
Vanhemmuuden uupumus oli riski   
lasten hyvinvoinnille ja lasten oikeuksien 
toteutumiselle korona-aikana

• Vanhemmuuden uupumus on lisääntynyt ja vanhempien väliset hyvinvointierot polarisoituneet 
 koronakriisin aikana. 

• Erityinen huoli kohdistuu heikommassa asemassa oleviin perheisiin ja lapsiin, joilla riskitekijät ovat 
voineet kasautua ja haasteet kärjistyä.

• Kotona opiskelu on heikentänyt merkittävästi opettajien ja muun kouluhenkilökunnan 
 mahdollisuuksia turvata kaikille oppilaille yhdenvertainen oikeus opetukseen.

• Etäopiskelu rajoittaa oppilaan sivistyksellisiä oikeuksia ja voi heikentää myös lapsen muiden 
 oikeuksien toteutumista vaikuttamalla perheiden jaksamiseen. 

• Rajoitusten suhteellisuusvaatimusta arvioitaessa tulisi huomioida rajoitusten moninaiset vaikutukset 
lasten ja perheiden kokonaisvaltaiseen hyvinvointiin.

K
oronapandemia ja siihen liittyneet sulkutoimenpiteet ovat 

haastaneet vanhempien ja lasten hyvinvointia sekä lasten 

oikeuksia monin tavoin (ks. esim. IIPB konsortio, 2022; 

Sorkkila & Aunola, 2021). Suomalaistutkimusten mukaan 

vanhemmista noin 30 prosenttia koki uupumisoireita koronaviruk-

seen liittyvänä poikkeusaikana vähintään viikoittain, kun ennen 

 korona-aikaa oireita koki vanhemmista noin 13 prosenttia ( Sorkkila, 

2020; ks. myös Sorkkila & Aunola, 2020; 2021). Myös kansainväliset 

vertailut osoittavat vakava-asteisen uupumuksen maailmanlaajui-

sesti lisääntyneen (IIPB konsortio, 2022).

Vanhemmuuden uupumuksen tiedetään olevan riskitekijä las-

ten kaltoinkohtelulle ja lapsiin kohdistuvalle väkivallalle (ks. esim. 

 Aunola ym., 2021; Mikolajczak ym., 2018), minkä vuoksi huoli lasten 

hyvinvoinnista korona-aikana on aiheellista ja perusteltua.

Vanhempien rooli on keskeinen lapsen oikeuksien toteuttamises-

sa, sillä kasvatusvastuu on ensisijaisesti lapsen vanhemmilla (Laki 

lapsen huollosta ja tapaamisoikeudesta 2019/190 1 §). Vaikka vas-

tuu on ensisijaisesti lapsen huoltajilla, viimekätinen vastuu lasten 

oikeuk sien toteuttamisesta on julkisella vallalla (Hakalehto & Toivo-

nen, 2021). Julkiselle vallalle on perustuslaissa säädetty velvollisuus 

turvata perheen ja muiden lapsen huolenpidosta vastaavien hen-

kilöiden mahdollisuudet turvata lapsen hyvinvointi ja yksilöllinen 

kasvu (731/1999, PL,19.3 §). Näin ollen vanhempien uupuminen ei 

ole vain perheen sisäinen ongelma, vaan lapsen oikeuksien toteutu-

misen kannalta keskeinen riski, johon viime kädessä yhteiskunnan 
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tulee puuttua. Lapset ovat erityinen ryhmä, ja heidän oikeuksien to-

teutuminen on merkittävällä tavalla aikuisten vastuulla.

Tässä näkökulma-artikkelissa tarkastelemme vanhempien hy-

vinvoinnin merkitystä korona-aikana yhtäältä lasten hyvinvoinnin 

ja toisaalta lapsen oikeuksien näkökulmasta. Erityisesti tarkaste-

lemme lapsen oikeutta oppimiseen. Nostamme esiin vanhempaan, 

lapseen ja etäkouluun liittyviä tekijöitä, joihin ei kiinnitetty krii-

sin aikana mielestämme riittävästi huomiota. Lisäksi pohdimme 

psyko logian, kasvatuksen ja oikeustieteen näkökulmasta, miten 

vastaavaan kriisiin pitäisi varautua jatkossa. 

PERHEIDEN HYVINVOINTI ON POLARISOITUNUT 

 KORONA-AIKANA

Korona-aikana vanhempien riski uupua on ollut maailmanlaajui-

sesti tavallista suurempi (IIPB konsortio, 2022). Uupumus näkyy 

kroonisena vanhemmuuteen liittyvänä väsymyksenä, tympäänty-

misenä vanhemman rooliin, emotionaalisena etääntymisenä lapsis-

ta sekä negatiivisena muutoksena vanhemmuudessa (Aunola ym., 

2020; ks. myös Roskam ym., 2018). Vanhempi saattaa olla jatkuvasti 

väsynyt tai itkuinen ja kyetä vain välttämättömään vuorovaikutuk-

seen lapsensa kanssa. 

Korona-aikana vanhemmat ovat joutuneet muun muassa yhdis-

tämään oman ansiotyönsä lastenhoitoon, kodinhoitoon sekä las-

ten etäopetuksen tukemiseen. Monissa vanhemmissa eri roolien 

ja tehtävien yhdistäminen on aiheuttanut väsymyksen (Sorkkila & 

 Aunola, 2021) lisäksi riittämättömyyden tunteita sekä elämänhal-

linnan tunteen heikentymistä (Paju, 2020). Samanaikaisesti iso-

vanhemmat tai muut tukiverkot ovat olleet saavuttamattomissa ja 

harrastustoimintaa on rajoitettu. 

Kodin ulkopuolella töissä käyvien vanhempien huolena ovat 

 olleet kotona etäkoulua käyvät lapset, jotka ovat joutuneet olemaan 

pitkiä päiviä yksin kotona (Paju, 2020). Näin ollen ei ole yllättävää, 

että noin kolmasosa suomalaisvanhemmista on kokenut korona- 

aikana viikoittaisia uupumusoireita (Sorkkila, 2020; ks myös Sork-

kila & Aunola, 2021). 

Vanhemmuuden uupumus ei ole kuitenkaan koskenut kaikkia 

vanhempia, ja osa vanhemmista on voinut korona-aikana hyvin. 

Jotkut vanhemmista ovat kokeneet, että uusi arki on tuonut myös 

positiivisia muutoksia, kun on ollut enemmän aikaa olla yhdessä ja 

ulkoilla koko perheenä, eikä työmatkoihin tai harrastuksiin kuljetta-

miseen ole kulunut aikaa kuten aiemmin (Paju, 2020). 

Hyvinvoivat vanhemmat vaikuttavat olleen jo aikaisemmin suh-

teellisen hyvinvoivia, ja erityisen suojaavaa uupumukselta näyttäisi 

olleen vanhemman hyvä toimeentulo, työllisyys sekä kyky toipua 

nopeasti vastoinkäymisistä (Sorkkila & Aunola, 2021). Perheiden 

hyvinvointi vaikuttaakin polarisoituneen: erot hyvinvoivien ja hei-

kosti voivien perheiden välillä ovat kasvaneet entisestään (Sorkkila, 

2020).

Hyvinvoinnin polarisoituminen nostaa huolen erityisesti hei-

kommassa asemassa olevista perheistä ja lapsista, joilla riskiteki-

jät ovat voineet kasautua ja haasteet kärjistyä. Tehtyjen selvitysten 

mukaan monet perheet, jotka olivat haasteellisessa tilanteessa jo 

ennen koronakriisiä, ovat joutuneet entistä suurempiin vaikeuksiin 

 korona-aikana (esim. Paju, 2020; Vanhempainliitto, 2020). 

Erityisen vahvassa uupumisriskissä vaikuttavatkin olleen pie-

nituloiset, työttömät tai nuoret vanhemmat, joilla on pieniä tai eri-

tyistarpeisia lapsia (Sorkkila & Aunola, 2021). Koska tiedetään, että 

vanhemmuuden uupumus lisää lapsiin kohdistuvan väkivallan ja 

kaltoinkohtelun riskiä (Mikolajczak ym., 2018), erityinen huoli nou-

see heikompiosaisten lasten hyvinvoinnista.

ETÄOPETUS JA LASTEN OIKEUS OPPIMISEEN 

Heikompiosaiset lapset ovat saattaneet korona-aikana joutua epä-

suotuisaan asemaan myös oppimisen näkökulmasta. Rajoitusten 

aikana useat oppilaat joutuivat tekemään koulutyönsä etäopetuk-

sessa kotoa käsin. Koulutyön suorittaminen kotona on vaikeuttanut 

merkittävästi opettajien ja muun kouluhenkilökunnan mahdolli-

suuksia toteuttaa velvollisuutta turvata kaikille oppilaille yhdenver-

tainen  oikeus opetukseen. 

Vastuu opetuksesta ei saisi siirtyä opetuksenjärjestäjältä van-

hemmille. Valitettavasti koronapandemian aikana näin osittain 

kävi, ja vanhempien rooli lasten oppimisessa kasvoi koronaan liit-

tyvän etäopetuksen aikana (Paju, 2020; Sorkkila ym., 2022). Osa 

vanhemmista on kokenut, että opetusvastuu siirtyi kokonaisuudes-

saan heille, ja vanhempien mukaan jotkut opettajat ovat jopa puhu-

neet vanhemmista kotiopettajina (Paju, 2020; Vanhempainliitto, 

2020). 

Etäopetuksen kasautuminen vanhemmille on ollut yhteydessä 

heikentyneeseen jaksamiseen vanhempana (Sorkkila ym., 2022). 

Tämä voi kertoa joko siitä, että vastuu etäopetuksesta uuvuttaa van-

hempia, tai toisaalta siitä, että jo valmiiksi uupuneet vanhemmat 

kokevat vastuun kasautuvan heille (Sorkkila ym., 2022). Tiedetään, 

että uupuneet vanhemmat kykenevät vain välttämättömään vuoro-

vaikutukseen lastensa kanssa (esim. Aunola ym., 2020; Roskam 

ym., 2018), jolloin ylimääräiset tehtävät (esim. etäopetus) ei heiltä 

onnistu. Näin ollen uupuneen vanhemman – eli todennäköisesti 

heikompiosaisen – lapset ovat olleet epäsuotuisassa asemassa suh-

teessa hyvinvoivien vanhempien lapsiin.  

Muualla tehtyjen tutkimusten perusteella tiedetään, että  korkeasti 

koulutettujen vanhempien lapset ovat suoriutuneet koulusta entistä 

paremmin etäaikana, kun taas vähemmän koulutettujen vanhem-

pien lapset ovat suoriutuneet aiempaa huonommin (Reimers, 2022). 

Tulokset ovat huolestuttavia lasten oikeuksien näkökulmasta, sillä 

esimerkiksi Yhdistyneiden kansakuntien (YK) sopimuksessa lap-

sen oikeuksista (SopS 60/1991, LOS) todetaan, että kaikilla lapsilla 

tulisi olla yhtäläiset oikeudet opetukseen ja oppimiseen. 

Myös Suomessa tehdyt alustavat selvitykset antavat viitteitä siitä, 

että heikko-osaisten vanhempien lapset ovat saattaneet olla oppimi-

sen näkökulmasta eriarvioisessa asemassa. Matalatuloisten perhei-

den lapsista jopa 15 prosenttia koki kotioloihin vaikuttavien päih-

de- tai mielenterveysongelmien tai henkisen tai fyysisen väkivallan 

vaikeuttaneen opintojaan etäopiskelun aikana, kun vastaava osuus 

kaikista vastanneista 13–17-vuotiaista oli kahdeksan  prosenttia 

( Pelastakaa lapset, 2020). Etäkoulun aikana kodin tuen merkitys 

kasvoi perusopetuksessa, ja pulassa olivat ne lapset, joiden van-

”Uupumus näkyy  vanhemmuuteen 

 liittyvänä väsymyksenä, 

 tympääntymisenä rooliin ja 

 emotionaalisena etääntymisenä 

 lapsista.”

”Riski koski erityisesti pienituloisia, 

työttömiä tai nuoria vanhempia, joilla on 

pieniä tai erityistarpeisia lapsia.”
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hemmilla ei ollut aikaa, kykyjä tai jaksamista lastensa koulunkäyn-

nin tukemiseen (Goman ym., 2021). 

Lapsen oikeus opetukseen on hänen ihmis- ja perusoikeutensa 

(PL 16.1 § ja LOS 28 artikla). Kyse on lapsen subjektiivisesta oikeudes-

ta, ja tätä oikeutta täydennetään perusopetuslaissa (1998/628, 30 §). 

Lapsen oikeus opetukseen on tärkeä oikeus muun muassa siitä syys-

tä, että se turvaa muiden lapsen oikeuksien toteutumista. Esimer-

kiksi monet kansalaisoikeudet ja poliittiset oikeudet, kuten sananva-

paus ja oikeus äänestää sekä kyky saada palveluita yhdenvertaisesti, 

edellyttävät sitä, että henkilöllä on koulutuksen minimi taso saavu-

tettuna, johon kuuluu esimerkiksi  lukutaito ( Arajärvi, 2021, s. 98). 

Lapsen oikeus kehitykseen (LOS 6 artikla) pitää puolestaan sisäl-

lään sen, että lapselle taataan kehittymisen edellytykset mahdolli-

simman täysimääräisesti. Oikeus oppimiseen kytkeytyy vahvasti 

myös tähän lapsen oikeuteen (Peleg, 2012.).

Etäopetukseen siirtyminen on vaarantanut lapsen oikeuden 

opetukseen monin tavoin. Se on asettanut lapset epätasa-arvoiseen 

asemaan: toisten lasten oikeus oppimisen on toteutunut ja toisten 

puolestaan ei (ks. esim. Paju, 2020; Reimers, 2022; Sorkkila ym., 

2022). Tulevaisuudessa onkin huomioitava, että lähtökohtaisesti 

etäkouluun siirtyminen vaarantaa yhdenvertaisen oikeuden ope-

tukseen. Tämä siitäkin huolimatta, ettei etäopetus anna lupaa poi-

keta opetuksen tasosta, vaan opetuksen järjestäjän on huolehditta-

va, että oppilaat saavat opetussuunnitelman mukaista opetusta eli 

opetuksesta ja sen laadusta on pidettävä kiinni myös etäopetuksen 

aikana (HE 93/2021 vp, s. 11.). 

Laadukkaan opetuksen lisäksi oppilaalla on oikeus saada oh-

jausta ja tarpeen vaatiessa myös yksilöllisiä tukitoimia (Hakalehto- 

Wainio, 2012). Vanhemmille suunnattujen kyselyiden (mm. Paju, 

2020; Sorkkila & Aunola, 2021; Vanhempainliitto, 2020) lisäksi 

myös opettajille tehdyn kyselyn mukaan etäopetus vaaransi laaduk-

kaan opetuksen toteutumisen: etäopetuksessa oli vaikeuksia pysyä 

opetussuunnitelman tavoitteissa, sisällössä ja työtavoissa (Vuorio 

ym., 2021, s. 50). 

PERHEIDEN RIITTÄMÄTÖN TUKI JA OIKEUKSIEN 

 RAJOITTAMINEN

Sen lisäksi, että osa perheistä koki jääneensä vaille koulun ja opet-

tajien tukea (Paju, 2020; Sorkkila ym., 2022; Vanhempainliitto, 

2020), rajoitusten aikana myös muita tukipalveluja lakkautettiin 

tai ne toimivat rajoitetusti. Esimerkiksi lapsi- ja perhepalveluissa 

 toimivien ammattilaisten mukaan perheiden tuen tarve jäi kevään 

2020 aikana monilta osin huomaamatta. Tämä johtui neuvolapal-

veluiden, kouluterveydenhuollon, varhaiskasvatuksen sekä lap-

siperheiden perhetyön ja kotipalvelun toimintojen supistuksista 

(Hietanen-Peltola ym., 2020). Palvelujen lisäksi myös sukulaisilta ja 

ystäviltä saatu tuki väheni tai jopa loppui kokonaan poikkeustilan 

aikana (Paju, 2020; Weckström & Holappa, 2020). 

Perheiden tukipalveluissa tehdyt supistukset vaikuttivat erityi-

sen voimakkaasti niihin perheisiin, joissa oli erityistarpeisia lap-

sia.  Ennen koronaa näissä perheissä arki sujui mm. terapioiden, 

kuntoutusten ja avustajien avulla, ja monet perheet olivat hyvinkin 

riippuvaisia näistä palveluista (Autismiliitto, 2020; Paju, 2020). 

Kuitenkin koronarajoitusten takia monet palvelut jäivät kokonaan 

tauolle tai ne toteutettiin etäyhteyksin. Tämä aiheutti suoranaista 

kaaosta perheiden arkeen ja heikensi monissa perheissä sekä lasten 

että vanhempien hyvinvointia (Autismiliitto, 2020; Paju, 2020). 

Jotkut vanhemmat myös kokivat, että palveluiden katkettua ko-

ronarajoitusten takia kukaan ei ottanut heihin yhteyttä ja kartoit-

tanut heidän tarpeitaan, vaan vanhempien vastuulle jäi selvittää 

milloin ja millä tavoin mikäkin palvelu tai tukimuoto olisi saatavilla 

(Autismiliitto, 2020). Tämä on huolestuttavaa, koska tiedetään, että 

erityislasten vanhemmat ovat olleet muita vanhempia uupuneem-

pia jo ennen korona-aikaa (Sorkkila ym., 2021).

Tukipalveluiden puuttuminen tarkoitti sekä aikuisten että lasten 

oikeuksien rajoittamista. Päätöksenteossa, joka koskee lapsia, tulisi 

aina ottaa huomioon lapsen edun periaate. YK:n lapsen oikeuksien 

sopimuksen artikla 3 velvoittaa, että lapsen edun on oltava lapsia 

koskevissa asioissa ja päätöksenteossa ensimmäisellä sijalla (”shall 

be a primary consideration”) sopimusvaltioissa, joihin myös Suomi 

lukeutuu (CRC/C/GC/14, kohta 37). Lapsen oikeuksien komitea on 

terävöittänyt, että lapsen edun käsitteellä on tarkoitus varmistaa, 

että kaikki lapsen oikeuksien sopimuksessa tunnustetut oikeudet 

toteutuvat täysimääräisesti ja tehokkaasti ja että lapsen kokonais-

valtainen kehitys turvataan (CRC/C/GC/14, kohta 4). 

Lasten perus- ja ihmisoikeuksien rajoittaminen on mahdollista 

vain tiettyjen, laissa asetettujen rajojen puitteissa (Viljanen, 2011). 

Perusoikeuksien rajoitusten tulee tapahtua suhteellisuusvaatimus-

ta noudattaen eli niiden tulee aina olla välttämättömiä tietyn ta-

voitteen saavuttamiseksi (Viljanen, 2011). Poikkeusaikana rajoitus-

toimiin oli ryhdyttävä, mutta rajoitusten vaikutuksia olisi tärkeää 

tarkastella jälkikäteen kriittisesti ja pohtia, miten voitaisiin turvata 

erityisesti pienten ja erityistarpeisten lasten asema vastaavassa 

kriisi tilanteessa. 

MITEN LASTEN HYVINVOINTI JA OIKEUS OPPIMISEEN 

VOITAISIIN TURVATA JATKOSSA?

Tiedetään, että vanhemman hyvinvointi vaikuttaa suoraan lasten 

hyvinvointiin (ks. katsaus Newman, 2020). Näin ollen perheolojen 

ja vanhempien hyvinvoinnin huomiointi on ensiarvoisen tärkeää 

lasten hyvinvoinnin ja oikeuksien turvaamiseksi. Vanhempien 

uupu musta voitaisiin esimerkiksi seuloa Jyväskylän yliopistossa 

kehitetyllä Vanhemmuuden uupumusseulalla (VAU; Aunola ym., 

2021) neuvoloissa tai kouluissa. Kyseessä on viiden kysymyksen 

yksinkertainen lomake, joka tunnistaa luotettavasti riskissä olevat 

”Vanhemmuuden uupumus lisää 

lapsiin kohdistuvan väkivallan ja 

 kaltoinkohtelun riskiä.”

”Etäopetuksen kasautuminen 

 vanhemmille on ollut yhteydes-

sä  heikentyneeseen jaksamiseen 

 vanhempana.”

”Pulassa olivat ne lapset, joiden 

 vanhemmilla ei ollut aikaa,  kykyjä 

tai jaksamista koulunkäynnin 

 tukemiseen.”
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vanhemmat muista ja jonka avulla on mahdollista suunnitella tuki-

toimia yhdessä vanhemman kanssa. 

Koulujen olisi etäaikana tärkeää kiinnittää huomiota heikko-osais-

ten perheiden lapsiin (ks. esim. Reimers, 2022) sekä lapsiin, joiden 

vanhemmilla on jaksamisvaikeuksia. Todennäköisimmin jaksamis-

vaikeuksista kärsivät nuorten tai erityistarpeisten lasten vanhemmat 

(Sorkkila & Aunola, 2021). On mahdollista, että kyseiset vanhemmat 

eivät kykene tukemaan lastensa oppimista ja vastuu voi kuormittaa 

heitä entisestään. Tällöin opettajien ja koulujen tulisi entistä enem-

män tarjota opetuksellista tukea lapsille.  Perheiden kanssa toimivien 

sekä koulujen tulisi myös kysellä säännöllisesti kuulumisia niin lap-

silta kuin lasten vanhemmilta, joista moni koki korona-aikana yksi-

näisyyttä ja huomiotta jäämistä.

Mikäli poikkeustilanteessa ei jää muuta vaihtoehtoa kuin ope-

tuksen toteuttaminen etäkoulussa, silloin tietoisesti rajoitetaan op-

pilaan sivistyksellisiä oikeuksia. Tällöin tulee ottaa huomioon, että 

etäopetuksen toteuttaminen vaikuttaa perheiden jaksamiseen ja 

sitä kautta muihinkin lapsen oikeuksiin, kuten esimerkiksi lapsen 

oikeuteen saada suojaa kaikenlaiselta väkivallalta, vahingoittami-

selta, laiminlyönniltä, välinpitämättömältä tai huonolta kohtelulta 

sekä hyväksikäytöltä (LOS 19 artikla). 

Jos rajoituksia joudutaan tulevaisuudessa harkitsemaan, niiden 

suhteellisuusvaatimusta arvioitaessa tulisi ottaa huomioon rajoi-

tusten moninaiset vaikutukset perheen ja lasten kokonaisvaltai-

seen hyvinvointiin. Esimerkiksi etäopetusjakson kesto tulisi pitää 

mahdollisimman lyhyenä, jotta opetuksen laatu ja lasten oikeus 

oppimiseen eivät vaarantuisi. Tämä on välttämätöntä paitsi lapsen 

oikeuksien toteutumisen näkökulmasta, myös perusoikeuksien ra-

joitusperusteiden näkökulmasta. ●

Näkökulma-artikkeli kuuluu EduRESCUE – resilientti koulu ja 

koulutus -hankkeeseen. Hanketta rahoittaa strategisen tutkimuksen 

neuvosto (STN), joka toimii Suomen Akatemian yhteydessä (345196 

ja 345265).  

”Koulujen olisi etäaikana tärkeää 

 huomioida erityisesti heikko-osaisten 

perheiden lapset.”
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