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Eric Toledado ja Olivier Nakache: Koskemattomat 

Analysoimani elokuva on ranskalaisten Eric Toledadon ja Olivier Nakachen ohjaama 

Koskemattomat (Intouchables 2011). Elokuvan ranskankielinen nimi viitannee yhteiskunnan 

hylkiöihin: paariaan, ihmisiin joita ei saa koskettaa, koska heitä pidetään epäpuhtaina. Elokuva 

kertoo kahden päähenkilön, Philippen ja Drissin erikoisesti muotoutuvasta ystävyydestä. 

Philippe on pyörätuoliin sidottu neliraajahalvaantunut valkoinen miljonääri ja aristokraatti, joka 

elää yksin avustajiensa kanssa hulppeassa kaupunkikartanossa pariisilaisessa hienostokorttelissa ja 

käyttää rajattomalta vaikuttavaa varallisuuttaan oman hoitonsa järjestämiseksi. Koska Philippe on 

varakas, vamma ei estä häntä nauttimasta elämästään, ja hän pyrkiikin säilyttämään 

mahdollisimman paljon samoja harrastuksia kuin hänellä oli ennen vammaantumistaankin: 

taideteosten keräilyä, klassista musiikkia, oopperoita, jopa varjoliitoa ammattimaisen avustajan 

kanssa. Philippellä on ollut vaimo, mutta tämä on kuollut saamatta lapsia. Hän on kuitenkin 

adoptoinut tyttären, joka on nyt murrosiässä. Hän on myös romanttisessa kirjeenvaihdossa nuoren 

naisen, Eléonoren kanssa. He eivät ole koskaan vaihtaneet kuvia tai tavanneet toisiaan 

kasvotusten, tai edes puhuneet keskenään puhelimitse, sillä Philippe pelkää Eléonoren reaktiota 

vammaisuuteensa. Philippe kertoo vammansa syntymisestä, että vaimon kuoleman aiheuttama 

suru vei hänet lentämään liitovarjolla myrskyssä, jolloin sattuneessa tapaturmassa kaksi nikamaa 

hänen niskastaan murtui. Philippe on palkannut itselleen useita avustajia hoitamaan asioitaan, 

itseään ja kaupunkikartanoaan, mm. sihteerin, henkilökohtaisena avustajana toimivan hoitajan 

sekä fysioterapeutin ja puutarhurin. Hoitajan tehtävät ovat moninaisia, sillä tämän tulee huolehtia 

kaikista Philippen arkisista ja ei niin arkisista tarpeista. Hoitaja toimii niin seuralaisena, 

autonkuljettajana ja kuntouttajana kuin pukijana, syöttäjänä ja suolen tyhjentäjänäkin. Hoitajat 

vaihtuvat parin viikon välein ärtyisyyteen taipuvaisen ja omapäisen hoidettavan palveluksessa. 

Driss taas on musta köyhälistön kasvatti, joka elää kavereidensa, yksinhuoltajatätinsä ja 

serkkujensa kanssa pariisilaisella lähiökorttelialueella ja käyttää häpeilemättä pikkurikoksia ja 

yhteiskunnan tukia elannokseen. Hänellä on rikosrekisterissä puolen vuoden tuomio ryöstöstä. 

Driss on muuttanut Ranskaan Namibiasta kahdeksanvuotiaana, kun hänen vanhempansa 

lähettivät esikoispoikansa tädilleen ja tämän miehelle, jotka olivat lapsettomia. Pian tämän jälkeen 

täti sai kuitenkin yllättäen omia lapsia, eikä Driss enää ollut perheen ainoa lapsi. Kun tädin mies 

sittemmin kuoli, täti sai uusista miessuhteistaan runsaan katraan eri isien lapsia. Tädillä on asunto, 

mutta tilaa on vähän ja toimeentulo niukkaa. Driss ehkä haluaisi auttaa, mutta ei saa työtä 

työnantajakandidaattien epäilyjen ja ennakkoluulojen vuoksi. Lähiön kasvattina ja 

maahanmuuttajana hänen asemansa työmarkkinoilla on toivoton. Driss käy tätinsä luona 

ensimmäistä kertaa puoleen vuoteen tuoden tuliaisiksi varastamansa “suklaamunan” (oikeasti 

Fabergé-muna). Drissin käytös on tädille viimeinen pisara, ja täti käskee katkerana ja syvästi 
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pettyneenä Drissin ulos ja olemaan koskaan palaamatta. Asunnoton Driss viettää yönsä ulkona 

kadulla muiden asunnottomien kavereidensa seurassa. 

Miehet eivät voisi olla enempää erilaisia yhteiskunnalliselta taustaltaan ja elämänpiiriltään. 

Huttusen, Löytyn ja Rastaan (2005) mukaan kulttuuri on jotain, mikä jäsentää ja määrittelee 

ihmisten päivittäistä elämää ja tapaa katsoa maailmaa. Kulttuuriset erot näkyvät elokuvassa jopa 

räikeän selvästi. Philippen rooli ja käyttäytyminen määrittyvät ensisijaisesti varakkuuden kautta. 

Taiteentuntijana hän on aiheellisesti kunnioitusta ja arvostusta osakseen saava kuluttaja ja asiakas: 

hän noudattaa kulttuurintuntijalle sopivaa käyttäytymiskoodia, ja on valmis maksamaan 

kymmeniä tuhansia euroja pitämästään taulusta. Drissin rooli ja käyttäytyminen määrittyvät taas 

pitkälti perhe- ja kaverisuhteiden sekä omaan etnisyyteen liittyvän vähäosaisuuden ja 

syrjäytyneisyyden kautta. Silti kumpikin mies elää kulttuuria omista lähtökohdistaan ja asemastaan 

käsin, ja kohtaa siinä jatkuvia ristiriitatilanteita (Huttunen ym. 2005). Varallisuudestaan huolimatta 

Philippe on ammattimaisen korrektiuden ympäröimä vammainen, jonka oikkuja hänen lähipiirinsä 

saa kestää, eikä hän pysty puolustautumaan edes kadulla väärin pysäköiviltä autoilijoilta. Driss taas 

ei pysty täyttämään tätinsä toiveita ja lähipiirinsä tarpeita, mikä johtaa häätöön tädin kotoa. 

Phillippen ja Drissin tarina alkaa siitä, kun Philippe etsii jälleen kerran uutta hoitajaa 

henkilökohtaiseksi avustajakseen. Philippe ja hänen sihteerinsä haastattelevat 

hoitajakandidaatteja, jotka yrittävät olla ammattimaisen korrekteja mutta latteuksia ladellessaan 

tuovat samalla esiin vieraannuttavat asenteensa ja ymmärtämättömyytensä vammaisen ihmisen 

ihmisyyttä kohtaan. Vaikka he suhtautuvat Phillippeen työnantajana varoen ja pokkuroivat sen 

mukaisesti, he silti näkevät Philippen ensisijaisesti vammaisena ja itsensä vammaisten hoitajina. 

Philippe ei pidä tästä. Vaikka vammaisuus on vienyt hänen elämästään autonomian, hän pitää 

kiinni ihmisarvostaan eikä halua antaa pois elämänsä hallintaa yhtään sen enempää kuin on 

välttämätöntä. 

Haastateltavien joukossa on myös Driss, joka tosin on tullut paikalle vain saadakseen 

työttömyyskorvausta varten allekirjoituksen paperiin, jossa todistetaan hänen käyneen 

työhaastattelussa. Jaksamatta enää odottaa vuoroaan, Driss ryntää huoneeseen ja lätkäisee 

paperin pöydälle. Hänellä ei ole pienintäkään kuvitelmaa, että Philippe olisi kiinnostunut 

palkkaamaan hänet, vaan ehdottaa suorasukaisesti paperin allekirjoittamista, koska se on nopein 

tapa päästä hänestä eroon. Häneltä jää täysin huomioimatta, ettei Philippe voi liikuttaa käsiään 

eikä siten allekirjoittaa mitään. Vaikka Drissillä ei ole halua, koulutusta eikä kokemusta hoitajan 

tehtävään, Philippe kiinnostuu hänestä silti, koska Driss on suorasukainen eikä tunne sääliä 

halvaantunutta miestä kohtaan. Kaikista muista poiketen Driss kohtaa Philippen ihmisenä 

itsenään, antamatta sen suurempaa roolia tai merkitystä tämän vammaisuudelle. Tämä on juuri 

sitä, mitä Philippe kaipaa, ja Driss saakin yllättyä palatessaan hakemaan allekirjoitettua paperia: 

Philippe palkkaa hänet hoitajakseen kuukauden koeajalla. 
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Driss on Philippen kodissa ja elinpiirissä kuin kala kuivassa vedessä (sic.). Hänellä ei näytä olevan 

minkäänlaista käsitystä tavoista ja käyttäytymissäännöistä, mutta porskuttelee elämäniloisesti 

tilanteesta toiseen omien, ajoittain ehkä naiivienkin käsitystensä ja uskomustensa voimalla 

ympäristön asenteita ja paheksuntaa sen kummemmin ymmärtämättä ja huomioimatta. Samalla 

hän muuttaa Philippen ja tämän lähiympäristön ajatuksia ja uskomuksia elämästä ja siitä mikä on 

tärkeää. Philippen taipumus helppoihin valintoihin ja kompromisseihin saa huutia, ja Philippe 

huomaa, ettei pääse Drissin käsissä välttämättä kovin vähällä. Heidän välilleen syntyy 

erikoislaatuinen, syvä ystävyys, joka perustuu suorasukaisuuden ja avoimuuden synnyttämälle 

tasavertaiselle kohtaamiselle. Samalla kahden erilaisen kulttuurin kohtaaminen tuottaa myös 

lähipiirille kulttuurista ja inhimillistä rikkautta (Huttunen ym. 2005). 

Tieto kulttuurista voi auttaa ymmärtämään jotain siitä kontekstista, jossa ihminen elää ja hänen 

taustoistaan, mutta viime kädessä ihminen on kohdattava omana erilaisena yksilönään (Huttunen 

ym. 2005). Sekä Philippe että Driss ovat omalla tavallaan tulleet yhteiskunnan ulkopuolelleen 

sysäämiksi, mutta samalla he ovat kuitenkin valmiit rikkomaan yhteiskunnan sääntöjä löytääkseen 

emansipaation ja itsekunnioituksen kokemuksia omassa ulkopuolisuudessaan. Elokuvan asetelmaa 

on mielestäni hedelmällistä tarkastella huolenpidon etiikan näkökulmasta, sillä sen esiin nostamat 

moraaliset ongelmat ilmenevät ihmisten välisissä suhteissa ainutlaatuisina, aikaan ja paikkaan 

sidottuina tilanteina (Juujärvi 2006). Hoitosuhteen moraaliset ongelmat syntyvät häiriöistä ja 

katkoksista ihmissuhteissa, eikä pelkkä oikeudenmukainen toiminta, ammatillinen korrektius, riitä 

täyttämään moraalin vaatimuksia (Juujärvi 2006). Todellinen kohtaaminen jää puuttumaan, koska 

hoitaja ei ymmärrä ponnistella Philippen kokemusmaailman ymmärtämiseksi (Dascal 2011). 

Hyvässä hoitosuhteessa vammaisuus ei määrittele ihmistä ja hänen sosiaalista vuorovaikutustaan, 

vaan vammaisen osallistuminen on kaikissa yksityiskohdissaan vammaisuudesta riippumatonta 

(Kuntoutusportti 2012). Tämä näkyy hyvin Philippen ja Drissin ystävyydessä, jossa Philippen 

vammaisuus ei saa sivuhuomautusta suurempaa merkitystä. 
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