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Kuva: Kelly Sikkema (CC BY 2.0)

A K AT E M I A ,  KO RO N AV I RU S ,  KO U LU T U S

Rehtor�t �outu�vat lu��lle korona-a�kana – Et�opetus luot��n
tyh��st� muutamassa p��v�ss�, mutta se ol� vasta alkua
Korona-a�an opetus on vaat�nut koulu�lta, opp�la�lta �a vanhemm�lta monenla�sta
sopeutum�sta. Rehtor�t �a opetta�at tek�v�t ymp�r�py�re�� p��v�� huoleht�akseen
opp�la�sta. Opp�laat ka�pas�vat kouluyhte�s���n �a vanhemmat oh�austa lasten
koulunk�ynn�n tukem�sessa. Korona-a�asta ��� ku�tenk�n k�teen mon�a hyv��
k�yt�nte�t�, �o�ta kannattaa hy�dynt�� �atkossa, k�r�o�ttaa kasvatust�eteen professor�
Mar�a-Kr�st��na Lerkkanen. VAPAA LUKUOIKEUS.

Marja-Kristiina Lerkkanen Jyväskylän yliopisto 5.10.  13 :12

Suomessa alle viidesluokkalaiset eivät pääsääntöisesti ole joutuneet käyttämään maskeja koulussa.

“Ku s�ellä näkee kavere�ta �a n��nku pääsee puhumaan enemmän �ollekk� �a n��nku s�tä
puhetta �a tekst�ä �ää s�nne päähän n��nku n��n pal�on, että p�t� n��nku puhuu
�tekseenk� väl�llä. (po�ka, 4. lk)”

Koulut ovat olleet cov�d-19 pandem�an a�kana uuden edessä. Koulu�en opetta�at
�a opp�laat ovat opp�neet pal�on, mutta myös k�pu�lleet mon�en käytännön
as�o�den �a huol�en kanssa. Tutk��at ovat tuoneet es�lle oman vakavan huolensa
lasten, nuorten, opetta��en �a rehtore�den hyv�nvo�nn�sta. 
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Hava�ts�mme a�emmassa opetustyön stress�ä tarkastelevassa tutk�muksessamme,
että opetta�at, rehtor�t �a opp�laat ol�vat �o ennen koronaa henk�sest�
kuorm�ttune�ta. Pandem�an a�kana yks�löll�set erot opetta��en �a rehtore�den työn
kuorm�ttavuudessa �a työhyv�nvo�nn�ssa ovat ent�sestään korostuneet. 

Rehtor�t raporto�vat työmäärän kasvaneen merk�ttäväst� kevään 2020 a�kana �a
kr��s�n vaat�neen uudenla�sta osaam�sta, �ohon he�llä e� ollut koulutusta. Työn
kuorm�ttavuutta �a stress�ä l�säs�vät ylemmältä taholta tulleet epämäärä�s�ks� �a
yl�malka�s�ks� koetut oh�e�stukset. Väl�ät oh�eet �a n��den äkk�nä�set muutokset
a�heutt�vat epävarmuutta o�ke�sta to�m�ntatavo�sta. 

Kr��s�t�lante�den oh�eet vaat�vat p��v�tyst�

Seurantatutk�muksessamme (www.�yu.fi/tess�) hava�ts�mme, että rehtor�t
�outu�vat pandem�an a�kana ratka�semaan koulukohta�sest� a�van uus�a t�lante�ta
�a organ�so�maan opetus�är�estely�ä �atkuvast� uuteen uskoon. 

Useat rehtor�t totes�vat turhautune�na, että “�uur� kun sa� homman su�umaan,
n��n tul� uudet oh�eet �a koulun to�m�nta tul� organ�so�da �älleen uudelleen”.
Samalla rehtore�den vastuulle �ä� uus�sta �är�estely�stä t�edottam�nen n��n
opetta��lle, opp�la�lle ku�n myös vanhemm�lle. 

Rehtore�den t�lanne on koko kouluyhte�sön kannalta a�van keske�nen.
Rehtore�den to�m�ntatavat �a he�dän kuorm�ttune�suutensa he��astuvat koko
kouluyhte�sön to�m�vuuteen �a hyv�nvo�nt��n. 

Pandem�an a�kana rehtore�den r��ttämättömyyden tunteet �a työhön l��ttyvä
stress� kasvo�vat. Työa�ka e� r��ttänyt työtehtäv�en ho�tam�seen. L�säks�
epävarmuus koronat�lanteen �atkum�sesta va�keutt� koulutyön �ohtam�sta, koulun
keh�ttäm�stä �a tuleva�suuden suunn�ttelua. 

Opetuksen �är�estä��en, �otka ovat valtaosalta kunt�a, on pohd�ttava yhdessä
rehtore�den kanssa, m�ten kr��s�t�lante�den to�m�ntaoh�e�ta tul�s� muuttaa. Entä
m�lla�nen palautum�ssuunn�telma tukee kouluarkea koronan �älkeen �a m�lla�sta
uudenla�sta osaam�sta rehtor�t tarv�tsevat, �otta tuleva�suudessa koulutuksen
�är�estäm�nen ol�s� �oustavampaa �a koulu to�m�s� ketterämm�n?

Opetta��en kuorm�tus kasvo� ent�sest��n

Kevään 2020 koronat�lanne l�säs� opetta��en �o a�emm�n kokemaa työstä �ohtuvaa
kuorm�ttune�suutta. L�säks� opetta��en kokema r��ttämättömyyden tunne l�säänty�
40 prosent�lla, mutta to�saalta v��dennes opetta��sta raporto� r��ttämättömyyden
tunte�den vähentyneen etätyöskentelyn a�kana. 

http://www.jyu.fi/tessi
http://www.jyu.fi/tessi
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Myös opetta��en oman pystyvyyden tunteen ylläp�dossa ol� haaste�ta �a
a�ka�sempaa useamp� alko� suunn�tella va�htavansa alaa.  To�saalta opetta��en
työhön k��nn�ttym�nen ol� edelleen vahvaa, �a he kok�vat vastuuta opp�la�den
opp�m�sesta.

Opetta�at ol�vat er�ty�sen huol�ssaan etäopetuksen laadusta �a sen va�kutuks�sta
opp�m�seen. Opetuksen valm�stelun koett��n v�evän pal�on enemmän a�kaa ku�n
ennen, kun valm�sta etäopetusmater�aal�a ta� -malle�a e� ollut. Opetusratka�sut
p�t� tehdä nopealla a�kataululla �a rakentaa käytännössä tyh�ästä. 

Useat opetta�at raporto�vat ympär�pyöre�stä työpä�v�stä, �ollo�n he tek�vät
d�g�taal�s�a opetusmater�aale�a yötä myöten �a v��konloppu�s�n sekä sen päälle
v�elä etäoh�as�vat opp�la�den op�skelua. A�kaa palautum�seen e� �uur� ollut. 

Opetta�at ol�vat huol�ssaan myös s��tä, r��ttävätkö he�dän ta�tonsa d�g�taal�sten
väl�ne�den �a sovellusten käyttäm�seen etäopetuksen rakentam�sessa, mutta
to�saalta opetta��en oma d�g�osaam�nen keh�tty� pakkot�lanteessa nopeast�. 

Opetta�at kok�vat er�ty�sen haastavaks� opetuksen valm�stelun er�taso�s�lle
opp�la�lle �a tukea tarv�tsev�en opp�la�den oh�auksen etänä. Myös opp�lasarv�o�nt�
�a palautteen anto ol� tavall�sta va�keampaa, kun opp�m�sprosess�en pä�v�ttä�nen
seuranta e� ollut mahdoll�sta. Pandem�at�lanne on tuonut vahvast� es�lle
opetta��en täydennyskoulutuksen puutteet. Opetta�at tarv�tsevat koulutusta
s��hen, m�ten opp�m�sen ympär�stö�ä �a op�skelutapo�a mon�puol�stetaan n��n läh�-
ku�n etäopetuksessa. 

L�säks� opetta�at ka�paavat l�sää oh�austa s��hen, m�ten he vo�vat ylläp�tää hyvää
vuorova�kutusta opp�la�den kanssa myös etänä sekä tukea opp�la�den kuulum�sta
kouluyhte�söön �a s�toutum�sta op�skeluun. Samo�n opetta�at tarv�tsevat apua
opp�la�den tukem�sessa s�llo�n kun nämä kohtaavat opp�m�sessaan va�keuks�a.  

Opetta�at  hyöty�s�vät er�ty�sest� s��tä, että he sa�s�vat työnanta�altaan
mahdoll�suuden pä�v�ttää osaam�staan �atkuvast�. Jatkuva opp�m�nen tukee myös
työhyv�nvo�nt�a. Opetta�an hyv�nvo�nt� he��astuu edelleen opp�la�den
hyv�nvo�nt��n �a opp�m�stuloks��n.

Vanhemmat opetta�an rool�ssa

Lasten etäkoulu kuorm�tt� use�n myös vanhemp�a. Vanhemmat kerto�vat
etäopetusa�an olleen perhe�lle haastavaa, mutta tar�onneen osalle myös
vo�maantum�sen kokemuks�a. 
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Haastav�nta ol� työn �a perhear�en yhteensov�ttam�nen sekä n��den lasten
tukem�nen, �o�lla ol� tuen tarvetta �ollak�n opp�m�sen alueella ta� oman to�m�nnan
�tsesäätelyssä. Osa vanhemm�sta kok� �outuneensa opetta�an rool��n ratkomaan
lapsen kanssa tehtäv�ä, �otka lapsen ol� tarko�tus ratka�sta �tsenä�sest�. 

Korona-a�ka on haastanut kod�n �a koulun yhte�styön uudella tavalla. T�edetään,
että kod�n �a koulun hyvällä yhte�styöllä on mon�a myönte�s�ä va�kutuks�a n��n
laps��n, opetta���n ku�n vanhemp��n. 

Opetta�an �a vanhemp�en väl�nen luottamus �a koulun selkeä v�est�ntä ovat hyvän
yhte�styön perusta. Vanhemmat kok�vat saaneensa hyv�n t�etoa koronat�lanteesta
�a sen a�heuttam�sta opetus�är�estely�stä koulussa, mutta he ol�s�vat ka�vanneet
myös oh�austa s��hen, m�ten tukea lapsensa opp�m�sta �a op�skelun su�um�sta
kotona. 

Myös opp�la�den vanhemp�en kesk�nä�nen vuorova�kutus l�sää yhte�söll�syyttä,
�oka he��astuu myönte�sest� lasten hyv�nvo�nt��n �a vahv�staa he�dän
turvall�suuden tunnettaan �a kokemustaan kouluyhte�söön kuulum�sesta. 

Vanhemmat ka�pas�vat läh�tapaam�s�a opetta�an �a to�sten vanhemp�en kanssa.
Pandem�an �älkeen koulu�en kannattaak�n k��nn�ttää huom�ota oman
yhte�söll�syyden tunteen vahv�stam�seen.

Et�opetuksessa opp�laat ka�pas�vat kavere�taan 

Opp�la�den haastattelu�ssa suur�n osa (88%) 10–11-vuot�a�sta 4. luokkala�s�sta
kerto� vastanneensa �tse koulupä�vän rytm�ttäm�sestä huolta�an avustamana.
Etäop�skelu pa�nottu� �tsenä�sest� tehtäv��n koulutehtäv��n. 75 prosent�n m�elestä
tehtäv�ä ol� �oko yhtä pal�on ta� vähemmän ku�n ennen, 25 prosent�n m�elestä
enemmän ku�n ennen. 

Suur�n osa opp�la�sta kok�, että opetta�a t�es�, m�tä opp�laalle kuulu�. Opetta�a �a
opp�laat p�t�vät yhteyttä v�deotapaam�s�lla, opp�m�spä�väk�r�o�n ta�
henk�lökohta�s�lla v�este�llä. Opetukseen l��ttyv�en v�deoyhteyks�en tunt�määrät
ol�vat ku�tenk�n vars�n vähä�s�ä koulun normaal��n v��kkotunt�määrään verrattuna
va�kkak�n koulu�en �a luokk�en väl�llä ol� ero�a. 

Lähes ka�kk� opp�laat kok�vat saaneensa r��ttäväst� apua, en�ten om�lta
vanhemm�ltaan sekä myös kavere�lta �a s�saruks�lta. Opp�la�lla ol� yllättävän
korkea kynnys kysyä apua opetta�alta, va�kka he kok�vatk�n opetta�an olevan
tarv�ttaessa käytettäv�ssä.
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“No s��s mun �skähän…, n��n se tek� täällä kellar�ssa, tota n��n, no�ta om�a tö�tä, n��n
mä käv�n s�ltä pyytää apua. Mut �os me�l ol� va�kka mat�kan Meett�, n� s�t mä men�n
s�nne Meett��n �a s�eltä kysy�n.” (po�ka, 4. lk)

“Mä so�t�n ”K�rs�lle”, �oka on mun paras kaver�, n� mä so�t�n s�lle kaks kolme kertaa,
koska me ollaan parha�ta kavere�ta �a me har�otellaan v�eläk�n koke�s��n teams�n
kautta, koska mä en päässy n��lle. N� mä so�t�n s�lle… �os me e� n��ku ta�uttu
molemmat yhtä aukeamaa ta� yks ta�us…” (tyttö, 4. lk)

Yl� puolet opp�la�sta (64%) odott� etäopetuksen a�kana läh�opetukseen
palaam�sta. Use�mm�ten läh�opetusta ka�vatt��n kavere�den vuoks� �a s�ks�, että
koulussa on mukavaa, läh�opetuksessa opp�� helpomm�n �a läh�opetus tuo rytm�n
pä�vään. 

“No vähän semmone ehkä �opa vähän tylsäk�, että s��n ol� vähän s�llee ku kotona vo�
tehä va�kka �a m�tä n� s�tte p�t� s��hen kesk�ttyy s��hen koulutehtäv�en tekem�seen �a
kuuntelem�seen. Vähä haastavaa. Just se houkutus tehä ka�kkee muuta ku n��tä
tehtäv�ä. Ta� n��nku ka�kkee muuta tekem�stä ympär�llä �a s�t p�tää vaa tehä n��t
tehtäv�� s�ellä” (po�ka, 4. lk)

“… s��s, se on kummall�sta, mut mä, mä tartten mun luokan häl�nän mun ympär�lle,
et mä saan kesk�ttyy, �a se ol�, no sen tak�a, se on n��n kummall�sta, mut ku�tenk�n se
on mulle a�ka tärkeetä, et mä saan, et mä saan mun luokan ympär�lle, �oka meluaa,
�oka ku�sk��. Se on vaan, se on vaan s�tä, et mä tartten mun luokan �a s�t mun
kaver�t.” (tyttö, 4. lk)

Va�aat 12 prosentt�a opp�la�sta ol�s� to�vonut etäopetuksen �atkum�sta. Opp�laat
ma�n�ts�vat etäopetuksen hyv�nä puol�na es�merk�ks� koulupä�vän lyhyemmän
p�tuuden �a vapaa-a�an l�sääntym�sen, mahdoll�suuden val�ta oma op�skelutaht�
sekä sen, että kotona op�skelu ol� rentoa �a rauhall�sta.

“No ehkä se että e� ollu n��nkää tavallaa melkeempä k��re tekemää pä�vän a�kana et
sa� �te päättää tavallaa, että e� oo tavallaa k��re s�nä a�kana, muuta ku M��tte�h�n.”
(tyttö, 4. lk)

“No emmää t��ä, ehkä se, ette� �han n��n a�kas�n tarv�nnu herätä �a �otenk� se ol� vähä
rennompaa ku luokassa on koko a�an ka�kenla�sta melua �a häsl�nk�ä n� ol� �otenk�
vähä rauhall�sempaa.” (po�ka, 4. lk)

Yhte�söön kuulum�nen on �oka�selle tärkeää. Koulu tar�oaa ympär�stön, �ossa laps�
�a nuor� vo� tuntea kuuluvansa �ohonk�n �a k��nn�ttyä opp�m�st�lante�s��n, m�stä
seuraa paremp�a opp�m�stuloks�a �a p�demp�ä koulutuspolku�a. Koulu  myös
rytm�ttää lasten �a nuorten arkea. 
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M�tä p�dempään etäopetus kestää, s�tä enemmän haaste�ta �lmenee opp�la�den
mot�vaat�ossa, op�skeluun k��nn�ttym�sessä, ar�en rytm�ttäm�sessä �a
hyv�nvo�nn�ssa.

Pandem�an opetukset kannattaa hy�dynt��

Kouluun k��nn�ttym�nen suo�aa parha�ten koulupudokkuudelta �a syr�äytym�seltä.
Koulu  myös kompenso�  lasten �a nuorten ongelmall�s�a lähtökoht�a ta�
kot�taustan haaste�ta.  

S�ks� ne lapset �a nuoret, �otka tarv�tsevat  en�ten tukea opp�m�seen �a oman
hyv�nvo�nn�n ylläp�täm�seen kärs�vät koulu�en sulkem�sesta enemmän ku�n muut.
Tästä syystä koulu�en tulee k��nn�ttää huom�ota �oka�sen opp�laan yks�löll�seen
opp�m�sen polkuun �a hyv�nvo�nt��n.

Pandem�a-a�asta on op�ttu pal�on. Koulu�en kannattaa poht�a, m�ten nyt op�ttu�a
hyv�ä käytänte�tä vo�ta�s��n �akaa koulu�en, opetta��en �a opetta�ankoulutta��en
kesken, �otta parhaat käytännöt vo�ta�s��n yhd�stää tuleva�suudessa uudeks�
kouluks�. 

Tutk�muksella on tärkeä merk�tys selv�tettäessä kouluyhte�sö�en �a yks�lö�den
selv�ytym�ske�no�a. Samo�n tutk�mus auttaa keh�ttämään paremp�a koulutuksen
rakente�ta, l�säämään perusopetuksen �oustavuutta sekä pa�kkaamaan pandem�an
a�heuttamaa opp�m�sva�etta �a opp�la�den hyv�nvo�nn�n puutte�ta.  Suomen
ratka�sut k��nnostavat myös maa�lmalla. 

 

 

Mar�a-Kr�st��na Lerkkanen

Mar�a-Kr�st��na Lerkkanen on kasvatust�eteen professor� �a
opetta�ankoulutusla�toksen vara�ohta�a Jyväskylän yl�op�stossa. Hän �ohtaa
Suomen Akatem�an strateg�sen tutk�muksen neuvoston (STN) raho�ttamaa
Res�l�entt� koulu �a koulutus (RESCUE) -konsort�ota. Hankkeen tavo�tteena
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on rakentaa päätöksenteon tueks� tutk�musperusta�nen to�pum�sen t�ekartta
�a väl�ne�tä, �o�lla koulutuksen to�m��o�ta, vanhemp�a �a opp�la�ta vo�daan

tukea COVID-19 pandem�an va�kutuks�sta to�pum�sessa.

Tämän s�sällön mahdoll�staa Jyväskylän yl�op�sto. 
Journal�st�nen päätösvalta on MustRead�n to�m�tuksella.
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