tsemppaan sillä tavalla.” 

(Raili) 

 

Vastauksista muodostuu kuva erityisopetuksen arjesta, jossa kosketus toimii ar-

jen tilanteissa rentouttavana, rauhoittavana, pysäyttävänä ja kannustavana kei-

nona. Kosketus näyttäytyy arjen kehyksissä apuna keskittymisen sekä tarkkaa-

vuuden säätelyyn. Pirjo käyttää kosketusta käyttäytymisen säätelyssä: 

 

”Tuntitilanteessa et sen sijaan et mä ohjeistan lasta tai sanon et oo hiljaa, ni on 

paljon tehokkaampaa et mä kuljen viereen ja laitan käden hartioilla.” (Pirjo) 
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Pirjon puheenvuorossa korostuu opettajan tarkoitus säädellä oppilaan toimintaa 

läheisyytensä ja kosketuksensa avulla. Sajaniemi ym. (2015) määrittelevät toi-

mintaa kanssasäätelyn käsitteen avulla. Se liittyy vahvasti aivojen kehitykseen 

sekä stressivalpastumisen järjestelmään. Toistuva stressivalpastuminen ilman 

aikuisen kanssasäätelyä eli käyttäytymistä säätelevää läsnäoloa vahvistaa lap-

sen taipumusta käyttäytyä reaktiivisesti. Stressivalpastumisen aiheuttama koke-

mus voi lapsen näkökulmasta olla hyvä tai huono, sen emotionaalisen sävyn mer-

kitys on säätelyn näkökulmasta samantekevää. Kun lapsen kyky säädellä omaa 

tunnetilaansa katkeaa, aikuisen kanssasäätely palauttaa hänet yhteyteen toisten 

kanssa. Kanssasäätely on yhteyteen asettautumista toisten kanssa, ja sen kei-

noina voi olla myötätuntoinen huomiointi, rauhoittava ääni, olkapään koskettami-

nen tai selän silittäminen (2015, 38–38, 82–83). Kanssasäätely näkyy myös Lee-

nan vastauksissa aistisäätelyyn liittyen: 

 

”sit jos on oikeen levoton lapsi et mä nään et on tosi vaikee istuu paikallaa nii se 

voi olla ihan semmosta painavaakin kosketusta et laitan sinne selän päälle ja 

vähän painankin sitä vireyttä alas - - -meillähän on niitä painokoiria ja semmosia 

mitä sitten, et käy, vaikka itse kädellä sitä painokokemusta antamassa ja sit voi 

antaa sen painokoiran, mikä rauhoittaa, et pystyy keskittymään:” (Leena) 

 

Leena viittaa kanssasäätelyn lisäksi puheenvuorossaan ilmeisesti oppilaan syvä-

tuntoaistimusten aktivointiin, josta hyötyvät erityisesti autisminkirjon oppilaat, 

joilla esiintyy poikkeavan voimakasta hermoston kuormittumista ja stressitasojen 

nousua aistien ylikuormittuessa (Autismiliitto). On tärkeää huomioida, että aistiyli-

herkkä lapsi tyypillisesti kokee kevyen kosketuksen epämukavana, joten koske-

tuksen olisi hyvä olla napakka (Mutanen 2015, 58). Tällöin painokoiran tasainen 

paino voi toimia rauhoittavana ja sopivan napakkana kosketuksena. 

 

Opettaja voi sanallistaa näkemäänsä tarvetta ennen koskettamista, kuten Kaisa 

toimii kysyessään hieronnasta:  

 

”Tai jos oppilaasta näkee et hän on ylivirittyneessä tilassa niin sitten mä kysyn, 

että haluatko, että hieron?” 
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Pirjo mainitsee koskettamisen erityisesti pienillä alakoululaisilla oppilaan kylläs-

tyessä. Opettaja on läsnä ja lähellä, jolloin hän voi omalla olemuksellaan säädellä 

myös oppilaan käytöstä:  

 

”Siihen liittyy koskettaminen, kädest kiinni pitämine, niiku nätisti tai sitte on ollu 

joskus semmosia pinenmpiä et ne niiku nyplää mun peukaloa tai kättä - - -mut 

yleensä riittää et siin istuu vieressä, se rauhoittaa” (Pirjo) 

 

Tunteiden ja keskittymisen säätelyn lisäksi opettajalla on tarve mallittaa koske-

tuksen avulla arjessa myös voiman säätelyä, kuten Leena toteaa: 

 

”On vaikea ehkä arvioida sitä oman kosketuksen voimaa, kun itsesäätelyssä on 

paljon pulmia et tota en mä tarkottanut, mut sit se on voinutkin olla tosi voimakas 

ja raju se liike, eismerkiksi hippaleikissäkin ihan harjoiteltiin yhden oppilaan kans 

ku sen piti aina tönästä kaveri kumoon - - -ja sit vaan se mallittaminen et se sem-

monen pieni ja kevyt kosketus et kaveri tuntee et sä oot koskettanut ja hän tietää 

et hänestä tuli hippa.” (Leena) 

 

Pirjo kuvailee seuraavassa puheenvuorossa oman työskentelynsä eroja verrat-

tuna koulun aikuisiin. Arkiset kokemukset omassa työssäni vievät tulkintaa ”aikui-

sista” kohti luokanopettajia, joilla koulun juhlatilaisuuksissa on vastuu yksinään 

yli kahdenkymmenen oppilaan ryhmistä. Silloin taas on perusteltua sijoittua niin, 

että näköyhteys kaikkiin säilyy. Pirjo kuitenkin näkee tärkeäksi sijoittua lähelle 

oppilaita, jolloin he ovat kehollisesti saavutettavissa helpommin. Näen puheen 

vuoron kosketuksen avulla säätelyn näkökulmasta ennakoivan toiminnan kautta. 

Opettaja asemoi itsensä lähelle oppilasta tilanteessa, jossa hän tiedostaa oppi-

laan tarpeen keskittymiselle pidempiaikaisesti. 

 

”Mä en ymmärrä minkä takia aikuiset jää sinne salin reunalle seisoo ja pönöttää, 

koska me ollaan ainakin otettu sen mun lähimmän tiimin kans et me istutaan op-

pilaitten kans siellä lattialla, ja sit vielä sijoitutaan silleen kivasti niitten oppilaitten 

viereen jotten me tiedetään, ettei ehkä jaksa kahtakymmentäviittä minuuttii olla 

paikallaan ja hiljaa” (Pirjo) 
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Oppilas voi olla myös välillisesti tai suoraan aloitteen tekijänä opettajan koske-

tukselle arjen eri tilanteissa. Leena kuvailee tilanteita, joissa oppilas pyytää opet-

tajan kosketusta oppitunnilla voidakseen keskittyä työskentelyyn paremmin. 

 

”mulla on ihan sellasia oppilaita, jotka pyytää että pystyy olemaan hiljaan ja pys-

tyy tekemään tehtäviä niin ”rapsuta”, yksikin oppilas on sellanen et mä menen 

hänen luokse ja sit mä saatan ku siinä vieressä istuvaa oppilasta auta siinä teh-

tävässä nii mä saatan toisella kädellä rapsuttaa hänen selkää, juoksuta sormia 

ihan hänen selän päällä ja se auttaa- - -no yks oppilas saunookin ihan et en pysty 

laskemaan - - -et hän ei pysty yksin tekemään ellei siinä koko ajan aikuinen ohjaa, 

et käyään vähän rapsuttamassa ja hän sanookin sen niin, että kaikki kuulee- - -” 

(Leena) 

 

Aloite kosketukselle tulee oppilaalta ja opettaja auttaa kosketuksen avulla tehtä-

vän loppuun saattamisessa tai keskittymisessä. Aikuinen säätelee ja kannattelee 

kosketuksen avulla oppilasta työskentelemään sinnikkäämmin ja samalla raken-

taa turvallista oppimisympäristöä. 

 

6.1.3 Kannustamisen diskurssi 

 

Arjen kehysten kautta tarkasteluun nousi viisi tutkimusyksikköä, joiden yhteiseksi 

diskurssiksi muodostuu kannustaminen. Myös Antilan (2021) tutkimuksessa 

opettajien haastatteluissa kannustaminen nousi tietoisena sanattomana keinona. 

Kosketusta käytettiin esimerkiksi keinona viestiä oppilaalle, että oppilaan toiminta 

ja tekeminen on huomioitu ja se sujuu odotusten mukaisesti (Antila 2021, 51). 

Holm (2018,15, 50) tutki pro gradu -tutkielmassaan Koskettava koulu- videoai-

neistosta sitä, minkälaisissa tilanteissa kuudensien luokkien vuorovaikutuksessa 

tapahtuu koskettamista. Hän havaitsi kannustavaa kosketusta opettajan ja ohjaa-

jan sekä oppilaan välillä Antilan tavoin tilanteissa, joissa oppilaan toiminta oli odo-

tusten mukaista. Kannustavat kosketukset olivat kättely oppitunnin aikana ja ol-

kapäähän taputus. 

 

Kosketus voi toimia kannustamisena tai tsemppauksena, kuten Kaisa toteaa: 
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”Hän on tehny jonku hienon tai hienosti jonkun jutun ni saatetaan esimerkiksi 

jotku läpsyt heittää- - -Tsemppaustilanteessa saatan mennä vierelle ja ihan 

vaikka vähän ottaa kiinni” (Kaisa) 

 

Leena kuvailee kannustamista kehuna kevyenä kosketuksena olkapäälle: 
 
”et kehut ei oo vaan sanoja et ne voi välillä olla sitä et käy vähän rohkasevasti 

taputtaa olkapäälle.” (Leena) 

 

Marja kuvailee tsemppaamista yhdistettynä pidemmän työtehtävän suorittami-

seen. Tässä esimerkissä näen opettajan kannattelevan oppilaan tarkkaavuutta ja 

keskittymistä annettuun työtehtävään kosketuksen avulla nimenomaan kannus-

tamalla.  

 

”Jos mä nyt mietin luokkatilannetta nii varmaan just sellaset tsemppaamistilan-

teet, et jos oppilaalla on selkeesti sellanen pidempi tehtävä niin mä aika luonte-

vasti häntä kosketan olkapäästä ja tsemppaan sillä tavalla” (Marja) 

 

Myös Leena näkee kannustamisen työvälineenä oppilaan jaksamisen tukemi-

sessa erityisesti matematiikan tunnilla: 

 

” Kyl mun mielestä se oppiaine siihen vaikuttaa, onhan se laskemisen tunti ma-

tikan tunti aika raakaa työtähän se on, se on sitä toistoo ja trillaamista et siinä 

tulee sit enemmän semmosta kannustavaa ja rauhoittavaa kosketusta” (Leena) 

 

Matematiikan tuntia kuvaillaan voimakkaasti sanoin ”raakaa työtähän se on” ja 

sen myötä Leena toteaakin juuri matematiikan tunnilla kannustavansa kosketta-

malla oppilaita enemmän. Antilan (2021) tutkimuksessa opettajat kuvaavat kan-

nustamista opettajan tietoisena toimintana, jolla opettajat tekevät eroa kannusta-

misen ja kehumisen välille. Kehuminen on positiivista palautetta, joka seuraa on-

nistunutta suoritusta ja kannustusta taas tapahtuu ajallisesti ennen suoritusta ja 

sen aikana. Opettajan tulee olla varma siitä, että kosketus toimii kannustavana 

eikä esimerkiksi aiheuta hämmennystä (Antila 2021, 51). 
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6.1.4 Lohduttamisen diskurssi 

 

Arjen kehysten kautta tarkasteltavaksi nousi kolme tutkimusyksikköä, jotka tulkin-

nassani rakentavat lohduttamisen diskurssia. Jokaisessa tähän diskurssiin kuu-

luvassa puheenvuorossa mainitaan lohduttaminen kannustamisen ohella, minkä 

vuoksi tarkasteluun tuodaan vahvemmin myös lohduttamisen ulottuvuus.  

 Cekaite & Burdelski (2021) nostavat tutkimuksessaan japanilaisten ja ruotsalais-

ten varhaiskasvattajien parissa esiin sosialisaation merkitystä aikuisen lohdutta-

essa itkevää lasta. Samalla kun itkevä lapsi saa lohtua, muut lapset voivat nähdä, 

millä tavoin kehollisesti ja puheella toista voi lohduttaa. Opettajien tapa lohduttaa 

itkevää lasta saattaa mahdollisesti myötävaikuttaa lasten käytännöllisiin tietoihin 

ja taitoihin sosiaalisten suhteiden toiminnasta. Päivittäisissä hetkissä he oppivat 

tarkkailemalla, miten välttää, hoitaa ja ratkaista konfliktitilanteita ja lohduttaa 

toista. Näin jäljennetään ja luodaan sosiaalista ja moraalista järjestystä (Cekaite 

& Burdelski 2021, 345–346). Lohduttaessaan surullista oppilasta lohdun saavan 

oppilaan lisäksi myös muut oppilaat näkevät miten toista voi lohduttaa ja tukea. 

Lisäksi on nähtävissä se, että kukaan ei jää yksin tukea tarvitessaan.  

 

Leena mainitsee lohdutuksen keinoksi käden ja kainaloon ottamisen kysyttäessä 

tapoja, joita hän käyttää oppilaiden koskettamiseen:  

 

”no kyllä se on yleensä käsi, se koskettava, kannustava, lohduttava käsi - ---et 

kyl se on käsi tai et mä otan kainaloon, meillähän on ne säkkituolit luokan nur-

kassa missä sitten käydään lepäämässä---luetaan yhdessä, ni ottaa siihen kai-

naloon” 

 

Leena kuvailee lohduttamista myös osana tunteiden tai käyttäytymisen säätelyä: 

 

”Lohduttaessa, kun mä nään et jostakin on tullut paha mieli tai tuntuu että oppilas 

ei pysty, eri syyt vaikuttaa siihen, tai ei jaksa, vireystaso laskee, väsyttää, kyl se 

on sellaista kannustavaa, lohduttavaa, ja usein mä laitan käden siihen, kyllä sä 

jaksat vielä vähän tehdä ja sit vielä nää kaks tehtävää” (Leena) 

Leena kuvailee oppilaan huomioinnin kokonaisvaltaisuutta oppimisen äärellä. 

Opettajan tulisi oppitunnilla kyetä näkemään paitsi oppijan tiedot ja taidot myös 

senhetkiset voimavarat. Linkitän tämän jossain määrin myös turvallisen ilmapiirin 
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rakentamiseen. Turvallisuuden tunne on toimivan yhteistyön ja oppimista tukevan 

vuorovaikutuksen edellytys. Tunneilmapiiriltään turvallisessa luokassa oppilas 

voi olla avoin sekä oivaltaa ja oppia yhdessä muiden kanssa. Opetustyössä tur-

vallisuuden tunteeseen vaikutetaan tekojen ja viestien kautta. Turvallisuutta li-

sääviä signaaleja ovat ystävällisen katsekontaktin ja hymyilevien kasvojen lisäksi 

kunnioittavat ja kannustavat kosketukset (Lahtinen & Rantanen 2019, 113–114). 

Turvallinen ilmapiiri sallii kaikki tunteet ja oppilaan juuri sellaisena kuin on. 

 

Leena kuvailee luontevaksi itselleen kosketusta monin tavoin, joista lohduttami-

nen mainitaan ensimmäisenä. Lohdutus, kannustus ja kehu voidaan nähdä myös 

kannatteluna, läsnä olevana kohtaamisena: 

 

”lohdutus, kannustus, kehu, mä kehun silloinkin, mut yleensä se on sellanen ta-

puttava et tosi hyvä, hienosti menee.” (Leena) 

 

Ajatus läsnä olevasta ja ystävällisestä kannattelusta on mukana hetkessä, jossa 

itkevä lapsi otetaan syliin ja häntä hellitään sanoilla, joissa hänen tunnetilansa 

huomataan ja tulkitaan ja sen äärelle pysähdytään hetkeksi. (Vehviläinen 2014, 

125).  

 

6.1.5 Rutiinien diskurssi 

 

Arjen kehyksen läpi tarkastellaan kolmea esimerkkiä, joista muodostuu rutiinien 

diskurssi. Rutiinit ovat arkipäiväisiä, toistuvia ja merkityksellisiä tapoja kosketuk-

selle. Kosketuksen rutiineiksi mainittiin kolmessa haastattelussa kättelyt kotiin 

lähtiessä. Kaisa toteaa kättelyn olevan luonteva osa arkea rutiininomaisesti: 

 

”Kuuluu meidän päivään esimerkiksi niin, että mä kättelen oppilaat kun ne lähtee 

kotiin, siin tulee se jokapäiväinen koskettaminen” (Kaisa) 

 

Esimerkissä osoittaa, että kosketus kuuluu koulun arkeen tai ainakin Kaisan luo-

kan toimintaan kiinteästi, jokapäiväisenä tapana. 

Suominen (2014) kuvailee kättelyn merkitystä suomalaisessa tapakulttuurissa. 

Hän toteaa, että kättelyn suosio on vaihdellut eri aikoina, mutta se saa edelleen 
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voimansa tasa-arvoisuuden, yhteisöllisyyden ja perinteen merkityksistä. Tähän 

tapakulttuurin ytimeen kuuluu toisen ihmisen arvostus ja huomioonottaminen 

(Suominen2014). Koronaepidemia on ainakin hetkellisesti muuttanut kättelykult-

tuuria radikaalisti, mutta tarve kosketuksen kautta kohtaamiselle näkyy siitä, että 

kättely on korvattu kyynärpäällä koskettamisella, kuten esimerkiksi omassa luo-

kassani on käynyt. 

 

Myös Pirjo kuvailee kättelyä rutiinina niin päivittäisten kohtaamisten kuin tapa-

kasvatuksenkin näkökulmasta: 

 

”koulupäivän päätteeks mä kättelen jokaise - - -koska sillä mä turvaan et 

mä oon kohdannut jokikisen lapsen kasvotusten sen päivän aikana, sit siin 

tulee tämmönen tapakasvatus samalla.” 

 

Tapakasvatus on yksi perusopetuksen kaikki oppiaineet ja koulun toimintakult-

tuurin läpäisevistä kokonaisuuksista. Tapakasvatus näkyy myös opetussuunni-

telman perusteissa osana arvopohjaa, toimintakulttuuria, oppiaineita ja laaja-alai-

sia osaamiskokonaisuuksia. Tapojen tunteminen vahvistaa uskoa omaan pärjää-

miseensä ja kasvattaa itseluottamusta (Opetushallitus). Tietoisuus rutiinin sy-

vemmästä merkityksestä niin tapakasvatuksen kuin erityisesti päivittäisen koh-

taamisen varmistamiseksi on huomattu myös koronaepidemian kosketusrajoitus-

ten aikana. Opettaja voi löytää kättelyn tilalle jonkin toisen, turvallisemman tavan, 

jolla kohtaamiset varmistuvat myös pandemian keskellä.  Arkisissa kohtaami-

sissa on tuntunut yleistyvän kättelyn sijaan kyynärpäällä tervehtiminen, mikä ker-

too mielestäni sekä tarpeesta säilyttää perinteitä että tarpeesta fyysiseen kontak-

tiin tervehtiessä. 

 

Päivittäiset, lyhyetkin kohtaamiset vahvistavat luokan tunneilmapiiriä ja ylläpitä-

vät hyvää vuorovaikutusta. Antila (2021) havaitsi gradussaan kättelyt osana huo-

mioivaa kosketusta, joiden tavoitteena oli varmistaa päivittäinen henkilökohtainen 

kontakti. Henkilökohtainen kontakti voi olla oppilaalle merkityksellistä ja sitä 

kautta se voi edistää positiivista opettajaoppilassuhdetta (Antila 2021, 33) Oppi-

laat kaipaavat henkilökohtaista huomiota, jotta he saavat kokemuksen nähdyksi 

tulemisesta. (Lahtinen & Rantanen 2019, 122–123,148).  
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6.2 Oppilaantuntemuksen kehys 

 

Oppilaantuntemuksen kehykseen nousi tulkintani mukaan 32 tutkimusyksikköä, 

joiden määrällinen jakautuminen näkyy Kuviossa 5.  Oppilaan tuntemuksen ke-

hys. Koko aineiston tutkimusyksiköistä tämän kehyksen kautta tarkasteluun nousi 

lähes kolmasosa. Kehyksen läpi havainnoitaessa erityisopettajien tuottamassa 

kielessä korostuu oppilaantuntemus kosketuksen edellytyksenä. Valtaosa pu-

heenvuoroista korosti opettajan kykyä tunnistaa oppilaan tarve kosketukselle tai 

sen välttämiselle sekä oppilaan taustan vaikutukset koskemiselle. Oppilaantun-

temuksen kehyksen kautta tarkasteltavaksi nousi kolme diskurssia: Tunnen sinut 

ja taustasi - diskurssi (6.2.1), Ikä ja kosketus -diskurssi (6.2.2) sekä Oppilas aloit-

teentekijänä -diskurssi (6.2.3) 

 

 

 Kuvio 5. Oppilaantuntemuksen kehys 

 

6.2.1 Tunnen sinut ja taustasi -diskurssi 

 

Oppilaantuntemuksen kehyksen kautta tarkastelen puheenvuoroja, jotka raken-

tavat kosketukseen liittyen opettajan näkökulmasta oppilaan tuntemisen diskurs-

sia. Tämän tutkimuksen haastatellut erityisopettajat tuntevat oppilaansa ja heille 

se on työn edellytys. Oppilaan tunteminen vaikuttaa haastatteluiden perusteella 

olevan tavoite ja kriteeri koskettamiselle.  Myös oppilaiden taustan vaikutus kos-

ketukseen tai koskemattomuuteen tunnustetaan useimmissa puheenvuoroissa. 

74 %

16 %

10 %

Oppilaantuntemus

Tunnen sinut ja taustasi 23 kpl Ikä 5 kpl Oppilas aloitteen tekijänänä 3 kpl
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Oppilaantuntemuksen kehyksen kautta tarkasteluun nousi 23 esimerkkiä, joissa 

kosketukseen vaikuttavat joko oppilaan tunteminen tai oppilaan tausta. Oppilaan 

taustan tunteminen kietoutuu oppilaantuntemukseen. Tunne sinut ja taustasi -

diskurssin tutkimusyksiköt käsittelivät yleisesti oppilaiden taustoja, maahanmuut-

tajastatusta sekä erityisoppilaita omana joukkonaan.  

 

Raili ja Leena painottavat kumpikin opettajan kykyä tuntea oppilaidensa tarpeet 

kosketuksen suhteen. 

 

”Oppilaantuntemus on kaikista tärkein, et kuka tavallaan kaipaakin sitä ja tarvit-

see sitä koskettamista” (Raili) 

 

”Sit sillon ku mä rauhotan oppilasta niin voin myös vähän koskettaa, mut sillon 

on tosi tärkee et mä myös tunnen oppilaan, et mä tiedän et nyt se pieni kosket-

taminen rauhoittaa häntä.” (Leena) 

Kaisa korostaa esimerkissä oppilaan tuntemista opettajan hiljaisen tiedon näkö-

kulmasta. Opettajan tulee aistia ja tietää, milloin kosketus on oppilaan taholta 

sallittua ja toivottavaa ja milloin taas kosketusta tulee välttää. 

”Jos mä nään, et hän kokee sen hyvänä niinkun et hän haluaa sellaista---on op-

pilaita, jotka ei halua ollenkaan et vaikka kosketetaan ja se on sitte, se vaan täy-

tyy sitten tietää ja aistia.” (Kaisa) 

Kaisa ja Pirjo kuvailevat kosketusta yleisesti oppilaan taustan näkökulmasta. 

Kaisa korostaa muun muassa oppilaan aistiherkkyyden huomioonottamista: 

 

”Jos mä huomaan et se koskettaminen on vierasta oppilaalle niin niin sitten täy-

tyykin sit miettiä, miten lähdetään siihen semmoseen et hän kokee sen aina po-

sitiivisena ja semmosena miellyttävänä.” (Kaisa) 

 

”Meilläkin on hyvin aistiyliherkkiä oppilaita niin miten koskettaa, et et koskaan 

lähde koskettamaan selän takaa tai semmosia mitä on otettava huomioon- - -

toinen pystyy ennakoimaan sen ja pystyy, vaikka jos ei halua apua, fyysistä apua 

niin pystyy kieltämään sen. ” (Kaisa) 
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Kysyttäessä Kaisalta siitä, vaikuttaako oppilaan tausta - etninen tai joku muu te-

kijä kosketuksen tapoihin, hän vastaa jyrkästi: ”Ei missään nimessä”. Hän kuiten-

kin jatkaa toteamalla, että huomatessaan koskettamisen olevan oppilaalle vie-

rasta, hänen täytyy miettiä keinoja, miten tehdä siitä positiivista ja miellyttävää. 

Pirjo myöntää, että perhetaustan vaikutus näkyy kosketuksessa: 

 

”No vaikuttaa, siis semmoset lapset joiden mä tiedän et ovat vähän semmosia 

ehkä siipirikkoja, tai niitten kotona asiat ei oo hyvin, tai et niitten vanhemmil on 

paljon pulmia, tai et mä tiedän et- - -ne on niinku vanhemman tarpeessa, ni niitä 

mä kosketan enemmän.” (Pirjo) 

 

Jokinen ym. (2016) huomauttavat, että haastatteluaineiston analyysissä on tär-

keää tarkastella myös vuorovaikutuskontekstia eli sitä, mitä vastausta edeltä-

vässä tai seuraavassa puheenvuorossa on käsitelty. Näin myös haastattelijan 

kysymykset tulevat analyysin kannalta merkityksellisiksi (Jokinen ym. 2016, 38). 

Tarkentavaan kysymykseen siitä, koskettaako Pirjo eri tavalla esimerkiksi maa-

hanmuuttajataustaisia oppilaita, hän vastaa:  

 

”Joo, nyt ku sä otit ton maahanmuuttaja jutun ni mä mä mietin että, että mmm, 

ne lapset e-et tai et o-osa on jäänyt etäämmäksi ja se johtuu varmaan siitä, et ne 

ei et mullaki on pari oppilasta jotka on ollut vasta nyt niinku vuoden, ni mul ei oo, 

ja ku niit ei niit tarvitse ohjata niiku koskettamalla, tai et jotenki niiku et mun ei 

tarvii pedagogisii keinoja nii-heihin käyttää, ni toimivat puheen voimallakin.” 

(Pirjo) 

 

Syy vähäiselle kosketuksen hyödyntämiselle perustellaan tarvenäkökulman poh-

jalta: mainittuja oppilaita ei tarvitse koskettaa, koska he toimivat hyvin myös sa-

nallisten ohjeiden mukaan. Heitä ei tarvitse ohjata koskettamalla, pedagogisia 

keinoja hyödyntäen, koska he toimivat puheen voimallakin.  

 

 Marja myöntää maahanmuuttajastatuksen vaikuttavan omaan työskentelyyn:  

 

”Maahanmuuttajataustaisten lasten kanssa mä toimin myös sillai hienovarasesti 

et he ei välttämättä esmes poikalapset ei välttämättä oo tottunu siihen et vieras 

nainen tulee ja laittaa käden olkapäälle” (Marja) 
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Tämä esimerkki sisältää oletuksen siitä, että niin oppilaan kuin opettajankin su-

kupuolella on väliä koskettamisessa. Samoja huomioita tekivät myös Tainio ym. 

(2019) tutkiessaan opettajien käsityksiä koskettamisen normeista ja rajoista. Eri-

näiset kosketusta ohjaavat seikat konkretisoituvat luokkahuoneen ja koulun vuo-

rovaikutustilanteissa. Opettajat ja oppilaat orientoituvat toistensa ja omaan suku-

puoleen eri tavoin. Nähtävissä on vahvasti dikotominen ja heteronormatiivinen 

sukupuolikäsityksen, jossa oppilas ja opettaja nähdään sukupuoliryhmänsä he-

teroseksuaalisena edustajana.  (Tainio ym. 2019, 6,8 kts. myös Karvonen ym. 

2018).  

 

Erityisopettajien haastatteluissa oppilaantuntemuksessa korostuvat yleisopetuk-

seen nähden oppilaiden yksilölliset piirteet. Marja sanallistaa varovaisuutta ja tie-

tynlaista herkkyyttä oppilaan kohtaamisessa. Myös hän painottaa huolellisuutta 

oppilaan taustoihin tutustumisessa. Esimerkissä korostuu herkkyys lapsen il-

meille ja eleille. Oppilaalle on annettava aikaa tulla luokse, mutta toisaalta hyväk-

syttävä oppilaan oikeus omaan tilaan, vaikka opettaja näkisikin tarpeen koske-

tukselle. Esimerkki tuo olettamuksen ilmeiden ja eleiden universaalin viestinnän 

luonteesta tai vastaavasti erityisopettajan kyvystä lukea ja tulkita ne oikein.  

 

”Mä tiedän lasten taustat ja tutustun niihin huolella etukäteen --- ni sillon on myös 

olemassa sellasii tapauksia joiden niinkun henkilökohtainen tausta on sen tyyp-

pinen että koskettamisen kanssa pitää olla hirveen varovainen ja kysyy oppilaalta 

että saanko laittaa käden sun olkapäälle tai haluatko tulla mun viereen--- ei sitä 

sillon edes lähde lähestymään kun näkee et lapsi on sen tyyppinen--- lapsi viestii 

mun mielest koko kehollaan ilmeillään eleillään jos hän on varautunut tai ei halua 

et kosketetaan- - - et kyl lapsi tekee sitä lähestymistä sit ku hän on valmis- - -

varovasti sillai sen lapsen ehdoilla---jos mä näen et lapsi on sen tyyppinen et se 

ottaa etäisyyttä ni emmä sillon koske.” (Marja) 

 

Erityisopetuksessa nousevat vahvasti esiin oppilaiden päiväkohtaiset voimavarat 

ja niiden mukaan muuttuvat tilanteet. Esimerkiksi autisminkirjon oppilailla on 

haasteita tarkkaavuuden ja vireystilan säätelyn kanssa, joihin osaltaan vaikutta-

vat myös unirytmi ja nukahtamisvaikeudet (Autismiliitto). Yhtä lailla opettajalta 

vaaditaan tunnetaitoja ja kykyä lukea erilaisia tilanteita. Raili kuvailee asiaa näin: 
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”Niin että sehän kaikki perustuu oppilaantuntemukseen, et osaa ja tuntee oppi-

lasta paremmin, et onks tämä sellanen päivä et se mun koskettaminen auttaa vai 

onko tää semmonen päivä et hän haluaa enemmän olla rauhassa ja haluaa sitä 

omaa tilaa enemmän, et kyl niitä joutuu opettajana miettii ihan melkee joka hetki 

et mikä on se oikea ratkaisu---et täytyy olla niinku semmosta tunne- ja tilan-

neälyä, et sehän on kokoajan sitä lapsen lukemista, kasvojen ja kielen ja kehon-

kielen lukemista, et ei kaikki tykkää.” 

 

Oppilaan taustaa tarkastellaan myös seuraavissa esimerkeissä erityisoppilassta-

tuksen kautta. Seuraavat esimerkit kuvailevat Railin neutraalia ja Pirjon varovai-

suutta korostavaa kuvausta erityisen tuen oppilaan koskettamisesta. Molem-

missa korostuu huoli omasta turvallisuudesta kosketustapahtumassa. 

 

”kyllä mä aika tarkkaan mietin, et millon mä kosketan oppilasta, kun on kysymys 

erityisoppilaasta- - - mutta mä oon itse semmonen, mä tykkään koskettaa.” (Raili) 

”se on nii yksilöstä kii, et kuka se kenelle se kosketus TOIMII- - - kuka sen tarttee, 

sit on erityisoppilaita, joita mä en missään nimes koske, koska sieltä voi tulla tosi 

aggressiivinen vastaanotto sitte, et et pitää semmonen kädenmitta kädenmitta e-

etäisyyttä.” (Pirjo) 

Näissä esimerkeissä erityisoppilaista luodaan kuvaa omana erityisenä ja jossain 

määrin ehkä jopa homogeenisenä joukkona, joita tulee lähestyä tietyllä varauk-

sella. Haastateltavat opettajat työskentelevät juuri erityisoppilaiden parissa, joten 

oletettavasti heillä on arjessaan kokemuksia, joiden perusteella varovainen suh-

tautuminen kosketukseen on muodostunut. Huoli ei ole tutkimustenkaan mukaan 

turha, sillä Salmen & Kivivuoren (2009) mukaan erityisopettajilla on kolminkertai-

nen riski joutua oppilaiden väkivallan tai sen uhan kohteeksi verrattuna muihin 

opettajiin. 

Marja korostaa oppilaan tuntemisen lisäksi tarvetta ymmärtää oppilaan taustoja 

nimenomaan erityisopetuksessa. Hän kuvailee oppilaantuntemuksen merkitystä 

tilanteissa, joissa lapsella on historiassa ahdistavia tai pelottavia kokemuksia 

kosketuksesta. 
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”Jos ajatellaan erityisopetuksen puolella ni sillon oppilaantuntemus on numero 

yks et jos lapsel on ahdistavii ja pelottavii kokemuksia jommankumman sukupuo-

len kosketuksesta tai jostain ni tottakai se asettaa ihan erilaiseen tilanteeseen.” 

(Marja) 

 

Marjan vastauksesta ei selviä, miksi hän painottaa vastausta nimenomaan eri-

tyisopetuksen puolelle tai minkälaiseen kosketukseen hän viittaa ahdistavilla ja 

pelottavilla kokemuksilla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen vuoden 2019 kou-

luterveyskyselyn (THL 2019) mukaan perusopetuksen 4. ja 5. luokkaa käyvistä 

oppilaista kaksi prosenttia ilmoitti kokeneensa koskettelua tai painostamista kos-

kettamiseen vähintään kerran kuluneen vuoden aikana. Vanhempien tai muiden 

huolta pitävien aikuisten taholta fyysistä vakivaltaa kuluneen vuoden aikana oli 

kokenut viisi prosenttia pojista ja yhdeksän prosenttia tytöistä. Raportti ei erittele 

oppilaita tuen muotojen perusteella. Joka tapauksessa opettajan rooli kaltoinkoh-

telun tunnistamisessa on merkittävä, koska hän kohtaa oppilaat päivittäin ja viet-

tää heidän kanssaan paljon aikaa (Inkilä 2015, 20) 

 

Myös Raili korostaa oppilaan tuntemisen merkitystä heidän taustansa näkökul-

masta. Hän korostaa hyvän koskettamisen tarvetta niidenkin oppilaiden kohdalla, 

joita on fyysisesti satutettu. Hierontahetket antavat mahdollisuuden tulla koske-

tetuksi turvallisesti.  

”on niitä, jotka hyvin luontevasti lähestyy minua ja joku voi joskus pyytääkin 

vaikka et hei hiero vähän mun selkää, sit on toisaalta niitä oppilaita jotka niinku 

kavahtavat koskettamista, ei eivät ole ehkä kotona tottuneet siihen koskettami-

seen tai sit kun tunnen heidän taustansa kuitenkin niin niin esimerkiksi sellaisia 

oppilaita että tiedän että he on kotona, heitä on fyysisesti satutettu, et se nä-

näkyy sit siinä et he ei tykkää et aikuinen heitä koskettaa.” ----”heistäkin sitten 

huomaan, et he tykkää kuitenkin esimerkiksi semmosista tarinahierontahetkistä 

et kun toinen oppilas koskettaa heitä ja se on sellainen turvallinen hetki tavallaan, 

mut ainakin silloin pitää olla sellasissa yllättävissä kosketuksissa niinku tarkka.” 

(Raili) 

Esimerkissä nousee esiin se, että oppilas saattaa ottaa helpommin kosketusta 

vastaa opettajan sijaan toiselta oppilaalta. Ilmiö on mielenkiintoinen, koska voisi 
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olettaa, että aikuisen kosketus tuntuisi säädellymmältä ja sitä kautta turvallisem-

malta toiseen oppilaan kosketukseen verrattuna.   

6.2.2 Ikä ja kosketus -diskurssi 

 

Oppilaan tuntemuksen kehykseen nostin myös ne viisi esimerkkiä, joissa korostui 

iän merkitys. Niiden perusteella voi todeta, että haastateltavat erityisopettajat ko-

kevat pienempien oppilaiden koskettamisen luontevammaksi kuin isojen. Raili, 

Leena ja Kaisa mainitsevat kukin luontevan koskettamisen erityisesti nuorempien 

oppilaiden kohdalla. Kaisa kertoo oppilaan iän vaikuttavan selkeästi omaan kos-

ketuskäyttäytymiseen: 

 

”kyl se ikä vaikuttaa, et kyl mä niinku pienempiä oppilaita varmasti niinku luonte-

vammin esimerkiksi halailen- - -mä voin yhdellä kädellä vähän halailla jotakin op-

pilasta jos mä tiedän että hän tykkää semmosesta läheisyydestä mut en mä noita 

murrosikäisiä sit oikeestaan enää mee juurikaan sillä tavalla halailemaan, et kyllä 

mä voin heitä tsempata vaikka just johonkin olkapäähän koskettamalla.” (Kaisa) 

 

Leena kuvailee nuoren oppilaan tarvetta kosketukselle useassa esimerkissä ko-

rostaen oppilaan pienuutta monin eri tavoin. Hän kuvailee oppilaita ekaluokkalai-

siksi, pieniksi lapsiksi ja alkuopetusikäisiksi: 

 

” Kun ne on niin pieniä vielä, ekaluokkalaisia- - - niin kyllä ne tulee mun lähelle et 

me halataan, et he haluu sitä läheisyyttä, ja usein se on sitä et mä laitan käden 

olkapäälle tai selän päälle käden jos mä nään et he tulee lähelle---pieni lapsi ha-

kee, ainakin mun oppilaat hakee sitä läheisyyttä tosi paljon-- kyl tämmönen al-

kuopetusikänen on vielä aika vastaanottavainenkin ja hakee sitä koskettamista 

mutta sun pitää kasvaa sen lapsen mukana, semmonen mikä on pienempänä 

ehkä kaivannut sitä enemmän ja hakenutkin sitä kosketusta enemmän niin se 

saattaakin muuttua siinä jossakin vaiheessa niin se ei tunnukaan enää kivalta” 

(Leena) 

Ensin Leena kuvailee oppilasta kosketuksen aloitteen tekijänä. Se sisältää kui-

tenkin oletuksen siitä, että juuri pieni oppilas hakee läheisyyttä opettajaltaan, jol-

loin opettaja erinäisin keinoin tähän tarpeeseen vastaa. Seuraavaksi liikutaan en-

sin hyvin yleisellä tasolla; pienissä läheisyyttä kaipaavissa lapsissa, mutta 
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vaihdetaan näkökulma nopeasti lähelle, omiin oppilaisiin. Kosketuksen tarvetta 

pienillä lapsilla perustellaan ja oikeutetaan omalla kokemuksella. Viimeisenä Lee-

nan kuvaa opettajan tarvetta kasvaa ja kehittyä oppilaansa mukana. Yhdessä 

hetkessä, alkuopetusikäisenä, havaittu koskettamisen tarve ei säily staattisena 

oppilaan kasvaessa. Leenan mukaan opettajan tulee neuvotella koskettamisen 

säännöt ja sopivat rajat aina uudestaan ja uudestaan. Saman asian toteaa myös 

Kaisa murrosikäisen reviirin muuttumisen näkökulmasta: 

”Mitä pienempiä oppilaita ni sen enemmän he haluaa semmosta niinku öö fyy-

sistä kontaktia. mutta sitte ku on toi murrosikä lähestyy ni se on ilman muuta 

selvää, että siinä tulee se oma reviiri ihan eri lailla” (Kaisa) 

 

Joskus vastareaktio opettajan kokemaan luontevaan kosketukseen voi olla voi-

makas, kuten Raili toteaa: 

 

”Murkkujen kanssa joskus huomaa, että mä voin luontevasti vaikka laittaa just 

sen käden vähän olkapäälle ja tsempata ja sit sielt voi tulla aika hurja reaktio et: 

”älä koske minuun” ja sit siit saattaa sellanen suuttumus lähtee liikkeelle, et sem-

mosis tilanteissa mä sit taas muistutan itseäni et nyt täytyy muistaa et kaikille ei 

sovi se koskettaminen.” (Raili) 

 

Marja korostaa oppilaantuntemusta myös oppilaan iän karttuessa kommunikatii-

visen suhteen näkökulmasta: 

 

”Mun mielestä se on lähinnä kysymys sillon siitä, että minkälainen semmonen 

kommunikatiivinen suhde siihen lapseen saadaan---kyl se lapsi viestii ja se tulee 

itse lähelle jos se haluu et koskettaa tai pyytää et tuu mun viereen istumaan---joo 

kyllä isotki pojat ni kyl ne et se on ehkä muuttaa sillai muotoaan et se on vähä 

semmone lempee taputus olkapäälle et jes nyt menee hyvin” (Marja) 

 

Esimerkeissä tunnustetaan, että kosketuksen muoto muuttuu iän kertyessä, 

mutta tarve ei vähene mihinkään. Puheenvuoroja voi tulkita myös siten, että kos-

ketus on sallittua erityisopettajan ja murrosikäisenkin oppilaan välillä, jos suhde 

on muodostunut kommunikatiivisesti molemminpuoliseksi. Kuvailtua suhdetta voi 

pitää vuorovaikutukseltaan turvallisena.  
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6.2.3 Oppilas aloitteentekijänä -diskurssi 

 

Oppilaantuntemuksen kehyksen kautta tarkasteltuna aineistosta löytyi kolme esi-

merkkiä, jotka muodostavat diskurssia oppilaasta aloitteen tekijänä kosketuk-

selle. Vastavuoroisuuden näkökulmasta kosketusta luontaisena tekona kuvailee 

Raili: 

”Sit on aina oppilaita, jotka impulsiivisesti tulevat halaamaan, niin kyllä mä sitten 

heitä luontaisesti halaan vastaan.” (Raili) 

 

Oppilaan tekemiä kosketuksen aloitteita täytyy myös rajata. Kaisa kuvailee oppi-

laan aloitteita rajaamisen tarpeen näkökulmasta: 

 

”Mä toimin sen mukaan mikä on siihen tilanteeseen sopivaa, jos oppilas haluaa 

halata ja hän on semmonen et mä tiedän et me voidaan niinku halata---et voi olla 

et on oppilas, joka haluis halata jatkuvasti tai muuta niin sitten me tehdään sem-

mosia sääntöjä et esimerkiksi syntymäpäivinä tai jotenkin, et siihen tehdään sem-

moset sopivat pelisäännöt” (Kaisa) 

Hän kuitenkin pehmentää kantaansa. On hetkiä, jolloin sovituista säännöistä voi 

harkitusti joustaa: ” Et oppilas tulee vaikka kädet ojossa aamulla tai on ollut poissa 

koulusta tai on muuta ja haluaa halata.”  

Kosketus tuntuu erityisopettajien haastatteluissa tästä kehyksestä katsottuna 

luontevalta ja jopa välttämättömältä. Marja tiivistää iän tuomalla kokemuksellaan 

vanhimpana haastateltavana koskettamisen yleistettynä lupana, johon ei vielä 

työuran aikana ole tullut poikkeuksia: ”Mut koskaa ei ollu lasta, johon ei ois saanu 

koskee!” 
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6.3 Vaaran kehys 

 

Vaaran kehyksen kautta tarkasteluun nousi neljä diskurssia: Rajoittamisen dis-

kurssi (6.3.1), Mediasta huolta -diskurssi (6.3.2), Huoltajat (6.3.3) ja Turvataitojen 

diskurssi (6.3.4). Tutkimusyksiköitä tässä kehyksessä oli yhteensä 24 ja niiden 

jakauma esitellään kuviossa 6. Vaaran kehys.  Aineiston esimerkeistä valtaosa 

liittyi fyysiseen rajoittamiseen. Turvataidot, huoltajien kanssa tehtävä yhteistyö ja 

erityisesti median merkitys nousivat tämän kehyksen kautta tarkasteltavaksi, 

koska opettajien puheenvuorot sisälsivät joko painetta olla koskematta tai tar-

peen kertoa kosketustapahtumista huoltajille joko välittömästi sen jälkeen tai 

omasta toimintatavasta jo ennakolta ennen koskettamista.   

 

 
 
Kuvio 6. Vaaran kehys 
 
 

6.3.1 Rajoittamisen diskurssi 

 

Vaaran kehyksen kautta aineistosta tarkasteluun nousi 15 tutkimusyksikköä, 

jotka rakensivat rajoittamisen diskurssia. Erityisesti korostui fyysiseen rajoittami-

seen liittyvä vaaran sävyttämä puhe.  Husu (2020) havaitsi pro gradu -tutkimuk-

sessaan, että fyysinen rajoittaminen on opettajilla viimeinen keino, jota käytetään, 

kun muut keinot eivät toimi. Tutkimuksen opettajat tunnistivat rajoittamisen liitty-

vän nimenomaan erityisen tuen sekä alkuopetusikäisten oppilaiden kanssa toi-

mimiseen Opettajat kokivat haasteeksi fyysisen rajoittamisen käsitteen, koska 

62 %17 %

13 %
8 %

Vaaran kehys

Rajoittaminen 15 kpl Media 4 kpl Huoltajat 3 kpl Turvataidot 2 kpl
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selkeää eroa ohjaamisen, rajoittamisen ja rauhoittamisen välillä tuntui olevan vai-

kea saada (Husu 2020, 21,24–25,48).  

 

Leena korostaa tilanteiden äkillisyyttä ja ammatillisuuden säilyttämistä myös 

haastavassa kiinnipitotilanteessa: 

 

”Tietenkin pitää tosi tarkkaan miettiä niinku sanoinki et meneekö siihen itse väliin 

vai miten sä toimit, mut tosi nopee täytyy ratkasu tehä- - - se ammatillisuus ja se 

rajojen ymmärtäminen, että pysyä niin rauhallisena ja pysyä aikuisena ja sen ti-

lanteen niinku yläpuolella.” (Leena) 

Aikuisen täytyy pystyä tekemään ratkaisu nopeasti, omaa tunnetilansa säädellen 

ja sen tiedostaen. Ohjeistukset kiinnipitotilanteiden osalta täytyy tuntea, kuten 

Leena kuvailee:  

”Kyl ainakin nää tällaset et jos on raivostunut oppilas, agressiivinen oppilas, vä-

kivaltasesti käyttäytyvä oppilas niin ei avustajat, eihän heillä ole lupaa oikeestaan 

mennä siihen koskemaan ja tietenkin me opettajatkin mietitään, ei me tehä sitä 

yksin, et jos joku saa oikein kunnon raivarin luokassa niin siihen tarvitsen sen 

toisen ihmisen siihen mun kaveriksi jos mä joudun poistamaan sen…ja toinen 

aikuinen on tavallaan turvana siinäkin et ei itsekään menetä malttia, et mun mie-

lestä tosi tärkeitä asioita sopia ja kyl ne on niinku käyty läpi täs koulussa” (Leena) 

Myös Husu (2020) huomasi tutkimuksessaan, että opettajat kokevat fyysisen ra-

joittamisen kuuluvan työnkuvaansa - ikävänä, mutta välttämättömänä velvollisuu-

tena. Opettajat pyrkivät pääosin muilla menetelmillä ratkaisemaan haastavat ti-

lanteet ja kiinnipito on vaihtoehdoista viimeisin (Husu 2020, 48 kts. myös Viita 

2021). 

Kiinnipitoon liittyvissä tilanteissa ohjeistusten noudattaminen on välttämätöntä 

niin oppilaan turvallisuuden kuin opettajankin turvallisuuden ja oikeusturvan kan-

nalta. Perusopetuslain mukaan oikeus oppilaan fyysiseen rajoittamiseen tai ti-

lasta poistamiseen on ainoastaan rehtorilla tai opettajalla (Perusopetuslaki 36 b 

§). Tilanteessa on tärkeää, että myös toinen aikuinen on läsnä, kuten Raili esi-

merkissä kertoo: 



 

54 
 

”Meillä on koulussa ihan selkeät säännöt sille et miten me toimitaan et toinen 

aikuinen on aina läsnä ja sitte siihen tilanteeseen ryhdytään vaan ihan semmo-

sissa äärimmäisissä tilanteissa et oppilas on vaaraksi itselleen tai muille et se 

tilanne niinku harkitaan tarkkaan ja mä en itse aloita houldaamista sellaisen esi-

merkiksi isokokoisen oppilaan kanssa josta mä niinku heti tiedän että mä pysty 

siihen tilanteeseen fyysisesti- - -Ihan pienten oppilaiden kanssa, ja jos tiedostan 

sen että on sellainen oppilas luokassa joka sitä houldaamista välillä tarvitsee niin 

sit mul on patja myös luokassa et se kuuluu myös meidän ohjeistukseen et patja 

alle et hän ei satuta itseään.” (Raili) 

Tarve sääntöjen sopimiselle etukäteen on ilmeinen. Se korostuu myös Railin ku-

vauksissa. Tässä esimerkissä esiin nousee erityisesti opettajan tiedostama pie-

nen oppilaan tarve houldaamiselle. Heiskanen (2004) kuvailee Stuartin ja Sun-

dein sanoin kiinnipitoa tavaksi tukea potilaan selviytymistä tilanteissa, joissa hän 

ei itse pysty hallitsemaan tunteitaan. Psykiatriseen hoitotyössä hoidolliseen huo-

lenpitoon kuuluu, että toisinaan hoitajien tulee puuttua potilaan käyttäytymiseen. 

Siinä vaaditaan hoitajilta erityistä eettistä herkkyyttä ja ammattitaitoa (Heiskanen, 

P. 2004, 17). Kiinnipito itsessään on siis psykiatrisen hoitotyön muoto, joka mo-

nien vaiheiden kautta on asettunut osaksi myös koulun todellisuutta. Sen juurien 

nähdään olevan Martha Welchin kiinnipitomenetelmässä, joka on alun perin ke-

hitetty varhaislapsuuden autismin hoitoon ja sen teoreettiset perusteet liittyvät tii-

viisti varhaiseen kiintymyssuhteeseen (Welch 1995). 

Raili korostaa edellä siteeratussa esimerkissä kiinnipidon välttämättömyyttä op-

pilaan ollessa vaaraksi itselleen tai muille, mikä on kirjattu myös perusopetusla-

kiin.  Opettaja tai rehtori voi rauhoittaa väkivaltaisesti tai uhkaavasti käyttäytyvää 

oppilasta kiinni pitämällä (Perusopetuslaki § 36 b). Perusopetuslaissa ei kuiten-

kaan mainita kiinnipitoa oppilaan tarpeen näkökulmasta. Raili mainitsee, että luo-

kassa on valmiiksi patja niitä tilanteita varten, jolloin oppilas ”tarvitsee houl-

dausta”. Tässä yhteydessä on kuitenkin mielestäni syytä korostaa, että kiinnipito 

on pohjimmiltaan psykiatrinen hoitomuoto, johon erityisopettajalla ei yleensä ole 

pätevyyttä. Toki ennakointi on paikallaan, jos on tiedossa, että kiinnipitotilanteisiin 

voidaan joutua. Ahonen (2017,36) kuitenkin korostaa, että kiinnipitotilanne tulee 

jälkeenpäin käydä yksityiskohtaisesti läpi niin oppilaan kanssa työskentelevän 

henkilökunnan, vanhempien kuin lapsen itsensäkin kanssa (Ahola 2017, 36). 
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Joissain tilanteissa fyysinen rajoittaminen on välttämätöntä. Tällainen poikkeus-

tilanne ei jätä mahdollisuutta vaihtoehtoiselle käyttäytymiselle vaan tarvitaan no-

peaa toimintaa lisävahinkojen välttämiseksi (Talvio & Klemola 2017, 87). 

Leena ja Marja kuvaavat seuraavissa esimerkeissä fyysisen rajoittamisen välttä-

mättömyyttä ja toisaalta osapuolten tarvetta suojella itseään kiinnipitotilanteissa. 

”Et se et mä estän häntä satuttamasta muita tai satuttamasta itseään, ja sillon on 

tietysti pitäny tosi tarkkaan miettiä et mistä mä kosketan ja miten mä pitelen - - -

sit myöhemmässä vaiheessa ku se jäi se toisten satuttaminen pois niin se et ei 

tee itselleen mitään, ei raavi, kynsi, nypi itseään, et mä en anna satuttaa toista 

mut emmä anna satuttaa myös itseä.” (Leena) 

”Jos lapsi käyttäytyy uhmakkaasti uhkaa heittää tavaroita tai heittää tuolia tai is-

kee kynällä tai harpilla tai jotain mutta ni sillon fyysinen puuttuminen on usein 

ainut keino millä rajata sitä” (Marja) 

Työturvallisuuslain mukaan työntekijällä on oikeus turvalliseen työympäristöön 

(Työturvallisuuslaki 8§) ja tämä tietenkin koskee myös opettajia. Hurme ym. 

(2019) toteavat raportissaan koulun henkilöstöön kohdistuvassa väkivallasta, että 

kouluväkivalta ja sen uhka haastavat sekä henkilöstön työturvallisuutta että vai-

kuttavat työntekijöiden työntekoon ja hyvinvointiin. Erityisoppilaiden parissa väki-

valtatilanteet tulevat usein yllättäen ja ne ovat vaikeasti ennakoitavissa (Hurme 

ym. 2019, 270–271).  

 

Marja korostaa, että hankalissa tilanteissa puhuminen on ensisijainen keino, fyy-

sinen rajoittaminen vasta toissijainen:  

 

”Ensin puheella, jos ei puhe auta ni siinä on pakko mennä väliin et erityisopetuk-

sessa tulee ei nyt päivittäin paitsi sairaalaympäristös tulee päivittäin- - -nii sillon 

se on aikuinen, joka fyysisesti rajaa sen tilanteen poikki.” (Marja) 

 

Jos puheella säätely ei riitä, tarvitaan fyysistä rajaamista. Fyysisen rajaamisen 

tilanteissa aikuisen on tärkeää pysyä rauhallisena. Opettajan läsnäolo ja rauhal-

lisuus korostuvat tilanteissa, joissa lapsi (oppilas) ei pysty hallitsemaan omia tun-

teitaan. Opettajan rauhaa ja turvaa viestivä olemus voi auttaa myös lasta 
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luottamaan kykyynsä hallita itseään (Ranta 2021, 71). Myös Kaisa korostaa, että 

kiinnipito on viimeinen keino, jos muut eivät ole toimineet: 

”Et ollaan mietitty pelisäännöt et, jos joudutaan esimerkiksi fyysisesti rajoitta-

maan jossain tilanteessa, et aina ne muuta keinot ja se on ihan viimeinen sitten 

vasta.” (Kaisa) 

Kiinnipitotilanteet vaativat opettajan reflektointia myös jälkikäteen, kuten Raili to-

teaa:  

”Ja tietysti meillä on pienryhmissä sellasii tilanteita mis on agressiivisia oppilaita 

niin sillon tulee myös kiinnipitotilanteita - - -ja sit tietysti kun on joitakin houldaus-

tilanteita tai joku agressiivinen niin sit ne on sit aina sellasia tilanteita mitä myö-

hemmin käy läpi ja miettii olikse nyt oikein tehty se houldaustilanne” (Raili) 

Kiinnipitotilanteisiin liittyy myös opettajien huoli omasta turvallisuudestaan. Tätä 

huolta on luettavissa niin Pirjon kuin Marjankin puheenvuoroissa:  

”On, tappeluita on niinkun jatkuvasti, joko ne on leikkitappeluita ja läpällänsä jotka 

lähtee sitte yli- - -mä meen väliin, vaikkei varmaan enää pitäi, koska pojat alkaa 

oleen senkokosii, jo niin isoja, mut et meen ja työnnän molempia eri suuntiin kä-

silläni- - -et sit on niin arvaamattomia, et mä en uskalla enää mennä, koska sit 

on, voi käydä nopeesti niin et sielt heilahtaa sit nyrkki.” (Pirjo) 

”Mutta tota niin no erityisopetuksessa se on aivan tavallista, että lapsi käy voi-

malla opettajan kimppuun - - -se on jos ei ihan jokapäiväistä niin ihan siis rutiinia.” 

(Marja) 

Husu (2020) tutki Pro gradu -tutkielmassaan opettajien näkökulmasta oppilaan 

fyysistä rajoittamista alakoulussa. Fyysinen rajoittaminen on opettajien mukaan 

toimenpide, jota käytetään, kun mikään muu keino ei ole toiminut ja pääsääntöi-

sesti alkuopetusikäisten ja erityisen tuen oppilaiden parissa.  Viita (2021) havaitsi 

tutkiessaan erityisopetuksessa henkilöstön kohtaamaa oppilaan fyysistä väkival-

taa, että henkilöstö ajattelee väkivallan oleva osa erityisopetusta ja siten kuulu-

van työnkuvaan (Viita 2021,2,7)  
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6.3.2 Mediasta huolta -diskurssi 

Vaaran kehyksen kautta nousi tarkasteltavaksi neljä esimerkkiä, joissa kuvailtiin 

mediaa huolipuheen lähteenä.  Median vaikutus näkyy aineistossa. Aineiston ke-

ruun ajankohta syksyllä 2018, jolloin amerikkalaisnäyttelijän tviittamalla alka-

neesta maailmanlaajuisesta, seksuaaliseen häirintään liittyvästä #metoo-kamp-

panjan alusta oli kulunut vuosi. Keskustelu seksuaalisesta ahdistelusta nousi 

esiin myös Suomessa (esim. Helsingin Sanomat 2018). 

 

Aineiston opettajien puheenvuoroissa korostuu huoli siitä, että opettajat muuttai-

sivat median kielteisten kosketusdiskurssien vuoksi omia toimintatapojaan: 

 

”Ettei me opettajat lähdetä sitten pelkäämään sitä, että mikä on ollut meille aina 

normaalia ja semmosta, ettei me lähetä liikaa siihen miettimään, että no - - - et 

kuitenkin nähtäis se semmoinen normaali toiminta normaalina ja oppilaille hy-

väksi - - -kosketusmyönteisyys on mun mielest tärkee osa sitä, ainakin erityis-

opetuksessa se näkyy paljon.” (Kaisa) 

 

Sutelan (2022) mukaan pedagoginen kohtaamisessa oppilaan ja opettajan ke-

hollisuus on lähtökohtana molemminpuoliseen vuorovaikutukseen, jolloin toisen 

kohtaaminen ja myös oppiminen mahdollistuvat (Sutela 2022. 35). Opettajan yli-

korostunut varovaisuus ja pahimmillaan pelko koskettaa haastavat vuorovaiku-

tuksen dialogisuutta ja aitoja kohtaamisia.  

 

Leena kuvailee median vaikutusta opettajan ammatillisuuteen opettajan rajoitta-

misen keinojen näkökulmasta ja kollegiaalisena myötätuntona. 

”Mun mielestä niinku mieleltään terve ja ammatillinen opettaja tietää rajat kosket-

tamiselle että tottakai jos mä ajattelen niitä hyväksikäyttötilanteita, onhan ne tuo-

mittavia---et siinä kyllä sille koskettamiselle on tämmöselle ihmiselle joka käyttää 

lapsia hyväks nii kyllä sillä on ihan eri merkitys ja tavoite ja tarkotus ku sillä hy-

vällä ja kannustavalla ja turvallisella kosketuksella--- 

Leenan mielestä mieleltään terve ja ammatillisesti kypsä opettaja tuntee ja tietää 

sallitut ja sopivat rajat kosketukselle. Puheenvuorossaan hän tuomitsee hyväksi-
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käyttötilanteet ja vahvistaa vielä, että ”ihmiselle, joka käyttää lapsia hyväks” kos-

ketuksen merkitys on aivan toinen kuin ammatillisesti toimivalle opettajalle.  

”et jos on väkivaltanen ja agressiivinen oppilas niin kyl mä joskus siitä uutisoitiin 

ja kun lukee niin kyllähän mulla tulee sellanen myötätunto sitä opettajaa kohtaan-

-- koska joku ratkasu, sun pitää aika nopeesti päättää siinä tilanteessa mitä sä 

teet, et jos siinä ihan toista ihmistä satutetaan ja ollaan väkivaltasia niin sehän on 

pahoinpitely, vaikka ois pienet lapsetkin kyseessä--se kurinpito, et mitä keinoja 

opettajalla on, et ennenhän sitä on tosiaan pistetty sormet pulpetille ja karttakep-

piä räpsäytetty-- et jos meillä on vaan ne sanat ja oma käytös ja malli et mitkä on 

ne keinot asettaa rajoja--- (Leena) 

Leena kokee myötätuntoa uutisotsikoihin joutunutta opettajaa kohtaan. Hän ku-

vailee arkisten kokemusten kautta sitä, miten opettajan on reagoitava nopeasti 

väkivaltatilanteessa ja miten itse kokee opettajien keinot riittämättömiksi. Myös 

Viidan (2021, 40) haastattelemat opettajat kokivat henkistä kuormaa oppilaan vä-

kivaltaisen käytöksen takia ja totesivat sen hoitamiseen liittyvien toimien vievän 

paljon aikaa. Viita myös kuvailee opettajan keinot kurinpidollisesti riittämättö-

mäksi. Salmi & Kivivuori (2009) toteavat opettajiin kohdistuvassa häirintä ja väki-

valtaraportissaan, että erityisopettajilla on muita opettajia enemmän väkivalta- ja 

uhkakokemuksia. Määrä on suuri, sillä lähes puolet kaikista opettajista oli vuosien 

2007–2008 aikana kokenut loukkaavaa käytöstä oppilaan taholta. Tyypillisimmät 

tilanteet, joihin fyysinen väkivalta liittyi, oli arkiset tilanteet, joissa oppilas ei olisi 

halunnut toimia annettujen ohjeiden mukaan tai joissa opettaja joutui puuttumaan 

oppilaan epäsialliseen käytökseen. Opettaja joutui kohtaamaan väkivaltaa myös 

tilanteissa, joissa hän oli rajoittanut oppilaiden kiistaa tai rauhoittanut aggressiivi-

sesti käyttäytynyttä oppilasta (Salmi &Kivivuori 2019). Husu ym. (2019, 279) mu-

kaan olisi tärkeää saada uutta tutkimustietoa tekijöistä, jotka mahdollistavat opet-

tajien vahvan toimijuuden haastavissa konfliktitilanteissa. Nämä tekijät lisäisivät 

koulussa työskentelevien henkilöiden hyvinvointia sekä hyödyttäisivät myös op-

pilaita varmistaen osaltaan heidän oppimistaan.  

  



 

59 
 

6.3.3 Huoltajat  

Vaaran kehyksen kautta tarkasteltavaksi nousi kolme esimerkkiä, joissa puhuttiin 

huoltajista.  Kosketuksesta puhuminen huoltajille koetaan haastavaksi. Haastat-

telijan kysyessä esimerkiksi Pirjolta, miten hän kertoo huoltajille luokkansa kos-

ketuskulttuurista, Pirjo kertoo, ettei kosketukseen liittyvät tavat nouse keskuste-

luun vanhempien kanssa. Vaikka Pirjo muualla haastattelussa kertoo, että kos-

ketus on hänelle luonteva tapa toimia ja olla vuorovaikutuksessa oppilaiden 

kanssa, hän ei kuitenkaan tiedä, kuinka puhuisi asiasta esimerkiksi vanhempain-

illassa:  

 

”En mä tiiä miten sen muotoilis vanhempainillassa, ”hei minulla on tapana he he 

k(h)osk(h)etetlla oppil(h)aita” (Pirjo) 

 

Marja puolestaan kuvailee yhteistyötä huoltajien kanssa ennakoivan tiedottami-

sen näkökulmasta. Hän kertoo esimerkiksi vanhempainilloissa kosketukseen liit-

tyvistä toimintatavoistaan, jotta huoltajat voivat ilmaista toiveensa erilaisesta ta-

vasta toimia.   

”Mä kyllä kerron et lapsethan ne hakeutuu lähelle ja jos on satutuokio ni siinä 

pitää olla tarkka lappusysteemi kenen vuoro on istuu opettajan sylissä tai vie-

ressä - - -kyl ne kaikki keskustellaan huoltajien kans ja tavallaan siin on myös 

huoltajalla mahdollisuus sitte jos hän kokee sen jotenki ei-toivottavana ni siin on 

mahdollisuus sit puuttuu siihen” 

Opettajan on tärkeää kertoa toimintatavoistaan ja tuoda avoimesti esille myös 

luokassa vallitsevia koskettamiseen liittyviä käytänteitä. Marjo sanoo kertovansa 

opetusmetodeistaan huoltajille, ja niiden yhteydessä myös metodiin kuuluvat kos-

kettamisen tavat tulevat puheeksi. Näin huoltajilla on mahdollisuus puuttua ope-

tuksen käytänteisiin. Kiinnipitotilanteiden tiedottaminen kotiin on opettajan velvol-

lisuus. Oppilaan poistaminen luokasta voimakeinoin täytyy ilmoittaa myös ope-

tuksen järjestäjälle (kts. mm Perusopetuslaki 36 a§).  

”Et jos mä joudun vaikk oppilasta pitämään kiinni et tulee sellanen houldingtilanne 

tai jotain muuta erityistä, vois ajatella nyt et koskettamiseen liittyen, nii mä otan 

aina sit heti yhteyttä vanhempiin et kerron et nyt on tapahtunut tämmönen tilanne, 
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et se tieto tulee suoraan saman tien minulta eikä mee vaikka oppilaan kautta 

sitten kotiin.” (Raili) 

Raili haluaa kiinnipitotilanteen jälkihoidossa tiedon kulkevan suoraan opettajalta 

huoltajille. Näin toimiessa opettajalla on myös mahdollista purkaa tilanne sellai-

senaan huoltajan kanssa mikä myös varmasti osaltaan luo toimintaan läpinäky-

vyyttä. 

6.3.4 Turvataitojen diskurssi 

Vaaran kehykseen nostin myös kaksi esimerkkiä, joissa puhutaan turvataidoista 

kosketukseen liittyen. Turvataitojen diskurssi nousi tarkasteluun, koska monet 

opettajat pitivät sitä merkittävänä. Raili korostaa turvataitojen näkökulmasta uh-

kaa ei -toivotulle kosketukselle. Railin mukaan kosketuksen turvataidoista tulisi 

kuitenkin puhua enemmän tavoitteellisemmin. 

 

”Oon korostanut heille sitä että jos itsestään joku koskettaminen tuntuu pahalta 

niin sillon pitää pystyä sanomaan ei ja juttelemaan siitä vaikka jonkun turvallisen 

aikuisen kanssa et jos joku koskettaa väärällä tavalla, mut varmaan sais kyllä 

tehdä enemmän sellaisia harjoituksia ja käydä keskusteluakin enemmän.” (Raili) 

 

Raili korostaa sitä, että on tärkeää käydä aktiivista keskustelua sopivasta koske-

tuksesta ja myöntää, että keskustelua ja siihen liittyvää harjoittelua voisi olla 

enemmänkin. Sopivasta kosketuksesta keskustellessa nousee väistämättä esiin 

myös sopimaton kosketus. Opetushallituksen opas seksuaalisen häirinnän en-

naltaehkäisemiseksi (2018) korostaa, että niin oppilaiden kuin oppilaitoksissa 

työskentelevien aikuisten tulee olla tietoisia seksuaalisesta häirinnästä ilmiönä. 

Tämä mahdollistaa sen tunnistamisen sekä välittömän puuttumisen esiin tuleviin 

tilanteisiin (Granskog ym. 2018, 5). 

Leenan pohtii oppilaan tunteiden säätelyä ja vihan vallassa toimimista. Yhdessä 

voi pohtia sitä, miten vihaisena kosketus muuttaa muotoaan ja kannattaako sen 

vallassa koskea toiseen laisinkaan. 

”Arjen tilanteissa, että tässä ja nyt, että esimerkiksi tulee se viha tai tulee se raivo 

tai tulee se kiukun tunne niin meillä sanotetaan kyllä tosi paljon, että olet vihainen, 
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olet kiukkuinen et älä koske, sillon ei kosketeta ollenkaan ja puhutaan paljon siitä 

et millasta se kosketus sillon on, kun sä olet kiukkuinen tai vihainen. (Leena) 

Leena linkittää esimerkissään kosketuksen ja tunnetaitojen opettamisen yhteen. 

Oppilasta ohjataan toimimaan tunnekuohun keskellä niin, ettei hän satuta itseään 

tai muita. Matilainen & Puustinen (2021) muistuttavat, että enenevissä määrin 

lapsilla on tunnesäätelyn kanssa haasteita. Koulun aikuisen kuvailevat uuvutta-

vaa arkea, joissa nähdään voimakkaita raivokohtauksia, lasten väkivaltaisia tap-

peluita ja kiinnipitotilanteita. Ilmiön taustalla on nähtävissä haasteita impulssien 

hallinnassa ja tunnesäätelyssä (Matilainen & Puustinen 2021, 65).  

6.4 Vuorovaikutuksen kehys  

 

Vuorovaikutuksen kehyksen kautta tarkasteltavaksi muodostui kaksi diskurssia: 

Kommunikaation diskurssi (6.4.1) ja Luottamuksen diskurssi (6.4.2). Yhteensä 

tutkimusyksiköitä tässä kehyksessä oli 9. Niiden jakaantuminen esitellään Kuvi-

ossa 7.  Vuorovaikutuksen kehys. Tässä kehyksessä vuorovaikutusta tarkastel-

laan toiminnan näkökulmasta, vuorovaikutuksen keinoina, joita opettaja käyttää 

kontaktin ottamiseen ja ylläpitämiseen. Näitä voi olla kosketuksen lisäksi katse, 

toiminta, ääni tai puhe (kts. esim. Överlund 2000, 23). Vuorovaikutusta ja kom-

munikaatiota ei voi rajata vain puheella tuotettuun kommunikaation tai kirjoitet-

tuun kieleen. Kommunikaation muita järjestelmiä ovat esimerkiksi viittomat, ku-

vallinen kommunikaatio ja ei-kielelliset keinot, kuten ilmeet, eleet ja äänensävyt 

(Launonen 2007, 7). 

 

 

Kuvio 7. Vuorovaikutuksen kehys. 

Kommunikaatio 5 
kpl

61 %

Luottamus 4 kpl
39 %

Vuorovaikutuksen kehys

Kommunikaatio 5 kpl Luottamus 4 kpl
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Opettajaa pidetään vuorovaikutustaitojen ammattilaisena, vaikka tutkimusten 

mukaan voidaan osoittaa, ettei vuorovaikutustaitojen hallinnalla ja opettajan työ-

kokemuksella ole selkeää yhteyttä (Talvio 2014; Talvio, Berg & Lonka 2015;  

Talvio (2014) tutki väitöstutkimuksessaan tunne- ja vuorovaikutustaitojen kehitty-

mistä Gordonin vuorovaikutusteoriaan pohjautuvan Toimiva koulu -kurssille osal-

listuneilla opettajilla. Tutkimuksen mukaan opettajien tietämys tunne- ja vuorovai-

kutustaidoista kehittyi sekä heidän taitonsa tukea oppilaan autonomisuutta ja toi-

mijuutta parantuivat kurssin aikana. Vuorovaikutustaitoja käyttämällä opettaja voi 

edistää sekä oppilaan autonomiaa että vahvistaa hänen osallisuuden tunnettaan 

(Talvio 2014). Opettajan vuorovaikutus on moniulotteista, ja opettaja tarvitsee eri-

laisia taitoja onnistuneen vuorovaikutuksen ylläpitämiseksi. Opettajan olisi hyvä 

myös tietää, mitä taitoja missäkin tilanteessa tulisi hyödyntää. Koulutetutkaan 

opettajat eivät välttämättä hallitse keinoja, joiden avulla oppilaiden kanssa voi ra-

kentavasti olla vuorovaikutuksessa (Talvio, Berg & Lonka 2015). Ranta (2021) 

korostaa opettajan vastuuta lämpimän vuorovaikutussuhteen rakentumisessa. 

Turvallisuuden tunne ja ehjä, toimiva suhde vaikuttavat oppilaan oppimiseen, ke-

hitykseen ja hyvinvointiin. Opettajan tulee olla aktiivinen vuorovaikutussuhteen 

muodostumisessa samalla lapsen tarpeita kunnioittaen. Varsinkin suhteen alku-

vaiheessa annetaan lapselle tilaa tehdä aloitteita, ja opettajan tehtävä on olla 

herkkä näille aloitteille (Ranta 2021, 57). 

 
 

6.4.1 Kommunikaation diskurssi  

Vuorovaikutuksen kehyksen kautta tarkasteluun nousi viisi esimerkkiä, joissa pu-

hutaan kommunikaatiosta kosketuksen keinoin moniulotteisesti. Sen avulla voi 

viestiä yksittäisissä tilanteissa tai kosketus voi olla ainoa keino kommunikoida. 

Marja kuvailee kosketuksesta kommunikaation apuna kertomalla erilaisia tapoja 

kommunikoida opetustilanteissa: 

”Jos laittaa käden olkapäälle se viestii jollain tietyllä tavalla sitten---jos halataan 

siin on joku toisenlainen viesti voi laittaa kättä toisen käden päälle sil on taas 

erilainen viesti tai seisotaan ihan kylki kyljessä kiinni niin et kosketetaan toisi-

amme siin on taas erilainen viesti tai kaapataan kainaloon siin on taas ihan eri-

lainen ja sit joskus istutaan tarpeen vaatiessa päällä” (Marja) 



 

63 
 

Haastattelijan kysyessä kosketuksesta Marjan työssä hän kuvailee sitä jokapäi-

väiseksi ja välttämättömäksi työtavaksi nimenomaan erityislasten kanssa. Kos-

kettaminen on hänelle työtapa, joka tulee työvuosien myötä jo ”ihan selkäyti-

mestä”. Kosketus tapahtuu vuorovaikutuksen lomassa vieden tilanteita eteenpäin 

opettajan toivomaan suuntaan.  

Marja ja Kaisa kuvailevat molemmat kosketusta keinona kommunikoida. Marja 

kuvailee sitä yhdeksi tavaksi muiden kommunikoinnin muotojen joukossa. 

” Se on must niinkun se on sitä molemminpuolist se on must yksi tapa kommuni-

koida---me puhutaan kosketuksen kielestä tai kieliopista” (Marja) 

Aineistosta ei selviä, viittaako Marja yleisesti kosketukseen kommunikaatiossa ja 

omaan tapaansa koskettaa vai esimerkiksi Lahtisen (2008) kuurosokeille kehitet-

tyyn kosketusviesteihin perustuvaan sosiaalishaptiseen kommunikaatioon, jossa 

on oma kielioppinsa ja kielensä (kts. Lahtinen 2008, Lahtinen & Palmer 2014). 

Haptiisit ovat kosketuksia ja liikkeitä keholle, joissa on oma merkityksensä. Ne 

muodostuvat kieliopista, hapteemeista, joka eroaa puhuttujen ja viitottujen kielten 

kieliopista (Lahtinen & Palmer 2014, 10). 

Kaisa korostaa kosketuksen tärkeyttä vaikeasti kehitysvammaisten oppilaiden 

kohdalla 

”Vaikeesti kehitysvammasten kohdalla, nii se on yksi tärkeimmistä aisteista, jos 

sulla ei oo kommunikaatioo nii se koskettaminen on sitten äärimmäisen tärkeetä.” 

(Kaisa) 

Syvästi kehitysvammainen oppilas on kehitystasonsa mukaisesti kommunikoin-

nin varhaisten keinojen varassa. Vastavuoroinen kommunikaatio on haastavaa 

ja aloitteen tekeminen vuorovaikutuksessa aikuisen vastuulla. Vaikeasti kehitys-

vammainen oppilas pystyy yleensä jonkinlaiseen vastavuoroiseen vuorovaiku-

tukseen, ja keskiasteisesti kehitysvammainen tekee itsekin vuorovaikutustilan-

teissa aloitteita (Launonen 2000. 154–157). Vaikeasti kehitysvammaisen oppi-

laan kohdalla kosketus kommunikaation keinona on verrattavissa vauvan hoi-

vaan koskettamalla. Kehitysvammaliitto (2021, 1–2) kuvailee voimauttavaa vuo-

rovaikutusta (Intensive Interaction) kehityksellisenä toimintamallina, jossa 
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hyödynnetään varhaisen vuorovaikutuksen keinoja vaikeasti kehitysvammaisten 

tai autisminkirjon henkilöiden kanssa kommunikointiin. He kommunikoivat usein 

olemuskielellä eli puhetta edeltävillä esikielellisillä keinoilla esimerkiksi kehon-

kieli, ilmeet. ääntely ja toiminta. Moroza-James (2014, 40) korostaa, että vuoro-

vaikutuksen varhaisessa kehitysvaiheessa kosketus on pääasiallinen kommuni-

kointikeino. Voimauttavan vuorovaikutuksen tuokioilla kiintymystä, välittämistä ja 

rakkautta viestivä kosketus on siten olennaista. Kosketus on oleellinen tekijä 

psyykkiselle terveydelle (kts. Myös Field 2003). 

Marja muistuttaa esimerkissään aikuisen vastuuta myös oppilaiden välisissä vuo-

rovaikutustilanteissa kommunikaation näkökulmasta. Aikuisen tehtävä on ohjata 

ja tukea vuorovaikutusaloitteita niin, että oppilaalla on taitoja toimia tilanteissa 

muita kunnioittaen. Marja korostaa, että lapsi ei tarkoituksellisesti toimi väärin. 

Sen sijaan hän tarvitsee ohjausta ja tukea opettajalta.  

”Lähtökohtasesti mä olen sitä mieltä et lapsi ei tee tahallaan pahaa tai pyri pa-

haan --- et on aikuisen tehtävä lähtee lähestymään sitä et mitä halusit tai mitä 

tarkotit kun toimit näin---todennäköisesti ei ole kysymys pahasta tarkotuksesta 

vaan sitä et heilt puuttuu niinku se herkkyys et kuinka voin mennä vaikkapa ha-

laamaan tätä toista lasta tai voisitko kysyä häneltä ensin että saanko halata sua.” 

(Marja) 

6.4.2 Luottamuksen diskurssi 

Vuorovaikutuksen kehyksen kautta tarkasteluun nousi neljä puheenvuoroa, jotka 

rakentavat luottamuksen diskurssia vuorovaikutuksen näkökulmasta. Kosketus 

näyttäytyy haastateltujen opettajien puheissa keinona rakentaa vuorovaikutuk-

seen positiivista kierrettä sekä luottamusta.  

 

Erityisesti Leena tuo esiin luottamuksen merkitystä positiivisena kierteenä: luot-

tamus lisää mahdollisuutta kosketukseen mikä taas lisää vuorovaikutusta oppi-

laan ja opettajan välille. Kun opettaja saavuttaa oppilaan luottamuksen, hän voi 

asettaa rajoja, hänellä on ”ote siihen lapseen”. Leena kuvailee sitä, miten koske-

tus on keino rakentaa oppilaan kanssa suhdetta, jossa on tilaa myös kiintymyk-

selle.  



 

65 
 

”Sehän kosketus vaatii luottamusta semmosen vuorovaikutuksen siihen lapseen 

aikaseksi et se sietää sitä et sä joskus pistät sen käden olkapäälle niin onhan se 

ihan voitto---(kosketus) lisää sitä luottamusta, joka taas lisää sitä vuorovaikutusta 

et se on semmonen hyvä ja mulla on semmonen ote siihen lapseen, et rajojen 

asettaminenkin, kyl se edellyttää sitä luottamusta ja sitä kiintymystä.” (Leena) 

Pirjo näkee opetustyön perustuvan opettajan ja oppilaan väliseen vuorovaikutuk-

seen, jossa luottamuksen muodostumisen merkkinä on molemminpuolinen kos-

ketus. Hän myöntää, että ilman kosketustakin voisi pärjätä, mutta se on hyvä 

keino saada ”kauniimmin asioita tehtyä koulumaailmassa”. 

”Mä aattelen et sen kaiken opetustyön jotenki pohjana on niinkun mun ja sen 

oppilaan välinen vuorovaikutus ja sit et meijän välille syntyy joku luottamus, ni 

sitte niiku sit sen myötä must se koskettaminen on sit sen luottamuksen syntymi-

sen niiku yks merkki, et nyt ku mä voin koskettaa sua, tai et se oppilas koskettaa 

mua---kai me ilmanki sitä pärjättäs, et ei kai se nyt välttämätönt oo mut et kau-

niimmin sil saa asioita tehtyä koulumaailmassa, et ei aina tartte niinkun, et sil voi 

ilmasta paljon, pelkäl koskettamalla.” (Pirjo) 

Kosketuksessa kouluympäristössä on vahvasti valta läsnä. Suhonen (2019) 

muistuttaa, että vastuu kommunikaatiosta ja sen laadusta on aina kyvykkääm-

mällä vuorovaikutuskumppanilla eli aikuisella. Tässä tutkimuksessa molemmat 

erityisopettajat kuvailevat esimerkeissään kosketusta keinona saavuttaa jotain: 

luottamusta, hyvän kierrettä ja kauniita asioita. Tavoitteet ovat ehdottomasti puol-

lettavissa, mutta opettajan tulee ymmärtää oma valta-asemansa suhteessa oppi-

laaseen. Gjerstad (2015, 69, 243) muistuttaa, että hyvän vallankäytön ominai-

suus on selkeys. Lapsen ja oppilaan kasvun ja minäkehityksen kannalta on sel-

keintä, että hän pystyy tiedostamaan ja tunnistamaan häneen kohdistuneen val-

lankäytön. Gjerstad kuvailee opettajan ja oppilaan välistä kasvatussuhdetta si-

säiseksi valtasuhteeksi, jossa valtasuhde itsessään muotoilee sen osapuolia. 

Keskinäinen valtasuhde vaikuttaa molempiin osapuoliin ja muuttaa heitä yksi-

löinä.  
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6.5  Analyysin yhteenvetoa  

 

Analyysin yhteenvedossa kuvaan tiivistäen, miten analyysi vastaa luvussa 4 

asettamiini tutkimuskysymyksiini. Haastatteluiden erityisopettajat kuvailevat ja 

merkityksellistävät kosketusta oman työnsä osana moniulotteisesti ja vahvasti ar-

keensa liittyvänä työmenetelmänä.  

 

Tutkimusyksiköistä valtaosa, noin 40 %, painottui tarkasteltavaksi Arjen kehyk-

sen kautta (kts. Kuvio 3. Kehykset). Arjen kehyksen (6.1) kautta tarkasteltavaksi 

nousi diskursseja, jotka käsittelivät kosketusta ohjaamisen, säätelyn, kannusta-

misen, lohduttamisen ja rutiinien näkökulmasta arkisina, toistuvina ja luontevina 

koskettamisen muotoina.  Oppilaantuntemuksen kehyksen kautta tarkasteluun 

nousi kolmasosa tutkimusyksiköistä. Oppilaantuntemuksen kehyksen (6.2) 

kautta erityisopettajien haastatteluista muodostui diskursseja, joissa korostui 

opettajan oppilaan taustan tuntemisen lisäksi opettajan kyky tuntea oppilas myös 

kosketuksen sopivuuden näkökulmasta. Lisäksi oppilaantuntemukseen koske-

tuksen osalta liittyi oppilaan ikä sekä oppilaan omat aloitteet kosketukselle. Eri-

tyisopettajien haastatteluissa kosketukseen liittyi myös huolta, jota käsiteltiin 

Vaaran kehyksessä (6.3).  Tutkimusyksiköistä tämän kehyksen kautta tarkastel-

tavaksi nousi 23 % ja sen muodostamat diskurssit käsittelivät kosketusta neljästä 

kulmasta. Nämä puheenvuorot toivat esiin kosketusta koulussa rajoittamisen, 

mediasta nousevan huolen, huoltajien riittävän tiedottamisen sekä turvataitojen 

näkökulmasta. Vuorovaikutuksen kehyksen (6.4) kautta tarkasteltiin 9 % kaikista 

tutkimusyksiköistä. Vuorovaikutusta erityisopettajien haastatteluissa käsiteltiin 

kommunikaation ja vuorovaikutuksen luottamukseen liittyvien puheenvuorojen 

kautta. 
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7. LUOTETTAVUUS  
 

Tarkastelen tutkimukseni luotettavuutta ensin yleisesti tieteen ja laadullisen tutki-

muksen näkökulmasta, sen jälkeen käsittelen lyhyesti tutkimuksessa käytettyjä 

menetelmiä. Luotettavuuden tarkastelua erityisesti analyysivaiheen sekä tutkijan 

oman toiminnan näkökulmasta. Lopuksi käsittelen lyhyesti vielä tulkintaan liittyviä 

kysymyksiä. Eskola ja Suoranta (2008, 208) muistuttavat, että määrälliseen tut-

kimukseen liittyvät termit validiteetti, reliabiliteetti ja objektiivisuus määrittelevät 

määrälliseen tutkimukseen metodisääntöjä, jotka eivät rajoita laadullisen tutki-

muksen tekijää. Luotettavuus rakentuu laadullisessa tutkimuksessa toisin.  

 

Tieteen tavoitteena on selittämisen ja kuvaamisen avulla ymmärtää todellisuutta. 

Tutkimuksen avulla pyritään luomaan lainalaisuuksia ja merkitysjärjestelmiä sekä 

luomaan ymmärrystä kokemuksille. Tieteen tunnusmerkkeinä on pidetty muun 

muassa sellaisia kriteereitä kuin objektiivisuus, kriittisyys, järjestelmällisyys ja 

puolueettomuus. Kuitenkin olennaista on tieteellisen tiedon perusteltavuus 

(Puusa & Juuti 2020, 25–26). Tässä tutkimuksessa erityisopettajien kokemuksia 

kosketuksesta kouluympäristössä on pyritty ymmärtämään kosketusten tulkinta-

kehysten kautta. Aineiston analyysi -lukuun olen tuonut suoria lainauksia, joiden 

pohjalta lukija voi arvioida tulkintojeni paikkansapitävyyttä. Tutkijana olen tietoi-

nen siitä, että tulkintani on yksi monista mahdollisista ja sen vuoksi olen pyrkinyt 

tukemaan analyysiani myös teoreettisella tiedolla. Laadullisessa tutkimuksessa 

tehty tulkinta on harvoin ainoa mahdollinen, mutta sitä voidaan perustella esimer-

kiksi näyttämällä lukijalle alkuperäistä aineistoa ja osoittamalla, miten tutkija on 

tulkintaansa päätynyt (Eskola & Suoranta 2008, 217–218).  

 

Oman näkökulmansa pohdintaan luotettavuudesta tuovat erilaiset näkemykset 

tiedon luonteesta ylipäänsä. Tuomi ja Sarajärvi (2002) kuvailevat Churtonia 

(2000) lainaten tiedon luonnetta postmodernismin ja relativismin näkökulmasta. 

Tietoa tulisi tarkastella suhteessa kontekstiinsa, joten tietoa objektiivisena todel-

lisuutena ei ole olemassa (Tuomi & Sarajärvi 2002: 60–61). Tässä tutkimuksessa 

ei väitetä, että tulkintoja on tehty objektiivisesti, yleispätevästi ja henkilökohtai-

sesta näkemyksestä riippumattomasti, vaikka tähän on pyrittykin. Luotettavuuden 

arvioinnissa on siis huomioitava, että tutkijan tausta erityisopettajana sekä 
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lukuisat kohtaamiset oppilaiden kanssa ovat vaikuttaneet tutkijan näkökulmiin ja 

tulkintoihin jokaisessa tutkimuksen vaiheessa.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta voi tarkastella myös siinä käytettyjen tutkimusmene-

telmien näkökulmasta. Tutkimukseni on laadullinen tutkimus, jonka aineisto koos-

tuu viidestä erityisopettajan valmiiksi litteroidusta Koskettava koulu -hankkeessa 

kerätystä haastattelusta. On hyvä muistaa, että litteraatti ei huolellisestikaan teh-

tynä tavoita alkuperäistä puhetilannetta tai esitä kaikkia nyansseja täydellisesti 

(Ruusuvuori ym. (2011, 433). Tutkimuseettisistä syitä en kuitenkaan voinut hyö-

dyntää ääninauhoituksia. Tutkimuksen haastattelut ja litteraatit olivat osittain eri 

henkilöiden tekemiä, mikä on syytä tiedostaa luotettavuutta arvioitaessa. Tutki-

jana koin kuitenkin litteraatit huolella tehdyiksi ja niiden perusteella haastattelui-

den kulku oli johdonmukainen ja käsitteli monipuolisesti kosketuksen teemaa eri-

tyisopettajien kokemana.  

 

Tutkimuksessa hyödynnettiin sisällönanalyysiä, ja sen periaatteiden mukaisesti 

tunnistettiin tutkimusyksiköitä. Salo (2015, 166) muistuttaa, että sisällönanalyy-

sillä tuotetaan luokitteluja eikä se ole käyttökelpoinen metodi analyysiin sellaise-

naan. Tässä tutkimuksessa analyysin apuna käytettiin diskurssianalyysiä. Dis-

kurssianalyyttisestä näkökulmasta luotettavuutta tarkastellessa voidaan Jokisen 

ym. (2016, 462) sanoin todeta, että tutkimuksen tulokset ovat tutkijan kielen 

avulla tuottamia tulkintoja aineistostaan. Ne rakentavat sellaisenaan sosiaalista 

todellisuutta. Tulokset eivät kuitenkaan pelkisty tulkinnoiksi monien muiden mah-

dollisten joukossa. Tutkimuksen voima ja perusta on argumentointi, jossa on kyse 

mahdollisimman hyvin perusteltujen tulkintojen esittämisestä sosiaalisen todelli-

suuden rakentumisesta. Diskurssianalyysiä soveltavan tutkijan tulee ymmärtää 

oman toimintansa osana sosiaalisen todellisuuden tuottamista. Tutkijana pyrin 

tuomaan tulkintani näkyväksi aineiston analyysissä kirjaamalla analyysiin suorien 

lainauksien lisäksi tulkintani ja liittämällä tulkintaani mahdollisuuksien mukaan 

teoria- ja tutkimustietoa.  

 

Laadullisen tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan parhaiten analyysin syste-

maattisuuden ja tulkinnan luotettavuuden kriteerien näkökulmasta. Systemaatti-

nen analyysi avaa tutkimuksen varrella tehtyjä valintoja, rajauksia ja analyysin 
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etenemistä ohjaavia periaatteita. Valittu analyysitekniikka on riippuvainen sekä 

tutkimuksen tavoitteista että siitä, millaiseksi aineiston kokonaisuus muodostuu. 

Lukijalle pyritään näyttämään, mistä aineisto koostuu, ja lisäksi kuvataan aineis-

ton osat, joista päähavainnot muodostuvat. Tärkeää on myös käsitellä analyysin 

vahvuuksien lisäksi sen mahdolliset rajoitukset (Ruusuvuori ym. 2010, 27; Eskola 

& Suoranta 2008, 208; Puusa 2020,145). Olen esitellyt luvussa 5 hyödyntämiäni 

tutkimusmenetelmiä ja kuvannut kriteereitäni aineiston rajaamiseen. Kuitenkin 

tiedostan, että tutkimusyksiköt olisivat voineet samoilla kriteereillä jonkun muun 

tekemänä muodostua toisenlaisiksi. Haluan kuitenkin korostaa, että tutkimukseni 

tavoite on kuvata kosketusta ilmiönä sekä sen eri ulottuvuuksia ilman yleistettä-

vyyden taakkaa.  

 

Avoimuuden ja perusteltavuuden varmistamiseksi kehysten kautta tarkasteltavat 

diskurssit esitellään analyysivaiheessa suorien lainausten avulla. Puusa (2020, 

147) muistuttaa, että tutkimuksen tulkintoja voi pitää vakuuttavina, kun niihin on 

päästy luotettavalla ja systemaattisella analyysillä. Tässä keskeisessä roolissa 

ovat käytetyn metodin kuvaus ja jäljitettävyys. Tavoitteena on luoda lukijalle ikään 

kuin kartta, jonka avulla voidaan tarkistaa, miten työ on tehty. 

 

Kvalitatiivisen tutkimuksen suurena haasteena pidetään aineiston analyysia. Laa-

dullisen tutkimuksen tärkein tavoite on inhimillisen ymmärryksen lisääminen, ja 

tämän tavoitteen saavuttamiseksi tutkijan tulee kyetä tulkitsemaan saamiaan tu-

loksia. Oivaltavan tulkinnan kautta on mahdollista lisätä ymmärrystä ihmisten ar-

jessa, ja oivaltava tulkinta syntyy parhaiten teorian ja empirian vuoropuhelusta 

(Syrjäläinen ym. 2017, 8). Tässä tutkimuksessa on pyritty läpinäkyvyyteen aineis-

ton analyysissä esittelemällä haastatteluaineistosta niitä diskursseja, joista tutki-

muksessa käytetyt kehykset ovat muodostuneet.  Erityisopettajien kokemukset 

on liitetty kosketukseen liittyvään nykytutkimukseen tavoitteena laajentaa näkö-

kulmia kosketuksen merkityksestä koulussa.  

 

Laadullisessa tutkimuksessa luotettavuuden arviointia ja aineiston analyysivai-

hetta ei ole mahdollista erottaa yhtä jyrkästi kuin määrällisessä tutkimuksessa. 

Analyysivaiheen aikana tehdyt ratkaisut pakottavat tutkijan ottamaan jatkuvasti 

kantaa myös tutkimuksen luotettavuuteen (Eskola & Suoranta 2008,208). 
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Oma työni erityisopettajana läpäisee tutkimuksen kaikkia vaiheita niin haastatte-

luiden raaka-analyysistä pohdintaan asti. Jo aiheen valinta perustuu omiin koke-

muksiini koskettamisen merkityksestä. Itse tutkimus analysoitiin hyödyntäen dis-

kurssianalyysiä aiheen omakohtaisuuden jäädessä tunnustetuksi tosiasiaksi 

taustalle sekä tarkemmaksi osaksi pohdintaa ja tutkimuksen luotettavuutta. Es-

kola ja Suoranta (2008, 210) toteavat, että laadullisen tutkimuksen lähtökohtana 

on avoin tunnustus. Tutkija on tutkimuksensa keskeinen työväline, jolloin myös 

luotettavuuden arviointi koskee koko tutkimusprosessia ja tutkijan toimintaa siinä. 
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8. POHDINTAA  
 

Tavoitteenani tässä pro gradu -tutkielmassa oli tutkia sitä, miten Koskettava koulu 

-hankkeessa haastatellut erityisopettajat kuvaavat, hyödyntävät ja puheessaan 

merkityksellistävät koskettamista osana kouluopetusta. Lähtökohtani tutkimuk-

sen tekoon oli tarkastella kosketuksia koulussa luonnollisina ja vilpittöminä koh-

taamisen keinoina. Osittain tämän vuoksi viittasin opettajiin keksityillä etunimillä, 

koska tavoitteeni oli tuoda opettaja lähelle, aidoksi, oikeaksi ja läsnäolevaksi toi-

mijaksi. Haluan korostaa, että tutkimuksessa käytetty aineisto oli valmis, joten 

tutkijana en päässyt vaikuttamaan haastatteluihin tai niiden litterointiin. Pohditta-

vaksi jää, kuinka paljon haastattelijoita ohjasi heidän omat ennakko-olettamuk-

sensa koskettamisesta ja aineiston keruun ajankohtana käyty vilkaskin mediassa 

näkynyt keskustelu kosketuksesta #me too -kampanjan tiimoilta. Mielenkiintoista 

olisi myös tarkastella aineistoa, jonka kysymykset olisi suunnattu nimenomaan 

erityisopetukseen. Tämän tutkimuksen aineistossa erityisopettajat puhuvat välillä 

erityisopetuksesta ja välillä yleisopetuksesta, emmekä aina saa tietää, kummasta 

he kulloinkin puhuvat. Kokemukseni mukaan erityisopetus on kokonaisvaltaisem-

paa kokonaispersoonan yksilöllistä huomioonottamista verrattuna yleisopetuk-

seen. Opettaminen ja oppilaan oppiminen on haastavaa, jos perustarpeet, esi-

merkiksi aistisäätelyn pulmat tai tarkkaavuuden haasteet, jäävät huomioimatta. 

Opettaja on vahvasti elettävä tässä hetkessä ymmärtäen oppilaan tarpeita ja luo-

tava väylää tulevaisuuteen toivon kautta.  

 

Tutkimuksessani tarkastelin aineistoa muodostamieni kehysten kautta, joita ra-

kentui lopulta neljä: Arjen kehys, Oppilaantuntemuksen kehys, Vaaran kehys ja 

Vuorovaikutuksen kehys. Ne kuvaavat koulun todellisuutta erityisopettajien pu-

heessa kosketuksesta koulussa. Kehysten kautta tarkastelin diskursseja, jotka 

tunnistin tutkimusyksiköiden kautta. Analyysivaiheessa diskursseista nousi esiin 

merkityksiä, jotka tuntuivat itsestään selviltä opetuskokemukseni kerryttyä jo yli 

vuosikymmenen verran. Lehtonen (2000, 13) muistuttaa viisaasti, että juuri itses-

tään selvyyksien ja arkipäiväisten ilmiöiden tulee olla tarkastelun kohteena. Se, 

mikä on kaikkialla, ei muuten tule tarkastelun kohteeksi. Usein kaikkein tavallisin 

on kaikkein vähiten tunnettua. (Lehtonen 2000, 13.) Tutkijana haluan tuoda tässä 

pohdinnassa esiin vielä muutaman huomion, joka ei luontevasti sopinut aineiston 
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analyysiin. Ne liittyvät Vaaran kehykseen, Vuorovaikutuksen kehykseen ja Sää-

telyn diskurssiin.  

 

Vaaran kehyksessä erityisopettajat sanoittivat ohjeistuksen riittämättömyyttä kiin-

nipidon osalta. Lisäksi erityisopettajan työhön kuvailtiin osittain normina oppilaan 

taholta fyysisen väkivallan uhka. Yle uutisten mukaan joka kymmenes opettaja 

kohtaa väkivaltaa työssään. Uutisotsikon mukaan osa opettajista on hakenut rat-

kaisua tilanteeseen käymällä itsepuolustuskursseja raivokkaasti käyttäytyvien 

oppilaiden vuoksi. OAJ:n tutkija Vesa Ilves kuvailee tilanteita kiinnipidon näkökul-

masta. Riehuvaa oppilasta estetään vahingoittamasta itseään ja samalla suojel-

laan muita oppilaita (Koskinen & Ketonen 2020). Opettajat pyrkivät ratkaisemaan 

työhönsä liittyviä haasteita ratkaisukeskeisesti. Opettajat kantavat merkittävästi 

vastuuta arjen sujumisesta. Itse erityisopettajana koen ohjeistukset kiinnipidon ja 

opettajien työturvallisuuden osalta riittämättömiksi. Monissa aineiston erityisopet-

tajien puheenvuoroissa korostui erityisopetuksen erityisyys verrattuna yleisope-

tukseen. Erityisesti Vaaran kehyksessä korostui tarve fyysiseen rajoittamiseen, 

joka puheessa normalisoitiin kuuluvaksi erityisopetuksen arkeen mielestäni jopa 

itsestään selvästi.  

 

Vuorovaikutuksen kehyksen kautta tarkasteluun nousi 9 % prosenttia tutkimus-

yksiköistä, mikä oli ristiriidassa omien ennakko-odotusteni kanssa – oletin tämän 

osuuden olevan suurempi. Kuvittelin, että erityisopettajien haastatteluissa koros-

tuisi nimenomaan kosketuksen merkitys vuorovaikutukselle. Teemahaastattelu ei 

tosin sisältänyt esimerkiksi kysymystä kosketuksen merkityksestä vuorovaikutuk-

selle tai vuorovaikutusta teemana ylipäänsä. Toisaalta ilmiötä voisi tarkastella 

myös Lehtosen (2000, 13) arkisen ja itsestään selvän tiedon näkökulmasta. 

Haastatteluissa erityisopettajat kuvailivat monin sanoin, kuinka oppilaan kosket-

taminen on luontevaa, arkipäiväistä ja tulee jo selkärangasta. Voisiko olla niin, 

että sen merkitys osana luontevaa vuorovaikutusta on jo niin itsestään selvää, 

että sitä ei tule erikseen sanallistettua? 

 

Erityisluokanopettajana kannan huolta siitä, että aikuisen tuki ja ohjaus kannatte-

lisi oppilaita silloin, kun on tarpeen, mutta vähenisi sen mukaan, kun oppilas ky-

kenee itsenäisempään toimintaan. Tiimissäni meidän aikuisten, minun ja luokkani 
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koulunkäynninohjaajien, perimmäinen tehtävä on tehdä itsemme tarpeettomiksi. 

Tarvitaan aikuisten vahvaa tukea, säätelyä ja oppimisympäristön jäsentelyä kan-

nustamaan ja ylläpitämään oppimisen tavoitteita. Kun oppilaan kyvyt ja itsenäi-

syys lisääntyy, on uskallettava vähitellen häivyttää ohjausta ja siirtää oppilaalle 

enemmän vastuuta omasta oppimisesta ja toiminnan säätelystä (Vauras ym. 

2018, 86). Ensin ohjaaminen on fyysistä kosketusta, esimerkiksi kirjoittamisen 

tukemista käsi ohjattavan käden päällä, kunnes taitojen karttuessa aikuinen voi 

keventää ohjausta ja lopulta jättää sen pois kokonaan.  

 

Tutkimukseni merkitys ja tavoite oli lisätä tietoa koskettamisen eri ulottuvuuksista 

opetuksessa. Tulokset eivät ole sellaisinaan yleistettävissä, mutta toivon tutki-

mukseni lisäävän tietoa erityisopettajien arjesta ja näkemyksistä liittyen kosket-

tamiseen. Tunnistan tutkimuksessani opettajien kuvaaman median tuoman pai-

neen. Harvemmin uutisotsikoihin nousee hyviä uutisia hyvästä kosketuksesta. 

Sen sijaan uutiset kertovat ylilyönneistä opettajan tai oppilaan taholta. Huoleni on 

se, että uutisoinnin myötä opettajat alkaisivat varomaan oppilaiden koskettamista 

(vrt. esim. Vanhanen 2017). Näe työni merkityksen siinä, että se nostaa koske-

tuksen olennaiseksi osaksi opetustyötä. Kosketus voidaan nähdä pedagogisesti 

hyödynnettävänä menetelmänä eleiden, välimatkan ja tilan käytön ohella. Sitä voi 

käyttää yhtä tarkoituksenmukaisesti kuin puhetta ohjaamaan oppilaan huomiota 

ilman, että muu opetuspuhe keskeytyy (Routarinne yms. 2020,20–21). Kosketus 

työmenetelmänä kuitenkin edellyttää saavutettavuutta. Jakonen (2018) kuvailee 

sitä, miten opettajan liikkuminen luokassa mahdollistaa sekä ohjeiden antamisen 

kollektiivisesti että nopean vaihdon yksilölliseen ohjeistamiseen. Tämä mahdol-

listaa myös koskettamisen avulla ohjaamisen. Opettajan tulee olla tietoinen kos-

ketuksen mahdollisuuksista, jotta hän voi sitä menetelmällisesti hyödyntää. 

 

Haluan korostaa koulun merkitystä sen kokonaisvaltaisen vaikuttavuuden näkö-

kulmasta.  Aivoilla on synnynnäinen tarve ja kyky suunnata huomio toiseen ihmi-

seen ja pyrkimys vuorovaikutukseen toisten kanssa. Ympärillä olevien ihmisten 

merkitys aivojen oppimiselle on huomattava, ja tämä korostuu erityisesti lapsuu-

dessa (Isomäki & Uusitalo 2017, 36). Kouluarjessa pitäisi mielestäni panostaa 

akateemisten taitojen opettamisen lisäksi hyvinvoinnin lisäämiseen kohtaami-

sissa. Lapsi ja nuori oppii, kehittyy ja kasvaa koko ajan, myös koulussa, kaikissa 
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vuorovaikutussuhteissa ja tilanteissa, joissa hän aikansa viettää. Näin ollen kaikki 

kohtaamiset, katseet, sanomiset ja havainnot toisten toiminnasta, palautteesta ja 

tunteista ovat merkityksellisiä (Ahtola 2016, 14).  

 

Opetuksen arjessa puhutaan paljon haastavasti käyttäytyvistä lapsista sekä nuo-

rista ja usein keskustelusta tuntuu unohtuvan se tärkein: aikuisen oma käytös ja 

sen vaikutus oppilaan toiminnassa. Lahtinen ja Rantanen (2019) muistuttavat, 

että tiedostaessaan omat reaktionsa ja valintansa on mahdollista tulevaisuu-

dessa toimia harkitummin ja tunteiden voimaa kunnioittaen, ehkäpä jopa kiireet-

tömämmin tai levollisemmin. Levollinen läsnä oleva mieli parantaa sosiaalisten 

kohtaamisten laatua (Lahtinen& Rantanen 2019, 16, 70).  Kosketus kuuluu kou-

luun. Sen merkitys on tärkeää myös ammatillisissa suhteissa, kun kaikki osapuo-

let kokevat sen turvalliseksi. Kosketuksen tulee tapahtua avoimesti ja olla sanoi-

tettavissa sekä molempien osapuolten hyväksymää (Kallio 2020). Yhteyden 

puute on tuskallista. Lapselle ei lopulta ole väliä saako hän yhteyden toiseen hy-

vällä vai huonolla käytöksellä. Hänen on vain saatava kontakti, ja sen eteen hän 

taistelee kaikin keinoin (Trogen 2021, 49–50) 

 

Jatkossa olisi mielenkiintoista tietää tarkemmin kosketuksen muodoista kolmipor-

taisen tuen eri portailla. Lisäksi olisi mielenkiintoista tarkastella tässäkin tutkimuk-

sessa esiin noussutta opettajan toimintaa, jonka tavoitteena on kannustaa oppi-

lasta kosketuksen avulla. Tässä tutkimuksessa aineisto oli tuotettu haastattele-

malla erityisopettajia ilman heidän opetuksensa havainnointia. Mielenkiintoista 

olisi myös tutkia opettajien näkemyksiä koskettamisesta ja sen lisäksi myös ha-

vainnoida heidän käytännön opetustyötään koskettamisen osalta. 
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