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Asiantuntijat pohtivat korona-ajan kotia 
JOHANNA MOILANEN & ANNA RÖNKÄ & PÄIVI FADJUKOFF

Covid19-viruksen globaali leviäminen keväällä 
2020 mullisti ihmisten elämää arvaamattomasti 
kaikissa suhteissa. Pandemia on seurauksineen le-
vittäytynyt myös lasten ja kotien elämään. Mil-
laisia vaikutuksia sillä on ollut lapsiin? Miten ko-
dit ovat tässä poikkeustilanteessa pystyneet tur-
vaamaan lasten hyvinvointia? Entä miten palvelut 
ovat pystyneet tukemaan perheitä? 

Lasten hyvinvoinnin edistämiseksi Keski-Suo-
messa toimiva Haukkalan säätiö kutsui joulukuus-
sa 2020 pandemia-ajan huolen herättämänä las-
ten ja perheiden kanssa työskenteleviä eri alojen 
ammattilaisia ja asiantuntijoita yhteen tarkastele-
maan korona-ajan kotia lasten kannalta. Tässä pu-
heenvuorossa muodostamme tämän tilaisuuden 
pohjalta tilannekuvaa lasten ja perheiden hyvin-
voinnista ja palvelutarpeista sekä hahmottelem-
me suuntaviivoja hyvinvoinnista huolehtimiseen 
korona-aikana ja sen jälkeen. Tarkastelemme saa-
miamme havaintoja suhteessa tuoreisiin kirjoituk-
siin eriarvoistumisesta ja perhestressimallista se-
kä tuomme esille myös käytännön työstä nouse-
via huomioita.

Koronapandemian edetessä siihen kohdistu-
neiden rajoitustoimien laajuudessa on tapahtu-
nut muutoksia. Myös lasten ja perheiden reak-
tiot ovat vaihdelleet tilanteen edetessä helpotuk-
sesta uupumukseen, tottumisesta turhautumiseen. 
Osalla perheistä on tapahtunut ongelmien eskaloi-
tumista. Monet kotimaiset selvitykset osoittavat, 
että ongelmien kärjistyminen tai kasaantuminen 
ja kielteiset vaikutukset ovat näkyneet erityisesti 
suhteessa heikossa asemassa oleviin lapsiin ja per-
heisiin, esimerkiksi lastensuojelun sijaishuollossa 
oleviin lapsiin ja nuoriin. Samalla on selvää, että 
vaikutukset voivat näkyä lasten ja perheiden tilan-
teissa viiveellä ja pidemmän ajan kuluessa. (Esim. 
Tiili ym. 2020; Rissanen ym. 2020; Hakulinen 
ym. 2020.)

Arvioiden mukaan koronakriisi on lisännyt eri-
arvoisuutta lasten ja nuorten keskuudessa. Tämä 
ilmenee esimerkiksi kesällä 2020 julkistetusta lap-
sistrategian koronatyöryhmän raportista (Lasten 
ja nuorten hyvinvointi koronakriisin jälkihoidos-
sa, 2020) ja hiljattain ilmestyneestä seurantarapor-
tista (Lapset, nuoret ja koronakriisi, 2021). Kou-
lujen siirtyminen etäopetukseen asetti kodeille uu-
denlaisia odotuksia sekä herätti huolia lasten oppi-
misen eriarvoistumisesta perheiden voimavarojen 
mukaan (Van Lancker & Parolin 2020; Koskela 
ym. 2020); perheillä on hyvin erilaiset mahdolli-
suudet lastensa oppimisen tukemiseen tilanteessa, 
jossa tarvittiin oppimisen tuen lisäksi teknologisia 
apuvälineitä, toimivia nettiyhteyksiä ja kouluruo-
kailun korvaavia ateriajärjestelyjä. Joka kymme-
nennessä suomalaisperheessä vanhempi menetti 
ansiotulonsa ainakin tilapäisesti koronarajoitusten 
vuoksi, ja samalta määrältä perheitä puuttui jo-
ko tietokone tai etäopiskeluun riittävä nettiyhteys 
(Eurochild 2020). Koronakevään kouluterveys-
kysely osoitti koululaisten olleen etäkoulun aika-
na huomattavasti aiempaa yksinäisempiä ja ahdis-
tuneempia, ja moni raportoi vaikeuksia kouluteh-
tävien tekemisessä (Repo ym. 2020). Toisaalta etä-
opiskelu sujui pääosin melko hyvin ja kiusaamista 
ja häiriökäyttäytymistä todettiin aiempaa vähem-
män (Repo ym. 2020; Sainio ym. 2020). Miia Sai-
nio ym. (2020) painottavatkin, että mahdollisuus 
oppia ja kehittyä etäkoulussa toteutui oppilailla 
eri tavoilla, mutta oli vaikea ennakoida, kenelle 
etäkoulu sopi ja kenelle ei.

Vaikka koronakriisi vaikuttaa kaikkiin lapsiin ja 
nuoriin, vaikutusten kesto ja laajuus vaihtelevat. 
Lapsistrategian koronatyöryhmän loppuraport-
ti (Lapset, nuoret ja koronakriisi, 2021) summaa, 
että poikkeusolot ovat luoneet lapsille ja nuoril-
le turvattomuutta, epävarmuutta ja ahdistusta. 
Myös lasten ja nuorten hyvinvointia ylläpitävät 
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vertaissuhteet ovat ohentuneet ja yksinäisyyden 
kokemukset lisääntyneet. Erityisen vaikea tilan-
ne on lapsille ja nuorille, joilla on entuudestaan 
psyykkistä oireilua ja haavoittuvuutta. Koronara-
portin mukaan poliisin kotihälytystehtävät ovat 
lisääntyneet. Kuitenkin lapsiin ja nuoriin kohdis-
tuva ja perheessä tapahtuva väkivalta jää toden-
näköisesti aiempaa useammin piiloon (Hietamä-
ki ym. 2021). 

Kodilla on suuri merkitys koronavaikutusten 
kulkeutumisessa lasten hyvinvointiin. Perheiden 
arki mullistui lasten jäädessä kotiin etäopetuk-
seen ja päiväkodeista vanhempien hoitoon, kun 
samaan aikaan osa vanhemmista oli kotona etä-
työssä, monissa kodeissa lomautukset ja työttö-
myyden pelko lisäsivät epävarmuutta ja taloudel-
lisia ongelmia, ja esimerkiksi terveysalalla työsken-
televien työ muuttui kuormittavammaksi (Rissa-
nen ym. 2020). Samaan aikaan kun perheiden 
haasteet lisääntyivät, palveluita vähennettiin; suu-
rin pudotus tapahtui lapsiperheiden eniten käyt-
tämissä palveluissa eli varhaiskasvatuksessa, lasten-
neuvolassa ja lääkäripalveluissa (Lammi-Taskula 
ym. 2020).

Eriarvoistumisen ja eskaloitumisen seurauksia 
ennakoitaessa on hyötyä aiemmista tutkimuk-
sista, joissa on tarkasteltu stressitekijöiden välit-
tymistä perheisiin ja lapsiin. Heather Prime ym. 
(2020) analysoivat koronaepidemian vaikutusme-
kanismeja niin kutsuttuun perhestressimalliin pe-
rustuen. Koronapandemia aiheutti monille per-
heille sosiaalisen häiriötilan, joka muodostui mo-
nista yhtäaikaisista stressitekijöistä, kuten epävar-
muudesta, taloudellisista huolista, työttömyydes-
tä ja eristäytymisestä. Tällainen kokonaisvaltainen 
häiriötila murtautuu ja suodattuu perheen sisäl-
le nakertamalla vanhemman hyvinvointia ja lisää-
mällä ahdistusta ja vanhemmuuden stressiä. Van-
hemman heikentynyt hyvinvointi puolestaan aset-
taa lapsen sopeutumisen koetuksille vähentynee-
nä huolenpitona sekä vanhemmuuden lämpönä 
ja ohjauksena. Myös vanhempien parisuhde ja sen 
kärjistyminen ovat usein mukana tässä noidan-
kehässä. 

Prime ym. (2020) korostavat, että koronapan-
demian vaikutuksissa perheen sisäisiin suhteisiin 
ja lapsiin on paljon vaihtelua riippuen perheen 
senhetkisistä voimavaroista ja haavoittuvuusteki-
jöistä. Koronapandemia koettelee eniten perheitä, 
joilla on taloudellisia vaikeuksia, mielenterveys-
ongelmia, erityistarpeita ja syrjintäkokemuksia. 
Koronatilanteen aiheuttama stressi verottaa eri-

tyisesti näiden perheiden vanhempien resursseja 
vaikeuttaen vanhemmuutta ja perheen toiminta-
kykyä. Uupumusta oli suomalaistutkimuksen mu-
kaan eniten vanhemmilla, jotka eivät kokeneet 
saaneensa palveluista riittävää apua (Lammi-Tas-
kula ym. 2020). Ongelmien kasautumista vauh-
dittavat vanhemman työttömyys, perheen lähipii-
rin tarjoaman tuen väheneminen, rajoitustoimista 
johtuva eristäytyminen ja niiden aiheuttamat lisä-
vaateet vanhemmille. Suomalaistutkimuksen pe-
rusteella tiedetään taloudellisen laman seurausvai-
kutusten kulkeutuneen vanhemman hyvinvoin-
tiin ja vanhemmuuteen sekä edelleen lapsen mie-
lenterveyteen (Solantaus ym. 2004). 

Resilienssitutkimusten (esim. Masten 2016; 
Walsh 2015) perusteella koronakriisissä selviyty-
mistä edistää perheenjäsenten yhteenkuuluvuuden 
tunne, vahva usko tulevaisuuteen sekä vanhem-
pien ja muiden kasvattajien (esim. opettajien) tar-
joama turvallisuuden tunne ja säännölliset rutiinit 
lapsille. Lapsen on tärkeä kuulla aikuisilta, että 
tästä selviydytään yhdessä, kyse on ohimenevästä 
jaksosta. Lisäksi on tärkeää, että elämä lasten kans-
sa jatkuu niin normaalisti kuin mahdollista. Per-
heiden selviytymisstrategioista korona-aikana tie-
detään, että ympäristötason tuki, esimerkiksi työn 
joustot ja yhteiskunnan peruspalvelut, eivät yksis-
tään riitä. Selviytymisen tukemiseksi saatavilla tu-
lee olla myös perheiden sisäisiin vuorovaikutus-
suhteisiin ja yksilölliseen hyvinvointiin kohdentu-
vaa tukea. (Salin ym. 2020.) Selviytymisessä tar-
vitaan sosiaalista kestävyyttä, yhteisöjen ja koko 
yhteiskunnan joustavuutta ja uudistumiskykyä 
(esim. Peeters 2012). Ajankohtaisia ovat esimer-
kiksi kysymykset, millaisin yhteiskunnallisin stra-
tegioin koronakriisin aiheuttamia tai syventämiä 
eriarvoistumisprosesseja voidaan katkaista ja mil-
laisin sosiaalisen tuen tai toiminnan muodoin voi-
daan paikata sosiaalisen eristäytyneisyyden aikaan-
saamia yhteisöllisiä repeämiä. 

Asiantuntijafoorumi kokoamaan huolia 
ja huomioita perheiden ja lasten tilan-
teesta

Haukkalan säätiön asiantuntijafoorumissa jou-
lukuussa 2020 pohdittiin korona-ajan kotia lap-
sen kannalta, tukitoimien onnistumista ja mitä 
tulisi tehdä toisin. Zoom-webinaarina toteutet-
tuun foorumiin osallistui pääosin Keski-Suomen 
alueelta 80 asiantuntijaa ja ammattilaista, jotka 
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edustivat sekä eri ammattikuntia ja toimialoja et-
tä kuntia, järjestöjä, seurakuntia ja oppilaitoksia. 
Mukana oli myös monia käytännön työtä lasten, 
nuorten ja perheiden kanssa tekeviä. Tavoitteena 
oli keskustella kotien ja lasten tilanteesta sekä ja-
kaa kokemuksia siitä, miten palvelut ovat korona- 
aikana tavoittaneet perheitä. (Ks. Haukkalan sää-
tiö 2020.) 

Foorumin keskeisenä työmuotona olivat pien-
ryhmäkeskustelut 7−9 hengen ryhmissä. Ryh-
mät keskustelivat kolmeen eri teemaan liittyen: 1) 
osallistujien huolenaiheet ja huomiot liittyen las-
ten hyvinvointiin ja tuen tarpeisiin korona- aikaan 
2) osallistujien huolenaiheet ja huomiot liittyen 
perheiden hyvinvointiin ja tuen tarpeisiin sekä 3) 
näkemykset siitä, miten lasten ja perheiden tu-
kitoimissa on onnistuttu ja mitä tehtäisiin toisin. 
Ryhmät kirjasivat keskusteluitaan Googlen Jam-
board-alustalle ja näkivät myös toistensa huomiot. 
Kirjaajista tai ryhmäjaosta ei kerätty henkilötie-
toja. 

Asiantuntijafoorumin järjestäjätiiminä toimi-
neet tämän katsauksen kirjoittajat kävivät pien-
ryhmäkeskustelujen kirjaukset ensin erikseen kol-
men teema-alueen osalta ja tekivät kirjauksille si-
sällönerittelyn. Koska osallistujat toivat esille pal-
jolti samankaltaisia asioita annettujen keskustelu-
teemojen yhteydessä, aineistoa tarkasteltiin ja luo-
kiteltiin kokonaisuutena. 

Keskeisimmät huomiot ja huolenaiheet

Eriarvoistuminen oli keskeisin asiantuntijoiden ja 
ammattilaisten esiin nostama huoli. Eriarvoistu-
mista nähtiin tapahtuneen liittyen sekä lasten tuen 
tarpeisiin ja perheen tilanteeseen että koulujen ja 
alueiden tarjoamiin mahdollisuuksiin.

 
Miten erityisen tuen tarpeessa olevat lapset ovat selvin-
neet koronakeväästä?

Pienten lasten kohdalla tilanne hankaloituu, jos van-
hemmilla haasteita. Jos perheet ja vanhemmat voivat 
hyvin, lapset myös.

Korostuneen vahvana nousi esiin huoli erityisen 
tuen tarpeessa olevista lapsista, jotka eivät aina ko-
tiopetuksessa saaneet tarvitsemaansa tukea. Mo-
nikielisten, vasta suomea oppimassa olevien las-
ten kielitaito oli osallistujien arvioiden mukaan 
kevään koulusulun aikana heikentynyt. Lapset ja 
nuoret, joilla oli sopeutumisvaikeuksia, sekä haa-
voittuvassa asemassa olevat lapset ja nuoret näh-

tiin ryhminä, jotka kärsivät eniten tästä tilantees-
ta. Eriarvoisuutta lisäsivät puutteet vanhempien 
omissa henkisissä ja taloudellisissa voimavaroissa 
ja koulujen kohdalla muun muassa etäopetuslait-
teiden vaihteleva saatavuus. 

Yksinäisyys, sosiaalisten tilanteiden vähyys ja lähei-
siä koskeva ikävä tuotiin esille eri-ikäisten lasten 
ja nuorten kohdalla, jotka kaipasivat kavereiden 
lisäksi esimerkiksi isovanhempiaan. Tavoitteelli-
sen harrastuksen loppuminen jätti ison aukon lap-
sen arkeen. Nuorten ja nuorten aikuisten kohdal-
la etäopiskelu saattoi minimoida sosiaaliset tilan-
teet, lisätä sekä yksinäisyyttä että yhteydenotto-
ja palveluihin.

Päiväkoti-ikäinen lapsi kotona ilman seuraa ja virikkei-
tä vanhemman/vanhempien tehdessä töitä.

Yksinäisyys ja sosiaalisten tilanteitten vähyys. Etäopis-
kelu ja yksinäisyys. Nuorten yhteydenotot lisääntyneet 
kriisikeskukseen.

Vastauksissa toistui asiantuntijoiden ja ammatti-
laisten huoli vanhempien kuormittuneisuudesta, jo-
ta olivat lisänneet kevään etäopetuksen mukanaan 
tuomat lisävaateet vanhemmille, työn joustamat-
tomuus sekä perheiden sosiaalisten suhteiden vä-
heneminen tai suoranainen eristäytyminen. Kun 
kaikki perheenjäsenet olivat koolla ja perheen yh-
teinen aika monissa perheissä lisääntyi, nousivat 
myös vanhemmuuden pulmatilanteet ja arjen ryt-
mittömyys esille. Yhden huoltajan perheissä puo-
lestaan yksinäisyys ja eristäytyminen saattoivat ko-
rostua. Jos ongelmia oli ollut jo aiemmin, ”koro-
na oli viimeinen niitti”, eikä kotoa päässyt pois 
tuulettumaan. Toisaalta ääritapauksissa tiedettiin 
yläkouluikäisten jopa paenneen kodin vaikeita ti-
lanteita kadulle. Taloudelliset huolet, lomautuk-
set ja työttömyys mainittiin perheitä rasittavina 
lisähaasteina: 

Kevään etäkouluaika toi osalle perheistä paineita, se 
oli myös uusi ja yllättävä tilanne, joka herätti huolta 
ja hämmennystä.

Lapsiperheiden vanhemmat olivat lujilla päivärytmin, 
etäopetuksen ohjauksen ja ruokailujen järjestämisessä. 
Omat työpäivät venyneet, kun omia töitä tehty iltaisin.

Osallistujat toivat esille huolenaiheenaan, että 
palvelujen saatavuus heikkeni tai niitä oli tarjol-
la vain rajoitetusti tai vaihtelevasti kunnasta riip-
puen. Tukipalveluita, kuten lasten terapioita tai 
psykologin tutkimuksia, oli peruuntunut, varhais-
kasvatuksessa tukitoimet eivät olleet aina toteutu-
neet tai kotipalvelu oli keskeytynyt. Osallistujat 
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toivat esille myös hankaluudet eroperheiden ta-
paamiskäytänteissä ja maahanmuuttajaperheiden 
kotoutumisessa. 

Varhaiskasvatuksessa erilaiset tukitoimet jäivät toteu-
tumatta kokonaan tai osittain, mikäli lapsi oli pitkään 
pois keväällä ja kesällä.

Lastensuojeluilmoituksia ja väkivaltailmoituksia tuli vä-
hemmän. Herättää huolta saavatko riskitilanteessa elä-
vät lapset tukea. Lähiaikuinen voi osalle olla opettaja.

Korona-ajan myönteisiä puolia  
ja opittuja asioita 

Koronapandemiaan liittyvät rajoitustoimet olivat 
asiantuntijoiden ja ammattilaisten mukaan eten-
kin alkuvaiheessa monille perheille myös myöntei-
nen kokemus. Perhearki rauhoittui, perheenjäsen-
ten yhteinen aika lisääntyi ja esimerkiksi perheen 
isällä oli aiempaa enemmän aikaa perheelle. Etä-
koulu toi varsinkin korona-ajan alkuvaiheessa joi-
denkin lasten elämään myönteisiä asioita, kuten 
mahdollisuuden keskittyä paremmin sekä kiusaa-
misen ja koulujännityksen vähentymistä.

Jos on jo yksinäinen tai kiusaamista, etäkoulu ei välttä-
mättä ollut niin vaikea kokemus. 

Ne lapset, jotka kärsivät levottomuudesta koulussa, voi-
vat pärjätä paremmin etäkoulussa.

Korona-aika oli osallistujien mukaan edellyttä-
nyt toimintojen ja palvelujen siirtämistä verkkoon 
ja etävuorovaikutukseen panostamista, mikä krii-
sin myönteisenä puolena oli samalla vahvistanut 
ammattilaisten digitaitoja ja kiihdyttänyt digiloik-
kaa palveluissa. Oli myös havahduttu siihen, että 
osa lapsista ja vanhemmista hyötyy etätoiminnois-
ta kasvokkaisia toimia paremmin ja esimerkiksi 
etävanhempainiltojen suosio ja vanhempien osal-
listumisaktiivisuus olivat yllättäneet ammattilaiset. 

On huomattu, että monia asioita voidaan hoitaa myös 
etäyhteyksien kautta, ei tarvitse kaikkea perua.

Etäopetus auttanut myös löytämään uusia vuorovaiku-
tussuhteita opettajan ja oppilaan välillä.

Koronakriisin myönteisenä puolena nähtiin 
ammattilaisten lisääntynyt rohkeus kokeilla uu-
denlaisia tapoja lasten ja perheiden kanssa työs-
kentelyssä. Esimerkeiksi mainittiin palvelujen ja 
toimintojen toteuttaminen ulkona ja luontoym-
päristöä hyödyntäen, uudenlaisten liikkuvien pal-

velujen käyttöönotto sekä digitaalisten työskente-
lymuotojen lisääminen, kuten chat-toimintojen 
kehittäminen.

Ulkoilmassa ja luonnossa tapaaminen ja tekeminen 
otettu käyttöön.

On järjestetty chatteja, mutta voisi järjestää lisää chatte-
ja, joihin kutsutaan torjumaan yksinäisyyttä, olisi lupa 
heti puhua siitä, että moni kärsii yksinäisyydestä poik-
keusaikana.

Osallistujat katsoivat koronaepidemian opetta-
neen kriisitilanteista selviytymistä. Epidemian al-
ku oli isku, jota ei osattu odottaa eikä siihen ol-
tu mitenkään varauduttu. Epidemian edetessä ja 
sen eri vaiheissa tilanteeseen oli ehditty sopeutua. 
Moni korosti myös, että epidemiasta poispääsy, 

”korona exit”, vaatii suunnitelmallisuutta ja strate-
gista ajattelua.

Pandemian moninaiset haitat  
ja selviytymiskykyisyyden kehittyminen

Asiantuntijoiden ja käytännön toimijoiden kes-
kustelut korona-ajan vaikutuksista vahvistavat ai-
empia huomioita lasten ja perheiden eriarvoistu-
misesta (Van Lancker & Parolin 2020) ja perhe-
tilanteiden eskaloitumisesta (Prime ym. 2020), 
mutta tuovat esille myös vaikutusten moninai-
suuden, eriasteisuuden ja myös sen, että seurauk-
set koskivat kaikkia lapsia ja perheitä. Todettiin, 
että vaikutukset voivat olla yksilöllisiä ja spesife-
jä ja ilmetä eri lailla esimerkiksi eri-ikäisten lasten 
ja erilaisten perhemuotojen kohdalla. Vaikutuksia 
oli havaittu sekä lapsen oman toiminnan tasolla, 
merkittävissä ihmissuhteissa että kasvuympäristön 
muutoksina (vrt. Pulkkinen & Fadjukoff 2018). 
Mahdollisuudet kaverien tapaamiseen ja harrasta-
miseen vähenivät, perheiden arki rakentui uuden-
laiseksi, ja koulu- ja harrastusympäristöt vaihtui-
vat digitaaliseksi osallistumiseksi tai yksin tekemi-
seksi. Stressitekijät ja haasteet lisääntyivät, mutta 
saatavilla olevat palvelut puolestaan heikkenivät 
(Lammi-Taskula ym. 2020).

Foorumissa kootut huomiot korostavat koro-
napandemian erityispiirteitä maailmanlaajuise-
na kriisinä verrattuna esimerkiksi taloudellisen 
lama-aikaan. Koronapandemian rajoitustoimet 
kohdistuvat nimenomaan sosiaalisiin suhteisiin 
ja harrastuksiin sekä oppimisen mahdollisuuksiin 
koskettaen näiltä osin kaikkia lapsia ja nuoria ja 
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heidän kasvuympäristöjään. Lama-ajan vaikutuk-
sia pandemia muistuttaa niiden lasten ja perhei-
den osalta, joissa vanhemmat joutuivat lomaute-
tuksi tai työttömäksi. Molemmissa kriisitilanteissa 
ongelmat kasautuvat. Korona eroaa lamasta myös 
siinä, että eri ikävaiheista vaikutukset näyttävät 
korostuvan nyt vahvimmin nuorilla, joiden elä-
mänpiiri on jo laajentunut ydinperheen ulkopuo-
lelle, joille koulu, kaverisuhteet ja omat harrastuk-
set ovat kehityksellisesti tärkeitä ja jotka tekevät 
tulevaisuutensa kannalta tärkeitä ratkaisuja (Val-
tion nuorisoneuvosto 2020). Eriarvoistumisen ja 
ongelmien eskaloitumisesta pahimmin kärsivien 
ryhmien tunnistamiseksi tarvitaan luonnollisesti 
seurantatutkimustietoa. 

Haukkalan säätiön foorumi järjestettiin joulu-
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