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Esipuhe

KOKEMUKSET	RAKENTAVAT	TODELLISUUTTA

Jyväskylässä aloitan toisinaan aamuni kävelemällä kotvan matkaa kahdeksanvuotiaan 

naapurini kanssa. Hän on matkalla läheiseen alakouluun, ja minä ulkoilutan koiraa. 

Keskusteluissamme koronaa on sivuttu kaverisynttäreiden erityisjärjestelyjen, uusien harras-

tusten aloittamisen ja koronatestien kautta. Pääasiassa olemme kuitenkin jutelleet koirista, 

joista naapurini pitää aivan erityisesti. Mikäpä siinä – aamu on aina mukavampi aloittaa 

mielekkäistä aiheista. Uskon, että nämä hetket ovat merkityksellisiä meille molemmille. 

Lapsiasiavaltuutetun tehtävänä on pitää yhteyttä lapsiin ja välittää heiltä saatua tietoa päätök-

sentekoon. Lapsiasiavaltuutetun toimistossa syksyllä 2020 työskennelleet korkeakouluharjoit-

telijat Karri Kekkonen ja Tuomo Virtanen halusivat harjoittelutyönään kerätä jyväskyläläisiltä 

kolmasluokkalaisilta korona-aiheista kokemustietoa lasten itsensä valitsemilla ilmaisutavoilla. 

Työn seurauksena toimistoomme tulvi lokakuussa 115 piirustusta ja useita tekstejä, jotka levi-

tettiin käytöstä poistetun kokoushuoneen pöydille. Kävin itse usein katsomassa teoksia, joiden 

viesti oli väkevä. Korona herätti lapsissa paljon voimakkaita tunteita ja mielipiteitä, mutta toi 

esille myös arjen muutoksia. Päätin, että nämä kokemukset on syytä välittää eteenpäin päättä-

jille, viranhaltijoille, ammattilaisille, vanhemmille ja lapsille. 

Ajattelen itse, että lasten arjen ja kokemusten ymmärtäminen on edellytys pandemian vastai-

selle työlle. Yhtä tärkeää on, että lapset saavat ajantasaista, selkeää ja todenmukaista tietoa 

pandemiasta, sen ehkäisystä ja rajoitustoimien perusteista. Kokemusten kuuleminen ja tiedon 

jakaminen edesauttavat turhauttaviksikin koettujen normien noudattamista. Jokainen meistä 

voi myös tukea lapsia arkisissa kohtaamisissa kokemuksista kertomalla ja niitä kuulemalla. 

Kiitän lämpimästi kaikkia lapsia, jotka jakoivat kokemuksensa kanssamme, sekä apunamme 

toimineita opettajia, rehtoreita ja muuta koulun henkilökuntaa. Erityiskiitos kuuluu Karri 

Kekkoselle, joka kokosi ja jäsensi lasten kokemukset tähän teokseen. Se avaa ikkunan lasten 

koronatodellisuuteen. 

Helsingissä 9.4.2021

Elina Pekkarinen

Lapsiasiavaltuutettu  
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Tiivistelmä

Kekkonen, Karri 2021.

Käsienpesua ja kotona oloa: Kolmasluokkalaisten lasten koronakokemuksia

Lapsiasiavaltuutetun toimiston julkaisuja 2021:3.

Korona ja erilaiset rajoitukset ovat vaikuttaneet meidän kaikkien, mutta erityisesti lasten ja 

nuorten elämään. Keväällä 2020 peruskoulut siirtyivät lähes kahdeksi kuukaudeksi etäopetuk-

seen ja samalla monet muut merkitykselliset paikat sulkeutuivat. Kodeista tuli entistä merkit-

tävämpiä toiminnan tiloja. Omien tilojen puute koulussa, harrastuksissa ja julkisilla paikoilla 

tarkoitti myös sosiaalisten suhteiden rajoittumista, johon rajoituksilla myös pyrittiin. 

Tässä julkaisussa tutkitaan kolmen Jyväskylän alueen peruskoulun kolmasluokkalaisten 

piirustuksia koronasta. Aineisto on kerätty syksyllä 2020 lapsiasiavaltuutetun korkeakoulu-

harjoittelijoiden toimesta. Kouluille annetussa ohjeistuksessa pyydettiin piirtämään, maalaa-

maan, askartelemaan tai kirjoittamaan, mitä ajatuksia korona herättää. Aineisto muodostui 

lopulta 117 vastauksesta, joista 115 oli piirustuksia. Aineistosta tulkitaan piirustusten esittä-

miä merkityksiä fenomenologisella tutkimusteorialla. Fenomenologia mahdollistaa yksittäis-

ten merkitysten huomioimisen ja samalla niiden yhdistämisen merkityskokonaisuuksiksi. 

Merkityskokonaisuuksiksi nimettiin korona sairautena ja korona sosiaalisten normien muut-

tajana. Ensimmäinen merkityskokonaisuus muodostui piirustusten hautakiviä, lääkkeitä, 

koronavirusta, maapalloa ja sairaaloita sekä testipaikkaa kuvaavista merkityksistä. Korona 

sairautena tarkoittaa tässä kuvausta, jossa itse koronavirus saa suurimman merkityksen. 

Toinen merkityskokonaisuus, korona sosiaalisten normien muuttajana, muodostui piirustus-

ten koteja, surullisia kasvoja, etäkoulua, harrastuksia, ihmissuhteita, turvavälejä, maskeja, 

suojahanskoja, visiirejä, käsidesiä, lavuaareja, käsien pesemistä ja matkustusvälineitä (laivat 

ja lentokoneet) kuvaavista merkityksistä.
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Korona sairautena koettiin lähes yhdenmukaisesti negatiivisena asiana, mutta kokemukset 

sosiaalisten normien muutoksesta koronatoimien myötä olivat monenlaisia. Osalle kotona 

vietetyn ajan lisääntyminen on ollut mukavaa ja etäkoulun tuoma vapaampi arki iloinen asia. 

Toisille taas koti näyttäytyy tylsänä ja ikävänä paikkana, koska arjesta puuttuvat muut tilat, 

kuten harrastuspaikat ja koulut. Tämän myötä sosiaalisuus on rajoittunut ja vanhempien, 

kavereiden, isovanhempien ja muiden merkityksellisten ihmisten näkemisen rajoittuminen 

on koettu ikävänä. 

Tutkimus osoittaa, miten tärkeää on selvittää lasten kokemuksia ja miten verrattain pienin 

järjestelyin voidaan saada tietoa isonkin lapsijoukon näkemyksistä. Lisäksi tutkimus osoittaa, 

että on tärkeää keskustella lasten kanssa myös negatiivisista tunteista, joita korona lapsissa 

herättää. Lapset ilmaisivat piirustuksissa ja niihin liitetyissä teksteissä pelkoa, epätietoi-

suutta, harmia ja turhautumista. Tulevaisuuden näyttäytyessä epävarmana kaikille saattavat 

lasten kokemukset, näkemykset ja mielipiteiden selvittäminen jäädä taka-alalle. Tämä on ollut 

havaittavissa koronapandemian aikaisessa päätöksenteossa, jossa lapsivaikutusten arviointi 

ja lasten näkemysten selvittäminen on ollut vähäistä. Jatkossa onkin tärkeää jatkaa lasten 

koronakokemusten tutkimusta eri menetelmiä hyödyntäen. 

Avainsanat: lapset, covid-19, koulu, koti, ystävät, koronavirus
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Sammanfattning

Kekkonen, Karri 2021.

Käsienpesua ja kotona oloa: Kolmasluokkalaisten lasten koronakokemuksia  

(Vi tvättar händerna och stannar hemma: Tredjeklassares erfarenheter om corona)

Barnombudsmannens byrås publikationer 2021:3.

Corona och de olika begränsningarna har påverkat allas våra liv, och alldeles särskilt barn och 

ungas liv. Under våren 2020 gick grundskolorna över till distansundervisning under nästan 

två månader och samtidigt stängde flera andra viktiga platser sina dörrar. Hemmen blev i en 

allt större utsträckning platser för olika aktiviteter. Bristen av egna utrymmen på skolan, i 

samband med fritidsintressen och i offentliga miljöer betydde också att de sociala relationerna 

begränsades. Detta var också syftet med begränsningarna. 

I denna publikation granskar vi teckningar som tredjeklassarna på tre grundskolor i Jyväskylä 

har gjort om corona. Materialet samlades in under hösten 2020 av barnombudsmannens 

byrås högskolepraktikanter. Barnen ombads beskriva sina tankar om corona genom tecknin-

gar, målningar, pyssel eller skriftliga svar. Materialet kom att bestå av 117 svar av vilka 115 

var teckningar. Teckningarnas betydelser tolkas med fenomenologisk forskningsteori. Med 

fenomenologi kan man ta hänsyn till enskilda betydelser samt sammanföra betydelserna till 

betydelsehelheter. 

Betydelsehelheterna kallades corona som sjukdom och coronas inverkan på de sociala 

normerna. Den första betydelsehelheten bestod av teckningarnas betydelser som beskrev 

gravstenar, läkemedel, coronaviruset, jordklotet och sjukhus samt testningslokaler. Corona 

som sjukdom betyder här en betydelse där själva coronaviruset får den största betydelsen. 

Den andra betydelsehelheten, coronas inverkan på de sociala normerna, bestod av teckningar-

nas betydelser som beskrev hemmen, ledsna ansikten, distansundervisning, fritidsintressen, 

mänskliga relationer, säkerhetsavstånd, ansiktsmasker, skyddshandskar, visir, handdesinfek-

tionsmedel, handfat, att tvätta händerna och fortskaffningsmedel (båtar och flygplan).
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Corona som sjukdom upplevdes så gott som uteslutande som negativt, medan erfarenheterna 

av ändringen av de sociala normerna på grund av coronaåtgärderna var varierande. För en 

del av barnen har det varit trevligt att spendera mer tid hemma, och den friare vardagen till 

följd av distansundervisningen har varit positivt, medan andra upplever hemmet som en trist 

och tråkig plats i och med att övriga utrymmen såsom hobbylokaler och skolor saknas från 

vardagen. De sociala relationerna har begränsats och barnen har tyckt att det är tråkigt att 

de inte har kunnat träffa sina föräldrar, kompisar, mor- och farföräldrar och andra för dem 

viktiga personer lika mycket som tidigare. 

Undersökningen visar att det är viktigt att utreda barns erfarenheter och att man kan samla 

in information om åsikterna av en större grupp av barn med relativt enkla arrangemang. 

Undersökningen visar också att det är viktigt att diskutera med barn även de negativa käns-

lor som corona väcker hos dem. I sina teckningar och texter som bifogats till dem uttryckte 

barnen rädsla, osäkerhet, förtret och  frustration. När framtiden ter sig osäker för alla kan 

barnens erfarenheter och synpunkter och utredning av deras åsikter hamna i skymundan. 

Detta har också varit märkbart i beslutsfattandet under coronapandemin där bedömningen 

av beslutens konsekvenser för barn och utredning av barnens synpunkter ofta har förbisetts. 

Det är viktigt att i framtiden fortsätta granska barnens erfarenheter av corona med olika 

forskningsmetoder. 

Nyckelord: barn, covid-19, skola, hemmet, kompisar, coronavirus
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Čoahkkáigeassu

Kekkonen, Karri 2021.

Käsienpesua ja kotona oloa: Kolmasluokkalaisten lasten koronakokemuksia 

(Gieđaid	bassan	ja	ruovttus	orrun:	Goalmmátluohká	mánáid	koronavásáhusat)

Mánáidáittardeaddji doaimmahaga almmustahttimat 2021:3.

Korona ja earálágan ráddjehusat leat váikkuhan min buohkaid, muhto earenoamážit mánáid 

ja nuoraid eallimiidda. Giđđat 2020 vuođđoskuvllat sirdašuvve measta guovtte mánotbadjái 

gáiddusoahpahussii ja seammás máŋggat earát mearkkašahtti báikkit manne gitta. Ruovttuin 

bohte ain eanet mearkkašahtti doaibmama báikkit. Iežas báikkiid váilun skuvllas, áiggeájiin 

ja almmolaš báikkiin oaivvildii maiddái sosiálalaš gaskavuođaid rádjašuvvama, masa ráddje-

husain maiddái figge. 

Dán almmustahttimis dutkat golmma Jyväskylä guovllu vuođđoskuvlla goalmmátluohká 

ohppiid sárgumiid koronas. Materiála lea čoggojuvvon čakčat 2020 mánáidáittardeaddji allas-

kuvllahárjehalliid doaimmas. Skuvllaide addojuvvon rávvagiin bivde sárgut, málet, buđal-

dit dahje čállit, makkáraš jurdagiid korona boktá. Materiála hápmašuvai loahpa loahpas 117 

vástádusas, main 115 ledje sárgumat. Materiálas dulkot sárgumiid ovdanbuktán mearkkašu-

miid fenomenologiijalaš dutkamušteoriijain. Fenomenologiija dahká vejolažžan ovttaskas 

mearkkašumiid vuhtiiváldima ja seammás daid ovttasteami mearkkašupmeollislašvuohtan.

Mearkkašupmeollislašvuohtan namahuvvui korona buohcuvuohtan ja korona sosiálalaš 

norpmaid rievdadeaddjin. Vuosttamuš mearkkašupmeollislašvuohta hápmašuvai sárgumiid 

hávdegeđggiid, dálkasiid, koronavirusa, eatnanspáppa, buohcceviesuid ja testenbáikki govvi-

deaddji mearkkašumiin. Korona buohcuvuohtan oaivvilda dás govvádusa, mas ieš koronavi-

rus oažžu stuorimus mearkkašumi. Nubbi mearkkašupmeollislašvuohta, korona sosiálalaš 

norpmaid rievdadeaddjin, hápmašuvai sárgumiid ruovttuid, morašlaš ámadajuid, gáidduss-

kuvlla, áiggeájiid, olmmošgaskavuođaid, dorvogaskkaid, máskkaid, suodjegistáid, visiirraid, 

giehtadesi, bassanáldáid, gieđaid bassama ja mátkkoštangaskomiid (dámppat ja girdit) govvi-

deaddji mearkkašumiin.
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Korona buohcuvuohtan vásihuvvui measta ovttamielagiid negatiivvalaš áššin, muhto vási-

husat sosiálalaš norpmaid rievdamis koronadoaimmaid váikkuhusas ledje máŋggat. Oassái 

áiggi lassáneapmi ruovttus lea leamašan suohtas ja gáiddusskuvlla buktán friddjasut árga lea 

ilolaš ášši. Nuppiide fas ruoktu dovdo láittas ja váivves báikin, dasgo árggas váilot eará báik-

kit, dego áiggeádjebáikkit ja skuvllat. Dán mielde sosiálalašvuohta lea rádjašuvvan ja vánhe-

miid, skihpáriid, áhku ja ádjá ja earáid dehálaš olbmuid oaidnima rádjašuvvan lea vásihuvvon 

váivin.

Dutkamuš čujuha, man dehálaš lea čielggadit mánáid vásáhusaid ja mo oalle uhca ordne-

miiguin sáhttit oažžut dieđu stuorrage mánnájoavkku oainnuin. Lassin dutkamuš čujuha, 

ahte lea dehálaš ságastallat mánáiguin maiddái negatiivvalaš dovdduin, maid korona mánáin 

boktá. Mánát ovdanbukte sárgumiin ja dáidda laktojuvvon teavsttain balu, eahpediđolašvuođa, 

váivvi ja duššástumi. Go boahttevuohta oidno eahpesihkkarin buohkaide, sáhttá mánáid vásá-

husaid, oainnuid ja miellaguottuid čielggadeapmi báhcit duogábeallái. Dán lea sáhttán áicat 

koronapandemiija áigásaš mearrádusdahkamis, mas mánnáváikkuhusaid árvvoštallan ja 

mánáid oainnuid čielggadeapmi lea leamašan uhcánaš. Boahttevuođas leage dehálaš joatkit 

mánáid koronavásáhusaid dutkamuša atnimin ávkin earálágan meannudemiid. 

Čoavddadoahpagat: mánát, covid-19, skuvlla, ruoktu, skihpárat, koronavirus
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Abstract

Kekkonen, Karri 2021.

Käsienpesua ja kotona oloa: Kolmasluokkalaisten lasten koronakokemuksia 

(Washing hands and being at home: the coronavirus experiences of third grade pupils)

Publications of the Office of the Ombudsman for Children in Finland 2021:3.

The coronavirus and the various restrictions it has imposed have affected us all. This is 

especially true of the lives of children and young people. In spring 2020, primary schools  

transitioned to delivering education remotely for almost eight months. At the same time, many 

other significant places were closed and home became a more important place for activity 

than before. Indeed, the lack of one’s own spaces at school, while doing hobbies, and in public 

places led to social relationships being limited, which was also the aim of the restrictions. 

This publication examines artworks produced on the theme of the coronavirus by third grade 

pupils in three primary schools in the Jyväskylä region. The material was collected in autumn 

2020 by university students, as part of their internship at the Office of the Ombudsman for 

Children in Finland. The instructions provided to the schools asked for drawings, paintings, 

craftwork, or written works on thoughts about the coronavirus. In the end, the material 

comprised 117 responses,115 of which were drawings. A phenomenological approach was 

taken in interpreting the meanings represented in the material. Phenomenology makes it 

possible to take individual meanings into account at the same time as combining them into 

sets of meanings. 

Two such sets of meanings were identified: corona as an illness and corona as a transformer 

of social norms. The first set of meanings comprised the meanings ascribed to the representa-

tions of gravestones, medicines, the coronavirus, the planet, and hospitals and testing sites in 

the artworks. Here, ‘corona as an illness’ refers to a representation in which the coronavirus 

itself has been given the most significance. The second set of meanings, ‘corona as a trans-

former of social norms’, comprised the meanings ascribed to the representations of homes, sad 

faces, remote learning, hobbies and past times, interpersonal relationships, social distancing, 
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face masks, protective gloves, visors, hand sanitiser, sinks, hand washing, and modes of trans-

port (ships and airplanes) in the artworks.

Whereas the experiences of ‘corona as an illness’ were almost always negative, the experi-

ences of ‘corona as a transformer of social norms’ were more varied. Part of spending more 

time at home and the freedom afforded by remote learning was seen as pleasant. For others, 

however, home was represented as a boring and unpleasant place due to the lack of every-

day access to other spaces, such as those associated with hobbies and school. Consequently, 

socialising was limited and the restriction on seeing parents, friends, grandparents, and other 

important people was also perceived as unpleasant. 

The study shows how important it is to find out about children’s experiences and how  

information about the views of large groups of children can be obtained even through relatively 

small measures. The study also demonstrates that it is important to talk to children about the 

negative feelings they might have about the coronavirus situation, too. The children expressed 

their fears, uncertainties, worries, and frustrations in their drawings and the related pieces of 

writing. However, when the future looks uncertain for everyone, the experiences, views, and 

opinions of children may get left behind. This has been evident in decision-making through-

out the coronavirus pandemic, with little attention paid to assessing the situation’s impact on 

children and exploring their thoughts and opinions. Going forward, it will be important to 

continue studying children’s corona experiences using various methods. 

Keywords: children, covid-19, school, home, friends, coronavirus
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1	Johdanto

Vuosi 2020 tullaan muistamaan ensimmäisenä koronavuotena. Koronan vaikutukset alkoivat 

näkyä meidän arjessamme helmikuusta 2020 alkaen, kun Suomen hallitus piti ensimmäisiä 

tiedotustilaisuuksiaan. Maaliskuun 11. päivä Maailman terveysjärjestö WHO totesi koronan 

pandemiaksi ja rajoitustoimenpiteet lisääntyivät. Maaliskuun 18. päivänä peruskoulut siirtyi-

vät lähes kahdeksi kuukaudeksi etäopetukseen. Koululaistenkin arki muuttui radikaalisti, kun 

opetus siirtyi koteihin tai jatkui erityisjärjestelyin kouluissa. 

Tämän julkaisun tavoitteena oli selvittää jyväskyläläisten kolmasluokkalaisten ajatuksia 

koronasta heidän tuottamiensa piirustusten avulla. Piirustuksia aineistossa on yhteensä 115 

kappaletta, ja ne on kerätty kolmelta Jyväskylän alueen koululta. Aineiston keräsimme alun 

perin lapsiasiavaltuutetun toimiston korkeakouluharjoittelijoiden projektia varten. Aineisto 

kerättiin syys-lokakuun 2020 aikana. Kolmasluokkalaiset olivat ehtineet edellisenä keväänä 

kokemaan etäkoulun ja mahdollisesti helpomman kesän. Aineistonkeruun kohdalla lähes-

tyttiin jo syyslomaa. Aikajänne näkyikin teoksissa, sillä osa kertoi tapahtumista menneessä 

aikamuodossa ja osa taas peruuntuneista syyslomasuunnitelmista. Toinen aalto oli tuolloin 

tavoittamassa Jyväskylää. 

Julkaisun aloittaa lasten koronakokemuksia koskevien tutkimusten kartoitus, jonka jälkeen 

kerrotaan julkaisun aineistosta. Neljäs luku Oma piirustus – yhteinen maailma avaa piirus-

tusten tulkintatapaa. Sitä seuraa kirjoittajan omaa esiymmärrystä tutkimuskohteista sekä 

tutkimuksen aiheesta käsittelevä luku. Tämän jälkeen aloitetaan aineiston tulkinta, joka alkaa 

merkityksiä käsittelevällä kuvailuvaiheella ja jatkuu merkityskokonaisuudet esittelevällä 

analyysivaiheella. Näiden vaiheiden jälkeen esitellään synteesi ja lopputulokset kokoavassa 

kappaleessa.
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2	Tutkimukset	koronakokemuksista

Lasten kokemuksia koronasta on tutkittu vähän, koska pandemia on edelleen ajankohtainen. 

Sen vaikutuksia ei vielä voida kokonaan selvittää. Jo julkaistut tutkimukset ovat kuitenkin 

antaneet tämän hetken vaikutuksista merkittävää tietoa. Yhtenä suurena ja huolestuttavana 

ilmiönä pidetään lasten eriarvoistumista. Tutkimustuloksissa näkyy polarisaation vahvistu-

minen lasten välillä sekä lapsiperheiden välillä.

Helmikuussa 2021 Tampereen yliopiston järjestämä webinaari Korona ja lapsiperheet tarjosi 

ensikäden tietoa koronan vaikutuksista lapsiperheisiin. Tutkimustulosten perusteella perheet 

kokivat kokonaistyömäärän kasvaneen kotona, kun moni asia siirtyi perheiden vastuulle. 

Samaan aikaan perheen kanssa vietetty aika nähtiin mukavana joissain tapauksissa. Myös 

vapaa-ajan koettiin lisääntyneen, kun muun muassa lasten harrastustoiminta oli tauolla. 

Nämä tiedot on saatu lasten vanhemmilta, mutta kokemukset ovat samansuuntaisia tässä 

julkaisussa esitettyjen tulkintojen kanssa. Samankaltaisia havaintoja asiantuntijat ja tutkijat 

ovat välittäneet myös lapsiasianeuvottelukunnan ja kansallisen lapsistrategian työhön. 

Turun yliopiston INVEST-lippulaivahankkeen psykologian tutkimusryhmän toteuttama 

kysely keräsi viime keväänä tietoa peruskoululaisten oppimiseen ja hyvinvointiin liittyen. 

Tutkimukseen osallistui yhteensä 48 338 peruskoululaista, joista 5 951 oli kolmasluokkalaisia. 

Tutkimuksesta nousi esiin tämän julkaisun kanssa samansuuntaisia tuloksia. Etäopetuksessa 

hyvinä asioina piti verkon avulla opiskelemaan oppimista 73 prosenttia kolmasluokkalai-

sista, rennompaa aikataulua 70 prosenttia ja työrauhaa 64 prosenttia kolmasluokkalaisista. 

Kuitenkin yli neljäkymmentä prosenttia niistä kolmasluokkalaisista, joilla oli jäänyt tekemättä 

tehtäviä etäopetuksen aikana, kertoi syyksi sen, että he eivät pystyneet keskittymään. Noin joka 

kymmenes kolmasluokkalainen ei kokenut etäopetuksessa mitään hyvää. Noin joka kahdeksas 

vastasi ikävöivänsä joitain koulukavereitaan. 1.–3.-luokkalaisten vastauksissa ikävimmäksi 

asiaksi etäopetustilanteessa nousi juuri se, että ei näe kavereita. Parasta taas vastattiin olevan 

kotona olo ja pitkään nukkuminen. (Turun yliopisto 2020.) 

Lasten piirustuksista tutkimusaineistona ollaan kiinnostuneita myös kansainvälisesti. 

Esimerkiksi Isossa-Britanniassa sijaitseva Staffordshire University kerää parhaillaan suurta 

aineistoa isobritannialaisten lasten piirustuksista. 4–14-vuotiaita lapsia on pyydetty piirtä-

mään koronan vaikutuksista elämäänsä. Aineistoa on kerätty useammassa vaiheessa kesästä 

2020 alkaen. Kyseisen tutkimuksen tuloksia joudumme vielä odottamaan. (Staffordshire 

University 2020.)
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3 Aineiston synty jyväskyläläisissä alakouluissa 

Aineisto on alun perin kerätty lapsiasiavaltuutetun toimiston korkeakouluharjoittelijoi-

den projektia varten, mutta sitä hyödynnetään nyt ensimmäistä kertaa. Aineiston hankin-

nasta vastasivat syksyllä 2020 korkeakouluharjoittelijat Tuomo Virtanen ja Karri Kekkonen. 

Inspiraationa aineistonkeruun tapaan toimi Ismo Söderlingin ja Rainer Grönlundin artikkeli 

Maapallon tulevaisuus ja lapsen oikeudet -julkaisussa (Pekkarinen & Tuukkanen 2020), jossa 

käytettiin aineistona nuorten piirustuksia. Projektissamme ohjeistus mahdollisti piirtämisen 

lisäksi vastaamisen myös askartelun, maalaamisen tai kirjoittamisen kautta. Tutkimusjoukoksi 

valikoituivat kolmen jyväskyläläisen peruskoulun kolmasluokkalaiset. Projektin luonteen 

vuoksi aineiston keruu rajattiin Jyväskylän alueelle. 

Kolmasluokkalaiset valittiin siksi, että omalla esitietämyksellämme arvioimme kolmasluok-

kalaisten tekemien teosten olevan tarpeeksi selkeitä meidän tulkittaviksemme. Valitettavasti 

johtuen juuri koronatilanteesta emme voineet vierailla luokkaryhmissä, mikä olisi mahdollis-

tanut syventävän haastattelun ja havainnoinnin. 

Haastattelu ja havainnointi pyrittiin korvaamaan tehtävänannossa pyynnöllä lyhyestä teosta 

kuvaavasta tekstistä. Projektissa lähestyimme neljän Jyväskylän alueella sijaitsevan alakoulun 

rehtoria sekä kolmansien luokkien opettajia. Kolmelta koululta saatiin suostumus osallistumi-

seen. Yksi kouluista valittiin tarkoituksella keskusta-alueen ulkopuolelta, jotta saimme pientä 

vaihtelua koulujen välille. Vastausaikaa annettiin 15.9.–7.10.2020, jonka jälkeen piirustuk-

set noudettiin kouluilta. Lopullinen aineisto koostui 117 vastauksesta. Aineisto sisältää 115 

piirustusta, joista 114:ssa on mukana tekstivastaukset. Lisäksi aineisto sisältää kaksi sanallista 

vastausta (ilman piirustusta). 

4 Oma piirustus – yhteinen maailma

Teoksen aineisto koostuu pääasiassa koululaisten piirustuksista. Aineiston tulkinta perus-

tuu fenomenologiseen merkitysteoriaan ja aineistoa analysoidaan laadullisin menetelmin. 

Fenomenologia valikoitui teoreettiseksi kehykseksi, koska se mahdollistaa lasten kokemusten 

tulkinnan tavalla, joka ei häivytä yksilön merkitystä. Samalla se ottaa huomioon yksilön yhtey-

den maailmaan. Laineen (2018) mukaan fenomenologiselle ajattelulle tyypillistä onkin ajatus, 

että yksilöt sekä rakentavat maailmaa että rakentuvat suhteessa siihen. Lisäksi fenomenolo-

gisessa tutkimuksen tulkinnassa on mukana hermeneuttinen ulottuvuus, joka mahdollistaa 

ilmiön merkitysten oivaltamisen. Kuvaan tätä fenomenologis-hermeneuttista rakennetta 

tarkemmin myöhemmin tässä luvussa.
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Yksilöiden suhde elämänpiiriinsä kuuluviin asioihin vaihtelee. Suhteeseen vaikuttavat näkö-

kulmat syntyvät elämänhistorian myötä ja vaihtelevat yksilöiden välillä, mutta eivät ole irral-

lisia muusta maailmasta. Elämänhistoria voidaan kuvata joukoksi niitä tapoja, joilla suhtau-

dumme aiempien käsitysten, tunteiden ja arvojen avulla nykyhetkeen ja tulevaisuuteen. Tässä 

julkaisussa lasten suhde kouluun, arkeen, vapaa-aikaan ja näihin vaikuttaneeseen koronaan 

nostetaan esiin. Piirustukset ovat usein representaatioita jostain – tässä tapauksessa koronasta. 

Representaatio voi viitata symbolivälitteiseen esitykseen jostain sekä siihen, mitä represen-

taatio edustaa. Itse symbolin lisäksi representaatio voi viitata toimintaan ja tekoihin, joissa 

annamme symboleille merkityksen. (Juvonen, Rossi & Saresma 2012.) Representaatioon liittyy 

aina kulttuurisidonnaisuus. Kulttuurisidonnaisuuden vaikutusta lisää tässä aineistossa se, että 

oppilaat ovat saman kaupungin asukkaita ja jakavat täten ainakin osittain samaa elinpiiriä. 

Tässä tutkimuksessa painotan ensisijaisesti piirustusaineistoa. Kaikissa aineiston teoksissa 

ei ole mukana tekstiä, jota tehtävänannossa pyydettiin (ks. liite 1), joten tekstejä ei tulkita 

kuvailuvaiheessa. Lisäksi saadut tekstit on toteutettu erilaisilla tavoilla. Osassa piirustukset 

on toteutettu omalle paperilleen ja tekstit ovat näiden liitteenä. Toisissa opettaja on koostanut  

tehtävänannon pohjalta koepaperimaisen lomakkeen, josta löytyy kaksi kysymystä ja piirustus. 

Julkaisussa noudatetaan fenomenologis-hermeneuttisen tutkimuksen rakennetta. Aineiston 

käsittelyn jokaisessa vaiheessa pyrin pohtimaan kriittisesti omaa esiymmärrystäni suhteessa 

aineistoon ja tavoittamaan sen, mitä lapset ovat halunneet kertoa. Tämä vaatii palaamista 

aineistoon jatkuvasti, jotta esiymmärrys ja tulkinta eivät peittoa tutkittavien tuottamaa tietoa. 

Aineiston esittelyn aloitan kuvailuvaiheella, jonka tavoitteena on selkeästi kertoa, mitä 

aineisto sisältää. Kuvailuvaiheessa pyrin välttämään liian yleistulkinnallista kerrontaa. 

Kuvailuvaihe tarjoaa samalla lukijalle tiedon analyysissa tarkemmin käsiteltävästä sisäl-

löstä. Kuvailuvaihe sisältää tekemiäni valintoja, ja yksittäisten merkitysten puuttuminen on 

mahdollista. Valintojen tekeminen on välttämätöntä, koska koko aineistoa ei ole tarkoituksen-

mukaista avata. Kuvailussa pyrin tuomaan mukaan mahdollisimman vähän omia tulkintoja. 

(Laine 2018.) Kuvailu tapahtuu yliyksilöllisellä tasolla, koska tarkoituksenani on tavoittaa jaet-

tuja merkityksiä. Toisin sanoen aineistoa ei käsitellä piirustus kerrallaan vaan kokonaisuu-

tena, jossa huomioidaan jokainen piirustus. Valinnat ovat suhteessa tutkimuskysymykseen, 

joka tässä tutkimuksessa on: ”Minkälaisia ajatuksia korona herättää lapsissa?”

Kuvailuvaiheesta edetään analyysivaiheeseen, jossa nostan esiin ja käsittelen merkityskoko-

naisuuksia. Laineen (2018) mukaan merkityskokonaisuudet kasaavat kuvailuvaiheessa esiin 

nostetut huomiot joukoksi ilmiötä kuvaavia aspekteja. Ymmärrys merkitysten välillä syntyy 

kehittyneen ymmärtämisen sekä intuition kautta, joita vahvistetaan aineistoon paneutumalla.



19

Analyysia seuraa synteesivaihe, joka yhdistää merkityskokonaisuudet yhdeksi, kuvaten 

samalla niiden välisiä suhteita. Tämän myötä merkityskokonaisuuksien väliset merkitykset 

muodostuvat yhdeksi kuvaukseksi lasten ajatuksista koronasta.

Aineistonkeruussa käytetty tehtävänanto haluttiin pitää avoimena, jotta se ei rajaa liikaa. 

Tarkkaan pohdimme myös sitä näkökulmaa, onko tehtävänanto liian lavea tutkimuskysymyk-

sen kannalta. Tehtävänannon sanamuotoon päädyimme lopulta sillä perusteella, että korona-

virus on ilmiönä uusi. Samalla pidettiin huolta siitä, että kolmasluokkalaiset ymmärtäisivät 

tehtävänannon.

Lapsille toimitetussa tehtävänannossa (liite 1) kysyimme: ”Minkälaisia ajatuksia korona 

sinussa herättää?” Laine (2018) muistuttaa, että kysymyksen yleinen käsitteellinen kieli voi 

johtaa vastaamaan käsityksen ja yleisen mielipiteen tasolla. Tästä syystä tulee ottaa huomioon 

se, että lapsille esitetyssä kysymyksessä esiintyvä ’korona’ saattaa vaikuttaa tapaan kertoa 

asiasta tietyllä tavalla verrattuna esimerkiksi ilmaisuihin ’poikkeusaika’ tai ’pandemia’. 

Lisäksi ympäristönä koululla tai kodilla voi olla vaikutusta vastaamiseen.

5 Esiymmärrykseni kolmasluokkalaisten 
elämästä ja koronasta

Korona oli minullekin uusi ja vieras asia. Sen tähden kiinnitin analyysissa tavallista enemmän 

huomiota omaan esiymmärrykseeni. Esiymmärrys tai ennakkoluulo viittaa fenomenologiassa 

tutkijan valmiiseen käsitykseen tutkimuskohteesta (Moilanen & Räihä 2018). Tutkimuksen 

aloittamisen kannalta esiymmärrys on välttämätöntä, mutta tavoiteltaessa tutkimuskohteen 

näkemyksiä ennakkoluulottomasti, tutkijan tulee pyrkiä tiedostamaan oma esiymmärryk-

sensä ja sen avulla reflektoida kykyään tavoittaa tutkimuskohteen tarjoamaa tietoa. Kokonaan 

tutkija ei kuitenkaan pysty tiedostamaan omaa esiymmärrystään. Pyrin tuomaan oman esiym-

märrykseni esiin ja korjaamaan sitä tutkimuksen eri vaiheissa.

Oma esiymmärrykseni kolmasluokkalaisista pohjautuu henkilökohtaisiin muistoihin 

ajalta, kun itse olin peruskoulun kolmannella luokalla. Näiden lisäksi lähisuvusta löytyy 

tähän ikäluokkaan kuuluvia lapsia, jotka ovat muovanneet myös omaa esiymmärrystäni. 

Kolmasluokkalaisten näen olevan koulupolullaan siirtymävaiheessa sikäli, että käsitykseni 

mukaan tässä vaiheessa mukaan tulevat yleensä kieliopinnot ja koulu saa entistä enemmän 

opiskelun piirteitä. Itselleni kolmas luokka tarkoitti pienessä koulussa myös fyysistä siirty-

mistä alaluokkien tilasta yläluokkien tilaan, joka vahvisti luokka-asteen merkitystä. Myös 

itsenäisyys vahvistuu, ja yhä useampi aloittaa harrastukset, jotka osaltaan vahvistavat itse-

näisyyttä. Suurin piirtein tässä iässä muistan myös piirtämisestä tulleen ”vakavampaa”, mikä 
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näkyi myös kuvaamataidon opetuksessa. Olen myös nähnyt ja jopa saanut sukulaislasten 

piirustuksia, jotka saattavat muovata omaa muistoani, sillä niissä kuvataan tarkkaan ja realis-

tisesti melko arkisia asioita. Tutkimuskohteen lisäksi näen tärkeäksi avata tässä tapauksessa 

esiymmärrykseni myös koronasta ja aineistosta. 

Lähtiessäni tekemään tätä julkaisua olin mukana keräämässä aineistoa korkeakouluharjoitte-

lijoiden projektiin. Projektin alussa, ennen aineiston saamista, oletuksenani oli, että saamme 

paljon muovailtuja, maalattuja ja piirrettyjä teoksia kodeista, harrastuksista ja tylsyydestä. 

Esiymmärrykseeni koronavaikutuksista vaikutti korkeakouluharjoitteluni lapsiasiavaltuute-

tun toimistossa, jossa käsiteltiin muun ajankohtaisen tiedon ohella tietoa koronan välillisistä 

vaikutuksista lapsiin. 

Esiymmärrykseeni vaikutti tietysti myös omakohtainen kokemukseni koronasta. Opiskelijana 

olin viettänyt edellisen kevään kotona opiskellen ja suositusten mukaisesti vältellyt esimer-

kiksi tiettyjä harrastuksiani. Kokemukseni koskivat siis koronan välillisiä vaikutuksia ja 

näyttäytyivät etenkin sosiaalisen elämän rajoitteina ja opintomahdollisuuksien heikkoutena. 

Korona on uppoutunut niin moneen elämän osa-alueeseen, että sitä ei voi välttää. 

Olin ehtinyt tutustumaan piirustuksiin pintapuolisesti korkeakouluharjoittelijoiden projektin 

aikana, ja olin jo muodostanut mielikuvia sisällöstä. Omissa ajatuksissani piirustukset toivat 

esiin surua, huolta ja jopa vihaa. Tästä huolimatta myös huumori näyttäytyi teoksissa. Projektin 

ja tämän julkaisun tekoprosessin aloittamisen välillä ehti kulua aikaa muutamia kuukausia, 

ja palasin aineistoon eri otteella. Vaikutus oli myös tässä vaiheessa valitulla fenomenologisella 

tutkimustavalla. Tämän myötä aineisto näyttäytyi moninaisempana, mutta samaan aikaan 

kertomuksina jaetuista merkityksistä.

6 Kuvailu – ”pelkkää käsienpesua” 

Kouluille lähetetyssä ohjeistuksessa ei pyydetty erityisesti tekemään juuri piirustusta, vaan 

annettiin useampi mahdollinen toteutustapa. Silti lähes kaikki käyttivät piirtämistä toteutus-

tapana. Tämän myötä tulkinta painottui piirustuksiin. Piirustuksia löytyy aineistosta sekä A4- 

että A3-kokoisina teoksina. Erot toteutustavoissa ovat syntyneet koulujen ja luokkien välillä; 

luokkien sisällä on ollut sama toteutustapa.

A4-kokoisista teoksista löytyy kolme eri toteutustapaa:

1. opettajan tekemä lomake, jossa esitetään kysymykset: 1. Miten olet kokenut koro-

nan? ja 2. Miten korona on vaikuttanut elämääsi? ja pyydetään lopuksi: 3. Piirrä koro-

naan liittyvä kuva.



21

2. tyhjä piirustuspaperi, johon on voinut toteuttaa haluamallaan tavalla kuvan ja/tai 

tekstin

3. tyhjä ruutupaperi. Ruutupaperille piirretyt piirustukset on skannattu ja tulostettu 

ennen aineiston noutoa. 

A3-kokoisille papereille toteutettuihin piirustuksiin on liitetty kirjallinen osa erillisellä 

paperilla. 

Kävin aineiston läpi useaan kertaan tavoittaakseni tutkimuskysymyksen kannalta merki-

tykselliset havainnot. Tämä ei ollut helppoa, sillä merkityksellisyys löytyy kaikista teoksista 

yksinään, mutta koska aineistoa käsitellään kokonaisuutena, tavoittelin jaettuja merkityk-

siä. Aineistosta nostin esiin seuraavia havaintoja, jotka edustavat samalla itsessään merki-

tyksiä: Ihmisiä esitetään useimmissa piirustuksissa, joko kasvokuvina tai kokovartalokuvina 

tekemässä jotain. Ihmisillä on useammassa piirustuksessa surulliset kasvot. Piirustuksissa 

on myös maskeja, suojahanskoja ja visiirejä, joita esitetään erillisinä tai jonkun käyttäminä. 

Käsihygieniaa kuvataan piirustuksissa käsidesinä, lavuaareina ja käsien pesemisenä (kuvat 1 

ja 2). 

Kuva 1.  Käsien puhdistamista kuvattiin lavuaarien ja saippuan avulla.
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Kuva 2. Käsien pesemistä kuvattiin useissa kuvissa.

Käsien pesemisen ja desinfioinnin lisäksi useammassa piirustuksessa on kuvattu suojautu-

mista piirtämällä turvavälejä, joista usein löytyy selkeä jana ja mitta (kuva 3).

Kuva 3. Keskellä kuvaus turvavälistä ja kahden metrin mittaa kuvaavasta janasta. 



23

Matkustusvälineitäkin esiintyy. Ne ovat lähinnä laivoja ja lentokoneita, mutta aineistosta 

löytyy myös yksi panssarivaunu ampumassa koronaa tykillä (kuva 4). Kieltomerkkejä kuvaa-

via symboleita on piirretty laivojen ja lentokoneiden lisäksi esimerkiksi ihmisten ja koronavi-

ruksen päälle.

Kuva 4. Koronavirusta kohti ammuttiin myös piirustuksissa.

Kuva 5. Kokonaisvaltainen kuvaus koronan eri vaikutuksista.
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Koronavirus esiintyy kuvattuna yhteensä 75 kertaa. Osassa piirustuksista viruksilta löytyy 

myös kasvot. Joissain piirustuksissa teksti on otettu tarinankerronnan tueksi, joko kokonais-

kuvan osaksi (kuva 5) tai sarjakuvamaiseen toteutukseen (kuva 6). 

Kuva 6. Sarjakuvamainen toteutus oli yksi tapa, jolla teksti ja piirtäminen yhdistettiin. Tässä selkeä 
koronaohjeistus erään kolmasluokkalaisen toteuttamana.

Maapallokin on kuvattuna muutamissa piirustuksissa (kuvat 7, 8 ja 9). Teknologiaa on kuvattu 

tietokoneina, puhelimina sekä pikaviestintäohjelmana. Lisäksi piirustuksista löytyy hautaki-

viä (kuva 10), koronatesti, lääkkeitä ja rokotteita sekä sairaaloita (kuvat 11 ja 12).
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Kuva 7 ja kuva 8. Maapalloakin kuvattiin piirustuksissa, mikä viestittää koronan maailman-
laajuisesta vaikutuksesta.

Kuva 9. Maapallo kuvattuna  
kasvomaskin kanssa.
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Kuvailuvaihe toi esiin paljon yhteisesti jaettua merkitysmaailmaa, joka oli toisaalta koettua 

ja toisaalta käsitettyä. Kokemus ja käsitys eroavat siis toisistaan. Kokemus on yksilöllisempää 

kuin käsitys, vaikka sekin sisältää yhteisöllisiä merkityksiä (Laine 2018). Tämä voi vaikuttaa 

myös tämän tutkimuksen aineistoon, sillä käsityksiä koronasta meille ovat tarjonneet muun 

muassa tiedotusvälineet. Samaan aikaan on otettava huomioon, että koronan välilliset ja 

kokonaisvaltaiset vaikutukset ovat myös sävyttäneet kaikkien kokemuksia. Lasten kokemuk-

siin voivat vaikuttaa esimerkiksi koulun uudet käytännöt, etäkoulu ja kotona vietetyn ajan 

lisääntyminen.

Kuva 10. Hautakiviä kuvattiin piirustuksissa yhtenä objektina, joka voidaan tulkita viittaukseksi 
koronaviruksen vakavuudesta. 
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Kuva 11. Rokotetta kuvattiin lääkeruiskuina.

Kuva 12. Rokotustilannettakin kuvattiin.
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7	Koronakokemuksia	kartoittamassa

Aineistosta nostin esiin kaksi isoa merkityskokonaisuutta, jotka muodostuvat kuvailuvai-

heessa esitetyistä merkityksistä. Nämä ulottuvuudet ovat korona sairautena ja korona sosiaa-

listen normien muuttajana.

Merkityskokonaisuus korona sairautena syntyi piirustusten hautakiviä, lääkkeitä, koronavi-

rusta, maapalloa ja sairaaloita sekä testipaikkaa kuvaavista merkityksistä. Korona sairautena 

tarkoittaa tässä kuvausta, jossa itse koronavirus saa suurimman merkityksen. 

Merkityskokonaisuus korona sosiaalisten normien muuttajana syntyi piirustusten koteja, 

surullisia kasvoja, harrastuksia, etäkoulua, ihmissuhteita, turvavälejä, maskeja, suojahans-

koja, visiireitä, käsidesiä, lavuaareja, käsien pesemisestä ja matkustusvälineitä (laivat ja lento-

koneet) kuvaavista merkityksistä. 

7.1	Korona	sairautena	–	”koronapallo”

Korona on synnyttänyt ihmisissä laajemmin ja kokonaisvaltaisemmin tunteita kuin muut lähi-

historian epidemiat tai edes vuoden 2009 pandemian tasolle yltänyt sikainfluenssa. Korona on 

ollut läsnä monella tapaa päivittäin keväästä 2020 saakka myös Suomessa. Erityisen vakava 

ja helposti tarttuva sairaus luonnollisesti herättää ajatuksia. Erityisyydestä kertoo myös se, 

miten paljon osaamme kertoa koronasta. Tämä näkyy myös lasten piirustuksissa. Harvasta 

sairaudesta osaamme tuottaa yhtä monipuolista kuvastoa. 

Lasten kuvatessa koronaa sairautena korostuvat virusta kuvaavat pallonmuotoiset kuvituk-

set. Koronapallolle on useissa kuvissa piirretty myös kasvot. Kasvojen ilmeistä löytyy vaihte-

lua, kuten kuvista 13 ja 14 voidaan huomata: ilmeet vaihtelevat iloisesta ilkikuriseen. Osassa 

kuvista ilmeet olivat myös surullisia tai jopa vihaisia.
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Kuva 13 ja kuva 14. ”Koronapallojen” ilmeet vaihtelivat eri näkemyksissä.

SARS-CoV-2, covid-19 tai tutummin korona kuvataan useissa lasten piirustuksissa (75 piirus-

tuksessa) pallon muotoisena viruksena. Tämä selittyy todennäköisesti mm. mediakuvastolla. 

Suuri tiedon tarve ja median tapa luoda narratiivi yhdistettynä vähäiseen tietoon näkyi uutis-

kuvissa erityisesti koronaepidemian alkuvaiheessa. Kevään ja kesän 2020 aikana korona esitet-

tiin usein Yhdysvaltain tautiviraston CDC:n tunnetuksi tekemän mallikuvan kautta. Lasten 

piirustusten yhteydessä tämän mallikuvan mukaista koronavirusta kuvattiin mm. ”korona-

pallona”. Koronapallo onkin selkeä kuvaus siitä, miten lapsetkin omaksuivat mediassa esite-

tyn kuvauksen koronasta. 

Koronaa sairautena kuvataan myös sairauden vakavuudella, sillä lapset kuvaavat sen johta-

van piirustuksissa sairaalaan (kuva 15), koronatestiin (kuva 16) tai jopa kuolemaan. Kuolemaa 

symboloivat hautakivet. Lapset kuvaavat koronaa myös maapallon kautta, joka viittaa sairau-

den kokonaisvaltaiseen leviämiseen. Myös rokotteen kuvaaminen piirustuksissa kertoo omalla 

tavallaan sairauden vakavuuden merkityksestä, sillä se tekee eron moniin muihin hengitys-

tieinfektioihin. Syksyllä 2020, jolloin tämän aineiston keräsimme, rokotteista alettiin puhua 

enemmän.
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Kuva 15. Sairaala on kuvattuna tässä yksinään, ja se kertoo tekstin kanssa selkeästi huolesta. 



31

Kuva 16. Sairaaloiden lisäksi piirustuksista löytyi koronatestiin viittaava kuva.

7.2	Korona	sosiaalisten	normien	muuttajana	–	”PELKKÄÄ	KÄSIENPESUA!”

Koronan seurauksena sosiaaliset normit ja käytänteet ovat olleet muutoksessa ja myös 

uusia normeja on syntynyt. Sosiaalisena normina esimerkiksi käsien peseminen on juurtu-

nut elämäämme, ja se on entisestään vahvistunut velvoittavuudellaan ja julkisten paikkojen 

ohjeistuksilla. Lisäksi hygieniaa on vahvistettu käsidesillä, maskeilla, visiireillä ja suojahans-

koilla, joita on perinteisemmin totuttu näkemään sairaalaympäristöissä. Nyt näitä välineitä 

käytetään mm. kaupassakäynnin yhteydessä. Normina myös henkilökohtainen tila on saanut 

vahvistusta ja uuden merkityksen, kun esimerkiksi jonottamisesta on tullut turvavälin mittai-

lua. Matkustaminen on saanut uusia merkityksiä, kun liikkumista arjen ympyröiden ulko-

puolella on pidetty riskinä tai se on ollut rajattua. Lasten piirustuksissa laivat ja lentokoneet 

(kuva 17) ovat kuvattuna kieltomerkki tai ruksi niiden päällä. Ajankohtana aineistonkeruu 

osui Keski-Suomessa juuri syyslomakautta edeltäneisiin viikkoihin, ja syysloman matkus-

tussuunnitelmien muuttuminen voi olla syy siihen, että juuri nämä matkustusvälineet ovat 

kuvattuina. 
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Kuva 17. Peruuntuneet lomasuunnitelmat on kuvattu lentokoneella, joka on ruksattu.

Viruksen leviämisen estämiseksi on vedottu valtiovallan taholta kansalaisiin. Sairauden 

vaarallisuuden lisäksi on vedottu muun muassa sairaanhoitopaikkojen määrään. Normit ja 

käytänteet ovat syntyneet ohjeistusten, rajoitusten ja näistä tiedottamisen kautta, ja nämä 

luonnollisesti näkyvät myös piirustuksissa (kuvat 18, 19, ja 20). Selkeä kokonaiskuvaus sosiaa-

lisista normeista löytyy kuvasta 5 (sivulla 23), josta löytyy ohjeistavia kieltomerkkejä, käsien 

pesemistä ja suljettu koulu. Samaisesta kuvasta löytyy myös suoraan koronaan viittaavaa 

kuvitusta, mikä kertoo merkityskokonaisuuksien yhteydestä. 



33

Kuva 18 ja kuva 19. Piirustuksissa näkyi selkeitä kuvauksia annetuista ohjeistuksista.

Kuva 20. Ohjeistuksia kuvaavissa piirustuksissa toistuvat tutut suojautumistavat.
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Kuva 21. Etäkoulu itsessään koettiin myös mukavaksi, mutta kavereita kaivattiin samalla.

Kuva 22. Koti oli osalle tylsä paikka, koska muualla ei voinut olla. 

Koteja kuvataan sekä turvallisina paikkoina (kuva 21) että rajoittavina ja tylsinä paikkoina 

(kuva 22). Kotia kuvaavien piirustusten yhteydessä kuvattiin usein sosiaalista eristäytymistä 

ja yksinäisyyttä (kuvat 23 ja 24). Rajoitteisuus, tylsyys, eristäytyminen ja yksinäisyys kuvaavat 

sosiaalisen normin muuttumista aiempaan verrattuna ikävämpään suuntaan.
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Kuva 23. Korona esti monet suunnitelmat ja pakotti olemaan kotona.

Kuva 24. Piirustuksissa kotona oleminen sai merkityksen tylsänä paikkan, kun kavereita ei voinut 
nähdä. 
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Piirustuksissa ja teksteissä kuvattiin myös muuttunutta vapaa-aikaa harrastusten jäätyä 

tauolle. Osa lapsista ilmaisi huolta tärkeän harrastuksen loppumisesta, kuten rakkaan ponin 

myynnistä (kuva 25), tai oman kehittymisen pysähtymisestä esimerkiksi urheilulajeissa (26).

Kuva 25. Piirustuksia tukevista teksteistä näkyi huoli mm. omia harrastuksia kohtaan.
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Kuva 26. Harrastuksista kerrottiin sanoin piirtämisen sijaan.

Etäkoulun voidaan nähdä olevan uudenlainen sosiaalinen normi. Se koettiin jopa mukavaksi, 

vaikka se ei korvaa perinteisen koulun tarjoamia kaverisuhteita. Etäkouluun myönteisesti 

suhtautumiseen voivat vaikuttaa myös kertomuksissa esiin nostetut aspektit, kuten vapaampi 

aikataulu, myöhempään nukkuminen ja perheen kanssa ruokailu (kuva 27).

Kuva 27. Etäkoulun positiivisiksi puoliksi nostettiin kotona syöminen ja myöhempään nukkuminen. 
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Kuva 28. Etäkoulu ei ollut helppoa, mutta myös mukavat puolet saivat painoarvoa teksteissä. 

8 Kolmasluokkalaisten kokemukset koronasta ja 
sen vaikutuksista

Lasten piirustukset yhdistelevät koronan kuvausta ja kuvausta koronan vaikutuksista omaan 

elämään. Koronalta halutaan suojautua, mutta suojautumiskeinot ovat pääasiassa ikäviä. 

Kavereiden ja läheisten näkemisen estävät sekä itse korona että koronatoimet. Perinteiset 

sosiaaliset tilat, kuten koulut, harrastukset ja isovanhempien kodit ovat saavuttamattomissa 

vähintään ajoittain ja estävät perinteisen sosiaalisen kanssakäymisen, eikä etänä toimiminen 

korvaa sitä. Tämän myötä myös koti muuttuu tylsäksi, koska vastapainoa ei löydy tai kodin 

koetaan asettuvan vastakohdaksi muulle tekemiselle. Ihmiset usein kaipaavat kotona olemista 

kiireisen arjen katkoksi, mutta kun vapaa-aika lisääntyy ja osin sekoittuu arjen toimintoihin, 

tulee siitä outoa ja raskasta. Haaveet lomailusta ovat myös väistyneet, kun ulkomaanmatkat 

on jouduttu perumaan. 

Julkisilla paikoilla moni asia viittaa koronaan, kun joudutaan pitämään turvavälejä, maskeja, 

visiireitä ja suojahanskoja sekä putsaamaan käsiä koko ajan. Suojautuminen synnyttää myös 

negatiivisia tunteita, mikä näkyy surunaamoina ja toivomuksina koronan loppumisesta. 

Osalle poikkeukselliset ajat ovat näyttäytyneet positiivisinakin asioina. Kotona vietetty aika 
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on tuonut lisää aikaa perheen kanssa ja muokannut arjesta kiireettömämpää. Etäkoulu on 

mahdollistanut vapaamman päivärytmin ja ruokailun perheen kanssa. Arki on siis muutoksi-

neen näyttäytynyt myös piristävänä.

Kaiken kaikkiaan lasten ajatukset koronasta ovat moninaiset, mutta painottuvat selkeästi 

negatiivisen puolelle, mikä on hyvin luonnollista. Siirryttäessä koronan vaikutuksiin lasten 

ajatuksissa on selkeämpää hajontaa ja asiat saavat eri suuntaisia merkityksiä. Koronasta huoli-

matta suurin osa kolmasluokkalaisista on jatkanut kesän jälkeen koulunkäyntiä koulussa, 

mutta altistumisten ollessa yleisiä hekin ovat joutuneet hetkittäin siirtymään etäkouluun. 

Koulunkäynti on muuttunut joka tapauksessa, ja se näkyy vähintään normien muutoksena. 

Vaikka tämä aineisto ei tarjoa edustavaa otosta kaikista suomalaislapsista, tarjoaa se tärkeän 

kurkistuksen jyväskyläläisten koululaisten koronakäsityksiin ja -arkeen.

9	Lasten	näkemysten	kuuleminen	ja	tutkiminen

Useimmiten epidemiat nostavat puheenaiheeksi oireet, jotka taudista seuraavat. Koronan 

kohdalla ihmiskunta on joutunut elämään epätietoisuudessa odottaessaan tutkimusten 

etenemistä ja uuden tiedon saamista. Tämän takia virus on saanut painoarvoa itsenään eikä 

niinkään aiheuttaminaan oireina, joita on jouduttu vain arvailemaan. Vuosi epidemian alun 

jälkeen on tuonut jo paljon tietoa oireista ja leviämisestä, minkä myötä painotus yleisessä 

keskustelussa on siirtynyt niihin sekä tartuntojen ehkäisyyn vaadittaviin toimiin. Onneksi 

koronaa on jo tutkittu myös ilmiönä, joka vaikuttaa ihmisten elämään perustavanlaatuisesti 

juuri koronatoimien kautta. 

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson totesi lapsiasiavaltuutetun vuosikertomuksen julkai-

sutilaisuudessa 31.3.2021: ”Koronapandemia on ollut hyvin raskas monille meille, ja varsinkin 

lapsille ja nuorille. Koronapandemiasta johtuvilla rajoituksilla on ollut suoria ja epäsuoria 

vaikutuksia kaikkiin lapsiin. Rajoitukset ovat mullistaneet lasten koulunkäynnin, perhe-elä-

män, harrastustoiminnan ja vapaa-ajan.” Onkin tärkeää huomioida lapset ja nuoret rajoitus-

toimissa ja estää eriarvoistumista pitämällä rajoitustoimet tarkoituksenmukaisella tasolla 

sekä varmistaa lasten ja nuorten suunnitelmallinen paluu arkeen ja vapaa-aikaan, kun se on 

mahdollista. Koulut, harrastustoiminta, julkiset tilat sekä muualla asuvien perheenjäsenten 

näkeminen muodostavat lapsille ja nuorille merkityksellisen elämän pohjan. Tietoa näiden 

tärkeydestä ja vaikutuksista olemme jo tutkimuksin ja selvityksin saaneet. On tärkeää varmis-

taa lapsille ja nuorille merkityksellisten vertaissuhteiden ja paikkojen sekä oman tilan mahdol-

lisuus heti, kun se voidaan todeta turvalliseksi. 
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Tämä tutkimus osoittaa lisäksi, miten tärkeää on selvittää lasten kokemuksia ja miten verrat-

tain pienin järjestelyin voidaan saada tietoa isonkin lapsijoukon näkemyksistä. Lisäksi tutki-

mus osoittaa, miten tärkeää on keskustella lasten kanssa myös niistä negatiivisista tunteista, 

joita korona lapsissa herättää. Lapset ilmaisivat piirustuksissa ja niihin liitetyissä teksteissä 

pelkoa, epätietoisuutta, harmia ja turhautumista. Tulevaisuuden näyttäytyessä epävarmana 

kaikille saattavat lasten kokemukset, näkemykset ja mielipiteiden selvittäminen jäädä taka-

alalle. Tämä on ollut havaittavissa koronapandemian aikaisessa päätöksenteossa, jossa lapsi-

vaikutusten arviointi ja lasten näkemysten selvittäminen on ollut vähäistä. 

Tulevaisuudessa olisi äärimmäisen tärkeätä jatkaa niin laadullista kuin määrällistä tutki-

musta koronan aiheuttamasta eriarvoisuudesta. Määrällinen tutkimus voi auttaa keräämään 

tietoa eriarvoistumiskehityksen taustatekijöistä ja muuttujista, jotka siihen vaikuttavat. Myös 

laadullista tutkimusta koronan vaikutuksista tulee jatkaa, sillä laadullisen tutkimuksen avulla 

voimme tunnistaa uusia ilmiöitä ja huomioida erilaisten lasten näkemykset. Tutkimus antaa 

meille valmiuksia tuleviin poikkeustilanteisiin ja niiden aiheuttamien sosiaalisten ongelmien 

torjuntaan.

Kuva 29. Käsidesi taipui myös supersankarin aseeksi koronaa vastaan.
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Hei alakoulun opettaja ja koulunkäynnin avusta. Esitämme teille 
pyynnön luoda teoksia lapsiasiavaltuutetulle. 
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Tehtävänanto lapselle: 

Kerro meille koronasta. 
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