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Yhdistyneiden kansakuntien (YK) arvion mukaan maailmanlaajuinen COVID-19-pandemian aiheut-

tama kriisi keväällä 2020 ja siitä eteenpäin ”aiheutti historian suurimman häiriön koulutusjärjestel-

missä” ja pahensi ”olemassa olevia koulutuseroja vähentämällä monien heikoimmassa asemassa 

olevien lasten, nuorten ja aikuisten – niiden, jotka elivät köyhillä tai maaseutumaisilla alueilla, tyt-

töjen, pakolaisten, vammaisten ja pakkosiirrettyjen yksilöiden – mahdollisuuksia jatkaa oppimis-

taan” (YK, 2020, 2). Myös OECD:n arvion mukaan ”kriisi on paljastanut monia puutteita ja epätasa-

arvoa koulutusjärjestelmissämme – laajakaistayhteyksistä ja verkko-opetukseen tarvittavista tieto-

koneista ja oppimisen tukeen tarvittavista ympäristöistä aina resurssien ja tarpeiden väliseen risti-

riitaan” (Schleicher, 2020, 4). Myös Suomessa ajauduttiin tilanteeseen, jossa opetusta ei enää 

voitu jatkaa normaaliin tapaan: koulut, oppilaitokset ja korkeakoulut joutuivat lyhyessä ajassa siir-

tymään luokkaopetuksesta etäopetukseen ilman aikaa valmistella opetusteknologian infrastruk-

tuuria, sopivaa uutta oppimateriaalia tai koulutusta uuden opetusteknologian käyttöön. Kansain-

välisesti arvioiden siirtymä onnistui Suomessa verraten sujuvasti; nopean digiloikan vuoksi koulut 

ja oppilaitokset olivat etäopetuksen ja siihen liittyvien käytänteiden osalta nopeasti toimivia (Go-

man et al., 2021, 112).  

 

Etäopiskelu ja etäopetus eivät kuitenkaan osoittautuneet toimiviksi kaikille oppilaille ja opiskeli-

joille. Ne oppilaat ja opiskelijat, joilla oli motivaatiota, itsesääntelyä ja vahvaa tukea perheeltään, 
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näyttävät edenneen etäopetuksessa vähintään yhtä hyvin kuin normaalissa luokkaopetuksessa. 

Vastaavasti ne, joilla on vähemmän motivaatiota, vähemmän itsesääntelyä ja vähemmän tukea 

perheeltään näyttävät jääneen jälkeen. Karvin raportissa COVID-19:n vaikutuksista Suomessa tiivis-

tetään asia seuraavasti: ”Itseohjautuvuuden korostuminen asettaa oppijat kuitenkin keskenään 

eriarvoiseen asemaan. Poikkeustilanteessa elämänhallinnan ongelmat, oppimiseen liittyvät vaikeu-

det ja erilaiset mahdollisuudet opiskella kotioloissa vahvistavat eroja oppijoiden välillä” (Goman et 

al., 2021, 4; ks. myös Schleicher, 2020, 4). Poikkeukselliset olosuhteet korostavat koulutusjärjestel-

mien mahdollisia heikkouksia kuten esimerkiksi tukeen ja ohjaukseen, opetuksen ja ohjauksen 

henkilöstön rakenteeseen, määrään sekä digitaalisiin valmiuksiin liittyviä haasteita.  

 

Pandemian vaikutukset oppimiseen yhdistyvät jo aiemmin tunnistettuihin alueellisiin talouden, vä-

estön ja hyvinvoinnin eroihin, jotka ovat kasvaneet viime vuosina. Vaikutukset heijastuvat oppijoi-

den tasa-arvoisiin oppimisen mahdollisuuksiin kaikilla koulutusasteilla (ks. Ukkola & Väätäinen, 

2021). Suomessa on kansallisesti käynnistetty useita toimenpiteitä koulutuksellisen eriavoistumis-

kehityksen estämiseksi (Valtioneuvosto, 2019). Hallitusohjelmaan sisältyvä perusopetuksen ja var-

haiskasvatuksen tasa-arvon kehittämisohjelma pyrkii vahvistamaan koulutuksen yhdenvertai-

suutta sekä vähentämään ja ennaltaehkäistään sosioekonomista eriarvoistumista. Oikeus op-

pia -hankkeella tavoitellaan pysyvää ja vaikuttavaa kehittämistä rakenteiden ja lainsäädännön uu-

distamisen kautta ja jakamalla valtion eritysavustuksia. Myös poikkeustilanteen vaikutusten tasaa-

miseen, ohjaukseen, tukeen ja digitaalisten ympäristöjen kehittämiseen on suunnattu avustuksia. 

Näiden toimenpiteiden vaikuttavuutta on tulevina vuosina seurattava systemaattisesti sekä kan-

sallisella että paikallisella tasolla.  

 

Seuraavassa pohditaan COVID-19-pandemian tuomia haasteita kolmesta näkökulmasta: yhtäältä 

oppimis- ja osaamisvajeen, toiseksi haavoittuvaisten oppijaryhmien ja kolmanneksi modernin op-

pimisfilosofian tuomien haasteiden näkökulmista. 

 

 

Poikkeusolot ja niiden seurausvaikutukset ovat tuoneet pohdittavaksi neljä uutta ilmiötä: oppimis-, 

osaamis-, turvallisuus- ja hyvinvointivajeen, joiden keskinäiset suhteet ovat vielä selkiytymättä. 

Oppimisvajeella tarkoitetaan tässä yhtäältä tilannetta, että institutionaalinen oppimis- tai opette-

luprosessi on häiriintynyt oleellisesti siitä, että opetusta ei ole kyetty antamaan lainkaan. Näin on 

voinut tapahtua silloin, kun etäopetukseen osallistuminen ei ole ollut mahdollista tietokoneiden ja 

yhteyksien puuttuessa tai kun opintojakso tai harjoittelujakso on kokonaan peruttu. Jälkimmäi-

sessä tapauksessa voitaisiin puhua myös opettamisvajeesta. Karvin raportin (Goman et al., 2021) 

mukaan poikkeusoloilla on ollut merkittäviä kielteisiä vaikutuksia työssäoppimiseen erityisesti pal-

velualoilla, kaupan ja hallinnon aloilla sekä terveys- ja hyvinvointialoilla. Useat opiskelijat joutuivat 

keskeyttämään työssäoppimisen, ja monilla järjestäjillä koulutus- ja oppisopimusten määrä vähen-

tyi poikkeusolojen aikana. Käytännön taitojen oppiminen ja harjaannuttaminen vaikeutui etäope-

tukseen siirtymisen vuoksi useilla koulutusaloilla. Toisaalta henkilökohtainen oppimisen prosessi 

on saattanut väliaikaisesti häiriintyä, se ollut tehotonta tai se on voinut jopa loppua kokonaan esi-

merkiksi motivaation tai tuen puutteen vuoksi tai esimerkiksi yleisen ahdistuneisuuden vuoksi. 
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Karvin arvioinnissa (Goman et al., 2021) havaittiin, että erityisesti ne opiskelijat, joilla motivaati-

oon, kuormittumiseen ja opiskeluun liittyvät ongelmat kasaantuivat poikkeusolojen aikana, kokivat 

opintojensa edistymisen ja oppilaitoksestaan saamansa tuen heikommaksi muihin opiskelijoihin 

verrattuna. On ilmeistä, että COVID-19-pandemia on aiheuttanut institutionaalista oppimisvajetta, 

sillä tiedetään, että esimerkiksi ammatillisessa koulutuksessa ja korkeakoulutuksessa kaikkia työ-

elämäjaksoja, harjoitteluja tai kansainvälisiä harjoittelumahdollisuuksia ei ole kyetty järjestämään 

sulkutilanteiden vuoksi (Goman et al., 2021). Tiedetään myös, että osalle oppilaista ja opiskelijoista 

etätyöskentely ja tehtäviin paneutuminen on ollut vaikeaa itsenäisesti ja olisi vaatinut enemmän 

tukea tukiopetuksen muodossa tai esimerkiksi perheeltä; on siis syntynyt henkilökohtaista oppi-

misvajetta opiskelun tehottomuuden tai häiriintymisen vuoksi. 

 

Henkilökohtaisella osaamisvajeella puolestaan tarkoitetaan tässä yhteydessä yksilössä havaittavaa 

osaamisen, taidon tai tiedon puutetta, joka voi olla seurausta oppimisvajeesta. Institutionaalisesta 

oppimis- tai opettamisvajeesta ei kuitenkaan automaattisesti seuraa henkilökohtaista osaamisva-

jetta, mikäli oppilas tai opiskelija itsenäisesti hankki tiedot tai taidot. Vaikka oppimisvajeen synty-

minen on ilmeistä COVID-19-pandemian aikana, vähemmän tietoa on siitä, kuinka paljon aitoa ja 

pysyvää osaamisvajetta on syntynyt. Se kuitenkin tiedetään, että esimerkiksi 9. luokan matematii-

kan oppimistulosarvioinnin yhteydessä (Metsämuuronen & Nousiainen, 2021) kansallinen osaami-

sen jakauma on huomattavan erilainen verrattuna aiempien vuosien jakaumiin. Aiemmin osaami-

nen on jakautunut kutakuinkin normaalijakauman mukaisesti niin, että keskiosaajia on eniten ja 

keskimääräistä heikommin ja paremmin menestyneitä selvästi vähemmän. Vuoden 2021 osaami-

sen jakauma muodostuu selvästi kolmesta erillisestä perusjoukosta: heikosti, keskimääräisesti ja 

erittäin hyvin menestyneistä; jakauman muoto ei ole enää normaali lainkaan. Osaamisvajeen nä-

kökannalta oleellista on, että nimenomaan heikoimmin menestynyt ryhmä on eriytynyt omaksi 

ryhmäkseen. Osa selityksestä tullee COVID-19-pandemian seurauksista; oppimisvajeesta on seu-

rannut osaamisvajetta. Tulevissa kansallisissa oppimistulosarvioinneissa pyritään kartoittamaan 

asiaa tarkemmin. Esimerkiksi 3. luokan oppimistulosarvioinnin yhteydessä poikkeuksellisten ope-

tusjärjestelyjen aikaisiin prosesseihin liittyviä seikkoja on kysytty huoltajilta ja 9. luokan aineistoi-

hin pyritään kytkemään tietoa aluehallintoviranomaisten (AVI) kokoamista, kuntakohtaisista etä-

opiskelutiedoista. Melko varmaa on, että ainakin väliaikaista osaamisvajetta on syntynyt, mutta 

osa tästä on mahdollista paikata itsenäisesti tietoja ja taitoja kerryttämällä, perusopetuksessa suo-

rittamalla paikkaavia opintoja ylemmillä luokilla tai toisen asteen koulutuksessa sekä korkeakou-

luissa esimerkiksi osallistumalla kurssille, työharjoitteluun tai kansainväliseen harjoitteluun myö-

hempänä ajankohtana.  

 

Henkilökohtainen turvallisuusvaje liittyy henkilökohtaisen turvattomuuden tunteen lisääntymi-

seen. Tämän kaltainen vaje on voinut syntyä yleisesti keskusteluissa olleiden, tulevaisuutta uhkaa-

vien asioiden kuten ilmaston lämpenemisen, kansainvälisten kriisien, lisääntyneiden terrori-isku-

jen, teknologian hallitsematon kehittymisen myötä. Ylipäänsä yleinen huoli tulevaisuudesta on 

saattanut tuottaa turvattomuuden tunnetta, jota COVID-19-pandemia on vahvistanut. Hyvinvointi-

vaje puolestaan liittyy toimeentuloon, työllisyyteen ja terveydentilaan (ks. THL, 2015) tai koettuun 

yksinäisyyteen ja ulkopuolisuuteen (ks. Junttila, 2021). Turvallisuus- ja hyvinvointivaje voivat olla 

suoraan yhteydessä osaamisvajeen syntymiseen. Pandemia on vaikuttanut kaikkiin edellä kuvattui-

hin osa-alueisiin. 
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Toinen näkökulma poikkeusolojen vaikutuksiin liittyy osaamisen eriytymisen pitkäaikaisiin trendei-

hin. Jo pidempään on tiedetty, että osaamisen taso on ollut laskujohteinen ja että Pohjoismaissa 

koulujen väliset erot ovat kasvaneet (mm. Kavli, 2018). Eri maissa pääkaupunkiseudun ja maaseu-

tualueiden välillä on havaittu huomattavia eroja (Nissinen ym. 2018, s. 203), mikä selittyi suurelta 

osin oppilaiden sosioekonomisella taustalla ja kulttuuripääomalla sekä opiskelijoiden omilla tavoit-

teilla ja odotuksilla. Myös Karvin 9. luokan matematiikan osaamisen viimeisimmässä arvioinnissa 

(Metsämuuronen & Nousiainen, 2021) huomattiin, että metropolialueen ulkopuolella koulujen se-

litysosuus oppilasvaihtelusta on erittäin pieni (noin 6,7 %), se metropolialueella oli noin kaksinker-

tainen; koulujen väliset erot siis ovat suuria metropolialueella, mutta eivät niinkään metropolialu-

een ulkopuolella. Sekä viimeisimmät PISA-tulokset että kansalliset matematiikan arviointitulokset 

osoittavat, että Suomessakin heikosti ja hyvin menestyneiden oppilaiden välinen ero on tullut sel-

keämmäksi: lukutaidon osalta heikosti toimivia oppilaita oli enemmän kuin aiemmin (OKM, 2019) 

ja matematiikan osalta ero hyvin menestyneiden ja heikosti menestyneiden oppilaiden välillä on 

selventynyt aiempiin arviointeihin nähden (Metsämuuronen & Nousiainen, 2021). Suomessa 

”[o]ppilaiden väliset lukutaitoerot olivat vuonna 2018 suuremmat kuin kertaakaan Suomen PISA-

tutkimusten historiassa” (OKM, 2019, 1) ja vuonna 2021 ”oppilaiden matematiikan kokonaisosaa-

minen ei jakaudu normaalisti vaan muodostuu selkeästi kolmesta populaatiosta: heikosti menesty-

neistä, erittäin hyvin menestyneistä ja näiden väliin jäävästä keskiosaajien populaatiosta” (Metsä-

muuronen & Nousiainen, 2021, 2). Pohjoismaiden ministerineuvosto julkaisi saman viestin aikai-

semmassa vaiheessa: "Joillekin [Pohjois]maille tuli kuitenkin takapakkia osa-alueella, jolla Pohjois-

maat ovat kunnostautuneet pitkään: koulun kyvyssä kompensoida sosiaalista eriarvoisuutta." ja 

että "[s]osioekonomisen taustan vaikutus oppimistuloksiin on kasvussa myös Suomessa” (Pohjois-

mainen yhteistyö, 2017, s. 1). 

 

On siis ilmeistä, että jo ennen COVID-19 pandemiaakin trendinä on ollut osaamisen eriytyminen, ja 

tällä näyttää olevan yhteyttä mm. lasten sosioekonomiseen statukseen (SES) tai ekonomiseen, so-

siaaliseen ja kulttuuriseen statukseen (ESCS; OECD, 2017, p. 339–340; ks. esimerkiksi Ahmar & An-

war, 2013; Chmielewski, 2019; OECD, 2019; Salmela-Aro & Chmielewski, 2019). Tosin trendi näyt-

tää viime vuosien aikana tasaantuneen (ks. Metsämuuronen & Nousiainen, 2021). Korkea SES on 

yleensä jo määritelmällisestikin linkittynyt huoltajien korkeampaan koulutus- ja varallisuustasoon 

sekä korkeampaan sosiaaliseen ja kulttuuriseen asemaan. Vastaavasti matalimpiin SES-ryhmiin 

kuuluvissa perheissä huoltajilla on tyypillisesti matalampi koulutus- ja varallisuustaso sekä vähem-

män sosiaalista ja kulttuurista pääomaa. Kansainvälinen pandemia on hankaloittanut erityisesti 

haavoittuvimmista olosuhteista tulevien lasten ja nuorten oppimista (mm. YK, 2020; Schleicher, 

2020) – kuten juuri matalimpiin SES tai ESCS ryhmiin kuuluvat lapset ja nuoret ovat. Vastaavanlai-

sia haavoittuvia ryhmiä Suomessa ovat esimerkiksi maahanmuuttajataustaiset, erityistä ja tehos-

tettua tukea tarvitsevat oppijat tai heikkojen tietoverkkoyhteyksien päässä olevat oppijat; esimer-

kiksi maahanmuuttajataustaisten tyttöjen osuus heikoimmin menestyneiden oppilaiden ryhmässä 

on huomattavan suuri. (Metsämuuronen & Nousiainen, 2021).  

 

Perusopetuksessa poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin ei ole syksyn 2021 aikana enää ollut yhtä 

laajamittaisesti tarvetta kuin pandemian alkuvaiheessa. On kuitenkin odotettavissa, että COVIC-19 
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pandemia ja siitä johtuneet poikkeukselliset opetusjärjestelyt ovat vaikuttaneet haavoittuvam-

massa asemassa olleiden oppilas- ja opiskelijaryhmien tasa-arvoisiin oppimisen mahdollisuuksiin 

erityisesti alemmilla luokilla, sillä monessa tapauksessa oppilaiden osallistuminen etäopiskeluun 

edellytti huoltajien kiinnostusta, aikaa ja tukea lasten koulun käyntiin. Perheen antama tuki saat-

taa olla yhteydessä edellä mainittuun perheen sosioekonomiseen taustaan, joskin vakuuttavaa tut-

kimusnäyttöä asiasta ei vielä ole saatavissa. Alustavien tietojen mukaan edellä kuvattuun, osaami-

seltaan heikoimpaan ryhmään kuuluvia oppilaita yhdisti monen muun seikan lisäksi myös mata-

lampi vanhempien koulutustausta sekä perinteisten korkeamman SES-luokan indikaattoreiden ku-

ten kirjojen, taide-esineiden ja musiikki-instrumenttien puute (Metsämuuronen & Nousiainen, 

2021). On uskottavaa ajatella, että kun korkeimpien SES-ryhmien perheissä lapsi voi jo normaa-

lioloissakin saada matalimpien SES-ryhmien lasta enemmän intellektuaalista, akateemista, sosiaa-

lista ja ekonomista pääomaa (ks. keskustelu Metsämuuronen, 2017; Ukkola, Metsämuuronen, & 

Paananen, 2020), COVID-19-pandemia on saattanut tuoda lisävaikutusta erityisesti lapsen saa-

maan akateemiseen pääomaan. On ennustettavaa, että syntyneen osaamisvajeen myötä erot op-

pilas- ja opiskelijaryhmien välillä tulevat entisestään selvenemään ainakin väliaikaisesti.  
 

 

Puutteet oppimisen tuessa, mutta myös oppilaiden itseohjautuvuuden valmiuksissa näyttävät ole-

van keskisimpiä syitä COVID-19-pandemian haittapuolien muuttumiseksi reaaliseksi ongelmaksi 

niin kansallisesti (Goman et al., 2021) kuin kansainvälisestikin (esim. Schleicher, 2020; UNESCO, 

2020). Motivoituneet ja itseohjautuvat oppilaat ja opiskelijat eivät niinkään kärsineet pandemi-

asta. Sen sijaan motivoitumattomat oppilailla ja niillä, joilla itseohjautuvuuden heikkous tai puute 

osoittautuivat ongelmiksi, etäopiskelu ei välttämättä ollut onnistunutta.   

 

(Sosio-)konstruktivistisiin oppimisteorioihin (Bruner, Goodnow, & Austin, 1956, Bruner, 1961; 

Vygotsky, 1925) perustuvat opetuskäytännöt kannustavat oppilaita ja opiskelijoita olemaan aktiivi-

sia oppijoita passiivisten tiedon vastaanottajien sijasta. Konstruktivismin perusperiaate, jonka mu-

kaan ihmiset rakentavat oman ymmärryksensä ja tietonsa maailmasta kokemalla maailman ja poh-

timalla näitä kokemuksia (Bruner, 1961), on muuttanut viimeisten vuosikymmenien kuluessa radi-

kaalisti ajatteluamme siitä, millainen on hyvä opettaja ja hyvä oppija. Opettajan roolissa korostuu 

oppimisen mahdollistaminen. Käsitteinä "opettaja" ja "opettaminen" ovat laajentuneen koske-

maan myös tietoisesti järjestettyjä opetusmateriaaleja, kuten kirjoja, artikkeleita, Internet-materi-

aaleja, luentoja tai luentomuistioita (ks. Metsämuuronen & Räsänen, 2018). Oppimisessa keskeistä 

on oppijan oma tavoitteiden asettaminen sekä ongelmien ratkaiseminen sekä itsenäisesti että yh-

dessä muiden kanssa. Oppiminen on yksin ja yhdessä tekemistä, ajattelemista, suunnittelua, tutki-

mista sekä näiden prosessien monipuolista arvioimista (Opetushallitus, 2014). Monissa tapauksissa 

tämä on hieno edistysaskel koulutuksessa. Tämä ei kuitenkaan ole totta niille lapsille ja nuorille, 

joille ei ole valmiuksia tai motivaatiota olla aktiivisia tiedon käsittelijöitä. Pedagogiselta kannalta 

tarkastellen lienee ilmeistä, että osa lapsista ja nuorista tarvitsee yhä enemmän opettajan oh-

jausta ja tukea kuin toiset, ja monenlaisia pedagogisia ratkaisuja tarvitaan oppimisen tukena. On 

myös tärkeää tutkia, kuinka itseohjautuvuutta voitaisi tehokkaimmin kehittää koulun kontekstissa, 
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jotta tulevat sukupolvet välttävät mahdollisimman vähin vaurioin muuttuvien oppimisympäristö-

jen mukanaan tuomat mahdolliset oppimis- ja osaamisvajeet.  

 

Kun COVID19-pandemia ja etäopiskelu korostivat erityisesti oppijan omaa roolia oppimisessa, on 

ilmeistä, että oppilaiden oman mielenkiinnon, itseohjautuvuuden ja motivaation puute yhdistet-

tynä mahdolliseen kodin antaman tuen puutteeseen on saanut aikaan sen, että esimerkiksi mate-

matiikan osaamisen taso on osalla opiskelijoista laskenut (Metsämuuronen & Nousiainen, 2021). 

On uskottavaa, että COVID19-pandemian aikana korkeampiin SES-ryhmiin kuuluvat ja erityisesti 

korkeammin koulutetut huoltajat ovat olleet entistä kiinnostuneempia lapsensa koulunkäynnistä. 

Näissä perheissä huoltajat ovat pitäneet huolta siitä, että etätunneilla tarvitut yhteydet olivat toi-

mivia, tunneille osallistuttiin ja annetut läksyt tehtiin. Osa vanhemmista neuvoi ja ohjasi lasta teh-

tävissä sekä varmisti oppimista tarkistamalla läksyjä. Tätä taustaa vasten ääripäiden osaamisen 

eriytyminen on ymmärrettävissä. 

 

Karvin arvioinnin (Goman et al., 2021) mukaan merkittävä osa oppijoista kaikilla koulutusasteilla 

koki opintoihin liittyvää kuormitusta sekä opiskeluvalmiuksiin liittyvää osaamattomuutta poikkeus-

tilanteen aikana. Oppijoiden saama tuki etäopiskelun aikana ei ollut kaikilta osin riittävää ja myös 

opiskeluhuollon järjestämisessä oli paikoin haasteita perusopetuksessa, lukioissa ja ammatillisissa 

oppilaitoksissa. Arvioinnin mukaan lähiopetuksen puute lisäsi tuen tarvetta erityisesti oppijoilla, 

joilla on muita enemmän ongelmia opintojen etenemisessä. Erityisesti muuta kuin suomea tai 

ruotsia äidinkielenään puhuvien ja tukea tarvitsevien oppijoiden tarpeita olisi tullut tehokkaammin 

tunnistaa kaikilla koulutusasteilla. On ilmeistä, että näille oppijaryhmälle on syntynyt erityistä op-

pimis- ja osaamisvajetta pandemian aikana.  

 

 

Koulutuksellisen tasa-arvon näkökulmasta olemme haasteiden edessä. Kansallisten arviointien tu-

lokset osoittavat, että COVID-19-pandemia ja poikkeukselliset opetusjärjestelyt ovat vahvistaneet 

eriarvoistumiskehitystä sekä tuottaneet oppimisvajetta ja mahdollisesti osaamisvajetta. Osaamis-

vajeen laajuutta ja pysyviä vaikutuksia emme vielä tiedä. Osaamisvajeen vaikutusta voimistaa se, 

että meillä on jo taustalla pidempään jatkunut osaamisvarannon lasku, joka näyttää olevan yhtey-

dessä erityisesti sosioekonomiseen taustaan, syrjäytymiseen ja itseohjautuvuuden puutteeseen 

opinnoissa. Toisaalta oppimiseen liittyy yhä enenevässä määrin digitalisaatio, tiedon hakuun liitty-

vät algoritmit ja tähän liittyvät tietoyhteydet tai niiden puute. Tiedonhankinta on perusteellisesti 

muuttunut oleellisesti viimeisten 20 vuoden aikana. Emme ole vielä edes nähneet kaikkia teko-

älyyn liittyviä ratkaisuja ja niiden vaikutuksia opetukseen ja oppimiseen. On tärkeää seurata ja arvi-

oida, millainen tasapaino tulevaisuudessa yhteisten asioiden opettelemisen ja yhteisesti jaetun 

osaamisvarannon sekä personoidun ja henkilökohtaisen osaamisvarannon välillä tulee olemaan. 

Tasa-arvoon liittyvä kysymys on, kuinka taata se ja kuinka kontrolloida sitä, että kaikille oppijoille 

syntyy riittävästi ja ainakin minimimäärä yhtäläistä osaamista, joka mahdollistaa jatkuvan oppimi-

sen ja valmiudet työelämään.  
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Aiemmat trendit viittaavat siihen, että osaamisen erot ovat lisääntymässä. Tasa-arvoon liittyvä ky-

symys on, kuinka pysäyttää eriarvoistumiskehitys? Kuinka varmistaa, että kaikista oppijoista tulee 

aktiivisia tiedon rakentajia ja ongelmien ratkaisijoita sekä itsenäisestä että yhdessä muiden kanssa. 

Miten suomalainen koulutusjärjestelmä onnistuu tunnistamaan tuen tarpeet ja tuottamaan toimi-

via ratkaisuja oppijoiden tukemiseen? Saatamme olla uudenlaisen tai voimistuneen tasa-arvon pa-

radoksin äärellä Rawlsin (1999, 91) ”mahdollisuuksien tasa-arvon” ajatuksen mukaisesti: ”yhtäläi-

set mahdollisuudet merkitsevät yhtäläisiä mahdollisuuksia jättää vähäosaiset taakse henkilökoh-

taisen vaikutusvallan ja sosiaalisen aseman suhteen”. Toisin sanoen, kun haluamme tarjota kaikille 

yhtäläisen mahdollisuuden nauttia koulutukseen liittyvistä eduista, kuten Levin (2010) määrittelee 

koulutuksellisen tasa-arvon, ja kun sallimme kaikille yhtäläiset mahdollisuudet opiskella, sallimme 

myös joidenkin opiskella enemmän, tehokkaammin, pidempään tai motivoidummin kuin toisten. 

Tuloksena onkin paradoksaalisesti voimakkaampi epätasa-arvo yksilöiden välillä.  

 

Eräs oppimistulosten pitkäaikaisista trendeistä on, että koulujen väliset erot näyttävät kasvavan, 

joskin maltillisesti. Ilmiö ei kuitenkaan näytä olevan merkittävä suurten kaupunkien ulkopuolella – 

eikä välttämättä edes pääkaupunkiseudun ulkopuolella. (Metsämuuronen & Nousiainen, 2021.) 

Suurimmissa kaupungeissa, joissa asuinalueiden erot voivat olla suuriakin, alueiden erot näyttävät 

laajenevan (Bernelius & Huilla, 2021), ja tämä näyttää vaikuttavan myös kansalliseen koulun seli-

tysosuuden tasoon (Metsämuuronen & Nousiainen, 2021). Bernelius (2015) on huomannut, että 

erityisesti Helsingissä alueet ovat eriytyneet tulotason mukaan ja järjestys on pysynyt vakaana. Sa-

malla myös osaaminen on eriytynyt (mm. Berisha & Seppänen, 2015; Bernelius & Huilla, 2021; 

Hautamäki, Kupiainen, Marjanen, Vainikainen, & Hotulainen, 2013) erityisesti sosiaalisten ja etnis-

ten taustatekijöiden suhteen (ks. Bernelius & Vilkama, 2019; Saikkonen, Hannikainen, Kauppinen, 

Rasinkangas & Vaalavuo, 2018). Niin ikään Vantaalla muun kuin suomen-, ruotsin- ja saamenkielis-

ten lasten osuus on kasvanut koko 2000-luvun ajan; osassa asuinalueista osuus on ylittänyt 60 % 

(Bernelius & Huilla, 2021). Tasa-arvoon liittyvä kysymys on, kuinka voisimme hidastaa eriytymiske-

hitystä? Lienee perusteltua, että kun kansallisia toimenpiteitä suunnitellaan koulujen välisten ero-

jen kasvun hillitsemiseksi, kokemukset Helsingin, Espoon, Vantaan ja Turun kaupunkien tekemistä 

toimenpiteistä alueellisen eriarvoistumiskehityksen hidastamiseksi on tarpeen ottaa huomioon. 

 

Saman aikaisesti aiempiin trendeihin liittyvien kysymysten ohella olemme uudenlaisen ja olennai-

nen tasa-arvokysymyksen äärellä COVID-19-jälkeisessä maailmassa: Kuinka voisimme tunnistaa ja 

korjata poikkeuksellisista olosuhteista seuranneen osaamisen ja hyvinvoinnin vajeen mahdollisim-

man tehokkaasti niin, että vajeesta ei seuraa elinikäistä haittaa myöhemmissä opinnoissa ja työ-

elämässä? Miten vastuut ja tehtävät tasa-arvoisen oppimisen edistämiseksi koulutusjärjestelmän 

sisällä ja sen eri tasoilla tässä tilanteessa jakautuvat? Yksittäisten oppiaineiden kohdalla koulut ja 

opettajat voivat muokata opetusta niin, että tieto- ja taitopuutokset korjataan ennen uuden asian 

opettamista. Karvin (Goman et al., 2021) antamien suositusten perusteella keinoja ovat myös op-

pimiseen tuen, ohjauksen ja opettajien digipedagogisen osaamisen lisääminen, parempi kansalli-

nen ohjaus, sekä paikallisella tasolla tapahtuva opetuksen laadun seuranta ja arviointi.  Itseohjau-

tuvuuden ja opiskeluvalmiuksien vahvistaminen palvelee sekä vastaaviin poikkeusoloihin varautu-

mista että monimuoto-opetuksen ja erilaisten oppimisympäristöjen integroitumisen lisääntymistä 

eri koulutusasteilla. Digipedagogiikkaa on jatkossa kehitettävä kaikilla kouluasteilla niin, että 
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erilaisten oppijoiden, erityisryhmien ja erilaisista olosuhteista tulevien oppijoiden tarpeet otetaan 

huomioon. 
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