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Covid-19-pandemian kaltaisten poikkeusolojen toimivaltuuksista säännellään perustuslain 23 §:ssä,
Suomea velvoittavissa ihmisoikeussopimuksissa ja valmiuslaissa (1552/2011). Perusopetusta on
rajoitettu poikkeusoloissa keväällä 2020 valmiuslain nojalla ja keväällä 2021 normaalilainsäädännöllä
tartuntatautilain ja perusopetuslakiin (628/1998) säädetyn 20a §:n keinoin.

Perusopetusoikeus ei ole toteutunut täysimääräisesti etäopetusjaksoina. Myös yhdenvertaisuuden
toteutuminen on riippunut muun muassa koulun ja kunnan sijainnista, digitaalisten laitteiden
saatavuudesta ja tekniikan hallitsemisesta, oppimisen tuen saamisesta ja laadukkuudesta,
kouluaterian tarjoamisesta, kielen osaamisesta, vanhempien avusta, kotioloista ja poikkeusolojen
aiheuttamasta kuormituksesta. Lapsen etu ei ole aina saanut vaadittavaa huomiota päätöksenteossa.
Tutkimuksen pääteesejä ovat, että lapsen etu toteutuu parhaiten lähiopetuksessa ja että
etäopetukseen siirtyminen on covid-19-pandemian leviämisen ehkäisemiseksi viimesijainen keino.



SISÄLLYS

LYHENTEET I
1 JOHDANTO 1

1.1 Tutkimuksen aiheen ja covid-19-pandemian taustaa 1

1.2 Tutkimuskysymykset ja tutkielman rakenne 4

1.3 Aineisto ja metodit 7

1.4 Lapsen perus- ja ihmisoikeudet ja lapsen oikeuksien sopimus 9

2 SIVISTYKSELLISET OIKEUDET 13
2.1 Katsaus peruskoulun historiaan 13

2.2 Sivistykselliset oikeudet perusoikeutena 14

2.3 Sivistykselliset oikeudet kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa 17

2.4 Sivistyksellisten oikeuksien yhteys muihin perustuslaissa turvattuihin

oikeuksiin 19

2.5 Perusopetukseen liittyvä muu lainsäädäntö 21

2.6 Sivistyksellinen yhdenvertaisuus 23

2.6.1 Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys opetuksen alalla

lainsäädännössä 23

2.6.2 YK:n määrittelemät sivistyksellisen yhdenvertaisuuden ulottuvuudet  27

3 POIKKEUSOLOJEN LAINSÄÄDÄNTÖ JA PERUSOPETUSOIKEUDEN
TOTEUTUMINEN KEVÄÄN 2020 POIKKEUSOLOJEN AIKANA 28

3.1 Yleistä 28

3.2 Toimivallan jakautuminen opetuksen alalla covid-19-pandemian aikana 29

3.3 PL 23 §: perusoikeudet poikkeusoloissa 32

3.4 Ihmisoikeussopimusten määräykset ihmisoikeuksista poikkeamiseen

hätätilassa 34

3.5 Valmiuslain sisältö sekä sen nojalla annetut opetukseen liittyvät asetukset 37

3.5.1 Valmiuslain sisältö 37

3.5.2 Valmiuslain 109 §:n nojalla annetut asetukset opetuksen

järjestämisvelvollisuuden rajoittamisesta 41

3.6 Kansallisia ja kansainvälisiä lausuntoja keväästä 2020 47

II



4 LÄHI- JA ETÄOPETUS SEKÄ POIKKEUKSELLISET OPETUSJÄRJESTELYT
LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ JA KÄYTÄNNÖSSÄ 51

4.1 Lähi- ja etäopetuksen termien määrittelyä 51

4.2 Poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä säädetään

väliaikaisesti POL 20a §:ssä 52

4.3 Kevään 2021 koulusulut poikkeusoloissa normaalilainsäädännön keinoin 56

5 SIVISTYKSELLISEN YHDENVERTAISUUDEN TOTEUTUMINEN
POIKKEUSOLOISSA 60

5.1 Opetuksen saavutettavuus ja maantieteellinen yhdenvertaisuus 60

5.2 Digitaalinen inkluusio etäopetuksessa 60

5.3 Perusopetuksen maksuttomuus ja kouluruokailu 62

5.4 Erityistä tukea tarvitsevien ja muiden haavoittuvammassa asemassa olevien

yhdenvertaisuus ja oppimistulosten eriytyminen 63

5.5 Vanhempien avun sekä perhe- ja kielitaustan merkitys etäopetuksessa           69

5.6 Lasten ja nuorten kaltoinkohtelu ja pahoinvointi 70

5.7 Muita huomioita 72

6 ESIIN TULLEITA KÄYTÄNNÖN ONGELMIA JA VALTIOSÄÄNTÖOIKEUDELLISIA
HUOMIOITA 74

6.1 Esiin tulleita käytännön ongelmia poikkeusolojen perusopetuksessa                74

6.1.1 Liian vähäisin resurssein toimivilta kouluilta odotetaan

mahdottomia 74

6.1.2 Opettajien näkökulman huomiointi on ollut vähäistä, eivätkä

päättäjät tunne nykykoulua 76

6.2 Valtiosääntöoikeudellisia huomioita poikkeusoloista 79

6.2.1 Perusopetusoikeuden rajoittamisen perusteet olivat

painavat, mutta kaikessa ei onnistuttu 79

6.2.2 Lainvalmistelussa ja poikkeusoloihin varautumisessa on

parannettavaa 83

7 JOHTOPÄÄTÖKSET 86
LÄHTEET 91
LIITTEET 115

III



LYHENTEET

A Asetus

AOA Apulaisoikeusasiamies

AOK Apulaisoikeuskansleri

AVI Aluehallintovirasto

CESCR Committee on Economic, Social and Cultural Rights (YK:n
taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksien komitea)

CRC Committee on the Rights of the Child (YK:n lapsen oikeuksien
komitea)

dnro Diaarinumero

ECDC European Centre for Disease Prevention and Control (Euroopan
tautienehkäisy- ja -valvontakeskus)

ECHR European Court of Human Rights (Euroopan ihmisoikeustuomioistuin)

EIS Yleissopimus ihmisoikeuksien ja perusvapauksien suojaamiseksi
(Euroopan ihmisoikeussopimus; SopS 19/1990)

EIT Euroopan ihmisoikeustuomioistuin

EK Eduskunnan kirjelmä

EOA Eduskunnan oikeusasiamies

EOAK Eduskunnan oikeusasiamiehen kanslia

EU Euroopan unioni

FRA European Union Agency for Fundamental Rights (Euroopan unionin
perusoikeusvirasto)

GC Grand Chamber

HE Hallituksen esitys

HELO Hallitusten esitysten laatimisohjeet

HS Helsingin Sanomat

ICCPR United Nations International Covenant on Civil and Political Rights

K Kertomus

KHO Korkein hallinto-oikeus

KK Kirjallinen kysymys

IV



KKO Korkein oikeus

KP-oikeudet Kansalais- ja poliittiset oikeudet

KP-sopimus YK:n kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva
kansainvälinen yleissopimus (KP-sopimus; SopS 8/1976)

L Laki

LAV Lapsiasiavaltuutettu

LOK YK:n lapsen oikeuksien komitea

LOS YK:n lapsen oikeuksia koskeva yleissopimus (SopS 59 ja 60/1991)

OAJ Opetusalan ammattijärjestö

OECD Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö (Organisation for
Economic Co-operation and Development)

OKA Oikeuskansleri

OKM Opetus- ja kulttuuriministeriö

OKV Oikeuskanslerinvirasto

PeV Perustuslakivaliokunta

PeVL Perustuslakivaliokunnan lausunto

PeVM Perustuslakivaliokunnan mietintö

PL Suomen perustuslaki (713/1999)

POL Perusopetuslaki (628/1998)

POPS Perusopetuksen opetussuunnitelman perusteet

SiVL Sivistyslautakunnan lausunto

SiVM Sivistysvaliokunnan mietintö

SopS Suomen säädöskokoelman sopimussarja

STM Sosiaali- ja terveysministeriö

THL Terveyden ja hyvinvoinnin laitos

TSS-oikeudet Taloudelliset, sosiaaliset ja sivistykselliset oikeudet

TSS-sopimus Taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten oikeuksia koskeva
kansainvälinen yleissopimus (SopS 6/1976)

V



TTL Tartuntatautilaki (1227/2016)

UNESCO Yhdistyneiden kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö
(United Nations Educational, Scientific and Cultural Organisation)

UNICEF Yhdistyneiden kansakuntien lastenrahasto (United Nations Children's
Fund)

ValmL Valmiuslaki (1552/2011)

VN Valtioneuvosto

VnA Valtioneuvoston asetus

VNK Valtioneuvoston kanslia

vp Valtiopäivät

WHO World Health Organization (Maailman terveysjärjestö)

YK Yhdistyneet kansakunnat

VI



1 JOHDANTO

1.1 Tutkimuksen aiheen ja covid-19-pandemian taustaa

"Education is the most powerful weapon which you can use to change the world." 1

Yhtenä keskeisimmistä ihmisoikeuksista voidaan pitää oikeutta koulutukseen ja opetukseen,

ja sen toteutuminen on perusta monen muun ihmisoikeuden toteutumiselle. Koulutuksen

tavoitteet ovat etenkin sosiaalistaa, sivistää ja tuottaa ammattitaito.2 Koulutus vaikuttaa

merkittävästi yksilön myöhempään elämään, ja se on olennainen keino vahvistaa lasten –

erityisesti heikommassa sosioekonomisessa asemassa olevien – osallistumista ja

kiinnittymistä yhteiskuntaan ja myöhemmin työelämään. Laadukas koulutus onkin

yleismaailmallisesti yksi merkittävimmistä tekijöistä yksilön köyhyydestä nostamiseksi.3

Koulutuksella ja osaamisella on vahva yhteys paitsi kansantalouteen myös yksilöiden

tulotasoon, terveyteen, hyvinvointiin ja yhteiskunnalliseen elämään osallistumiseen.4

Koulutus onkin ehkä voimakkaimmin yhteiskuntaa muokkaava tekijä pitkällä aikavälillä.5

SARS-CoV2-viruksesta johtuva covid-19-tauti on alun perin Kiinasta joulukuussa 2019

leviämään lähtenyt maailmanlaajuinen tartuntatauti. Suomessa ensimmäinen

koronavirustartunta todettiin 29.1.2020,6 ja helmikuussa 2020 sosiaali- ja terveysministeriö

(STM) määritteli taudin yleisvaaralliseksi tartuntataudiksi.7 Epidemiaksi tauti yltyi maaliskuun

2020 alkupuolella.8 Maailman terveysjärjestö WHO julisti covid-19-epidemian pandemiaksi

11.3.2020. Tuolloin maailmanlaajuisesti lähes 120 000 ihmisellä oli todettu koronaviruksen

aiheuttama tauti, yli 4000 ihmistä oli kuollut ja sairaaloissa oli taudin vuoksi tuhansia

potilaita.9 Taudin nimeäminen pandemiaksi tai epidemiaksi on elänyt sen levinneisyyden ja

vaiheen mukaan. Tässä tutkielmassa käytän siitä pääasiassa nimitystä covid-19-pandemia.

Ensimmäiset laajat liikkumisrajoitukset eli lockdown toteutettiin Kiinassa Hubein

maakunnassa tammikuussa 2020. Huhtikuun 2020 alussa jonkinasteiset liikkumisrajoitukset

kohdistuivat jo yli kolmannekseen maailman väestöstä.10 Suomessa lockdownin kaltaista

laajaa sulkutilaa liikkumisrajoituksineen ei vuosien 2020–2021 aikana ole otettu käyttöön.

10 Koh 2020, s. 322.

9 WHO:n internet-sivut, kohta Timeline: WHO’s COVID-19 response ja kohta
WHO Director-General's opening remarks at the media briefing on COVID-19.

8 Valtioneuvoston julkaisuja 2021:31, s. 16.
7 STM:n tiedote 13.2.2020; Helsingin Sanomat 13.2.2020.
6 Valtioneuvoston julkaisuja 2021:31, s. 16.
5 Arajärvi 2006, s. 71.
4 HE 86/2020 vp, s. 11.

3 Ihmisoikeusliiton ihmisoikeudet.net-internet-sivut, kohta Oikeus opetukseen > Mitä oikeus
opetukseen merkitsee?

2 Arajärvi 2006, s. 71.
1 Entinen presidentti Nelson Mandela puheessaan Etelä-Afrikassa heinäkuussa 2003.
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Sen sijaan Suomessa on käytetty väliaikaisia toimenpiteitä taudin leviämisen estämiseksi:

esimerkiksi maaliskuussa 2020 ihmisten julkisia kokoontumisia rajoitettiin tartuntatautilain

(1227/2016; TTL) 58 §:n nojalla 10 henkilöön,11 liikkumista Uudenmaan maakuntaan tai

sieltä pois rajoitettiin12 ja sivistyksellisiä oikeuksia rajoitettiin koulutilojen sulkemisen lisäksi

sulkemalla muun muassa kirjastot ja museot.13 Covid-19-viruksen tiedetään olevan

vaarallinen erityisesti iäkkäille ja muille riskiryhmiin kuuluville ihmisille.14 Lapsilla ja nuorilla

vakavat tautimuodot ovat olleet harvinaisia, eikä Suomessa vuosien 2020–2021 aikana ole

tiettävästi yksikään lapsi kuollut covid-19-viruksen aiheuttamaan sairauteen.15 Taudin nopea

leviäminen on useamman kerran kuitenkin yllättänyt myös asiantuntijat, joiden keskuudessa

etenkin viruksen leviämisen alkuaikoina oli epätietoisuutta taudin haitallisuudesta.16

Covid-19-pandemiaa on pidetty muun muassa suurimpana akuuttina globaalina kriisinä

toisen maailmansodan jälkeen17 ja maailmanlaajuisena ihmisoikeuskriisinä.18 Se on

haastanut myös meidän valtiosääntöoikeudellista järjestelmäämme, oikeusvaltiomme

perusteita ja perusoikeuksien toteutumista.19 Sen aikana on viimeistään havaittu, miten

tärkeitä ihmis- ja perusoikeudet ovat ja miten monin tavoin ne velvoittavat lainsäätäjää.20

Pandemiasta johtuva ensimmäinen, lopulta kolme kuukautta kestänyt poikkeusolojakso alkoi

Suomessa maaliskuussa 2020. Poikkeusolot merkitsivät monia kansalaisten perusoikeuksia

rajoittavia toimia, joiden tarkoituksena oli turvata väestön terveys ja oikeus elämään sekä

terveydenhuollon toimintakyky. Perusoikeuksien rajoitukset ovat kohdistuneet myös lapsiin

ja nuoriin ennen näkemättömällä tavalla. Suomessa, jossa perusopetusta saa noin 540 000

lasta,21 peruskoulut – alimpia luokka-asteita ja haavoittuvassa asemassa olevia oppilaita

lukuun ottamatta – ja muut oppilaitokset sulkivat ovensa suurelta osalta koululaisia ja

siirtyivät nopealla aikataululla useita viikkoja kestäneeseen etäopetukseen. Suomi ei

21 Tilastopalvelu Vipunen.

20 Amnesty Internationalin internet-sivut, kohta Koronavirus ja ihmisoikeudet Suomessa: näitä asioita
Amnesty seuraa.

19 Oikeuspoliittinen yhdistys Demla Ry & Oikeus- ja yhteiskuntatieteellinen yhdistys 2020, s. 389.

18 Amnesty Internationalin internet-sivut, kohta Koronavirus ja ihmisoikeudet Suomessa: näitä asioita
Amnesty seuraa.

17 Valtioneuvosto 2021:2, s. 15.

16 Jukka ym. 2021, s. 2. Lasten roolista koronatartuntojen levittäjänä on ollut epäselvyyttä. Aluksi
keväällä 2020 epäiltiin, etteivät lapset juuri tartuttaisi. Heinäkuussa 2020 Euroopan unionin
tartuntatautikeskus ECDC julkaisi raportin, jonka mukaan lapset tartuttavat tautia siinä missä
aikuisetkin. Koska lapset sairastavat koronaviruksen vähäoireisena tai kokonaan oireettomana, on
tartuntojen jäljittäminen vain haastavampaa. Ks. ECDC 2021. Esimerkiksi Norja muutti linjaansa
lasten tartuttavuuden suhteen tutkimustiedon valossa. Ilta-Sanomat 14.8.2020.

15 LAV:n avoin kirje 27.7.2021; Tilastokeskuksen internet-sivut, kohta Etusivu > Ajankohtaista >
Uutiset 2021 > Koronaan kuolleista yhdeksän kymmenestä oli yli 70-vuotias vuonna 2020; THL:n
internet-sivut, kohta Aiheet > Infektiotaudit ja rokotukset > Ajankohtaista > Ajankohtaista
koronaviruksesta > Lapset ja koronavirus.

14 AOA 18.6.2020 (EOAK 3232/2020).
13 Scheinin 16.4.2020.
12 HS 3.7.2020; ks. VnA 146/2020. Liikkumisrajoitus oli voimassa 28.3.–15.4.2020.
11 Kosonen – Mäntylä 2020, s. 1.
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kuitenkaan ollut täysin varautunut covid-19:n kaltaisen kriisin edessä, mikä koski myös

perus- ja ihmisoikeuksien huomioimista poikkeustilanteessa. Maailmanlaajuisesti

kriisitilanteessa ei myöskään ymmärretty tarpeeksi turvautua vähäiseksi jääneeseen

kansainväliseen tai eurooppalaiseen yhteistyöhön ihmisoikeuksien osalta.22

Koulujen sulkemiset koskettivat kevään 2020 aikana lähes 1,6 miljardia oppilasta 190

maassa, eli noin 94 prosenttia maailman oppilaista.23 Muun muassa YK on todennut

pandemian olevan paitsi universaali kriisi, myös oppimisen kriisi. Sosioekonomisine

vaikutuksineen se koskettaa kaikkia maailman lapsia ja heidän hyvinvointiaan. Joillekin

vaikutus tulee olemaan elinikäinen. Vahingolliset vaikutukset eivät jakaudu tasaisesti, vaan

ne tulevat olemaan vahingollisempia köyhien maiden ja alueiden lapsille, sekä niille lapsille,

jotka ovat jo ennestään huono-osaisessa tai heikommassa asemassa.24 Kansainvälinen

Pelastakaa lapset -järjestö on esittänyt huolensa etenkin haavoittuvimmassa asemassa

olevien lasten puolesta. He eivät ole välttämättä olleet koulussa alun perinkään tai eivät

pääse pandemian vuoksi palaamaan sinne. Tällaisia lapsia ovat esimerkiksi vähävaraisten

perheiden lapset, jotka voivat joutua tekemään työtä perheen toimeentulon, ruuan ja

asunnon vuoksi; nuoret tytöt, joita uhkaavat heihin sukupuolensa takia kohdistuva väkivalta,

teiniraskaudet ja lapsiavioliitot ja joilta viedään mahdollisuus kouluttautumiseen ja

potentiaalinsa täyttämiseen; pakolais- tai siirtolaislapset, jotka elävät ilman terveydenhuoltoa

vähäisine kouluttautumismahdollisuuksineen; konfliktialueiden lapset, joita uhkaa muun

muassa lapsisotilaaksi värvääminen; sekä vammaiset lapset, joille pääsy inklusiiviseen

opetukseen on voinut olla jo aiemminkin hankalaa. Aiemman perusteella tiedetään, että mitä

kauemmin lapset ovat poissa koulusta, sitä suurempi on riski, etteivät he enää palaa sinne.25

Joidenkin arvioiden mukaan maailmanlaajuisesti on menetetty yli 20 vuoden

koulutussaavutukset, ja on pelätty, että jopa 50 miljoonaa lasta putoaisi koulusta pysyvästi.26

Sittemmin pandemia on edelleen jatkunut uusina aaltoina, ja Suomessa ja maailmalla on

turvauduttu moniin eri keinoihin hallita tautia ja sen seurauksia. Suomessa alle 12-vuotiaiden

ryhmän koronaviruksen ilmaantuvuusluvut olivat pysyneet matalina tammikuuhun 2021 asti,

mutta sen jälkeen myös nuorimmilla ilmaantuvuus nousi voimakkaasti työikäisen väestön

tapaan.27 Toisena pandemiasta johtuvana poikkeusolokeväänä 2021 oli jo opittu aiemmasta,

mutta uudet keinot hallita tautia hybridistrategioineen toivat uudet haasteet. Sivistyksellisten

oikeuksien ja yhdenvertaisuuden toteutuminen vaihtelivat tuolloin Suomessa myös

27 THL:n internet-sivut, kohta Aiheet > Infektiotaudit ja rokotukset > Ajankohtaista > Ajankohtaista
koronaviruksesta > Lapset ja koronavirus.

26 Helsingin Sanomat 8.9.2021.
25 Save The Children 2020, s. IV.
24 UN Policy Brief 15.4.2020, s. 2–3, 11–12.
23 HE 218/2020 vp, s. 16; LAV:n toimiston julkaisuja 2021:1, s. 49.
22 Ihmisoikeuskeskus 2021, s. 4–5; Kirchner 2020, s. 6.
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alueellisesti. Maakunnat ovat olleet erilaisissa koronaepidemian vaiheissa, ja kunta,

aluehallintovirasto tai valtioneuvosto ovat voineet määrätä kulloinkin erilaisia

rajoitustoimenpiteitä noudatettaviksi. Vuoden 2021 aikana rokotuskattavuus Suomessa on

noussut, mutta sekään ei ole pitänyt tartuntoja poissa. Syksyllä 2021 pandemia on jyllännyt

etenkin rokottomattomien keskuudessa, joihin lukeutuvat kaikki alle 12-vuotiaat lapset.

Loppuvuonna 2021 tauti onkin levinnyt vauhdikkaasti päiväkodeissa ja alakouluissa.28

Peruskoulut sinnittelivät kuitenkin avoinna syyslukukauden 2021. Vuoden 2021 lopulla

Suomessa on ehditty jo tutkia tarkemmin lasten roolia tartuntojen leviämisessä ja

koulusulkujen hyötyjä ja haittoja. Uusimpien tutkimustulosten mukaan lapset eivät ole

oleellisesti vaikuttaneet koronatartuntojen leviämiseen eri väestöissä, vaikka heillä on

tyypillisesti aikuisia enemmän kontakteja.29 Kouluympäristöön liittyviä covid-19-tartuntoja on

todettu vain pienellä osalla taudille kouluissa altistuneista. Näissä työskentelevien aikuisten

tartunnat olivat suurin osin toiselta aikuiselta peräisin. Erään tutkimuksen mukaan

tartuntariski on altistumisen jälkeen kouluissa muita korona-altistumistilanteita pienempi:

tutkimuksessa mukana olleista altistuneista 1,9 % oli lopulta saanut tartunnan.30 Terveyden

ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) joulukuussa 2021 julkaistun tutkimuksen mukaan yläkoulujen

sulkemisella ei ollut vaikutusta yläkouluikäisten covid-19-tartuntojen määrään, eikä sillä ollut

merkittäviä vaikutuksia muihinkaan ikäryhmiin. THL:n mukaan yläkoulujen etäopetukseen

siirtäminen ei siten vaikuta tuovan lisähyötyä epidemian hallintaan Suomessa.31

Olen alun perin valmistunut aineenopettajaksi ja tehnyt kymmenen vuoden ajan opettajan

töitä yläkouluissa. Tutkielman aihe valikoitui siten luontevasti läheisen aihepiirin ympäriltä.

Työskentelin aineenopettajana myös ensimmäisen pandemiakevään 2020 ajan ja koin

itsekin, millaista yhtäkkinen siirtymä etäopetukseen on ja millaisessa myllytyksessä

opettajat, oppilaat ja koulumaailma ovat sittemmin olleet. Aiheen ajankohtaisuus,

poikkeuksellisuus ja poikkeusolojen merkittävät vaikutukset lasten ja nuorten sekä opettajien

elämään antoivat lisää tärkeitä syitä tarttua tähän tutkimusnäkökulmaan.

1.2 Tutkimuskysymykset ja tutkielman rakenne

Tutkimuksen aihe on oikeuden perusopetukseen toteutuminen poikkeusoloissa

covid-19-pandemian aikana Suomessa. Poikkeusoloilla viittaan niihin kahteen ajanjaksoon,

jolloin Suomessa on koronapandemian aikana ollut valmiuslain (1552/2011) säännöksiä

voimassa: 16.3.2020–15.6.2020 ja 1.3.2021–27.4.2021. Perusopetusta annetaan

31 Juutinen ym. 2021. Tutkimuksen mukaan myös aiemmat tulokset tukevat tätä.

30 Juutinen ym. 2021, s. 8. Kunnat olivat raportoineet 20.8.2021 mennessä tiedot yhteensä 96 084
henkilöstä, jotka olivat altistuneet varhaiskasvatus- tai kouluympäristössä. Heistä 1815 (1,9 %) oli
saanut tartunnan. Tutkimuksessa ei kuitenkaan otettu huomioon syyslukukauden 2021 tilannetta. Ibid.

29 VNK 13/2021, s. 15.
28 Etelä-Suomen Sanomat 22.11.2021.
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peruskoulun 1.–9.:nnellä luokka-asteella, ja pääsääntöisesti peruskouluikäiset ovat iältään

7–15-vuotiaita. Olen rajannut tutkimuksen ulkopuolelle varhaiskasvatuksen, toisen asteen

koulutuksen, vapaan sivistystyön sekä korkeakoulut, jotka vastaavat omasta toiminnastaan

ja sen turvallisuudesta. En myöskään ota tässä tutkielmassa huomioon esiopetusta enkä

Helsingin eurooppalaisesta koulusta annettujen säädösten sisältöä.

Koska kyseessä ovat noin 7–15-vuotiaat lapset, on olennaista myös YK:n lapsen oikeuksien

sopimuksen (SopS 59–60/1991; LOS) toteutuminen. Sen lisäksi, että tutkin myös LOS:n

turvaaman perusopetusoikeuden (28–29 artiklat) toteutumista, otan huomioon LOS:ssa

säädetyt oikeudet ja yleisperiaatteet, joiden tulee olla läpäisevänä mukana lapsia koskevissa

asioissa, eli lapsen edun ensisijaisuuden (3 artiklan 1 kohta), syrjimättömyyden (2 artikla),

lapsen oikeuden kehitykseen (6 artikla) ja lapsen osallisuuden ja kuulemisen (12 artikla).

Nämä yleisperiaatteet muodostavat LOS:n ytimen, jonka YK:n lapsen oikeuksien komitea

(LOK) on nostanut esiin yleiskommentissaan. Kaikkia lapsia koskevia lainsäädäntö-,

lainkäyttö- ja viranomaistoimia sekä sopimuksen muita sopimuskohtia tulisi tarkastella

näiden periaatteiden kautta.32 Tutkin myös perustuslain (731/1999; PL) 6 §:n ja

yhdenvertaisuuslain (1325/2014; YVL) mukaisen yhdenvertaisuuden ja syrjintäkiellon

toteutumista perusopetuksessa poikkeusolojen aikana. Tutkimuksessa analysoidaan myös

eri viranomaisten ja instituutioiden oikeudellista toimivaltaa pandemian aikana. Tutkielman

ydin on vastata siis etenkin seuraaviin tutkimuskysymyksiin:

1) Miten covid-19-pandemiasta johtuvat, kahdesti Suomessa voimassa olleet
poikkeusolot ovat vaikuttaneet perus- ja ihmisoikeuteen saada perusopetusta?

2) Mikä on ollut perusopetuksen rajoittamisen lainsäädäntöpohja poikkeusolojen
aikana?

3) Miten YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen turvaamat oikeudet, kuten lapsen etu ja
oikeus maksuttomaan perusopetukseen, ovat toteutuneet perusopetuksessa
poikkeusoloissa?

4) Miten yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto ovat toteutuneet perusopetuksessa
poikkeusoloissa?

Perusoikeuksilla tutkielmassa tarkoitetaan Suomen perustuslaissa ja EU:n

perusoikeuskirjassa turvattuja oikeuksia. Ihmisoikeuksilla viitataan kansainvälisissä

ihmisoikeussopimuksissa turvattuihin oikeuksiin. Haavoittuvassa asemassa olevilla

tarkoitetaan kansallisessa lainsäädännössä tai kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa

haavoittuvassa asemassa oleviksi tai heikommassa asemassa oleviksi kutsuttuja

lapsiryhmiä. Niillä tyypillisesti viitataan väestöryhmiin, joilla oman vaikutusvaltansa

ulkopuolella olevista tekijöistä johtuen ei ole samoja mahdollisuuksia kuin hyväosaisemmilla

32 CRC General Comment No. 5 (2003): General measures of implementation of the Convention on
the Rights of the Child (arts. 4, 42 and 44, para. 6), kohta I. Introduction.
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väestöryhmillä. Lapset voivat olla jo yksittäisessä tilanteessa tai palvelussa kokonaan oma

haavoittuvassa asemassa oleva ryhmänsä.33 Tässä tutkielmassa haavoittuvassa asemassa

olevilla lapsilla viitataan yleensä niihin peruskoululaisiin, jotka ovat vammaisia, erityisen

oppimisen tuen piirissä, valmistavassa opetuksessa tai pidennetyn oppivelvollisuuden

oppilaita. Niillä voidaan yleisemmin lapsista puhuttaessa viitata myös muun muassa erilaisiin

vähemmistöryhmiin kuuluviin.34 YK:n lapsen oikeuksien komitea (LOK) on lukenut

haavoittuvassa asemassa olevien lasten ryhmään pandemian aikana laajasti vammaiset

lapset, pitkäaikaissairauksista kärsivät lapset, vähävaraisten perheiden lapset, katulapset,

maahanmuuttaja-, pakolais- ja turvapaikanhakijalapset, vähemmistö- ja alkuperäiskansojen

lapset, lastensuojelulaitoksissa elävät lapset, vapautensa menettäneet lapset,

käytöshäiriöistä ja mielenterveysongelmista kärsivät sekä muiden erityisryhmien lapset.

Pandemiasta johtuvat erityiset olosuhteet ovat entisestään lisänneet heidän

haavoittuvuuttaan.35 Suomessa Ihmisoikeuskeskus on laskenut erityishuomiota pandemian

aikana tarvitsevaan ryhmään ne lapset ja nuoret, joiden perheiden toimeentuloa kriisi on

heikentänyt, vammaiset, pitkäaikaissairaat, saamelaiset, romanit, maahanmuuttajataustaiset

ja kodin ulkopuolelle sijoitetut lapset ja nuoret.36 Haavoittuvassa asemassa oleviin voidaan

kohdistaa yhdenvertaisuuslain 9 §:n mukaista positiivista erityiskohtelua.

Johdannossa käyn lyhyesti läpi covid-19-pandemian tapahtumakaaren pääkohdat opetuksen

ja koulutuksen kannalta, esittelen tutkimuskysymykset ja tutkimusmetodit, luon

yleiskatsauksen lapsen ihmis- ja perusoikeuksiin sekä lasten omaan

ihmisoikeussopimukseen, YK:n yleissopimukseen lapsen oikeuksista. Toinen luku käsittelee

yhtä perus- ja ihmisoikeutta, sivistyksellisiä oikeuksia ja etenkin oikeutta perusopetukseen,

monesta näkökulmasta. Sitä tarkastellaan perustuslaissa turvattuna perusoikeutena,

ihmisoikeussopimusten määräämänä ihmisoikeutena ja perusopetuslaissa (628/1998; POL)

konkretisoituvana oikeutena – sivistyksellistä yhdenvertaisuusoikeutta unohtamatta. Kolmas

luku on omistettu etenkin poikkeusolokevään 2020 tarkastelulle: miten perus- ja

ihmisoikeutta perusopetukseen rajoitettiin poikkeusololainsäädännöllä ja mitä siitä seurasi?

Luvussa tarkastellaan kansallisia keinoja poikkeusolojen sääntelyyn ja niissä toimimiseen, eli

etenkin perustuslain 23 §:n ja valmiuslain sisältöä, ja tehdään katsaus Suomea sitovien

ihmisoikeussopimusten hätätila-artikloihin ja niiden sallimiin poikkeuksiin ihmisoikeuksista.

Toisaalta esille nousee, kuinka kaikki sopimukset eivät poikkeuksia salli. Neljännessä

luvussa käydään läpi pandemian aikana vahvana teemana esiin noussutta etä- ja

36 Ihmisoikeuskeskus 3/2020, s. 20. Tarkastelussa on huomioitava nuorisolain (1285/2016)
mukaisesti myös nuoret aikuiset. Ibid.

35 CRC:n lausunto 8.4.2020, kohta 7.
34 Esim. HE 86/2020 vp, s. 19.
33 THL 2018, s. 11.
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lähiopetusta lainsäädännön kannalta. Luvussa tarkastellaan myös kevään 2021

poikkeusoloja, jolloin valmiuslakia ei enää tarvittu koulujen sulkemiseen, vaan

poikkeusoloista huolimatta turvauduttiin tartuntatautilain ja perusopetuslain sallimiin

mahdollisuuksiin. Viidennessä luvussa tarkastellaan sivistyksellisen yhdenvertaisuuden

tosiasiallista toteutumista, ja kuudennessa luvussa vedetään lankoja yhteen sekä pohditaan,

mitä tulevaisuudessa kannattaisi ottaa huomioon ja tehdä toisin.

Aiempaa tutkimusta sivistyksellisiin oikeuksiin ja perusopetukseen liittyen on melko

runsaasti, mutta perus- ja ihmisoikeutta peruskoulutukseen poikkeusoloissa ei ole juuri vielä

tutkittu ainakaan valtiosääntöoikeuden näkökulmasta. Tähän mennessä covid-19-pandemian

aikaan keskittyvä tutkimus on havaintojeni mukaan painottunut kasvatustieteiden

näkökulmaan ja koulutuksen ja opetuksen hallinnonalan tuottamaan omaan tutkimukseen.

Esimerkiksi Kansallinen koulutuksen arviointikeskus (Karvi) on tutkinut laajasti

yhdenvertaisuuden toteutumista etäopetuksessa.37

1.3 Aineisto ja metodit

Siltä osin, kun tutkielmassa tarkastellaan voimassa olevaa oikeutta ja yhteiskunnassa

vallitsevia oikeudellisia käytänteitä, tutkimusnäkökulma on lainopillinen. Lainoppi eli

oikeusdogmatiikka tarkastelee oikeutta sisältäpäin: sen tutkimuskohteena on voimassa

olevien oikeusnormien maailma. Lainoppi on perinteinen oikeustieteen ydinalue, jonka

tehtävä on perinteisesti ollut tulkita ja systematisoida. Kun lainopillisessa tutkimuksessa

selvitetään oikeusnormien sisältöä, esitetään oikeusnormeista – joihin sisältyvät sekä

säännöt että periaatteet – sekä normikannanottoja että tulkintakannanottoja. Myös

oikeusperiaatteiden punninnasta ja niiden yhteensovittamisesta annetaan

tulkintakannanottoja. Lainoppi tutkii, mikä merkitys laista ja muista oikeuslähteistä, kuten

lainvalmisteluasiakirjoista, löytyvällä materiaalilla on. Lainopillinen tutkimus antaa kuvauksen

voimassaolevasta oikeudesta, mutta puhdas kuvaus siitä se ei ole. Se sisältää myös

kannanottoja siitä, kuinka oikeutta tulisi tulkita, punnita ja systematisoida.38

Tutkielman tarkoitus on tuottaa tietoa voimassa olevan oikeuden sisällöstä ja kuvata, tulkita

ja systematisoida lainopillisesti sivistyksellisten oikeuksien sisältöä sekä punnita

perusoikeuksia toisiaan vasten covid-19-pandemian aikana vuosina 2020–2021.

Tutkielmassa oikeuden käsite ymmärretään laajasti: se on sekä oikeusnormeja, -periaatteita

ja oikeuskäytäntöä, että erilaisia oikeudellis–yhteiskunnallisia käytäntöjä ja niihin liittyvää

kokemusmaailmaa. Tavoite on tutkia sivistyksellisten oikeuksien tosiasiallista toteutumista, ja

sitä, miten julkinen valta on mahdollisesti heikentänyt ja rajoittanut sivistyksellisten

38 Hirvonen 2011, s. 21–26.
37 Esim. Goman ym. 2021 ja Karvi 7.5.2020.
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oikeuksien toteutumista suojellessaan toisia perusoikeuksia. Miten uudessa

lainsäädännössä ja eri toimenpiteissä on otettu huomioon lapsen etu ja perusoikeudet?

Millaiset tosiasialliset mahdollisuudet koululaisilla oli toteuttaa sivistyksellisiä oikeuksiaan?

Kansallinen lainsäädäntö ja sen tulkinta ovat sidoksissa myös kansainvälisiin

ihmisoikeussopimuksiin ja niiden valvontaelinten käytäntöön. Koska kansainväliset

suuntaukset vaikuttavat myös kansallisen lainvalmistelun tavoitteisiin39, on tutkimuksessa

havainnoitu myös kansainvälistä covid-19-pandemiaan ja koulutukseen liittyvää aineistoa.

Tutkielman toisena metodina on empiirinen oikeustutkimus, jossa selvitetään muun muassa

lainsäädännön vaikuttavuutta ja viranomaisten toimien yhdenmukaisuutta olemassa olevan

aineiston pohjalta. Sillä tarkoitetaan kokemusperäistä, havainnointiin tai mittaamiseen

perustuvaa tutkimusta. Empiirinen oikeustutkimus eroaa lainopillisesta tutkimuksesta siinä,

ettei se ole lähtökohdiltaan normatiivista eikä sen tarkoitus ole tulkita tai systematisoida

oikeusnormeja tai pohtia oikeutta vain filosofisesti tai teoreettisesti. Siinä voidaan tarkastella

ikään kuin ulkoa päin oikeuden vaikutuksia, toteutumista, merkityksiä ja muutoksia. Tutkia

voi esimerkiksi oikeusnormien tai oikeudellisten käytäntöjen sosiaalisia tai taloudellisia

vaikutuksia, sitä, miten ihmiset kokevat oikeuden, tai sitä, miten ja miksi oikeudelliset ilmiöt

ja käytännöt muuttuvat. Empiiristä oikeustutkimusta on käytetty oikeustieteellisessä ja

yhteiskuntatieteellisessä teorianmuodostuksessa, ja se on hyödyllinen myös siinä mielessä,

että se tuottaa tietoa myös lainopin tulkintasuositusten ja lainsäädäntötyön käyttöön.40 Koska

moderni oikeus määrittää yhteiskuntia ja koska länsimaissa virallinen oikeus on keskeinen

sosiaalisen kontrollin väline, jolla puututaan moniin ihmisten oikeuksiin, pitäisi Kaijus

Ervastin mukaan oikeuden tosiasiallista merkitystä ja vaikutuksia tutkivan empiirisen

tutkimuksen olla keskeisemmässä asemassa myös Suomessa. Järjestelmän toiminta ja

vaikutukset on tarpeen ymmärtää myös ruohonjuuritasolla.41

Empiirisellä oikeustutkimuksella ei ole selkeää yhtä ainoaa pohjaa, vaan sen piiriin kuuluu

monia suuntauksia. Monitieteisyyden takia siinä yleensä tarvitaan luovaa teoreettisten ja

metodisten lähtökohtien yhdistämistä.42 Ihmisoikeuksia käsittelevissä empiirisissä

tutkimuksissa usein etsitään todisteita ihmisoikeussopimuksen vaikutuksista sopijavaltion

ihmisoikeuskäytäntöihin tai tarkastellaan, onko kansallisia lakeja ja käytäntöjä muutettu

kansainvälisen oikeuden sitoumuksen mukaisiksi.43 Empiirisesti voidaan myös tutkia

lainvalmistelua.44 Empiiriset havainnot lain toteutumisesta ja vaikutuksista tarjoavat

44 Rantala – Alasuutari 2021, kohta Lainsäädäntötutkimus: esimerkkinä lainvalmistelun analyysi. >
4.1. Lainvalmistelun jännitteinen kenttä.

43 Keith 2010, s. 353–354.
42 Ervasti 2003, s. 48–50.
41 Ervasti 1998, s. 383; Ervasti 2003, s. 48–50.
40 Nieminen – Lähteenmäki 2021, kohta Johdanto > Johdatus oikeuden empiiriseen tutkimukseen.
39 Rantala – Alasuutari 2021, kohta Lainsäädäntötutkimus: esimerkkinä lainvalmistelun arviointi.
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luonnostaan kriittisen näkökulman lain sisällön ja sen vaikutusten yhteyden tarkasteluun.45

Empiirinen tutkimus voi olla joko kvalitatiivista tai kvantitatiivista. Niitä ei ole aina helppo

erottaa toisistaan, ja aineistoja ja menetelmiä voikin pitää jatkumona. Kvantitatiivisen

empiirisen tutkimuksen tarkoitus on kuvata ja selittää ilmiötä numeerisen tiedon avulla,

kvalitatiivisen taas selittää kohdettaan tai kertoa siitä jotakin uutta tai olennaista.

Kvantitatiivisen tutkimuksen aineisto on tyypillisesti esimerkiksi koe tai tilasto, kvalitatiivisen

puolestaan havainnointi, haastattelu tai asiakirja-aineistot.46 Tässä tutkimuksessa empiirinen

tarkastelu on kvalitatiivista.

Lainopillisella menetelmällä tavoitteenani on tutkia voimassa olevan oikeuden sisältöä eli

etenkin selventää poikkeusolojen koulunkäynnin sääntelyä sekä tulkita ja jäsentää sitä.

Tarkastelen myös perusoikeuksia rajoitettaessa tehdyn punninnan onnistumista. Empiirisellä

menetelmällä tarkastelen etenkin yhteiskuntatodellisuutta ja sitä, miten oikeusjärjestys toimii

todellisuudessa siltä osin, miten ihmisoikeussopimukset ja lapsen oikeuksien sopimus on

otettu huomioon poikkeusolojen lainsäädännössä, ohjeissa, suosituksissa ja käytännössä.

Omat havaintoni ja tutkimusaineiston tiedot muodostavat yhdessä empiirisiä havaintoja

poikkeusolojen käytännön koulumaailmasta, etäopetuksesta ja sen ongelmista. Sitä tukevat

myös lyhyesti haastattelemieni viiden peruskoulun yläkoulun aineenopettajan havainnot.47

Oikeuslähteinä tutkielmassa ovat muun muassa lait ja niiden valmisteluasiakirjat, sekä

ylimpien laillisuusvalvojien ratkaisut. Pandemian tuoreuden takia oikeuskirjallisuutta tai

-käytäntöä ei juurikaan ole tutkimusnäkökulman tarpeisiin käytössä. Aineistona on sen sijaan

muun muassa lapsiasiavaltuutetun lausuntoja, viranomaisten antamia asiakirjoja, kuten

toimintasuunnitelmia ja ohjeita, ja aiheeseen liittyvää soft law'ta. Soft law'ta ei käsitetä

oikeudellisesti sitovaksi, mutta sillä voi olla oikeudellista merkitystä. Tarkastelussa ja

tutkittavan ilmiön taustoittamisessa hyödyksi ovat kotimaisten ja kansainvälisten

instituutioiden tekemät raportit, selvitykset, kyselytutkimusten tulokset, julkiset puheenvuorot

ja muut covid-19-ajan havaintoja kokoavat aineistot sekä sanomalehtiuutiset. Joskus ne

voivat vastata jäykkää lakia selvemmin siihen, mitä sivistyksellisille oikeuksille todella on

tapahtunut pandemian aikana. Myös kasvatustieteen tutkimustuloksia hyödynnetään

tutkimuksessa, sillä opetustoimen oikeudellisissa kysymyksissä niistä voi olla hyötyä.48

1.4 Lapsen perus- ja ihmisoikeudet ja lapsen oikeuksien sopimus

"Children are not 'mini persons' with 'mini rights'." 49

49 Van Bueren 2007, s. 11.
48 Hakalehto 2018, s. 13.
47 Ks. liite 1.
46 Nieminen – Lähteenmäki 2021, kohta Johdanto > Johdatus oikeuden empiiriseen tutkimukseen.
45 Tala 2005, s. 169.
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Lapset muodostavat erityisryhmän, sillä he poikkeavat täysi-ikäisistä oikeudelliselta

toimintakyvyltään ja suojan tarpeeltaan. Lapsilta puuttuvat aikuisten kaltaiset valmiudet

ilmoittaa epäkohdista ja hakea oikeusturvaa, ja he ovat rajoitetusti oikeustoimikelpoisia.

Lapset ovat myös erityisen alttiita ihmisoikeusloukkauksille. Alaikäisiä koskeva sääntely on

muun muassa näistä syistä erilaista aikuisia koskevaan normistoon verraten. Osa

lainsäädännöstä, kuten perusopetuslaki, liittyy nimenomaan lapsiin ja heidän erityiseen

asemaansa oikeusjärjestyksessä. Kaikkea lainsäädäntöä on aina tulkittava perus- ja

ihmisoikeusmyönteisesti, mutta lasten kohdalla on huomioitava myös heidän erityiset

oikeutensa, joista säädetään YK:n lapsen oikeuksien yleissopimuksessa (SopS 59–60/1991;

LOS).50 Sen perustana ovat aiemmat kansainväliset julistukset ja sopimukset. Vuoden 1959

YK:n lapsen oikeuksien julistuksessa esimerkiksi todetaan lapsen tarvitsevan ruumiillisen ja

henkisen kypsymättömyytensä vuoksi erityistä suojelua ja huolenpitoa siihen luettuna

asianmukainen hoito sekä ennen syntymää ja sen jälkeen.51 LOS hyväksyttiin vuonna 1989,

ja Suomi oli ensimmäisiä valtioita allekirjoittamassa sopimusta vuonna 1990. Se on

maailman laajimmin ratifioitu ihmisoikeussopimus,52 ja kaikki YK:n jäsenmaat Yhdysvaltoja

lukuun ottamatta ovat sopimuksen osapuolia. LOS muutti perusteellisesti näkemystä lapsille

kuuluvista oikeuksista, ja nykyään se on merkityksellinen oikeuslähde kaikissa lapsen

oikeudellista asemaa käsittelevissä yhteyksissä.53 Lapsen oikeuksille on siis vahva perus- ja

ihmisoikeusperustainen velvoite.54

LOS koskee kaikkia alle 18-vuotiaita lapsia. Sitä pidetään poikkeuksellisen kattavana ja

yksityiskohtaisena ihmisoikeussopimuksena. Siinä on paljon samoja oikeuksia kuin monissa

muissa sopimuksissa, mutta lisäksi siis useita nimenomaan lapsia koskevia oikeuksia.55 Se

koostuu 54 artiklasta, ja sitä täydentävät kolme valinnaista pöytäkirjaa, jotka ovat myös

voimassa Suomessa.56 YK:n lapsen oikeuksien komitean tehtävä on valvoa sopimuksen ja

56 UNICEF:n internet-sivut, kohta Lapsen oikeudet > Lapsen oikeuksien sopimus – koko
teksti/lisäpöytäkirjat.

55 Lapsen oikeudet -internet-sivut, kohta Lapsen oikeuksien sopimus.

54 EIT:n mukaan ”The human rights of children and the standards to which all governments must
aspire in realising these rights for all children are set out in the Convention on the Rights of the Child”
(EIT Sahin v. Germany).

53 LOS:a pidettiin aikoinaan osoituksena siitä, että lasten tunnustetaan olevan ihmisiä.
Hakalehto-Wainio 2011, s. 510 ja lähteet. Liisa Nieminen toteaa, ettei perusoikeuksien kuulumista
lapsille aiemmin edes pohdittu tutkimuskirjallisuudessa tarkemmin, sillä perusoikeussuojan
puuttumista lapsilta pidettiin ilmeisesti itsestään selvänä. Ks. Nieminen 2004, s. 593. Lasten
ihmisoikeudet ovat Suomen ihmisoikeuspolitiikan painopistealueita, mutta ainakin aiemmin lapsen
oikeudet oli mielletty enemmän perhepolitiikaksi kuin lapsen omiksi oikeuksiksi. Hakalehto-Wainio
2011, s. 510.

52 UNICEF:n internet-sivut, kohta Lapsen oikeudet. Sopimuksen luonne juridisesti velvoittavana
sääntelynä näytti vielä vuosikymmen sitten jääneen epäselväksi. LOS:n oikeudet saatettiin mieltää
julistuksenomaisiksi toiveiksi siitä, miten lapsia tulisi kohdella. Hakalehto-Wainio 2011, s. 511.

51 UNICEF:n internet-sivut, kohta Lapsen oikeudet > Lapsen oikeuksien julistus; ks. SopS 60/1990
johdanto.

50 Hakalehto 2018, s. 11–13, 106, 110.
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sen valinnaisten lisäpöytäkirjojen noudattamista. Se on myös kansainvälisesti ylin LOS:a

tulkitseva instituutio. Komiteassa on kulloinkin 18 lasten oikeuksien asiantuntijaa

nelivuotisella toimikaudella. Viiden vuoden välein sopimusvaltiot raportoivat komitealle

määräaikaisraportein sopimuksen oikeuksien täytäntöönpanotoimista ja oikeuksien

toteutumisen edistymisestä omassa maassaan. Komitea antaa sitten raporteista

huomautuksia ja suosituksia.57 Suomessa lapsen oikeuksien toteutumisen valvoja, arvioija ja

edistäjä on lapsiasiavaltuutettu (LAV), joka on vuonna 2005 toimintansa aloittanut itsenäinen

valtion viranomainen. Hänen työnsä perustana on lapsen oikeuksien sopimus. LAV ei

käsittele yksilöasioita, vaan seuraa muun muassa yhteiskunnallista päätöksentekoa lapsen

oikeuksien näkökulmasta.58 Pandemian aikana hän on useasti ottanut kantaa lapsen

oikeuksiin ja etenkin heidän sivistyksellisten oikeuksiensa toteutumiseen.

LOS:ssa on turvattu kaikille alaikäisille oikeus lapsen hyvinvoinnille välttämättömään

suojeluun ja huolenpitoon, ja 3 artiklan 2 kohdan mukaan valtio sitoutuu takaamaan sen.

LOS:n keskeisimmän aineksen muodostavat lapsen oikeus elämään, henkiinjäämiseen ja

kehittymiseen (6 artikla), syrjinnän kielto (2 artikla), osallisuus (12 artikla) ja lapsen edun

ensisijaisuus (3 artiklan 1 kohta). LOS:n ydinperiaatteiden kautta tulisi tarkastella kaikkia

lapsiin liittyviä lainsäädäntö-, lainkäyttö- ja viranomaistoimia, ja ne on huomioitava myös

muita LOS:in oikeuksia tulkitessa.59 LOS velvoittaa valtiota sekä edistämään aktiivisesti

lasten oikeuksien toteutumista että suojaamaan lapsia oikeuksien loukkauksilta. Sillä

tarkoitetaan paitsi lapsen oikeudet turvaavaa lainsäädäntöä ja politiikkaohjelmia, myös

esimerkiksi budjetointia. Valtio ei saa loukata lapsen oikeuksia, ja LOS velvoittaa myös

kuntia ja muita toimijoita, joille valtio jakaa tehtäviään.60 Covid-19:n ja muiden tartuntatautien

rajoitustoimien aikana sopimuskohdista korostuvat lapsen oikeus elämään ja kehitykseen,

syrjinnän kielto ja lapsen edun ensisijaisuus. Olennaisia rajoitustoimissa ovat myös 24

artiklan mukainen oikeus nauttia parhaasta mahdollisesta terveydentilasta sekä 3 artiklan 2

kohdan mukainen lapsen oikeus hyvinvointiin ja sen välttämätön suojelu sekä lapsen oikeus

huolenpitoon. Lainsäätäjä ja toimeenpanevat viranomaiset ovat vastuussa sen arvioinnista,

miten lapsen oikeus elämään ja parhaaseen mahdolliseen terveydentilaan sekä oikeus

opetukseen 28 ja 29 artiklan mukaisesti toteutuvat mahdollisimman täysimääräisesti.61 Jos

lainsäädäntö, kuten perusopetuslaki, on ristiriidassa LOS:n kanssa tai puutteellinen, on

lainsäädäntöä silloin tulkittava päätöksenteossa LOS:n määräysten mukaisesti.62

62 Hakalehto 2018, s. 64.
61 HE 86/2020 vp, s. 26.
60 Lapsen oikeudet -internet-sivut, kohta Lapsen oikeuksien sopimus turvaa lasten ihmisoikeudet.
59 Hakalehto 2018, s. 42, 63, 110–111, 382.

58 Lapsen oikeudet -internet-sivut, kohta Lapsen oikeuksien sopimus turvaa lapsen ihmisoikeudet >
Suomi raportoi YK:n lapsen oikeuksien komitealle > Määräaikaisraportointi Suomessa.

57 Pajulammi 2014, s. 169–172; Hakalehto-Wainio 2011, s. 514.
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Suomessa lapsen edun (the best interests of a child63) tarkastelu on laajentunut LOS:n

myötä aiemmasta pelkästä perhekontekstista kaikkiin yhteyksiin. Lapsen edun

ensisijaisuudesta ja lapsen erityisestä suojelusta ei säädetä perustuslaissa, mutta

periaatteet sisältyvät useisiin lapsia koskeviin lakeihin, ja ne ovat kuuluneet kansallisen

lapsioikeuden arvoperustaan.64 Lapsen edun tulee olla lapsia koskevissa päätöksissä

ensimmäisellä sijalla. Jos jokin etu joutuu sen kanssa vastakkain, lapsen edun tulee ohittaa

muut intressit. Silloin kyse on tulkinnasta, jossa lapsen ihmisoikeudet toteutuvat parhaalla

mahdollisella tavalla. Myös valtion, kunnan, viranomaisten tai huoltajien etu on toissijainen.

Jos lapselle laissa turvatut oikeudet eivät toteudu, ei ratkaisu yleensä ole lapsen edun

mukainen.65 Vaikka on aikuisten tehtävä määritellä lapsen etu, tulee sitä tarkastella myös

lapsinäkökulmasta. Kun se on ratkaisuperusteena, on osoitettava, miten ratkaisu on muita

vaihtoehtoja parempi lapsen edun toteutumiseksi. Ei riitä, jos vain viitataan lapsen etuun

perustelematta miten sen sisältöä on pohdittu.66 LOK:n mukaan Suomessa ei ole ymmärretty

lapsen edun ensisijaisuuden merkitystä eikä periaate ole ollut esillä säännönmukaisesti

lainsäädäntötyössä tai lainkäytössä. Sitä ei ole riittävästi pantu täytäntöön silloinkaan, kun se

sisältyy lakiin. Suomea on toistuvasti vaadittu kirjaamaan lapsen etu lainsäädäntöön ja

parantamaan sen ja muiden yleisperiaatteiden huomioon ottamista.67 Viranomaisilla ei ole

aina myöskään tarpeeksi asiantuntemusta ja koulutusta soveltaa työssään perus- ja

ihmisoikeustasoisia normeja. Ongelmia voi aiheutua etenkin silloin, kun lapsioikeuden

periaatteet eivät näy selvästi lainsäädännössä. Tästä esimerkkinä on perusopetuslaki, josta

puuttuu säännös lapsen edun ensisijaisuudesta opetustoimessa sekä oppilaan oikeus

ilmaista näkemyksensä kaikissa häntä koskevissa kouluasioissa ja oikeus saada näkemys

otetuksi huomioon.68 Suojeluperiaatekaan ei tule perusopetuslaista ilmi selvästi, vaikka kyse

on alaikäisistä. Hakalehto huomauttaa, että jo lain esitöissä on tarpeen selvittää kyseisessä

68 Se, ettei LOS näy perusopetuslaissa tai muussa 1990-luvun alkupuolen lainsäädännössä, selittynee
Hakalehdon mukaan osin LOS:n ratifioinnin osumisella 1990-luvun alun lama-aikaan.
Poikkeuksellisen rajulle lamalle oli ominaista, että lasten ja nuorten asiat jäivät muiden
yhteiskunnallisten asioiden varjoon. Hakalehto 2019, s. 111.

67 Ainakin lapsen oikeuksien komitean päätelmät ja suositukset Suomelle määräaikaisraportoinnin
perusteella vuosina 2000 (CRC/C/15/add.132, kohdat 24–26), 2005 (CRC/C/15/add.272, kohdat
20–21) ja 2011 (CRC/C/FIN/CO/4*, kohdat 27–28).

66 Hakalehto-Wainio 2011, s. 516–518.

65 Hakalehto-Wainio 2011, s. 516–517. LOS 3(1) artikla velvoittaa lapsen edun näkökulmasta
parhaaseen mahdolliseen ratkaisuun, ja lapsen etu on moraalinen kysymys. Archard 2004, s. 62–63

64 Hakalehto 2018, s. 98, 111. Suojeluperiaate, lasten osallisuus ja lapsen edun ensisijaisuuden
periaate ovat lapsioikeuden oikeusperiaatteita ja lähtökohtana olevia tausta-arvoja.
Suojeluperiaatteen mukaan on suojeltava lapsen turvallista kehitystä, johon liittyy lapsen suojaaminen
kaikelta hänen hyvinvoinnilleen haitalliselta kohtelulta. Lasten osallisuus on tullut useiden 2000-luvulla
säädettyjen lapsia koskevien lakien tavoitteeksi, joissa on alkanut laajasti näkyä velvollisuus selvittää
lapsen näkemys ja ottaa se huomioon. Hakalehto 2018, s. 71, 78–79, 98–111, 387–388.

63 Hakalehdon mukaan suomenkielinen käännös ”lapsen etu” ei kovin osuvasti vastaa
englanninkielistä ilmaisua ”best interest of a child”. "Englanninkielisen ilmaisun mukaan arvioitavana
ovat lapsen edut – kaikki lapsen elämässä keskeiset intressit – joiden tulee olla ensimmäisellä sijalla,
kun päätetään lapsiin liittyvistä asioista." Hakalehto-Wainio 2011, s. 515.
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toimintaympäristössä tärkeät lapsen edun arvioinnissa huomioon otettavat tekijät. Muuten

lapsen edun kirjaaminen voi pikemminkin aiheuttaa ongelmia kuin edistää oikeuksia.69

LOS:ssa määrätään myös eri syistä haavoittuvassa asemassa olevien oikeuksista:

esimerkiksi vammaisten lasten oikeuksista 23 artiklassa ja vähemmistöryhmiin kuuluvien

lasten oikeuksista 30 artiklassa. Artikloissa näkyy suojeluperiaate, jolla tunnistetaan näiden

lasten erityinen suojan tarve ja muita suurempi riski joutua oikeudenloukkausten kohteeksi.70

LOS:ssa vastuu lapsen oikeuksien toteuttamisesta on sekä perheellä että viranomaisilla.71

Valtion tulee turvata lapselle turvaverkko, joka takaa lapsen hyvinvoinnin kaikissa

olosuhteissa, jos perheet eivät halua tai kykene sitä tarjoamaan (muun muassa LOS 19–20

ja 27 artiklat).72 Sopimuksella suojellaan myös lapsia perheenjäsentensä toiminnalta silloin,

kun he eivät ole turvanneet lapsen oikeuksia sopimuksessa edellytetyllä tavalla.73

2 SIVISTYKSELLISET OIKEUDET

2.1 Katsaus peruskoulun historiaan

Suomessa sodan jälkeen syntyneet ikäluokat täyttivät 1950-luvulla kansakoulut.

Käytännöllisesti kaikki maassa asuneet lapset aloittivat koulutiensä, eivätkä sosiaalinen

asema, sukupuoli tai asuinpaikka enää olleet esteitä kuten aiemmin. Ne silti yhä

määrittelivät, millaisessa koulussa kukin jatkoi opiskeluaan. Peruskoulua edeltäneessä

rinnakkaiskoulujärjestelmässä oppikouluihin pyrittiin ja päästiin, mutta kansakouluihin

jäätiin.74 Tyypillinen oppikoululainen oli maaseudulla kirkonkylien sivistyneistön ja

kauppiasluokan sekä suurimpien tilallisten jälkeläinen. Kaupungeissa keskiluokan lisäksi

myös työväestö koulutti lapsiaan oppikoulussa.75 Rinnakkaiskoulujärjestelmän taustalla

vaikutti myös ajatus lasten erilaisuudesta ja jako "koulutettaviin" ja "ei-koulutettaviin".76

1960–1970-luvuilla nopeasti kaupungistuva ja teollistuva Suomi koki suuren

elinkeinorakenteen muutoksen. Poikkeuksellisen voimakas muuttoliike alkoi: työn ja

paremman toimeentulon perässä siirryttiin sekä eteläisen ja muunkin Suomen

kasvukeskuksiin että Ruotsiin.77 Kun maatalousammateista oli siirrytty teollisuus- tai

palvelualojen tehtäviin, tarvittiin entistä laajempaa yleissivistystä.78 Kasvatuksen kenttä oli eri

78 Helsingin Sanomat 14.7.2020.
77 Kekkonen 1999, s. 106.
76 Halinen – Pietilä 2005, s. 96.
75 Kokkonen 2018, s. 418.
74 Heikkinen – Leino-Kaukiainen 2011, s. 468–470.
73 Hakalehto & Toivonen 15.12.2019.
72 UNICEF 2007, s. 40.
71 Hakalehto-Wainio 2011, s. 511.
70 Hakalehto 2018, s. 80.
69 Hakalehto 2018, s. 111. Esimerkiksi lastensuojelulaissa (417/2007) lapsen etu toistuu useasti.
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kouluineen hajanainen ja hankala johtaa, ja ne haluttiin koota keskitetyn hallinnon alle.

Vaatimukset hyvinvointivaltion rakentamiseksi ja demokratian laajentamiseksi lisääntyivät,79

ja yhtenäiskoulu nähtiin myös laajempana yhteiskuntapoliittisena kysymyksenä.80 Tästä

kaikesta seurasi koulutustason nostamiseksi seuraava edistysaskel: yhtenäinen peruskoulu

ja yhtäläiset jatko-opintomahdollisuudet kaikille.81 Kansakoulu, kansalaiskoulu ja keskikoulu

yhdistyivät peruskouluksi vuonna 1970 voimaan tulleessa laissa koulujärjestelmän

perusteista (467/1967, kumottu). Kouluoloissa suoritettiin parannus ensiksi siellä, missä

olosuhteet olivat kaikista heikoimmat. Peruskoulua alettiin toteuttaa vaiheittain vuodesta

1972 lähtien aloittaen muun muassa Lapin läänistä. Viimeisenä peruskoulujärjestelmään

siirtyi pääkaupunkiseutu vuonna 1977.82 Keskeinen suomalaisen koulutuspolitiikan tavoite on

sittemmin ollut tarjota kaikille kansalaisille tasa-arvoiset mahdollisuudet hankkia koulutusta

iästä, asuinpaikasta, varallisuudesta, sukupuolesta ja äidinkielestä riippumatta.83

2.2 Sivistykselliset oikeudet perusoikeutena

Vuoden 1919 hallitusmuodon mukaisesta opetustointa säännelleestä hallitusmuodon VIII

luvusta opetusta ja sivistystä koskevat säännökset siirrettiin perustuslain II lukuun (L

969/1995) vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen yhteydessä. Opetuksen maksuttomuudesta

kaikille oli säädetty hallitusmuodon 80.2 §:ssä jo ennen uudistusta, mutta vuoden 1995

uudistuksessa lisätyt sivistyksellisten perusoikeuksien toinen ja kolmas momentti päivittivät

oikeuskulttuuria ja laajensivat oikeuksia merkittävästi.84 Perusoikeusuudistuksen tavoitteena

oli taloudellisten, sosiaalisten ja sivistyksellisten perusoikeuksien lisääminen perustuslakiin

ja samalla perusoikeussääntelyn saattaminen vastaamaan Suomen ihmisoikeusvelvoitteita.

Uudistuksella haluttiin myös lisätä ihmisten tosiasiallista yhdenvertaisuutta ja parantaa

heidän mahdollisuuksiaan vedota oikeuksiensa tueksi perusoikeussäännöksiin

tuomioistuimissa ja viranomaisissa. Uudistus olikin käännekohta, joka toi yleiseen

tietoisuuteen kansainvälisen ihmisoikeusvalvonnan ja tuomioistuinten mahdollisuuden

soveltaa suoraan valtionsisäisesti voimaan tulleita ihmisoikeusnormeja.85 Perustuslain

vuoden 2000 uudistuksesta alkaen sivistyksellisistä oikeuksista on säädetty PL 16 §:ssä:

Sivistykselliset oikeudet

Jokaisella on oikeus maksuttomaan perusopetukseen. Oppivelvollisuudesta
säädetään lailla.

85 Lavapuro ym. 2016, s. 26, 43; Pellonpää 2009, s. 107; HE 309/1993 vp, s. 3.
84 Mäkelä 2015, s. 165.
83 Lampinen 2000, s. 225.

82 Eduskunta 2016, kohta Näin eduskunta toimii > Eduskunnan kirjasto > Tietopaketteja > Eduskunta
tekee päätöksen peruskoulusta -tietopaketti > Peruskoulun puitelaki hyväksytään 1968.

81 Heikkinen – Leino-Kaukiainen 2011, s. 468–470. Mallina oli Ruotsi. Halinen – Pietilä 2005, s. 96.
80 Kekkonen 1999, s. 107; Heikkinen – Leino-Kaukiainen 2011, s. 468–470.
79 Heikkinen – Leino-Kaukiainen 2011, s. 468–470.
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Julkisen vallan on turvattava, sen mukaan kuin lailla tarkemmin säädetään, jokaiselle
yhtäläinen mahdollisuus saada kykyjensä ja erityisten tarpeidensa mukaisesti myös
muuta kuin perusopetusta sekä kehittää itseään varattomuuden sitä estämättä.

Tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus on turvattu.86

Perusoikeudella on sivistyksellinen luonne, kun se on sidoksissa koulutukseen ja kulttuuriin.

Sivistyksellinen oikeus voi sisältää kasvatusta, oppimista ja luovaa toimintaa. Siihen

katsotaan sisältyvän kolme hyvinvoinnille olennaista ulottuvuutta: mahdollisuus hankkia ja

opettaa elämässä ja yhteiskunnassa tarpeellisia tietoja ja taitoja, mahdollisuus nauttia

muiden henkilöiden tiedon ja taidon tuloksista sekä mahdollisuus luoda ja käyttää tiedettä ja

taidetta. Sivistykselliset oikeudet voidaan Arajärven mukaan esittää esimerkiksi seuraavasti:

1. Oikeus opetukseen (omalla äidinkielellä).
2. Oikeus koulutukseen pääsyyn.
3. Oikeus päästä ammatilliseen koulutukseen.
4. Oikeus ylemmänasteiseen ja korkeampaan koulutukseen.
5. Oikeus opetuksen maksuttomuuteen.
6. Oikeus opetuksen sisällölliseen valintaan.
7. Oikeus koulun valintaan.
8. Oikeus järjestää yksityisesti opetusta tai koulutusta.
9. Oikeus yksityisopetuksen saamiseen tai antamiseen.
10. Oikeus toimeentulon turvaan opintojen aikana.
11. Oikeus tieteiden, taiteiden ja kulttuurin vapaaseen harjoittamiseen.
12. Oikeus liikuntakulttuuriin ja -laitoksiin.
13. Oikeus kulttuuri- ja vapaa-ajan palveluihin.
14. Oikeus kulttuurilaitoksiin.
15. Oikeus tietoon.87

Perusoikeuksilla on perustuslain tasoisuudestaan ja korotetusta lainvoimastaan johtuva

erityinen pysyvyys ja oikeudellinen luonne.88 Ne ilmentävät perustavia yhteiskunnan

arvovalintoja, ja niille on perustuslakiin vahvistamisen myötä haluttu antaa oikeudellisesti

positivoitu asema.89 Tulkintatilanteessa lakia on tulkittava perusoikeusmyönteisesti. Julkinen

valta ei voi toimenpiteillään myöskään ohittaa perusoikeuksien toteutumista,90 rajoittaa niitä

ilman hyväksyttävää perustetta tai heikentää niiden toteutumisen tasoa.91 PL 16 §:n 1–2

momentissa säädetyt oikeudet ovat TSS-oikeuksien, eli taloudellisten, sosiaalisten ja

sivistyksellisten oikeuksien, luonteisia, ja julkisen vallan tulee aktiivisesti toteuttaa niitä.

Niiden pääpaino on toimeksiantovaikutuksissa. Lisäksi 16.1 § perustaa subjektiivisen

91 Lavapuro ym. 2016, s. 13.
90 HE 309/1993 vp, s. 28–29.
89 Ojanen 2014, s. 950.
88 Ojanen 2003, s. 3.
87 Arajärvi 2006, s. 76–77.
86 Sivistyksellisiin oikeuksiin lasketaan Tuorin (2009) mukaan myös perustuslain 123 §.
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oikeuden maksuttomaan perusopetukseen, jota voidaan pitää sivistyksellisten oikeuksien

kivijalkana.92 Siihen voidaan vedota tehokkaasti viranomaisissa ja tuomioistuimessa.93

Yksilöllisenä oikeutena turvattu säännös säädettiin, koska oikeuden haluttiin säilyvän

reaalisesti toteuttamiskelpoisena taloudellisista suhdannevaihteluista riippumatta.94

PL 16.2 §:n mukainen oikeus merkitsee yksilön kannalta elinikäisen koulutuksen periaatteen

tunnustamista. Oikeutta ei kuitenkaan ole turvattu subjektiivisena oikeutena, vaan sen

mukaan kuin lailla säädetään.95 Kukaan ei siten voi siihen suoraan tukeutumalla vaatia

etuuksia tai palveluita.96 Säädös ei sido lainsäätäjää voimassa oleviin järjestelyihin eikä

velvoita nykyisten opetuslaitosten ylläpitämiseen, mutta se asettaa velvollisuuden huolehtia,

että vähävaraisilla on tosiasiallinen mahdollisuus kouluttaa itseään. Säännös merkitsee

myös sitä, että jokaisen mahdollisuudet saada opetusta ja kehittää itseään tulisi toteutua

asuinpaikasta riippumatta.97 PL 16.3 § luo edellytykset kulttuurin kehitykselle. Tieteen

vapaudella tarkoitetaan muun muassa sen harjoittajan oikeutta valita tutkimusaiheensa ja

-menetelmänsä sekä oikeutta julkaista tutkimustuloksensa.98 PL 16.3 §:n on tulkittu

sisältävän myös ohjelmallisen ja julistuksellisen ulottuvuuden.99

Perusoikeudet eivät määrittele opetuksen sisältöä, vaan se tulee esiin lähinnä yleisen

yhteiskunnallisen arvopohjan kautta.100 Sivistyksellisten oikeuksien sanamuodossa on

tarkoituksella jätetty tilaa tulkinnalle, erilaisille olosuhteille ja yhteiskunnan muutokselle, ja

normin on tarkoitettu täsmentyvän sen tulkinta- ja soveltamisvaiheessa.101 Perusoikeus

maksuttomaan perusopetukseen konkretisoituu perusopetuslaissa ja perusopetuksen

opetussuunnitelman perusteissa (POPS 2014). Perustuslaki ei estä POL:n ja

perusopetusjärjestelmän muuttamista, mutta jokaisen oikeus maksuttomaan

perusopetukseen on säilytettävä. Velvoitteeseen kuuluu oppikirjojen ja muun oppimateriaalin

maksuttomuuden säilyttäminen.102 Myös perusopetuksen järjestämistavan väliaikainen

muuttaminen on perusoikeusuudistuksen mukaisesti väliaikaisesti mahdollista, jos sille on

yhteiskunnallisesta kehityksestä johtuva tarve.103

103 HE 218/2020 vp, s. 32.

102 Tuori 2009, kohta 12. Sivistykselliset oikeudet > Oikeus maksuttomaan perusopetukseen; HE
309/1993 vp, s. 64.

101 Lavapuro ym. 2016, s. 34.
100 Arajärvi 2006, s. 88.
99 Arajärvi 2006, s. 144; Mäkelä 2013, s. 231–232.
98 PeVL 2/2013 vp, s. 2.
97 HE 309/1993 vp, s. 64.
96 Lavapuro ym. 2016, s. 45.
95 HE 309/1993 vp, s. 64.
94 HE 309/1993 vp, s. 39.
93 Lavapuro ym. 2016, s. 13, 27.

92 Tuori 2009, kohta 12. Sivistykselliset oikeudet > Sivistyksellisten oikeuksien luonne; Tuori 2016, s.
44.
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Lakiehdotusten perustuslainmukaisuutta valvoo etenkin eduskunta, jossa se on

muodostunut perustuslakivaliokunnan (PeV) erityistehtäväksi. PL 74 §:ssä säädetään, että

perustuslakivaliokunnan tehtävänä on antaa lausuntonsa sen käsittelyyn tulevien

lakiehdotusten ja muiden asioiden perustuslainmukaisuudesta sekä suhteesta

kansainvälisiin ihmisoikeussopimuksiin. Veli-Pekka Viljasen mukaan valvonta painottuu

perusoikeusrajoitusten sallittavuuden arviointiin. Yhtä helppoa ei ole valvoa sitä, miten

perusoikeussäännösten lainsäätäjälle johtuvat positiiviset toimintavelvoitteet onnistutaan

täyttämään.104

2.3 Sivistykselliset oikeudet kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa

Ihmisoikeudet, joilla tarkoitetaan muodollisesti alueellisessa tai yleismaailmallisessa

kansainvälisoikeudellisessa sopimuksessa tunnustettuja erityisen tärkeitä oikeuksia, on

turvattu jokaiselle sopijavaltion oikeudenkäyttöpiirissä olevalle. Myös julistuksilla ja

suosituksilla on asemansa ihmisoikeussuojan perustana Suomessa, sillä ne voivat vaikuttaa

kansainvälisten sopimusten ja kotimaisen oikeuden tulkintaan.105 Ensisijaisena oikeuksien

suojajärjestelmänä kuuluisi kuitenkin olla kansallinen perusoikeusjärjestelmä.

Kansainvälisten ihmisoikeuksien tarkoitus on asettaa kotimaisen perusoikeussuojan

vähimmäistaso, mikä tulee ilmi muun muassa ihmisoikeuksien ja perusvapauksien

suojaamiseksi annetun yleissopimuksen eli Euroopan ihmisoikeussopimuksen (EIS; SopS

18–19/1990) 53 artiklasta: "Minkään tässä yleissopimuksessa ei pidä katsoa rajoittavan tai

loukkaavan korkean sopimuspuolen lainsäädännössä turvattuja tai jossain sen

allekirjoittamassa sopimuksessa tunnustettuja ihmisoikeuksia ja perusvapauksia." Se siis

kieltää sopimuksen käytön perusteena rajoittaa muuten turvattuja ihmisoikeuksia.106 EIS:n 1.

lisäpöytäkirjan 2 artiklassa määrätään, että keneltäkään ei saa kieltää oikeutta koulutukseen.

Se sisältää vakiintuneen tulkinnan mukaan oppivelvollisuuden, jonka on oltava maksutonta.

YK:n vuonna 1948 hyväksytty ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus kokosi

ensimmäistä kertaa yhteen keskeisimpiä oikeuksia, joita pidettiin universaaleina ja kaikille

kuuluvina. Sen 26. artiklassa määrätään oikeudesta opetukseen. Sen mukaan jokaisella on

oikeus saada opetusta, jonka on oltava ainakin alkeis- ja perusopetuksen osalta maksutonta.

Jo YK:n lapsen oikeuksien julistuksessa vuonna 1959 todetaan lasten oikeus maksuttomaan

ja pakolliseen koulutukseen. Vuonna 1989 hyväksytyn, luvussa 1.4 esitellyn YK:n lapsen

oikeuksien sopimuksen määräykset ovat tuoreimpia opetuksen sisältöä koskevien

106 Ojanen 2014, s. 944.
105 Ojanen 2003, s. 4–5.

104 Viljanen 2009, kohta 1. Perusoikeuksien merkitys lainsäädäntötyössä > Lainsäädäntövaiheen
perusoikeusvalvonta.

17



ihmisoikeusmääräysten joukossa.107 Siinä määrätään opetuksen järjestämisestä ja

asetetaan koulutukselle useita sivistyksellisiä, sosiaalisia ja moraalisia tavoitteita. LOS 28

artiklassa määrätään muun muassa oikeudesta opetukseen. 28(1) artiklan mukaan

Sopimusvaltiot tunnustavat jokaisen lapsen oikeuden saada opetusta, ja
toteuttaakseen tämän oikeuden asteittain ja yhtäläisesti kaikille ne erityisesti;
a) tekevät pakolliseksi perusasteen koulutuksen, jonka tulee olla maksutta kaikkien
saatavilla; – – e) ryhtyvät toimenpiteisiin koulunkäynnin säännöllisyyden
edistämiseksi ja koulunkäynnin keskeyttämisen vähentämiseksi.

LOS 29 artikla sisältää määräyksiä koulutuksen tavoitteista. Se korostaa yksilöllistä ja

subjektiivista oikeutta tietynlaiseen koulutukseen. Artikla osoittaa, että opetussuunnitelman

on oltava suoraan merkityksellinen lapsen sosiaaliselle, sivistykselliselle ja taloudelliselle

elinympäristölle sekä hänen nykyisille että tuleville tarpeilleen. Opetusmenetelmät tulisi myös

mukauttaa erilaisten oppilaiden erilaisiin tarpeisiin.108

Vuonna 1975 Suomen ratifioiman YK:n taloudellisia, sosiaalisia ja sivistyksellisiä (TSS)

oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 6/1976) 13(1) artiklassa taataan

jokaisen oikeus opetukseen. Opetuksen tavoitteena on ihmisen persoonallisuuden ja sen

arvon tajuamisen täydellinen kehittäminen, ja opetuksen on vahvistettava ihmisoikeuksien ja

perusvapauksien kunnioittamista. Opetuksen on tehtävä mahdolliseksi jokaiselle suorittaa

hyödyllinen panos vapaassa yhteiskunnassa, edistettävä ymmärtämystä, suvaitsevaisuutta

ja ystävyyttä kaikkien kansakuntien ja kaikkien rodullisten, etnisten tai uskonnollisten

ryhmien kesken. 13(2) artikla sisältää vaatimuksen pakollisesta ja maksuttomasta

perusopetuksesta. 15 artikla keskittyy tieteen, taiteen, sivistyksen ja kulttuuristen oikeuksien

turvaamiseen. Julkisella vallalla on velvollisuus tehdä aktiivisia, tosiasiallisia toimenpiteitä,

jotta TSS-oikeudet voivat toteutua tehokkaasti.109

YK:n yleissopimus vammaisten henkilöiden oikeuksista (CRPD; vammaisyleissopimus;

SopS 26/2016) korostaa valtioiden vastuuta varmistaa, että opetus on saavutettavissa

kaikille vammaisille ja että heidän yksilölliset tarpeensa otetaan huomioon opetusta

järjestettäessä. Eduskunnan oikeusasiamies on todennut, että vammaisyleissopimus, LOS

ja kansallinen yhdenvertaisuuslaki asettavat jokaiselle lapselle oikeuden käyttää

yhdenvertaisesti ja täysimääräisesti hänelle kuuluvia oikeuksia kohtuullisten mukautusten

kautta.110 LOK on yleiskommentissaan vaatinut, että LOS 23 artiklan 3 kohdan mukaiset

vammaisten lasten ja nuorten erityisoikeudet otetaan huomioon. Heille tulee tarjota apua sen

varmistamiseksi, että heillä on tehokas pääsy laadukkaaseen koulutukseen ja että he saavat

110 AOA 1.6.2020 (EOAK/3159/2021).
109 Ojanen 2003, s. 9; Arajärvi 2006, s. 52.
108 CRC General Comment No. 1 (2001): The Aims of Education, Art. 29(1).
107 Tuori 2009, kohta 12. Sivistykselliset oikeudet > Sivistykselliset ihmisoikeudet.
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tällaista koulutusta. Sopimusvaltioiden tulisi tunnustaa periaate, joka koskee vammaisten

lasten ja nuorten yhtäläisiä mahdollisuuksia perusasteen, toisen asteen ja korkea-asteen

koulutukseen mahdollisuuksien mukaan tavallisissa kouluissa.111

Uudistettu Euroopan sosiaalinen peruskirja (SopS 78–80/2002) antaa sopimuspuolille

määräyksen ryhtyä kaikkiin tarvittaviin toimiin järjestääkseen lapsille ja nuorille maksutonta

perusopetusta sekä rohkaistakseen heitä käymään säännöllisesti koulua (17 artiklan 2

kappale).112 EU-oikeudella ei ole välittömiä oikeusvaikutuksia jäsenvaltioiden kansallisiin

oikeusjärjestyksiin koulutuksen alalla.113 Euroopan unionista tehdyn sopimuksen (SEU)

165–166 artikloissa on yleisluontoisia määräyksiä muun muassa koulutuksesta ja

ammatillisesta koulutuksesta.114 EU:n perusoikeuskirjan115 14 artiklassa taas turvataan

oikeus koulutukseen ja maksuttomaan, oppivelvollisuuteen perustuvaan opetukseen. YK:n

peruskirjan116 mukaisesti valtioilla on velvollisuus edistää ihmisoikeuksien ja -vapauksien

yleismaailmallista kunnioittamista ja noudattamista. Tästä määrätään vastaavantyyppisesti

Euroopan neuvoston perussäännössä117 ja EU:n perusoikeuskirjassa.118

Ihmisoikeussopimusten kirjoittamistyylit, velvoittavuusasteet ja valvontajärjestelmät eroavat

toisistaan. Esimerkiksi kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva kansainvälinen

yleissopimus (KP-sopimus; 8/1976) ja EIS ovat tiukempia sekä sisältönsä että

valvontajärjestelmiensä puolesta kuin joustavammat TSS-sopimus ja Euroopan sosiaalinen

peruskirja. TSS- ja KP-sopimuksissa turvataan osittain myös samoja oikeuksia, kuten myös

EIS:ssä ja Euroopan sosiaalisessa peruskirjassa, jotka ovat Euroopan neuvoston

sopimuksia. YK onkin useasti todennut, että ihmisoikeudet ovat kokonaisuus ja että vapaan

ihmisen idea voi toteutua vain, jos sekä TSS- että KP-sopimusten oikeudet toteutuvat.119

2.4 Sivistyksellisten oikeuksien yhteys muihin perustuslaissa turvattuihin oikeuksiin

Sivistyksellisillä perusoikeuksilla on yhteyksiä myös muihin PL:n 2 luvussa säänneltyihin

perusoikeuksiin. Kun toteutetaan PL 16 §:n säätämiä toimeksiantoja, on huomioitava PL 17

119 Karapuu 2009, kohta 1. Perusoikeuksien käsite ja luokittelu > Perusoikeuksien luokittelu.
118 K 8/2021 vp, s. 176.
117 SopS 21/1989.
116 SopS 1/1956.
115 2010/C 83/02.

114 EUT:n oikeuskäytäntö on koskenut etenkin yhdenvertaista pääsyä oppilaitoksiin toisessa
jäsenvaltiossa sekä koulutuksen rahoituksen yhdenvertaista sääntelyä. Euroopan unionin
perusoikeusvirasto ja Euroopan neuvosto 2019, s. 142.

113 Tuori 2009, kohta 12. Sivistykselliset oikeudet > Sivistykselliset ihmisoikeudet > EU-oikeus.

112 Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitean mukaan myös sopimusvaltioiden alueella laittomasti
oleskelevilla lapsilla on oltava pääsy koulutukseen. Ks. Euroopan sosiaalisten oikeuksien komitea,
Médecins du Monde – International v. Ranska, kantelu nro 67/2011.

111 CRC General Comment No. 4 (2003): Adolescent health and development in the context of the
Convention on the Rights of the Child, kohta 19.
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§:n eri kieliryhmiä koskevat säännökset ja PL 6 §:n säännökset yhdenvertaisuudesta,

syrjinnän kiellosta ja lasten asemasta. Julkinen valta on PL 17 §:n mukaan velvoitettu

huolehtimaan maan suomen- ja ruotsinkielisen väestön sivistyksellisistä ja

yhteiskunnallisista tarpeista samanlaisten perusteiden mukaan, ja molemmilla väestöryhmillä

on siten oikeus koulutukseen omalla äidinkielellään. Myös saamelaisilla, romaneilla ja muilla

ryhmillä on oikeus ylläpitää omaa kieltään ja kulttuuriaan. PL 18 §:ssä taas säädetään

oikeudesta työllistävään koulutukseen, PL 11 §:ssä uskonnon ja omantunnon vapaudesta ja

PL 12 §:ssä sananvapaudesta, joka liittyy myös tieteen, taiteen ja opetuksen vapauteen.120

PL 22 §:n nojalla julkisella vallalla on vastuu perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien

toteutumisesta.121 Tähän yleiseen perustuslailliseen toimeksiantoon kuuluu myös

peruspalvelujen, kuten koulutuksen, saatavuuden turvaaminen. Perusoikeuksien käytännön

toteutumisen kannalta ei riitä, että julkinen valta pidättäytyy itse puuttumasta

perusoikeuksiin, vaan siltä edellytetään myös toimenpiteitä, kuten tosiasiallisten edellytysten

luomista niiden käyttämiselle. PL 22 §:llä pyritään siis perusoikeuksien aineelliseen

turvaamiseen muodollisen, menettelyvaatimuksiin liittyvän perusoikeusturvan ohessa.122

Julkinen valta voi toteuttaa yhdenvertaisen perusopetusoikeuden turvaamisvelvoitettaan

lähinnä lainsäädännöllä, taloudellisella panostuksella sekä käytännön toimilla perusoikeuden

toteutumisen edistämiseksi. PL 22 § velvoittaa valtion säätämään perusoikeuksien käyttöä

turvaavaa ja täsmentävää lainsäädäntöä sekä kunnat kohdentamaan taloudellisia

voimavaroja sellaiseen toimintaan, joka toteuttaa perusoikeuksia. Sekä valtio että kunnat

jakavat tältä osin taloudellisen turvaamisvelvoitteen.123

Sivistyksellisten oikeuksien toteuttaminen ja opetuksen järjestämisvastuu on tosiasiassa

suurelta osin kuntien ja kuntayhtymien tehtävä. POL 4 §:n mukaan kunnat ovat velvollisia

järjestämään alueellaan asuville oppivelvollisuusikäisille perusopetusta. Kunta voi järjestää

perusopetuksen itse tai yhdessä muiden kuntien kanssa, tai hankkia opetuspalvelut luvan

saaneilta rekisteröidyiltä yhteisöiltä, säätiöiltä tai valtiolta. Käytännössä suurin osa järjestää

silti itse kaiken perusopetuksen.124 Kuntien kohdalla on myös huomioitava, että niiden

hallinto on PL 121 §:n vahvistamana kunnan asukkaiden itsehallintoon perustuvaa.125 Valtio

on lisäksi PL 22 §:n säännöksen osoittama taho, joka vastaa ihmisoikeussopimusten

125 HE 309/1993 vp, s. 64; PeVM 25/1994 vp, s. 3; PeVL 9/2000 vp, s. 2.
124 Lavapuro ym. 2016, s. 9, 13, 28–29, 54.

123 Mäkelä 2013, s. 153. Ks. laki kunnan peruspalvelujen valtionosuudesta (1704/2009) ja laki opetus-
ja kulttuuritoimen rahoituksesta (1705/2009).

122 Lavapuro ym. 2016, s. 28. Ks. HE 309/1993 vp s. 75.

121 Kun perusoikeudet säädettiin, pyrittiin yleisesti vahvistamaan Suomea sitovien ihmisoikeuksien
asemaa Suomen oikeusjärjestelmässä. Siksi säännös koskee myös kansainvälisiä ihmisoikeuksia.
HE 309/1993 vp, s. 39.

120 Tuori 2009, kohta 12. Sivistykselliset oikeudet > Sivistykselliset oikeudet perusoikeuksien
kokonaisuudessa.
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rikkomisesta kansainvälisoikeudellisesti, myös kuntien osalta.126

Palveluiden, joiden avulla perusoikeuksia pyritään toteuttamaan, tulee PL 6 §:n

yhdenvertaisuusperiaatteen mukaan olla kaikkien saatavilla.127 Perusopetukseen

pääsemiseen ei voida asettaa rajoituksia, ja perusopetus on järjestettävä kaikille kunnassa

asuville. Kotikunnalla ei ole tässä merkitystä.128 Kuitenkin kunnat ovat hyvin erilaisia

esimerkiksi väestömäärältään, taloudellisilta resursseiltaan sekä maantieteelliseltä

sijainniltaan. Sivistyspalvelujen yhdenvertaiseen toteutumiseen ja kuntalaisten tosiasiallisiin

mahdollisuuksiin toteuttaa oikeuksiaan vaikuttaa vahvasti juuri kuntien erilaisuus ja etenkin

niiden erilainen kyky vastata taloudellisiin haasteisiin. Taloushaasteet voivat johtaa

palvelujen määrän vähentämiseen sekä niiden laadun heikkenemiseen, ja vaikeimmassa

tilanteessa ovat palvelut, joita ei ole riittävän täsmällisesti säännelty. Julkisen vallan tulee

paitsi järjestää riittävästi palveluja maantieteellisesti yhdenvertaisesti, myös huolehtia

yksilöiden yhdenvertaisuuden toteutumisesta palvelujen sisällä.129

2.5 Perusopetukseen liittyvä muu lainsäädäntö

Oppivelvollisuuslain (1214/2020) 2 §:n mukaan Suomessa vakinaisesti asuvat lapset ovat

oppivelvollisia. Oppivelvollisuus alkaa yleensä sinä vuonna, jona lapsi täyttää seitsemän

vuotta ja päättyy oppilaan täyttäessä 18 vuotta. Lain 1 §:n mukaan oppivelvollisuuden

tavoitteena on turvata kaikille elämässä ja yhteiskunnassa tarpeellinen perusosaaminen ja

sivistys sekä edistää yhdenvertaisia mahdollisuuksia kehittää itseään kykyjensä ja

tarpeidensa mukaisesti. Tavoitteena on myös nostaa koulutus- ja osaamistasoa, kaventaa

oppimisen eroja ja lisätä koulutuksellista yhdenvertaisuutta, tasa-arvoa ja lasten ja nuorten

hyvinvointia. Laki tuli voimaan 1.8.2021,130 jolloin oppivelvollisuusikä nostettiin ensimmäistä

kertaa 18 vuoteen. Muista Pohjoismaista Ruotsissa on kouluvelvollisuus, Norjassa

velvollisuus perusopintoihin ja Tanskassa vanhemmille kuuluva opettamisvelvollisuus.

Lopputulos kaikissa on kuitenkin sama.131

Perusopetuslain 2 §:n mukaan opetuksen tulee muun muassa edistää sivistystä ja

tasa-arvoisuutta yhteiskunnassa sekä oppilaiden edellytyksiä osallistua koulutukseen ja

muutoin kehittää itseään elämänsä aikana. Tavoitteena on turvata riittävä yhdenvertaisuus

koulutuksessa koko maan alueella. POL 26.1 §:n mukaan oppivelvollisen on osallistuttava

lain mukaisesti järjestettyyn perusopetukseen tai saatava muulla tavalla perusopetuksen

131 Arajärvi 2006, s. 63, 66–67.
130 Hakeutumisvelvollisuutta toiselle asteelle koskevat säännökset tulivat voimaan jo 1.1.2021.
129 Lavapuro ym. 2016, s. 15; Mäkelä 2013, s. 159.
128 Lavapuro ym. 2016, s. 55–56.
127 OKA 30.1.2012 (OKV/6/50/2011).
126 Lavapuro ym. 2016, s. 29.
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oppimäärää vastaavat tiedot, ja 26.2 §:n mukaan oppivelvollisen huoltajan on huolehdittava

siitä, että oppivelvollisuus tulee suoritettua. Kaiken kaikkiaan koulutointa koskeva sääntely

sisältää etenkin arvomaailmaa, kuten koulutuksen päämäärää, ja koulutuksen järjestämisen

edellytyksiä, kuten toiminnan sisältöä, organisointia sekä rahoitusta, koskevia säännöksiä.132

Oppilaan keskeisin oikeus on POL 30.1 §:n mukainen oikeus opetukseen: opetukseen

osallistuvalla on työpäivinä oikeus saada opetussuunnitelman mukaista opetusta,

oppilaanohjausta sekä riittävää oppimisen ja koulunkäynnin tukea heti tarpeen ilmetessä.

Velvoite huolehtia oppimisen tuesta ja erityisistä opetusjärjestelyistä tarkoittaa

perusopetuslain mukaan, että tarvitsijoille on tarjottava mahdollisuus saada tukiopetusta

(POL 16 §), osa-aikaista erityisopetusta (16 §), tehostettua tukea (16a §), erityistä tukea (17

§), sairaalaopetusta (4a §), valmistavaa opetusta (5 §) tai joustavaa perusopetusta (5 §).

Perusopetus sisältää myös muita elementtejä, kuten opetuksen maksuttomuuden (POL 31.1

§), maksuttoman aterian tarjoamisen (31.2 §) sekä turvallisesta opiskeluympäristöstä

huolehtimisen (29 §). Maksuton koulukuljetus ja majoitus (POL 32–33 §) on tarjottava, jos

perusopetuksen tosiasiallinen saavutettavuus edellyttää sitä. Kouluterveydenhuollon

järjestämisvelvollisuus kuuluu myös velvoitteeseen. Kaikilla kunnilla on

yhdenvertaisuusperiaatteen vuoksi yhtäläinen velvollisuus turvata mainitut oikeudet.133

Perusopetuksen sisällölliset tavoitteet konkretisoituvat Opetushallituksen laatimissa

opetussuunnitelman perusteissa. Siitä ne tarkentuvat usein edelleen koulukohtaisissa

opetussuunnitelmissa, joissa on myös kaikille kunnan kouluille yhteinen kuntakohtainen osio.

Perusopetuksen oletetaan siten sekä huomioivan kunkin koulun toimintaympäristön tarpeet

että takaavan kaikkialla Suomessa olevan yhdenvertaisesti tarjolla opetussuunnitelman

valtakunnallisissa perusteissa määritellyn ydinaineksen opetusta. Opetus voi kuitenkin olla

hyvin monimuotoista oppilaan yksilölliset lähtökohdat ja alueen erityispiirteet huomioiden,

kun se pysyy annettujen raamien sisällä. Opettajalla on Suomessa perinteisesti vahva

autonomia opetuksen sisältöön liittyvissä kysymyksissä, ja hän voi tehdä pedagogisesti

tarkoituksenmukaisina pitämiään valintoja. Suomalaiseen perusopetukseen kuuluu etenkin

oppilaiden yksilöllisen kehityksen tukeminen, eikä joidenkin maiden mallin mukainen

standardoiduin kokein kontrolloitava oppimistulosten saavuttaminen. Annettavan

perusopetuksen määrä on silti säännelty valtakunnan tasolla täsmällisesti. Oppimäärään

kuuluvista kaikille opetettavista yhteisistä aineista säädetään POL 11 §:ssä. Opetukseen

käytettävän tuntimäärän jakamisesta eri oppiaineiden kesken taas päätetään

133 HE 86/2020 vp, s. 26; Lavapuro ym. 2016, s. 44–45.
132 Arajärvi 2006, s. 71 ja viittaamansa Tomasevski 2003, s. 60–63.
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valtioneuvoston asetuksella. Se osoittaa vain yhteisten oppiaineiden ja valinnaisaineiden

vähimmäistuntimäärät, joten tuntimäärät voivat vaihdella kuntien ja koulujen kesken.134

POL 6 §:ssä säädetään velvollisuudesta ottaa koulupaikkaa määrättäessä huomioon

koulumatkojen turvallisuus ja pituus. Apulaisoikeuskansleri on todennut, että POL 6 §:ssä "ei

säädetä ehdottomasta velvollisuudesta järjestää perusopetus fyysisesti tietyssä tilassa

kaikissa tilanteissa, vaan säännöksen tarkoituksena on ohjata koulupaikan määräytymistä".

Sitä ei hänen mukaansa voida tulkita myöskään ehdottomaksi velvoitteeksi järjestää opetus

6 §:n 2 momentin mukaisesti määrätyssä koulutilassa yhdessä POL 28.1 §:n kanssa, jos

opetus voidaan järjestää toisessa 6 §:n mukaiset vaatimukset täyttävässä paikassa.135

2.6 Sivistyksellinen yhdenvertaisuus

2.6.1 Yhdenvertaisuus ja syrjimättömyys opetuksen alalla lainsäädännössä

Keskeiset perusoikeusjärjestelmän säännökset yhdenvertaisuudesta ja tasa-arvosta on

tunnustettu kansainvälisessä ihmisoikeussääntelyssä, jossa yhdenvertaisuus ja syrjinnän

kielto sisältyvät jo ihmisoikeus- tai perusoikeuskäsitteeseen ajatuksena ihmisten yhtäläisistä

oikeuksista alkuperään tai sukupuoleen katsomatta. EIS 14 artikla ja 12. lisäpöytäkirja sekä

monet YK:n yleissopimukset, kuten KP-sopimuksen 26 artikla, sisältävät oikeuden

yhdenvertaiseen kohteluun ja kieltävät syrjinnän. Myös EU:n oikeuteen vakiintunut

yhdenvertaisuusperiaate on vahvistettu EU:n perusoikeuskirjan 20 artiklassa, ja sen 21

artiklaan sisältyy syrjinnän kielto.136

Vuoden 1995 perusoikeusuudistuksen myötä yhdenvertainen oikeus sivistykseen on noussut

keskeiseksi. Se muodostuu PL 6 §:n yhdenvertaisuusoikeuden, PL 16 §:n sivistyksellisten

oikeuksien ja PL 17 §:n kielellisten ja kulttuuristen oikeuksien kokonaisuudesta.

Yhdenvertaisuuden sisällöllisiä osa-alueita ovat koulutuksen yhteydessä ainakin

maantieteellinen, kielellinen ja taloudellinen yhdenvertaisuus, annettavan sivistyksen

sisällöllinen yhdenvertaisuus ja erityisiä tarpeita oppimisessaan omaavien

yhdenvertaisuus.137 Yksilöiden yhdenvertainen oikeus perusopetukseen on turvattava

absoluuttisena, eikä perusopetukseen pääsemiselle voida asettaa rajoituksia sen perus- ja

ihmisoikeudellisista vaatimuksista johtuen.138

138 Lavapuro ym. 2016, s. 56; Arajärvi 2006, s. 101.
137 Mäkelä 2015, s. 149–151.
136 Ojanen – Scheinin 2011, kohta 12. Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto > Johdanto.
135 AOK 1.6.2020 (OKV/279/10/2020).

134 Lavapuro ym. 2016, s. 59–60. EOA on todennut, että pedagogisesta ulottuvuudestaan huolimatta
valinnaisaineiden tarjontaa ja vähimmäistuntimäärän ylittävän opetuksen antamista koskevat ratkaisut
tekevät lopulta kunnalliset luottamushenkilöt. Ks. EOA 12.6.2015 (285/4/14).
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PL 6.1 §:n mukaan ihmiset ovat yhdenvertaisia lain edessä. 6 § sisältää myös syrjintäkiellon

(2 momentti), säännöksen lasten kohtelemisesta tasa-arvoisesti yksilöinä ja heidän

oikeudestaan vaikuttaa itseään koskeviin asioihin kehityksensä mukaisesti (3 momentti) ja

säännöksen sukupuolten tasa-arvosta (4 momentti). Yhdenvertaisuutta on jäsennetty

etenkin muodollisen ja tosiasiallisen yhdenvertaisuuden käsittein. Muodollisen

yhdenvertaisuuden mukaisesti samanlaisia tapauksia tulee kohdella samalla tavoin.139 Se on

yhdenvertaisuuden lähtökohta, ja monet oikeudet ja etuudet on tarkoitettu jokaiselle

määrätyt ehdot täyttävälle tai subjektiivisen oikeuden tapauksessa jokaiselle.

Yhdenvertaisuuden on siten toteuduttava perusopetukseen oikeutettujen ryhmän sisällä.

Tosiasiallinen tasa-arvo taas tunnistaa yhteiskunnassa esiintyvän eriarvoisuuden ja viittaa

yhdenvertaisuuden sisällölliseen puoleen: ihmisten kohtelussa on huomioitava ihmisten

väliset erot, jotta eriarvoisuuden poistaminen edistyisi.140 Eriarvoisuus voi johtua

lainsäädännöstä, muista julkisen vallan toimista tai esimerkiksi yksityisistä toimijoista.

Tosiasiallisen eriarvoisuuden poistamiseksi voidaan joutua joskus poikkeamaan

muodollisesta yhdenvertaisuudesta, mutta hyväksyttävä tarkoitusperä ja

suhteellisuusperiaate huomioiden. Positiivisella erityiskohtelulla tarkoitetaan "tiettyjen

ryhmien asemaa ja olosuhteita parantavia toimia, jotka tähtäävät tosiasiallisen tasa-arvon

turvaamiseen eivätkä muodostu asteeltaan toisia syrjiviksi". Joskus positiivinen erityiskohtelu

on julkisen vallan velvollisuuskin PL 6.4 §:n tai PL 22 §:n yleisen perusoikeuksien

turvaamisvelvoitteen perusteella.141 PL 6.3 §:n tavoitteena on, että lapsia kohdellaan sekä

aikuisväestöön nähden tasa-arvoisina, periaatteessa yhtäläiset perusoikeudet omaavina

ihmisinä että keskenään yhdenvertaisesti. Lapsia tulee kohdella yksilöinä, mutta

vajaavaltaisina ja aikuisväestöä heikompana ryhmänä he tarvitsevat erityistä suojelua ja

huolenpitoa. Positiivinen erityiskohtelu voidaan siten kohdistaa tasa-arvosyistä lapsiin.142

Ihmisoikeusvaltuuskunnan suositusten mukaan eräitä lapsi- ja nuorisoryhmiä kohtaan on

covid-19-aikana toteutettava positiivista erityiskohtelua tosiasiallisen yhdenvertaisuuden

saavuttamiseksi, ja kouluissa keskeistä on riittävä oppimisen ja hyvinvoinnin tuki.143

PL 16.2 §:n edellyttämä jokaisen yhtäläinen mahdollisuus kouluttautua ja kehittää itseään

viittaa tosiasialliseen eikä pelkästään perinteiseen muodolliseen yhdenvertaisuuteen.

Säännöksessä vaaditaan jo sanamuodossa, että varattomuus ei saa estää mahdollisuutta

143 Ihmisoikeuskeskus 3/2020, s. 20.
142 HE 309/1993 vp, s. 42–45.

141 Ojanen – Scheinin 2011, kohta 12. Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto > Johdanto; HE 309/1993
vp, s. 42–45.

140 Anttila 2013, s. 45; Ojanen – Scheinin 2011, kohta 12. Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto >
Johdanto.

139 HE 309/1993 vp, s. 42; Kosonen – Mäntylä 2020, s. 25; Ojanen – Scheinin 2011, kohta 12.
Yhdenvertaisuus ja syrjinnän kielto > Johdanto.
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kouluttautua tai muuten kehittää itseään.144 Perustuslakivaliokunta on todennut, että se

koskee myös tarpeellisia koulukuljetuksia ja riittävää ravintoa. PL 16.2 §:n muotoilusta ei

ilmene koulutuksen saatavuuden alueellinen elementti. 16.2 §:n turvaamisvelvoitteen osalta

PeV on kuitenkin lausunut, että varattomuuden lisäksi asuinpaikkaan liittyvät syyt eivät saa

muodostua tosiasiallisiksi esteiksi yksilön mahdollisuuksille saada opetusta ja kehittää

itseään, ja se on tähdentänyt palvelujen riittävyyden tärkeyttä.145

YVL 8 §:n mukaan ketään ei saa syrjiä iän, alkuperän, kansalaisuuden, kielen, uskonnon,

vakaumuksen, mielipiteen, poliittisen toiminnan, ammattiyhdistystoiminnan, perhesuhteiden,

terveydentilan, vammaisuuden, seksuaalisen suuntautumisen tai muun henkilöön liittyvän

syyn perusteella. Syrjintä on kielletty riippumatta siitä, perustuuko se henkilöä itseään vai

jotakuta toista koskevaan tosiseikkaan tai oletukseen. Syrjinnän käsite pitää sisällään

välittömän ja välillisen syrjinnän, häirinnän, kohtuullisten muutosten epäämisen sekä ohjeen

tai käskyn syrjiä. Välittömällä syrjinnällä tarkoitetaan YVL 9 §:n mukaan, että toista

kohdellaan epäsuotuisammin kuin toista vertailukelpoisessa tilanteessa. Välillistä syrjintää

on YVL 13 §:n mukaan esimerkiksi tilanne, jossa näennäisesti yhdenvertainen sääntö,

peruste tai käytäntö saattaa jonkun muita epäedullisempaan asemaan henkilöön liittyvän

syyn perusteella, paitsi jos säännöllä, perusteella tai käytännöllä on hyväksyttävä tavoite ja

sen saavuttamiseksi käytetään asianmukaisia ja tarpeellisia keinoja.

Yhdenvertaisuuslaissa on nykyään huomioitu Suomen ratifioima vammaisyleissopimus.

Sopimuksen 2 artiklan mukaan syrjintä vammaisuuden perusteella tarkoittaa

vammaisuuteen perustuvaa erottelua, syrjäyttämistä tai rajoittamista, jonka tarkoituksena tai

vaikutuksena on heikentää tai mitätöidä kaikkien ihmisoikeuksien ja perusvapauksien

tunnustamista, nauttimista tai käyttämistä yhdenvertaisesti muiden kanssa. Invalidiliitto on

ottanut kantaa poikkeusoloihin todeten, että vammaisten ihmisten erityistarpeet on

muistettava, kun annetaan ohjeita viruksen torjumiseksi, ja toimintaesteisten ihmisten oikeus

kohtuullisiin mukautuksiin on huomioitava. Se on muistuttanut, kuinka

vammaisyleissopimuksen 11 artikla edellyttää valtiolta toimia varmistaa vammaisten ihmisten

suojelu ja turvallisuus vaaratilanteissa ja humanitaarisessa hätätilassa.146

Yhdenvertaisuuden käsite kattaa koulumaailmassa yksilöiden yhdenvertaisuuden

monipuolisesti, jolloin kysymyksessä voi olla esimerkiksi erilaisista kulttuurisista taustoista

tulevien, eri kieliryhmiin kuuluvien tai erityisiä tarpeita omaavien lasten yhdenvertainen

146 Invalidiliiton internet-sivut, kohta Ajankohtaista > vammaisten ihmisoikeuksista huolehdittava
poikkeusoloissakin.

145 PeVM 25/1994 vp, s. 9. Ks. myös SiVL 2/1994 vp, s. 2–3.

144 Tuori 2009, kohta 12. Sivistykselliset oikeudet > Oikeus muuhun kuin perusopetukseen sekä
itsensä kehittämiseen.
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kohtelu, mutta myös eri maantieteellisellä alueella asuvien yhdenvertainen kohtelu.

Maantieteellisen yhdenvertaisuuden saavuttamisessa haaste ovat aiemmin olleet

syrjäkuntien asukkaat, joiden pitkät etäisyydet etenkin Itä- ja Pohjois-Suomen harvaan

asutuilla alueilla vaikuttavat perusopetuksen toteuttamiseen. Opetuksen järjestämispaikkoja

ja koulujen oppilaaksiottoalueiden kokoa koskeva sääntely purettiin 1990-luvulla, joten

kunnilla on harkintavaraa opetuksen järjestämispaikoissa. Kunnalla ei ole velvoitetta sijoittaa

yhtäkään koulua alueelleen, jos se päättää järjestää oppilaiden perusopetuksen toisen

kunnan alueen peruskoulussa. POL edellyttää kuitenkin maksuttoman koululaiskuljetuksen

tai majoituksen ja täysihoidon järjestämistä tarvittaessa. POL 6 §:ssä säädetään lisäksi

lähtökohdat kouluverkon kehittämiselle ja lähikoulun osoittamiselle. Kunnan tulee järjestää

perusopetus siten, että oppilaiden matkat ovat asutuksen, koulujen ja muiden

opetuspaikkojen sijainti huomioiden mahdollisimman turvallisia ja lyhyitä.147

Lapsiasiavaltuutettu on kritisoinut 1990-luvulta alkanutta kouluverkoston harvenemista. Se

heikentää oppilaiden mahdollisuuksia osallistua opetukseen, ja pitkät koulumatkat ovat

haitaksi lasten sosiaalisille suhteille, vapaa-ajan harrastuksille ja terveydelle. Opetusta tulisi

järjestää kaikilla asteilla kohtuullisesti saavutettavien lähimatkojen päässä.148

UNESCO:n149 yleissopimuksessa syrjinnän vastustamiseksi opetuksen alalla (SopS

59/1971) määrätään muun muassa tasa-arvoisesta oikeudesta opetukseen. Sopimuksessa

edellytetään esimerkiksi toimenpiteitä alkeisopetuksen tekemiseksi ilmaiseksi ja pakolliseksi,

toisen asteen opetuksen tekemiseksi yleisesti saavutettavaksi ja mahdolliseksi ja

laadukkaan opetuksen antamiseksi yhtäläisesti kaikille (4 art.).150 Sopimuksessa on

yksityiskohtaiset määräykset opetuksen alalla kielletystä syrjinnästä sekä vähemmistöjen

asemasta. Syrjintää on etenkin mahdollisuus riistää kaikenlainen opetus, rajoittaa opetus

ala-asteeseen, perustaa tai ylläpitää eri opetusjärjestelmiä tai -laitoksia joillekin ihmisille tai

ihmisryhmille tai saattaa jokin ihminen tai ihmisryhmä olosuhteisiin, jotka eivät ole

ihmisarvon mukaisia. Syrjintää ei ole 2 artiklan mukaan eri järjestelmät eri sukupuolta oleville

oppilaille, jos ne tarjoavat yhtäläiset mahdollisuudet saada opetusta ja vastaavat muutoinkin

laadultaan toisiaan; kielellisesti tai uskonnollisesti eriytyvät opetusjärjestelmät, jos ne

tarjoavat vanhempien tai holhoojien toivomuksia vastaavaa opetusta ja jos niiden välillä on

valinnanmahdollisuus ja ne vastaavat viranomaisten antamia määräyksiä; sekä yksityisten

oppilaitosten perustaminen ja ylläpitäminen. 3 artiklan mukaisesti sopimusvaltioiden tulee

ryhtyä toimenpiteisiin poistaakseen kaikki syrjintää opetuksen alalla sisältävät lain

määräykset ja hallinnolliset ohjeet sekä lopettaakseen kaiken hallintomenettelyn, joka

150 Tuori 2009, kohta 12. Sivistykselliset oikeudet > Sivistykselliset ihmisoikeudet.
149 UNESCO on YK:n itsenäinen kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö.
148 LAV:n vuosikirja 2020, s. 41.
147 Lavapuro ym. 2016, s. 57–58.
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sisältää tällaista syrjintää ja kieltää julkisia viranomaisia kohtelemasta kansalaisia eri tavoin.

2.6.2 YK:n määrittelemät sivistyksellisen yhdenvertaisuuden ulottuvuudet

YK:n TSS-komitea on todennut 13. yleiskommentissaan, kuinka sivistyspalveluita

järjestettäessä on kiinnitettävä huomio neljän A:n mukaiseen (available, accessible,

acceptable ja adaptable) koulutukseen, eli 1) koulutuksen saatavillaoloon, 2) koulutukseen

pääsyyn eli saavutettavuuteen, 3) koulutuksen laadulliseen hyväksyttävyyteen sekä 4)

koulutuksen yhteiskunnan tarpeiden mukaisuuteen ja mukautuvuuteen.151 Saatavillaolo

tarkoittaa, että sivistyspalveluita on olemassa riittävästi. Koulutuksen saavutettavuus viittaa

ensinnäkin fyysiseen saavutettavuuteen eli siihen, että koulutukseen pääsy on kohtuullisen

matkan takana ja että rakennusten esteettömyydestä on huolehdittu. Se tarkoittaa toiseksi

myös taloudellista saavutettavuutta: koulutuksesta ei tule periä sellaisia maksuja, jotka

sulkevat ihmisryhmiä niiden ulkopuolelle. Kolmanneksi se viittaa yhdenvertaiseen

koulutuspalvelujen saavutettavuuteen.152 Saavutettavuutta koskevien rajoitusten on oltava

ennakoitavissa, niillä on oltava oikeutettu tavoite ja niiden on oltava perusteltuja ja

syrjimättömiä.153 Koulutuspalveluiden laadukkuutta voidaan toteuttaa muun muassa riittävän

koulutuksen saaneella, pätevällä henkilöstöllä. Laatuun kuuluu myös koulutuksen saajien

kulttuurisen taustan huomioon ottaminen, kuten uskonnollisen vakaumuksen huomioiminen.

Sivistyspalveluiden yhteiskunnan tarpeiden mukaisuus merkitsee sitä, että niiden on

kyettävä mukautumaan yhteiskunnan tarpeisiin erilaisina aikoina ja huomioimaan

yhteiskunnan moniarvoisuus. Se ilmenee myös siten, ettei sivistyspalveluja tarvitse järjestää

alueellisesti eriytyneessä yhteiskunnassa täysin samoin tavoin.154 Mukautettavuus taas

edellyttää myös vammaisille lapsille tarkoitettuja erityistoimenpiteitä ja vähemmistöön

kuuluvien lasten mahdollisuutta oppia ja saada opetusta omalla kielellään.155

13. yleiskommentin mukaan TSS-sopimuksen 13 artiklaa loukataan, jos julkisella

talouspolitiikalla tuotetaan laadullisesti olennaisesti poikkeavia koulutuspalveluita eri puolilla

maata asuville ihmisille. Kansallisen perusoikeusjärjestelmän tasolla se liittyy PL 16 §:n koko

soveltamisalaan. TSS-komitean mukaan valtioiden tulee tarkkailla koulutuspalveluiden

toteutumiseen eri tavoin liittyvien eriarvoisuutta tuottavien mekanismien kehittymistä ja

ryhtyä toimiin kaikenlaisen tosiasiallisen eriarvoisuuden poistamiseksi. Toimiin kuuluu

esimerkiksi varojen käyttäminen eriarvoisuutta vähentämään pyrkivillä tavoilla.156

156 CESCR General Comment No. 13 (1999): The Right to Education (Art. 13); Lavapuro ym. 2016, s.
50–51. Tuore esimerkki eriarvoisuuden torjuntaan liittyvästä tutkimuksesta on Bernelius & Huilla 2021.

155 Euroopan unionin perusoikeusvirasto ja Euroopan neuvosto 2016, s. 141.
154 Lavapuro ym. 2016, s. 50–51.
153 Euroopan unionin perusoikeusvirasto ja Euroopan neuvosto 2016, s. 141.
152 Lavapuro ym. 2016, s. 50–51.
151 CESCR General Comment No. 13 (1999): The Right to Education (Art. 13).
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3 POIKKEUSOLOJEN LAINSÄÄDÄNTÖ JA PERUSOPETUSOIKEUDEN
TOTEUTUMINEN KEVÄÄN 2020 POIKKEUSOLOJEN AIKANA

3.1 Yleistä

"The right to education is most at risk during emergencies but it is also the exact time when it

is needed the most." 157

Poikkeusolojen sääntely on paitsi ajankohtainen, myös yleisemminkin

valtiosääntöoikeudellisesti merkittävä aihe. Se on perustuslaillisen järjestyksen kulmakiviä, ja

kuten on kahden pandemiavuoden aikana huomattu, demokraattisessa yhteiskunnassa

kriisiaikojen ratkaisujen tulisi olla kestävällä pohjalla. Historiallisista syistä esimerkiksi

Euroopan valtioissa on hyvin erilaisia tapoja säännellä siitä, miten toimitaan valtiota

uhkaavassa kriisitilassa. Suomessa poikkeusolojen toimivaltuuksien käyttöönotosta ja niiden

käytöstä säännellään perustuslain 23 §:ssä, Suomea velvoittavissa

ihmisoikeussopimuksissa, puolustustilalaissa (1083/1991) ja valmiuslaissa (1552/2011;

ValmL). Poikkeusolosääntelykokonaisuus sisältää määrittelyjä siitä, mikä muodostaa

kriisitilan, kuka ja missä menettelyssä päättää sen olemassaolosta, minkälaisiin toimiin

kriisitilanteessa voidaan ryhtyä ja keiden julkisen vallan toimijoiden päätöksillä. Se on myös

erittäin jännitteinen kokonaisuus.158

Kansallisilla poikkeusoloilla tarkoitetaan vastaavaa kuin kansainvälisten

ihmisoikeussopimusten "yleisen hätätilan" käsitteellä.159 Sekä kansallisesti että

kansainvälisesti hätätila-artiklat ovat yleensä painottuneet sotiin ja muihin aseellisiin

konflikteihin varautumiseen. Hätätilakäsitteen sisältöä ovat määritelleet myös

kansainvälisten valvontaelinten kannanotot ja tulkintakäytännöt. Ennen pandemiaa aseelliset

konfliktit ovat olleet keskeisellä sijalla erityisesti KP-sopimuksen tulkintakäytännössä.

Euroopan ihmisoikeussopimuksen ratkaisukäytäntöä on vähemmän, mutta siinäkin on

painottunut laaja aseellinen terroritoiminta tai sisällissotiin liittyvät tilanteet.160 Nyt

covid-19-pandemia on laittanut poikkeus- ja hätätilasäännökset uuden eteen, kun niitä on

tarvittu ympäri maailmaa nopeasti edenneen pandemian edessä.

UNESCO:n mukaan valtioilla on velvollisuus turvata oikeus koulutukseen kaikkina aikoina,

myös kriisiaikana. Koulutuksen tulisi silloinkin olla neljän A:n mukaista: available, accessible,

acceptable ja adaptable, eli saatavilla, saavutettavissa, laadullisesti hyväksyttävää ja

mukautuvaa.161 Hätätilankin aikana oikeuden koulutukseen tulisi toteutua, jotta epätasa-arvo

161 Nämä sivistyksellisen yhdenvertaisuuden ulottuvuudet on esitelty tarkemmin luvussa 2.6.2.
160 HE 60/2010 vp, s. 23.
159 HE 309/1993 vp, s. 75.
158 Heikkonen ym. 2018, s. 8–9, 15; ks. myös HE 3/2008 vp.
157 Education Cannot Wait:n internet-sivut.
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ja koulun keskeyttämiset eivät lisääntyisi. Opetuksen ja oikeuden koulutukseen voi hätätilan

aikana kuitenkin toteuttaa etäopetuksena eri keinoin. Mikä ratkaisuksi valikoituukin, sen tulisi

UNESCO:n mukaan mukautua kunkin yhteiskunnan tarpeisiin, se ei saisi lisätä koululaisten

taakkaa, eivätkä etenkään haavoittuvimmassa asemassa olevat saisi joutua kärsimään

siitä.162 Neljän A:n mukainen koulutus edellyttää tiivistä yhteistyötä oppilaitosten, opettajien,

perheiden ja yhteisöjen välillä, jotta oppilaiden ja heidän perheidensä tarpeet ymmärretään.

Se on YK:n ihmisoikeusneuvoston erityisraportoijan mukaan ristiriidassa tiettyjen

autoritaaristen ja ylhäältä alas suuntautuvien asenteiden kanssa, jotka vahvistuvat

kriisiaikoina, kuten ympäri maailmaa on ilmennyt esimerkkejä.163

3.2 Toimivallan jakautuminen opetuksen alalla covid-19-pandemian aikana

Pandemian kaltainen vakava uhka koskettaa kansalaisia, yrityksiä ja viranomaisia laajasti ja

monesta näkökulmasta.164 Suomessa koronapandemiaa on pyritty torjumaan tartuntatautilain

nojalla ensisijaisesti paikallisin ja alueellisin toimin. TTL 6 §:n mukaan valtion viranomaisten

ja asiantuntijalaitosten sekä kuntien ja kuntayhtymien on järjestelmällisesti torjuttava

tartuntatauteja sekä varauduttava terveydenhuollon häiriötilanteisiin. Niiden on ryhdyttävä

välittömiin toimiin saatuaan tiedon torjuntatoimia edellyttävän tartuntataudin esiintymisestä

tai sellaisen vaarasta toimialueellaan. Koska kunnat ja kuntayhtymät vastaavat koulutus- ja

kulttuuripalveluista, on niillä velvollisuus varautua siihen, että ne voivat hoitaa tehtävänsä

mahdollisimman hyvin myös poikkeusoloissa. TTL 7 §:ssä säädetään valtakunnallisesta

torjuntatyöstä: 7.1 §:n mukaan tartuntatautien torjunnan yleinen suunnittelu, ohjaus ja

valvonta kuuluvat sosiaali- ja terveysministeriölle. THL on kansallinen asiantuntijalaitos, joka

tukee STM:ää ja aluehallintovirastoa (7.2 §). TTL 8 §:ssä säädetään torjuntatyöstä

aluetasolla, TTL 9 §:ssä kunnassa.

Pandemian vaikutukset ovat kohdistuneet myös useamman ministeriön hallinnonalaan.165

Opetus- ja kulttuuriministeriön toiminta-alue on sivistys, johon kuuluvat koulutus, kulttuuri,

tiede, nuoriso, liikunta ja kirkollisasiat.166 Opetus- ja kulttuuriministeriö on valmistellut aloilla

tarvittavat säädökset valtioneuvoston linjausten ja päätösten mukaan. Ministeriön tehtävänä

on ollut myös kerätä tilannetietoa ja seurata koronan vaikutuksia koulutukseen ja

koulutuspalveluja käyttäviin ihmisiin. Se on tukenut koronakriisistä selviämistä myös

avustuksin.167 Hakalehdon ja Rautiaisen mukaan kevään 2020 poikkeusolojen julistamisen

167 Opetus- ja kulttuuriministeriön internet-sivut, kohta Valmiusasiat > Koronaepidemiatoimet ja
varautuminen toimialalla.

166 HE 245/2020 vp, s. 20.
165 Jukka ym. 2021, s. 2.
164 Jukka ym. 2021, s. 2.

163 Human Rights Council: Right to education: impact of the Covid-19 crisis on the right to education;
concerns, challenges and opportunities (2020), kohta 15.

162 UNESCO 2021, s. 15–20, 25.
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jälkeen käydystä keskustelusta syntyi vaikutelma, että "etenkin opetus- ja kulttuuriministeriö

olisi katsonut sillä olevan laajempi toimivalta opetuksen järjestäjien toiminnan velvoittavaan

ohjaamiseen kuin sillä tosiasiassa onkaan". Heidän mukaansa opetusministeri käytti

"velvoittaa"-sanaa yhteyksissä, joissa ei voinut olla kyse ainakaan oikeudellisesta

velvoittavuudesta.168 Ylimmät laillisuusvalvojat ovat korostaneet pandemian aikana, kun

rajoitustoimenpiteet ovat aiheuttaneet epäselvyyksiä, kuinka "ministeriön tai muunkaan

viranomaistahon antama yksityiskohtainenkaan toimintaohje ei ole luonteeltaan

oikeudellisesti velvoittava siten, että se antaisi oikeuden perusoikeuksien rajoittamiseen".169

Opetushallituksen tehtävä on koronapandemian aikana ollut neuvoa ja tuottaa

tukimateriaalia opetuksen ja koulutuksen järjestäjille sekä kouluille ja oppilaitoksille

koronatilanteen aiheuttamiin poikkeusjärjestelyihin.170

Koulutuksen järjestämisestä pandemia-aikana tehdyssä kansainvälisessä tutkimuksessa on

tarkasteltu, miten ja millä hallinnon tasolla kussakin tutkimuksessa mukana olleessa

valtiossa on tehty päätöksiä liittyen seuraaviin kahdeksaan strategiseen toimenpiteeseen:

koulujen avaaminen ja sulkeminen, aikataulujen sopeuttaminen, opetuksen resurssit

koulujen sulkemisen aikana, lisätuki oppilaille koulujen jälleen avauduttua, opettajien

työskentelyvaatimukset, opettajien palkat, hygieniatoimet koulujen avauduttua ja kouluille

annettavan rahoituksen muutokset. Vain kaksi prosenttia tutkimukseen osallistuneista

valtioista salli yksinomaisen päätöksenteon paikallisella tasolla joissakin mainituissa

toimenpiteissä. Suomi kuuluu tähän kahteen prosenttiin. Suomessa paikallisella tasolla eli

aluehallintovirastoissa ja kunnissa päätettiin yksinomaisesti koulujen sulkemisen aikaisista

resursseista, opettajien työskentelyvaatimuksista ja koulujen avautumiseen liittyvistä

hygieniatoimenpiteistä.171 Aluehallintovirastoilla on ollut toimivalta sulkea koulut ja

oppilaitokset sekä määrätä kokoontumisiin liittyvistä rajoituksista. TTL 58.1 §:ssä säädetään:

Kun laajaa tartunnan vaaraa aiheuttava yleisvaarallinen tai yleisvaaralliseksi
perustellusti epäilty tartuntatauti on todettu tai sen esiintyminen on perustellusti
odotettavissa, kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaava toimielin voi päättää
toimialueellaan – – oppilaitosten sulkemisesta – –. Edellytyksenä on lisäksi, että
toimenpide on välttämätön yleisvaarallisen tai yleisvaaralliseksi perustellusti epäillyn
tartuntataudin leviämisen estämiseksi. Aluehallintovirasto voi tehdä alueellaan
vastaavat päätökset silloin, kun ne ovat tarpeen usean kunnan alueella.

Mari-Pauliina Vainikaisen mukaan kevään 2020 tutkimusten perusteella Suomessa oli syytä

pohtia, missä määrin poikkeusolojärjestelyihin tarvittaisiin tiukempaa valtakunnallista

171 UNESCO, UNICEF, the World Bank & OECD 2021, s. 42.

170 Opetus- ja kulttuuriministeriön internet-sivut, kohta Valmiusasiat > Koronaepidemiatoimet ja
varautuminen toimialalla.

169 K 8/2021 vp, s. 204.
168 Hakalehto & Rautiainen 8.5.2020.
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ohjausta ja missä asioissa riittää paikallinen sopiminen.172 Suvianna Hakalehto ja Pauli

Rautiainen puolestaan vaativat oikeudellisesti "melko huteralla pohjalla" olevan keskitetyn

ohjauksen hillitsemistä ja enemmän autonomiaa kunnille, kouluille ja opettajille.

Kansainvälisesti vertailtuna Suomessa on jätetty kunnille, kouluille ja opettajille harvinaisen

paljon liikkumatilaa järjestää opetus, joka on covid-19-pandemian aikana ollut jännitteisessä

suhteessa valtioneuvostotason ohjaukseen. Hakalehdon ja Rautiaisen mukaan tuo

autonomia on huomioitava, eikä perusopetuksen lainsäädännön henkeen myöskään sovi,

että opetusministeriö, Opetushallitus tai aluehallintovirastot alkavat ohjata velvoittavasti

kuntia, kouluja ja opettajia opetuksen järjestämiseen liittyvissä käytännön kysymyksissä. Ne

voivat ohjata ja suosittaa, mutta oikeudellisessa velvoittamisessa niiden liikkumatila on

melko kapea. Keskus- ja aluehallinnon viranomaiset voivat muuten syyllistyä toimivaltansa

ylityksiin. Perusopetuksen toteuttamisen tapaa koskevien päätösten tulisi heidän mukaansa

pohjautua pedagogiseen, kontekstuaaliseen asiantuntijaharkintaan, jossa koulut ja opettajat

ovat keskeisessä asemassa.173 OKA on huomauttanut, ettei ministeriö voi myöskään

määrätä alaistaan virastoa siinä, miten yksittäinen hallintoasia tulisi ratkaista.174 OKA:n

mukaan yleisvaarallisen tartuntataudin torjunnassa tärkeää on yhteistyö ja selkeä

viranomaistoiminta kuntaa laajemmalla alueella, mutta alueellisen toiminnan rakenteet ja

organisaatiot ovat Suomessa hajanaiset. Nykyinen hallinnon rakenne ei turvaa riittävästi

terveellisen ympäristön varmistamista, eikä sen pirstaleisuuden paikkaamiseen riitä nykyinen

hallintolain 10 §:n mukainen hyvän hallinnon periaatteisiin kuuluva viranomaisyhteistyö.

Viranomaisten yhteistyössä on OKA:n mukaan vaarana, että valmistelun tai päätöksenteon

vastuut jäävät hämäriksi tai epäselviksi. Pandemian aikana on ilmennyt, kuinka myöskään

yleisölle ei ole aina selvää, mikä on kunkin viranomaisen rooli ja toimivalta.175

Oikeuskanslerille kanneltiin keväällä 2020, kun koulu oli lähettänyt koulun oppilaille viestin,

jonka mukaan hiihtolomaviikon aikana koronaepidemia-alueella oleskelleiden oppilaiden

tulee olla seuraava viikko etäopetuksessa. Kantelu käsitteli toimivaltaa, jota koululla ei

kantelijan mielestä ollut. Kantelijan mukaan koulu oli menettelyllään rajoittanut oppilaan

oikeutta osallistua perusopetukseen hänelle osoitetussa koulussa. Apulaisoikeuskanslerin

päätöksessä todetaan, että koulun lähettämistä Wilma-viesteistä on voinut saada

virheellisen käsityksen, jonka mukaan kysymys olisi koulun antamasta määräyksestä jäädä

etäopetukseen eikä suosituksista. Päätöksen mukaan viestit eivät olleet hallintolain

(434/2003) 9 §:n 1 momentin mukaisia.176 Suositusten ja määräysten välisissä eroissa on

176 AOK 1.6.2020 (OKV/279/10/2020).
175 K 17/2021, s. 19–20;  ks. OKA 21.9.2020 (OKV/1726/10/2020).
174 Ks. OKA 21.9.2020 (OKV/1726/10/2020).
173 Hakalehto & Rautiainen 8.5.2020.
172 VNK 1/2020, s. 31–32.

31



vaikuttanut olleen pandemian aikana epäselvyyksiä laajemminkin. Valtuus tehdä päätös

yleisvaaralliseen tartuntatautiin sairastuneen tai sairastuneeksi epäillyn henkilön

poissaolosta oppilaitoksesta on TTL 57.1 § mukaan yksiselitteisesti virkasuhteisella

tartuntataudeista vastaavalla lääkärillä.177 Jos koulussa oppilaalla tai opiskelijalla todetaan

tartunta, jäljitetään myös altistuneet ja heidät asetetaan TTL:n nojalla karanteeniin.

Tartunnan saaneen tulee olla pois koulusta tartuntatautilääkärin ohjeistuksen mukaan.178

3.3 PL 23 §: perusoikeudet poikkeusoloissa

Perusoikeusuudistuksen yhteydessä perusoikeuksista poikkeusoloissa säädetty pykälä

siirrettiin muuttamattomana vuonna 2000 voimaan tulleeseen uuteen perustuslakiin.179

Vuonna 2012 tuli voimaan perustuslain muutos (1112/2011), jossa myös PL 23 §:ää

uudistettiin. Nykyisen 23 §:n säännökset ovat osaksi huomattavan erilaisia kuin sitä

edeltävän pykälän.180 PL 23 § 1–2 momentin mukaan:

Perusoikeuksista voidaan säätää lailla tai laissa erityisestä syystä säädetyn ja
soveltamisalaltaan täsmällisesti rajatun valtuuden nojalla annettavalla
valtioneuvoston asetuksella sellaisia tilapäisiä poikkeuksia, jotka ovat
välttämättömiä Suomeen kohdistuvan aseellisen hyökkäyksen samoin kuin muiden
kansakuntaa vakavasti uhkaavien, laissa säädettyjen poikkeusolojen aikana ja jotka
ovat Suomen kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden mukaisia. Lailla on kuitenkin
säädettävä tilapäisten poikkeusten perusteet.

Tilapäisiä poikkeuksia koskevat valtioneuvoston asetukset on saatettava viipymättä
eduskunnan käsiteltäviksi. Eduskunta voi päättää asetusten voimassaolosta.

Muutos pykälään tehtiin, koska haluttiin muun muassa yksinkertaistaa poikkeusolojen

määrittelyä ja väljentää poikkeusolosääntelyn lailla säätämisen vaatimusta, mutta turvata

kuitenkin eduskunnan lainsäädäntövalta.181 Tarkoituksena oli myös mahdollistaa

poikkeusololainsäädännön yhteydessä asian luonteen vaatima, hieman muuta

lainsäädäntöä laajempi lainsäätäjän delegointitoimivalta.182 Lisäksi haluttiin lähentää

perustuslain poikkeusolomääritelmää ihmisoikeussopimusten määräysten kanssa, joihin

PL:n poikkeusolomääritelmä muutenkin kiinnittyi. KP-sopimuksen ja EIS:n kaltaisten

ihmisoikeussopimusten yleisen hätätilan käsitteen määritelmät, jotka vastaavat kansallisia

poikkeusoloja, voivat sisältää aseellisten konfliktien lisäksi muunkinlaisia

182 PeVM 9/2010 vp, s. 11; PeVL 14/2020 vp.
181 HE 60/2010 vp, s. 22–23.
180 Tuomas Ojasen asiantuntijalausunto 17.3.2020.
179 HE 1/1998 vp, s. 8.
178 THL & OKM 5.8.2021.

177 Ibid. TTL 57.1 §:n mukaan "jos yleisvaarallisen tartuntataudin leviämistä ei voida estää muilla
toimenpiteillä, virkasuhteinen kunnan tartuntataudeista vastaava lääkäri voi tehdä päätöksen tautiin
sairastuneen tai sairastuneeksi perustellusti epäillyn henkilön työstä, päivähoitopaikasta tai
oppilaitoksesta poissaolosta yhtäjaksoisesti yhteensä enintään kahden kuukauden ajaksi".
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poikkeusolotilanteita, jos ne uhkaavat kansakunnan elämää tai olemassaoloa. Sopimuksissa

tarkoitettu hätätila ulottuu myös kansakunnan elämää uhkaaviin luonnonmullistuksiin,

pandemioihin tai suuronnettomuuksiin.183 Nykyinen PL 23 § siis vastaa hätätilalta edellytettyä

kansainvälisten sopimusten ja niiden valvontaelinten käytännön edellyttämää tasoa.184

PL 23 § antaa mahdollisuuden laissa säädetyn valtuuden nojalla säätää tilapäisiä

poikkeuksia myös valtioneuvoston asetuksella. Esitöissä todetaan, että asetustasoinen

sääntely on rajatumpi vaihtoehto, koska siltä vaaditaan erityistä syytä ja täsmällistä

soveltamisalaa.185 Painavat perustelut vaativana erityisenä syynä voi PeV:n mukaan tulla

kyseeseen ainoastaan välttämättömien toimivaltuuksien poikkeuksellisen vaikea

ennakoitavuus.186 Asetuksenantovaltuuden täsmällisyysvaatimus taas voidaan täyttää

esimerkiksi kohdistamalla sääntely tiettyyn rajattuun toimintaan tai rajaamalla soveltamisala

henkilöllisesti, asiallisesti tai alueellisesti. Asetuksenantovallan delegointia valtioneuvostolle

puolsivat esitöiden mukaan sääntelyn kohde, poikkeusoloja koskevan sääntelyn luonne

periaatteellisesti tärkeänä sekä asian yhteiskunnallinen merkittävyys.187

PL 23 §:n perusteella voidaan siis säätää tavallisella lailla normaalioloja pitemmälle

meneviä, välttämättömiä poikkeuksia keskeisiin perusoikeuksiin, kuten yhdenvertaisuuteen,

liikkumisvapauteen, sananvapauteen ja omaisuuden suojaan. Pandemian aikana PeV on

kuitenkin korostanut normaaliolojen lainsäädännön ja perusoikeuksiin mahdollisimman

vähän puuttuvien toimivaltuuksien ensisijaisuutta sekä PL 23 §:n soveltamisen

poikkeuksellisuutta.188 Valiokunnan mukaan poikkeusoloissakaan lainsäädäntömuutosten ei

tulisi olla PL 23 §:n poikkeuksia perusoikeuksista vaan ensi sijassa perusoikeuksien yleiset

ja tarvittaessa kunkin perusoikeuden erityiset rajoitusedellytykset täyttäviä rajoituksia.189 PL

23 §:n käyttöönotto vaatii erityistä tarkkuutta,190 eikä se Viljasen mukaan ole avoin

valtakirjakaan.191 Esimerkiksi keväällä 2020 perustuslakivaliokunta asetti melko tiukkoja

kriteerejä sen käytölle ravintolarajoitusten yhteydessä muun muassa keston suhteen.192 23

§:ään perustuvien perusoikeuspoikkeuksien tilapäisyyttä on muutenkin korostettu. Esitöissä

ei ole arvioitu mahdollisten ajanjaksojen pituutta, mutta PeV on todennut, että

perusoikeuspoikkeuksen tilapäisyyden tarkasteluun ei riitä vain muodollinen kriteeri siitä, että

192 Ks. PeVL 14/2020 vp.
191 Ilta-Sanomat 27.2.2021.
190 MTV uutiset 26.3.2020.
189 Ks. PeVL 7/2020 vp.
188 Ks. mm. PeVL 14/2020 vp ja PeVL 7/2020 vp.
187 HE 60/2010 vp, s. 36–37.
186 PeVM 9/2010 vp, s. 10.
185 HE 60/2010 vp, s. 36–37.
184 PeVM 9/2010 vp.

183 HE 60/2010 vp, s. 22–23, 28, 36. Ks. esim. CCPR General Comment No. 29 (2001), States of
Emergence (Article 4), kohta 3 ja 5.
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laki on voimassa määräaikaisesti, vaan tilapäisyyttä on arvioitava myös asialliselta kannalta.

Perusoikeuspoikkeusten väliaikaisuutta turvaa se, että viranomaisten säännönmukaiset

toimivaltuudet ovat ensisijaisia, ja valmiuslain osalta sitä turvaavat säännökset

toimivaltuuksien soveltamisen päättymisestä.193

3.4 Ihmisoikeussopimusten määräykset ihmisoikeuksista poikkeamiseen hätätilassa

Myös poikkeustilassa sääntelyn on siis täytettävä paitsi perustuslain myös kansainvälisten

ihmisoikeussopimusten asettamat reunaehdot. Tämä kansainvälisyysperiaate tulee ilmi sekä

PL 23 §:stä että valmiuslaista. Myös PL 22 § edellyttää kansainvälisten

ihmisoikeusvelvoitteiden huomioimista: sen mukaan julkisen vallan on turvattava

perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.194 Normaalioloissakin

ihmisoikeussopimukset sallivat joitakin ihmisoikeuksia rajoitettavan niiden omat

rajoitusedellytykset huomioiden. Lisäksi eräät ihmisoikeussopimukset hyväksyvät

normaaliolojen rajoituksia pitemmälle menevät poikkeamiset osasta oikeuksia, jos

kansakunnan elämää uhkaa virallisesti julistettu hätätila.195 PL 23 §:n tavoin ne

mahdollistavat kriisitilanteissa normaalioloihin verrattuna selvästi pidemmälle menevät

viranomaistoimivaltuudet ja perus- ja ihmisoikeuksiin puuttumiset.196 On kuitenkin ehdottomia

perus- ja ihmisoikeuksia, joista valtiot eivät saa poiketa edes kansakunnan olemassaoloa

uhkaavassa yleisessä hätätilassa. Niitä ovat muun muassa oikeus elämään, kidutuksen

sekä julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun kielto ja taannehtivan rikoslain kielto.197

Esimerkiksi KP-sopimuksen noudattamista valvova ihmisoikeuskomitea on

yleiskommentissaan todennut, että sopimuksen 6 artiklan turvaama ihmisten synnynnäinen

oikeus elämään ja sen suojaaminen lailla on ylin oikeus, josta poikkeaminen ei ole sallittua

edes KP-sopimuksen 4 artiklan mukaisessa hätätilassa. 6 artiklan oikeutta ei myöskään tule

tulkita kapeasti tai rajata sitä tulkinnoissa vain yhteen näkökulmaan.198

KP-sopimuksen 4(1) artiklassa määrätään hätätilasta seuraavasti:

Yleisen hätätilan aikana, joka uhkaa kansakunnan olemassaoloa ja joka on
virallisesti sellaiseksi julistettu, sopimusvaltiot voivat ryhtyä toimenpiteisiin, jotka
merkitsevät poikkeamista niille tämän yleissopimuksen mukaan kuuluvista
velvoituksista siinä laajuudessa kuin tilanne välttämättä vaatii, edellyttäen, että
tällaiset toimenpiteet eivät ole ristiriidassa valtion muiden kansainvälisen oikeuden
mukaisten velvoitusten kanssa eivätkä merkitse pelkästään rotuun, ihonväriin,

198 Human Rights Committee, General Comment No. 6 (1982): The Right to Life (Art. 6), kohta 1.
197 Lavapuro 2020, s. 1264; Ihmisoikeuskeskus: Johdatus perus- ja ihmisoikeuksiin.
196 Lavapuro 2020, s. 1264.
195 Scheinin 6.4.2020.
194 Tuomas Ojasen asiantuntijalausunto 17.3.2020.
193 VNK 1.3.2021, s. 2–3; ks. PeVL 14/2020 vp.
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sukupuoleen, kieleen, uskontoon tai yhteiskunnalliseen syntyperään perustuvaa
syrjintää.

Ihmisoikeuskomitea on covid-19-pandemiaan liittyneessä lausunnossaan todennut, ettei

sopimusosapuolten tulisi poiketa KP-sopimuksen oikeuksista, jos ne voivat saavuttaa

kansanterveydelliset tai muut yhteiskuntapoliittiset tavoitteensa turvautumalla sopimuksen

määräysten mukaisiin mahdollisuuksiin rajoittaa tiettyjä oikeuksia, kuten 12 artiklaa

(liikkumisvapaus), 19 artiklaa (sanan- ja mielipiteen vapaus) tai 21 artiklaa (oikeus

kokoontua rauhanomaisesti), tai jos ne voivat asettaa kohtuullisia rajoituksia tiettyihin

oikeuksiin kuten 9 artiklaan (oikeus henkilökohtaiseen vapauteen) ja 17 artiklaan

(yksityisyyden suoja) määräysten mukaisesti. Mahdollisten poikkeusten tulee olla ajallisesti,

alueellisesti ja aineellisesti rajattuja. Komitea huomauttaa, etteivät osapuolet voi käyttää

hätätila-artiklaa tai sopimuksesta poikkeavia toimenpiteitä, jotka ovat syrjiviä tai niitä sitovan

kansainvälisen oikeuden vastaisia – siihen sisältyen myös muut ihmisoikeussopimukset,

joissa poikkeaminen ei ole sallittua.199

EIS 15 artiklassa määrätään sopimusvelvoitteista poikkeamisesta hätätilan aikana. Se

perustuu KP-sopimuksen vastaavaan artiklaan, ja määräykset ovat rakenteeltaan

samantapaisia.200 EIS 15 artiklan mukaan

1. Sodan tai muun yleisen hätätilan aikana, joka uhkaa kansakunnan elämää,
korkeat sopimuspuolet voivat ryhtyä toimiin, jotka merkitsevät poikkeamista niiden
tämän yleissopimuksen mukaisista velvoitteista, siinä laajuudessa kuin tilanne
välttämättä vaatii edellyttäen kuitenkin, etteivät tällaiset toimet ole ristiriidassa
valtion muiden kansainvälisen oikeuden mukaisten velvoitteiden kanssa.
2. Tämän määräyksen nojalla ei voida poiketa 2 artiklasta, paitsi silloin kun on
kysymys laillisista sotatoimista johtuvista kuolemantapauksista, eikä 3, 4 (1
kappale) ja 7 artiklasta.
3. Korkean sopimuspuolen, joka käyttää hyväkseen oikeutta poiketa
yleissopimuksesta, tulee pitää Euroopan neuvoston pääsihteeri täysin tietoisena
toimistaan ja niihin johtaneista syistä sekä ilmoittaa hänelle, milloin näistä toimista
on luovuttu ja yleissopimuksen kaikkia määräyksiä jälleen noudatetaan.

Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on huhtikuussa 2021 julkaissut ohjeen EIS 15 artiklan

tulkinnasta. Hätätilaksi on sen mukaan määriteltävä "an exceptional situation of crisis or

emergency which affects the whole population and constitutes a threat to the organised life

of the community of which the State is composed".201 Hätätilan tulee olla välittömästi

uhkaava. Kriisi, joka kohdistuu vain osaan valtiosta, voi myös olla määriteltävissä

201 ECHR: Guide on Article 15 of the European Convention of Human Rights, kohta 8. Ks. Lawless v.
Ireland (no. 3), 1961, § 28.

200 ECHR: Guide on Article 15 of the European Convention of Human Rights, kohta 2.

199 CCPR: Statement on derogations from the Covenant in connection with the COVID-19 pandemic
(24 April 2020).
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kansakunnan elämää uhkaavaksi.202 Kriisin tai vaaran tulee olla niin poikkeuksellinen, että

normaalit ihmisoikeussopimuksen sallimat rajoitukset ovat riittämättömiä kansakunnan

turvallisuuden, terveyden tai järjestyksen ylläpitämiseksi.203 Kun määritellään, onko valtio

mennyt pidemmälle kuin mitä hätätilanne olisi vaatinut, tuomioistuin ottaa huomioon niiden

oikeuksien luonteen, joihin poikkeaminen vaikuttaa, poikkeamiseen johtaneet olosuhteet ja

hätätilan keston.204 Silloin arvioitavaksi tulee muun muassa, olisiko normaali lainsäädäntö

ollut riittävää vaaran uhatessa;205 olivatko toimenpiteet aito vastatoimi hätätilaan;206 ja

käytettiinkö toimenpiteitä siihen tarkoitukseen, johon sopimus on ne tarkoittanut207.208

Toisaalta Euroopan komission mukaan valtion tulee itse arvioida, ovatko käytetyt keinot

luonteeltaan ja laajuudeltaan sopivat suhteessa EIS:ssa sallittuihin poikkeuksiin.209 Valtioiden

mahdollisuus tehdä niin on tärkeä piirre järjestelmässä, jotta sopimusta ja sen

valvontakoneistoa sovellettaisiin keskeytyksettä, myös kriisiaikoina.210 Myös Viljasen mukaan

EIT:n käytännössä on ainakin vielä 1990-luvulle saakka jätetty kansallisille viranomaisille

laaja harkintamarginaali sen arvioimiseksi, milloin kyseessä on sopimuksen tarkoittama

hätätila ja mihin toimiin on sen vuoksi välttämätöntä ryhtyä.211

Monesta ihmisoikeussopimuksesta puuttuvat KP-sopimuksen ja EIS:n kaltaiset

hätätila-artiklat. Poikkeusoloissakin voimassa ovat YK:n vammaisyleissopimus ja lapsen

oikeuksien sopimus, joissa ei ole hätätilaan liittyvää poikkeusta. Lapsen oikeuksien komitea

on painottanut, että LOS:n yleissäännöksistä ei voida poiketa hätätilassakaan. Esimerkiksi

lapsia aseellisissa konflikteissa käsitelleessä lausunnossaan komitea on todennut, ettei

mikään LOS:n artikloista 2, 3 tai 4 salli poikkeamista edes sota- tai hätätilassa.212 LOS:iin

ovat liittyneet lähes kaikki maailman maat, joten se koskee lähes koko maailmaa. Huhtikuun

2020 lausunnossaan LOK kuitenkin tunnistaa kansainvälisen ihmisoikeuslainsäädännön

tarpeen rajoittaa joitakin ihmisoikeuksia kriisitilanteissa, jotta kansanterveyttä voitaisiin

suojella. Tällaisten rajoitusten tulee kuitenkin olla välttämättömiä, sopusuhtaisia ja minimissä

pidettyjä. Rajoitusten tulee heijastaa lapsen edun ensisijaisuuden periaatetta myös 28

212 CRC Report on the second session (September/October 1992): Children in armed conflicts, kohta
67; UNICEF 2007, s. 40.

211 Viljanen 1996, s. 810.
210 Committee of Ministers: Reply to PACE recommendation 2125 (2018), kohta 2.
209 Council of Europe 7.4.2020: SG Inf(2020)11, s. 2.
208 ECHR: Guide on Article 15 of the European Convention of Human Rights, kohdat 9, 21–22.
207 Ks. EIT Lawless v. Ireland (no. 3), 1961, § 38.

206 Ks. EIT Brannigan and McBride v. the United Kingdom, 1993, § 51; Alparslan Altan v. Turkey,
2019, § 118.

205 Ks. EIT Lawless v. Ireland (no. 3), 1961, § 36; EIT Ireland v. the United Kingdom, 1978, § 212.

204 Ks. EIT Brannigan and McBride v. the United Kingdom, 1993, § 43; EIT A. and Others v. the United
Kingdom [GC], 2009, § 173.

203 Ks. EIT Denmark, Norway, Sweden and the Netherlands v. Greece (the “Greek case”),
Commission report, 1969, § 153.

202 Ks. poikkeukset Pohjois-Irlannin suhteen tapauksessa EIT Ireland v. the United Kingdom, 1978, §
205, ja Kaakkois-Turkin suhteen tapauksessa EIT Aksoy v. Turkey, 1996, § 70.
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artiklan mukaisen oikeuden koulutukseen ollessa kyseessä.213

Myöskään TSS-sopimus ei sisällä säännöstä mahdollisista poikkeuksista. Siksi

yleissopimuksen sopimusvaltiot ovat kriisienkin aikana sitoutuneet varmistamaan oikeuden

koulutukseen (13 artikla), joka on myös kirjattu ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen

julistukseen (26 artikla). Jos koulujen ja oppilaitosten sulkemiset tai osittaiset sulkemis- ja

avaamistoimenpiteet rajoittavat yleissopimuksen oikeuksia, niiden tulee noudattaa

yleissopimuksen 4 artiklassa ja julistuksen 29 artiklassa asetettuja ehtoja mahdollisista

rajoituksista.214 TSS-komitea on painottanut, että tällaisten toimenpiteiden on oltava

välttämättömiä covid-19:n aiheuttaman kansanterveyskriisin torjumiseksi sekä kohtuullisia ja

oikeasuhteisia. Sopimusvaltioiden pandemian torjumiseksi hyväksymiä hätätoimenpiteitä ja

valtuuksia ei pidä käyttää väärin, ja niiden käyttö on lopetettava heti, kun ne eivät enää ole

tarpeen kansanterveyden suojelemiseksi. Pandemiaan liittyvien toimien tulee myös perustua

parhaaseen saatavilla olevaan tieteelliseen näyttöön kansanterveyden suojelemiseksi.215

Euroopan sosiaalisen peruskirjan 30 artiklassa määrätään poikkeuksista sodan tai yleisen

hätätilan aikana. Se oikeuttaa poikkeamaan peruskirjan mukaisista velvoitteista sodan tai

muun yleisen, kansakunnan elämää uhkaavan hätätilan aikana siinä laajuudessa, kuin

tilanne sitä välttämättä vaatii. Peruskirjan oikeuksista poikkeamisesta tulee ilmoittaa

Euroopan neuvoston pääsihteerille.

3.5 Valmiuslain sisältö sekä sen nojalla annetut opetukseen liittyvät asetukset

3.5.1 Valmiuslain sisältö

Valmiuslainsäädännön muodostavat yhdessä puolustustilalaki (1083/1991) ja valmiuslaki.

Puolustustilalaki on voimassa valmiuslain ohessa puolustustilan eli sodan aikana, ja sen

määräykset ohittavat valmiuslain. Nykyinen valmiuslaki ja sen samanniminen edeltäjä

(1080/1991) on säädetty, jotta aiemmin useisiin eri lakeihin hajautetut

poikkeusolosäännökset saatiin koottua yhteen.216 Valmiuslaissa säädetään viranomaisten

toimivaltuuksista poikkeusolojen aikana sekä varautumisesta poikkeusoloihin.217

Maaliskuussa 2020 valmiuslaki otettiin covid-19-pandemian leviämisen estämiseksi käyttöön

ja Suomessa alkoivat kolme kuukautta kestäneet poikkeusolot. Lain käyttöönottopäivää

kutsuttiin muun muassa yhdeksi valtiosääntöhistoriamme keskeisimmistä päivistä.218 Sotien

218 Uusi Suomi 17.3.2020.
217 Tieteen termipankki, kohta Valmiuslainsäädäntö.
216 Wikipedia, kohta Valmiuslaki.
215 CESCR: E/C.12/2020/1 (17 April 2020), kohta 10–11.

214 Human Rights Council: Right to education: impact of the Covid-19 crisis on the right to education;
concerns, challenges and opportunities (2020), kohta 9–10.

213 CRC:n lausunto 8.4.2020, kohta 1.
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jälkeen poikkeusolot on julistettu tätä ennen vain kerran, öljykriisin aikana 1970-luvulla.219

Kevään 2020 poikkeusoloaikana valmiuslain toimivaltuudet koskivat laajasti myös

koulutuksen ja opetuksen kenttää: varhaiskasvatusta, perusopetusta, lukioita, ammatillisia

oppilaitoksia, korkeakouluja ja vapaata sivistystyötä.220 Uudestaan poikkeusolot olivat

voimassa keväällä 2021.

Nykyinen valmiuslaki on säädetty poikkeuslakina perustuslain säätämisjärjestyksessä, ja sen

käyttöönottaminen vaatii poikkeustilaa. ValmL 3 §:ssä määritellään poikkeusolot, joiden

arvioinnin perustana on voimassaoleva PL 23 §.221 Poikkeustilalla tarkoitetaan 3 § 5 kohdan

mukaan myös vaikutuksiltaan erityisen vakavaa suuronnettomuutta vastaavaa hyvin laajalle

levinnyttä vaarallista tartuntatautia. Suuri osa valmiuslaista ei kuitenkaan kosketa

kulkutautien aiheuttamaa poikkeustilaa.222 OKA:n mukaan valmiuslain heikkous on erityisesti

juuri vakavan pandemian tarpeita varten valmistellun sääntelyn puute.223

Poikkeusolojen toteaminen ja valmiuslain käyttöönotto ovat järeitä toimenpiteitä. Silloin

vallanjako muuttuu, ja monen normaalioloissa lailla säädettävän asian päättäminen siirtyy

valtioneuvoston asetuksenantovallan ja viranomaispäätöksenteon piiriin.224 Etukäteen

harkittua lainsäädäntövallan delegointia OKA on pitänyt etuna, kun kriisitilanteessa ei ole

aikaa laajaan lainvalmisteluun.225 Oikeuskanslerin tekemä ennakkotarkastus tulee

poikkeusoloissa myös tärkeäksi, ja hänellä on suurin vastuu esimerkiksi perus- ja

ihmisoikeuskontrollista eräissä kysymyksissä perustuslakivaliokunnan sijaan.226 OKA:n

mukaan valmiuslain vahvuus puolestaan on sen oikeusvaltiollinen kontrollijärjestelmä, jossa

PeV:lla on merkittävä rooli.227 Valmiuslaki on kuitenkin siihen tehtyjen muutostenkin jälkeen

perustuslain kanssa ristiriidassa, sillä sen soveltamisala on PL:n poikkeusolomääritelmää

laajempi ja sen sääntely pohjautuu lainsäädäntövallan delegointiin, mikä ei sovi perustuslain

kanssa yhteen.228 Tuomas Ojanen toteaa voimassaolevan valmiuslain sisältävän useita

asetuksenantovaltuuksia, jotka ovat ongelmallisessa suhteessa perustuslain sisältämän lailla

säätämisen vaatimuksen kanssa. Niitä ei myöskään ole tyhjentävästi arvioitu esitöissä.

Hänen mukaansa asetuksenantovaltuuksia tulee arvioida tilapäisinä

228 HE 60/2010 vp, s. 22. Ks. PeVL 1/2000 vp ja PeVL 57/2002 vp.
227 K 17/2021 vp, s. 17.
226 Scheinin & Rautiainen 18.3.2020b. PL 108 §:ssä säädetään tarkemmin oikeuskanslerin tehtävistä.
225 K 17/2021 vp, s. 17.
224 Scheinin & Rautiainen 18.3.2020b. PL 108 §:ssä säädetään tarkemmin oikeuskanslerin tehtävistä.
223 K 8/2020 vp, s. 17.

222 HS 12.3.2020. Esimerkiksi kulutushyödykkeitä tai sähkönkulutusta valtio voisi rajoittaa vain, jos
Suomeen hyökättäisiin tai sitä uhkaisi hyökkäys tai jos talouselämän perusteisiin kohdistuisi sellainen
uhka, että se vaarantaa yhteiskunnan välttämättömät toiminnot.

221 Tuomas Ojasen asiantuntijalausunto 17.3.2020.
220 OKM:n internet-sivut. Kohta Valmiusasiat > Koronaepidemiatoimet ja varautuminen toimialalla.

219 Valtioneuvoston julkaisuja 2021:31, s. 33. Sen mukaan öljykriisin ajan poikkeusolot olivat voimassa
20.12.1973–31.5.1974.
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perusoikeuspoikkeuksina eikä perusoikeuksien rajoituksina.229 OKA on huomauttanut, että

valmiuslain sallimat asetuksenantovaltuudet ovat osaksi väljiä.230

Valmiuslain tarkoituksena on 1 §:n mukaan "poikkeusoloissa suojata väestöä sekä turvata

sen toimeentulo ja maan talouselämä, ylläpitää oikeusjärjestystä, perusoikeuksia ja

ihmisoikeuksia sekä turvata valtakunnan alueellinen koskemattomuus ja itsenäisyys".

Oikeustieteilijät ovat muistuttaneet 1 §:n merkityksestä: valmiuslain mukaisten

toimivaltuuksien käyttöönotto ei tarkoita, että perustuslain perusoikeussäännökset tai

kansainväliset ihmisoikeusvelvoitteet kytkettäisiin pois, vaan sen sijaan juuri perus- ja

ihmisoikeuskysymyksiin tulee silloin kiinnittää huomio.231 Kriisiolosuhteissa on entistä

tärkeämpää ottaa vakavasti oikeusvaltio, perusoikeudet ja päätöksenteon

kansanvaltaisuus.232 ValmL 5.1 §:n mukaan valmiuslakia sovellettaessa on noudatettava

Suomea sitovia kansainvälisiä velvoitteita ja kansainvälisen oikeuden yleisesti tunnustettuja

sääntöjä. ValmL 5.2 §:ssä säädetään lain II osan soveltamisen aloittamisesta ja

päättymisestä ilmoittamisesta. Valmiuslain järjestelmässä Suomea velvoittavista

ihmisoikeussopimuksista voidaan poiketa vain luonteeltaan sotilaallisissa kriisityypeissä (3

§:n 1–2 kohta), jolloin on myös tehtävä 5.2 §:n mukaiset ilmoitukset YK:lle ja Euroopan

neuvostolle. ValmL 3 §:n 5 kohdan mukaisessa hyvin laajalle levinneessä

tartuntatautitilanteessa on toimittava ihmisoikeuksien hyväksyttävien rajoitusten puitteissa.233

Valtioneuvoston käyttöönottoasetuksella päätetään valmiuslaissa säädettyjen

toimivaltuuksien käyttöönotosta enintään kuudeksi kuukaudeksi, kun valtioneuvosto on

todennut yhteistoiminnassa tasavallan presidentin kanssa maassa vallitsevan

poikkeusolot.234 Käyttöönottoasetuksessa määritetään kriisityyppi, jonka nojalla valmiuslaki

tulee käyttöön.235 Valmiuslain 4 §:ssä säädetään toimivaltuuksien käyttöperiaatteet:

Viranomaiset voidaan oikeuttaa poikkeusoloissa käyttämään vain sellaisia
toimivaltuuksia, jotka ovat välttämättömiä ja oikeasuhtaisia 1 §:ssä säädetyn
tarkoituksen saavuttamiseksi. Toimivaltuuksia voidaan käyttää vain sellaisin tavoin,
jotka ovat välttämättömiä lain tarkoituksen saavuttamiseksi ja oikeassa suhteessa
toimivaltuuden käyttämisellä tavoiteltavaan päämäärään nähden.

235 Lavapuro 2020, s. 1263.

234 Eduskunta 2020, kohta Näin eduskunta toimii > Valmiuslain käyttöönottaminen
koronavirustilanteessa. Valmiuslain suurin valuvika on Scheininin mukaan se, kuinka siitä puuttuu
säännös poikkeusolojen soveltamisen lakkaamisesta. Soveltaminen lakkaa vasta, kun valtioneuvosto
kumoaa viimeisenkin toimivaltuuksien käyttöönottoa koskevan asetuksen. Poikkeusolot eivät lakkaisi
lainkaan, jos yhtään käyttöönottoasetusta ei annettaisi, vaan valtioneuvosto voisi milloin hyvänsä
ottaa käyttöön sen toimivaltuuksia asetuksella. Scheinin 1.3.2021.

233 Scheinin & Rautiainen 18.3.2020b; ks. PeVM 2/2020 vp.
232 Lavapuro 2020, s. 1264.
231 Scheinin & Rautiainen 18.3.2020b.
230 K 17/2021 vp, s. 17.
229 Tuomas Ojasen asiantuntijalausunto 17.3.2020; ks. Heikkonen ym. 2018.
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Tämän lain mukaisia toimivaltuuksia voidaan käyttää vain, jos tilanne ei ole
hallittavissa viranomaisten säännönmukaisin toimivaltuuksin.

Covid-19-pandemian aikaisilta toimenpiteiltä on vaadittu ennakollisuutta palvelujärjestelmän

toimintakyvyn turvaamiseksi. PL 23 §:n sanamuoto kansakuntaa vakavasti uhkaavista

poikkeusoloista mahdollistaa ennakoinnin, kun sille on riittävän konkreettinen perusta.236

Valmiuslain esitöiden mukaan tartuntataudin ei tarvitse olla vielä levinnyt, vaan pandemiassa

voidaan ryhtyä toimenpiteisiin jo ennakoivasti vaarallisen tartuntataudin uhatessa.237 PeV on

kuitenkin useasti todennut, ettei ValmL:n toimivaltuuksia tule ottaa käyttöön kevein perustein

tai varmuuden vuoksi.238 Se hyväksyi koronapandemian yhteydessä valmiuslain mukaisten

toimivaltuuksien käytön ja niiden jatkamisen kestoksi kuukaudesta kuuteen viikkoa.239

Sekä valmiuslain toimivaltuuksia käyttöönotettaessa että toimivaltuuksia sovellettaessa

noudatetaan 4 §:n rajoittavia tulkintaperiaatteita.240 4.1 §:ssä korostetaan niiden

välttämättömyyttä ja oikeasuhtaisuutta. Toimivaltuuksien soveltamisen pitää perustua

tavoitteiden ja keinojen punnintaan niin, että suhteellisuusperiaate toteutuu.241 Myös PeV on

korostanut toimivaltuuksien käyttämistä vain tavoin, jotka ovat oikeasuhtaisia ja

välttämättömiä lain tarkoituksen saavuttamiseksi. Valiokunnan mukaan on selvää, että

"perusoikeusrajoitus ei voi olla tarkoitukseensa soveltuva ja siten välttämätön, jos sillä ei

edes periaatteessa voida saavuttaa sen perusteena olevaa hyväksyttävää tavoitetta".242 Se

on korostanut näiden näkökohtien merkitystä, kun sovelletaan myös PL 23 §:n sallimia

perusoikeuspoikkeuksia.243 ValmL 4.2 § korostaa, kuinka ensisijaisesti on toimittava

normaalien toimivaltuuksien mukaan ja kuinka valmiuslakia ei tule ottaa käyttöön, jos asia

voidaan hoitaa jo lainsäädännössä olevien toimivaltuuksien pohjalta.244 Samaan aikaan

valmiuslain kanssa normaali lainsäädäntö on siis sovellettavissa täysimääräisesti.245 Kyse on

niin sanotusta normaalisuuden periaatteesta. Periaatteesta kiinni pitäminen on Martin

Scheininin mukaan turvallisinta, sillä siten vältetään poikkeustilan väärinkäytön riskit.246

Tässä yhteydessä on huomioitava, että oppilaitoksia voidaan sulkea myös tartuntatautilain

58 §:n nojalla. Koko Suomen koulujen yhtäaikaiseen sulkemiseen katsottiin tarvittavan

kuitenkin valmiuslakia. Valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käyttöönoton

246 Scheinin 6.4.2020.
245 Lavapuro 2020, s. 1263.
244 Sisäministeriö 20.3.2020; Lavapuro 2020, s. 1263.
243 PeVM 17/2020 vp.
242 PeVM 17/2020 vp, ks. PeVL 40/2017 vp, s. 4; PeVL 55/2016 vp, s. 4–5; PeVL 5/2009 vp, s. 3.
241 Sisäministeriö 20.3.2020.
240 Lavapuro 2020, s. 1263; PeVM 17/2020 vp; PeVL 6/2009 vp.
239 PeVM 9/2020 vp; PeVM 18/2020 vp; VNK 5.3.2021, s. 47.
238 Esim. PeVM 9/2020 vp, PeVM 17/2020 vp.
237 HE 3/2008, s. 34.
236 VNK 5.3.2021, s. 45.

40



välttämättömyyttä arvioitaessa tuli punnita sitä, miten laajasti sen toimivaltasäännöksiä oli

välttämätöntä soveltaa huomioiden TTL:n, terveydensuojelulain (763/1994) ja rajavartiolain

(578/2005) toimivaltuudet.247 TTL:a tulisi pitää ensisijaisena oikeudellisena välineenä

tartuntatautien leviämisen ehkäisemiseksi.248 Hakalehto ja Rautiainen huomauttavat, että

aluehallintovirastojen päätöksellä sulkea koulutilat keväällä 2020 ei varsinaisesti ollut

oikeudellista tekemistä poikkeusolojen kanssa, sillä koulut voidaan TTL:n nojalla sulkea

normaalioloissakin, kun se on yleisvaarallisen tartuntataudin torjumiseksi välttämätöntä. Näin

myös tapahtui eräissä kunnissa ennen poikkeusolojen julistamista. TTL:n mukainen

välttämättömyys ei kuitenkaan ole oikeudellisesti sama asia kuin valmiuslain tarkoittama

välttämättömyys, jossa se liittyy poikkeusoloihin ja on kvalifioitua välttämättömyyttä.249

3.5.2 Valmiuslain 109 §:n nojalla annetut asetukset opetuksen järjestämis-
velvollisuuden rajoittamisesta

Pandemian alkuaikoina maaliskuussa 2020 Suomi otti käyttöön suosituksiin, normaaliolojen

lainsäädäntöön ja valmiuslainsäädäntöön perustuvan rajoitustoimien kokonaisuuden.250

Hallituksen toimenpiteiden tavoitteena oli suojata väestöä hyvin laajalle levinneen vaarallisen

tartuntataudin leviämiseltä ja seurauksilta sekä turvata etenkin perusoikeutta terveyteen ja

elämään sekä sosiaali- ja terveyspalveluihin. Terveydenhuollon kantokyky haluttiin taata,

erityisesti riskiryhmiin kuuluvia ihmisiä suojata ja epidemiaa hillitä mahdollisimman vähän

ihmisiä, yrityksiä, yhteiskuntaa sekä perusoikeuksien toteutumista haittaavasti.251

Valmiuslaki otetaan käyttöön siten, että eduskunta päättää, jäävätkö valtioneuvoston

antamat käyttöönottoasetukset voimaan vai onko ne kumottava.252 Valmiuslain

soveltamisasetukset taas ovat sidoksissa käyttöönottoasetuksen määrittelemään

kriisityyppiin. Perustuslakivaliokunta tarkistaa asetusten perustuslainmukaisuuden, minkä

jälkeen niiden voimassaolo on kiinni eduskunnasta.253 Eduskunta voi hyväksyä ne kokonaan,

hyväksyä ne osittain, hylätä ne osittain tai hylätä ne kokonaan. Soveltamisasetukset ovat

siitä huolimatta tulleet voimaan säädöksinä jo julkaistaessa, eli eduskunta ikään kuin vain

jälkitarkastaa ne. Sovellettaviksi tulleet asetukset kumoutuvat siltä osin kuin eduskunta ei

niitä hyväksy.254 Muun muassa oikeuskansleri on todennut soveltamisasetuksista, että

eduskunnan vaikutusmahdollisuudet ovat niissä liian rajoitetut.255 Valtioneuvosto antoi kaksi

255 K 8/2020 vp, s. 17.
254 Scheinin & Rautiainen 18.3.2020b.
253 Lavapuro 2020, s. 1263.

252 Eduskunta 2020, kohta Näin eduskunta toimii > Valmiuslain käyttöönottaminen
koronavirustilanteessa.

251 VNK 5.3.2021, s. 22–23.
250 Valtioneuvoston periaatepäätös 6.5.2020 (VNK/2020/57).
249 Hakalehto & Rautiainen 8.5.2020.
248 VNK 1.3.2021, s. 12.
247 Tuomas Ojasen asiantuntijalausunto 17.3.2020.
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käyttöönottoasetusta ja kolme soveltamisasetusta eduskunnalle 17.3.2020. Jälkimmäisillä

täsmennetään käyttöönottoasetuksella annetun toimivallan käyttöä.256 Asetukset 125/2020 ja

174/2020 säädettiin ValmL 88 §:n 3 kohdan ja 109 §:n 2 momentin nojalla. Niissä yksilöitiin

tietyt käyttöön otettavat valmiuslain säännökset.257 Eduskunta päätti perustuslakivaliokunnan

ehdotuksen mukaisesti, ettei asetuksen varhaiskasvatuksen sekä opetuksen ja koulutuksen

järjestämisvelvollisuutta koskevia pykäliä kumota.258 Valmiuslain 109 §:ssä säädetyt

toimivaltuudet otettiin käyttöön ensin 18.3.2020–13.4.2020 väliseksi ajaksi.259 ValmL 109.1

§:ssä säädetään perusopetuksesta seuraavasti:

Edellä 3 §:n 1, 2, 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa opetus- ja
kulttuuriministeriö voi enintään kolmeksi kuukaudeksi kerrallaan määrätä
perusopetuslaissa (628/1998) – – säädetyn opetus- ja muun toiminnan
keskeytettäväksi tai siirrettäväksi toiselle paikkakunnalle, jos se on välttämätöntä
väestön siirtämisen tai oleskelu- ja liikkumisrajoitusten vuoksi taikka muutoin
väestön suojaamiseksi. – –

ValmL 109.2 §:n mukaan lain 3 §:n 5 kohdassa tarkoitetuissa poikkeusoloissa voidaan

välttämättömien opetus- ja koulutuspalveluiden turvaamiseksi rajoittaa valmiuslain

tarkoittaman opetus- ja koulutustoiminnan järjestäjälle säädettyä tai määrättyä opetus- tai

muun toiminnan järjestämisvelvollisuutta sekä velvollisuutta ateria-, kuljetus- ja

majoitusetuuksien järjestämiseen siten kuin valtioneuvoston asetuksella tarkemmin

säädetään.260 Valtioneuvoston antamien soveltamisasetusten (126/2020, muutosasetus

131/2020, 191/2020) mukaan perusopetuslaissa tarkoitettua opetusta tai muuta toimintaa ei

ollut velvoitetta järjestää lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen

järjestämispaikassa. Opetuksen laajuuden osalta sai poiketa POL:ssa tarkoitetun opetuksen

valtakunnallisista tavoitteista ja perusopetuksen tuntijaosta ja opetuksen määrästä, mutta

vain sen verran kuin oli välttämätöntä. Oppimisen tukea ja siihen liittyviä palveluja ja

etuuksia sekä oppilashuoltoa tuli toteuttaa siinä laajuudessa kuin se oli tilanteessa

mahdollista. Asetus ei koskenut esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1.–3. vuosiluokkien

oppilaita, erityisen tuen päätöksen saaneita oppilaita eikä POL 25.2 §:ssä tarkoitettuja

pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia oppilaita, tai valmistavan opetuksen oppilaita,

jos kunta järjestää perusopetukseen valmistavaa opetusta. Huoltajan pyynnöstä mainituille

oppilaille oli opetus kuitenkin järjestettävä muuna kuin lähiopetuksena esiopetuksen oppilaita

lukuun ottamatta.261 Myös 1.–3. vuosiluokkien oppilaita suositeltiin aivan pandemian alussa

osallistumaan opetukseen etänä, jos se oli perheille mahdollista. Siten haluttiin suojata

261 Ks. VnA 126/2020 vp.
260 PeVM 14/2020 vp.
259 Valtioneuvoston tiedote 143/2020.
258 Eduskunta 2020, kohta Näin eduskunta toimii > Valmiuslain käyttöönoton käsittely eduskunnassa.
257 Valtioneuvoston tiedote 143/2020.
256 Scheinin & Rautiainen 18.3.2020b.
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lapsia koronavirustartunnalta, mitä pidettiin lapsen oikeuksien näkökulmasta perusteltuna.262

Lähiopetukseen osallistuneiden määrä oli pieni: kahden viikon otannan aikana osallistujia

lähiopetuksessa oli perusopetuksen 1.−3. luokkalaisista 8 %, 4.−9. luokkien erityisen tuen

päätöksen saaneista vain 5 % ja valmistavassa opetuksessa olevista noin 14 % oppilaista.263

Maaliskuussa 2020 asetuksella käyttöön otetut opetuksen järjestämisvelvollisuuden

rajoitukset olivat Rautiaisen ja Scheininin mukaan suhteellisen lieviä siihen nähden, mikä

periaatteessa olisi käyttöönottoasetuksen piirissä ollut mahdollista. Asetuksen

perustelumuistiossa264 todetaan, ettei perustuslaissa taattu oikeus opetukseen toteudu

perusopetuslain mukaisena. Rautiainen ja Scheinin kritisoivat ensimmäisten

soveltamisasetusten perus- ja ihmisoikeusvaikutusten arvioinnin sekä perus- ja

ihmisoikeusvelvoitteiden sisällön selostamisen puutetta. He huomauttavat, että myöskään

lapsen oikeuksien sopimukseen ja vammaisyleissopimukseen liittyvien oikeuksien

toteutumista ei arvioida perustelumuistiossa, vaikka ne velvoittavat poikkeusoloissakin.

Soveltamisasetusten tulisi olla yhtä huolellisia perusoikeus- ja ihmisoikeusvaikutusten

arvioinnissa kuin mitä edellytetään hallituksen esityksiltä – etenkin, koska eduskunnalle

siirrettävä lainsäädäntövalta siirtyy asetuksella hoidettavaksi. Rautiainen ja Scheinin vaativat

myös oikeuskanslerin ennakkovalvontaa, ettei tarvittava arviointi puuttuisi.265 Myös

perustuslakivaliokunta on ottanut kantaa esimerkiksi valtioneuvoston 31.3.2020 antamiin

jatkoasetuksiin ja todennut, että valmiuslain viiteen pykälään perustuvien toimivaltuuksien

jatkamista koskevaan asetukseen liittyvässä perustelumuistiossa ei ole tarkasteltu riittävästi

kutakin toimivaltuutta ja niiden asiallista, aineellista ja ajallista soveltamisalaa. Valiokunta

kehotti arvioimaan jatkossa perusoikeusnäkökulmasta rajoitustoimien yhteiskunnalle

aiheuttamia kokonaishaittoja suhteessa niillä saavutettuun hyötyyn.266 Pandemian alussa

yhteiskunnallinen tilanne oli lainvalmistelunkin näkökulmasta ainutlaatuinen. Päätöksiä

jouduttiin tekemään vajain tiedoin, sillä mitään selvyyttä pandemian kestosta, vaikutuksista,

vakavuudesta tai terveydenhuollon kantokyvyn kestävyydestä ei ollut saatavilla. Pandemia

kuitenkin eteni nopealla vauhdilla, joten sääntelyhankkeet toteutettiin kiireellä.267

Poikkeusolojen julistamisen jälkeen ministeriöt antoivat aluehallintovirastoille ohjauskirjeen,

jolla ne velvoitettiin sulkemaan oppilaitokset koko maassa tartuntatautilain 58 §:n nojalla.

Ohjauskirjeellä oli Hakalehdon ja Rautiaisen mukaan ohut oikeusperusta.268

268 Hakalehto & Rautiainen 8.5.2020.
267 Jukka ym. 2021, s. 3.
266 PeVM 9/2020 vp.
265 Scheinin & Rautiainen 18.3.2020b.

264 Valmiuslakiin liittyvien asetusten yhteydessä hallituksen esitykseen sisältyvät perustelujaksot
korvataan tavallisesti soveltamisasetusten perustelumuistioilla.

263 Opetus- ja kulttuuriministeriön esitys hallituksen linjaukseksi 29.4.2020.
262 OKA 1.4.2020 (OKV/518/1/2020).
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Aluehallintovirastot antoivat määräykset, joiden mukaan koulujen, oppilaitosten, yliopistojen,

ammattikorkeakoulujen, kansalaisopistojen ja muun vapaan sivistystyön tilat suljetaan ja

lähiopetus niissä keskeytetään eräin poikkeuksin.269 Perusopetuksessa siirryttiin pääosin

etäopetukseen. Päätökset olivat voimassa 18.3.–13.4.2020 välisen ajan. 30.3.2020 hallitus

päätti jatkaa aiemmin sovittuja rajoitustoimia. Hieman myöhemmin annettiin päätökset

koulutilojen sulkemisen jatkamisesta 13.5.2020 saakka.270 AVI:t antoivat myös toimintaa

koskevia hygieniaohjeita osana TTL 58 §:n mukaisia sulkemispäätöksiä.271 Uudesta tavasta

järjestää opetusta aiheutui varsinkin aluksi tulkintaongelmia. Ohjaaville viranomaisille tuli

myös paineita ohjeistaa ja tukea opetuksen järjestäjiä yhdenmukaisesti ja riittävästi.272

Alun perin rajoituksia puolsivat muutamat seikat. Ensinnäkin arvioitiin, että oppilaitosten

sulkeminen oli jossain määrin tehokas keino hidastaa covid-19:n leviämistä. Toiseksi kyse ei

ollut opetuksen lakkaamisesta, vaan lähinnä etäopetukseen siirtymisestä. Sääntelyä pidettiin

PeV:ssa siten asianmukaisena ja saadun selvityksen valossa välttämättömänä, ja

suhteellisen lyhyt voimassaoloaika teki siitä oikeasuhtaisuusvaatimuksen mukaista.

Valiokunta katsoi, että soveltamisasetuksessa ei ollut sellaista yhdenvertaisuusongelmaa,

ettei asetus olisi voinut jäädä voimaan.273 Se kritisoi kuitenkin, että asetus ei sisältänyt

sääntelyä kouluruokailusta.274 Perusoikeusuudistuksen yhteydessä omaksuttu PeV:n kanta

katsoo maksuttomaan perusopetukseen sisältyvän myös riittävän ravinnon.275 Ruokailulla on

myöhemmin todettu olleen tärkeä asema päivittäisen ruokailurytmin ylläpidossa

covid-19-pandemian aikana. Kouluruokailun toteuttamista ohjeistettiin kuitenkin väljästi, ja

etäopetuksessa olevien oppilaiden ruokailun toteuttamistavat olivat moninaiset.276

Opetuksen poikkeusjärjestelyjä varauduttiin jatkamaan myös lukukauden loppuun asti.

Kuitenkin 29.4.2020 hallitus päätti terveysviranomaisten arvion pohjalta purkaa

varhaiskasvatuksen ja perusopetuksen rajoitteet.277 Todettiin, että epidemiologisen arvion

perusteella valmiuslain varhaiskasvatusta ja perusopetusta koskevan soveltamisasetuksen

jatkamiselle ei ollut enää perusteita. Lasten roolin covid-19-tartuntojen levittäjänä todettiin

olevan erilainen kuin aikuisilla, eivätkä lapset juurikaan kokemusten perusteella olleet

tartunnan lähteitä. Koulujen avaamisen arvioitiin senhetkisen tiedon perusteella olevan

277 Sivista – Sivistystyönantajien internet-sivut, kohta Uutishuone > Uutiset > Koronatilanteesta –
kootusti ohjeita ja tilannetietoa 25.2.2021.

276 HY & TAU 2020.
275 PeVM 25/1994 vp, s. 9/II.
274 PeVM 6/2020 vp, s. 6. Ks. myös PeVM 14/2020 vp, s. 6.
273 PeVM 6/2020 vp.
272 K 8/2021 vp, s. 210.
271 HE 245/2020 vp, s. 20.
270 HE 86/2020 vp, s. 3–4.

269 Sivista – Sivistystyönantajien internet-sivut, kohta Uutishuone > Uutiset > Koronatilanteesta –
kootusti ohjeita ja tilannetietoa 25.2.2021.
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turvallista sekä oppilaille että henkilökunnalle. Takaisin lähiopetukseen päätettiin siirtyä

14.5.2020 alkaen. Opetuksen järjestäjille annettiin siten pari viikkoa aikaa varautua

lähiopetuksen toteuttamiseen turvallisuudesta huolehtien.278 Samalla päättyivät muut

valtioneuvoston asetuksen mukaiset kouluja koskevat rajoitustoimenpiteet. Siitä eteenpäin

kunnan tartuntatautien torjunnasta vastaavat viranhaltijat ja toimielimet sekä AVI:t päättivät

mahdollisista koulutilojen sulkemisista ja muista rajoituksista TTL:n perusteella. Toinen aste

jatkoi pääosin etäopetuksessa lukukauden loppuun saakka.279 POL 29 §:ssä säädetään

oikeudesta turvalliseen oppimisympäristöön, johon pandemiaoloissa sisältyy velvollisuus

suojautua covid-19:n leviämiseltä koulupäivän aikana. Tähän pyrittiin ohjeistuksella.280

Opetus- ja kulttuuriministeriö ja THL laativat ohjeet, joiden mukaan perusopetukseen

saatettiin palata. Tarpeettomia fyysisiä kontakteja tuli välttää, opetustilat järjestää normaalia

väljemmin, välitunnit ja kouluruokailu järjestää oman luokan tai ryhmän kanssa ja isot

kokoontumiset, kuten kevätjuhla, jättää järjestämättä. Henkilöstön tuli toimia saman

lapsiryhmän kanssa ja hygieniaohjeita tuli noudattaa. Koulutuksen järjestäjät päättivät

yksityiskohtaisista järjestelyistä.281

Toukokuussa 2020 PeV huomioi, kuinka kansainvälisen vertailutiedon valossa toimien

oikea-aikaisuus ja riittävä ennakointi ovat hyvin olennaisia toimenpiteiden vaikuttavuudessa.

Siksi joidenkin valmiuslain toimivaltuuksien jatkaminen täytti PL 23 §:n ja ValmL 4 §:n

mukaiset välttämättömyysvaatimukset. Kuitenkaan 6.5.2020 perustelumuistiossa

varhaiskasvatusta, opetusta ja koulutusta koskevien toimivaltuuksien käyttöä ei ehdotettu

enää jatkettavaksi, mitä PeV:kin piti perusteltuna. Ne toimivaltuudet, joiden soveltamista

edelleen jatkettiin, liittyivät pikemminkin terveydenhuoltojärjestelmän toimintakyvyn

turvaamiseen kuin epidemian leviämisen estämiseen.282 Toukokuun 2020 puolivälissä, jolloin

palattiin lähiopetukseen noin kahdeksi viikoksi, olikin ilmassa kysymys, halutaanko

covid-19-viruksen leviävän, jotta laumaimmuniteetti saavutettaisiin. Osa ilmeisesti uskoi, että

tauti leviää koko väestöön ja eteneminen loppuu vasta, kun riittävän moni on sen

sairastanut.283 Etenkään keväällä 2020 ei kuitenkaan ollut vielä tarpeeksi tietoa taudin

käyttäytymisestä. Toukokuussa 2020 perustelumuistiossa todettiin, että tautitilanne on

pysynyt rajoitustoimien ansiosta Suomessa maltillisena, mutta tilannetta pidettiin yhä

vakavana. Todettiin, että tauti on arvaamaton ja on vielä paljon sellaista, jota

283 Esimerkiksi HUS:in ylilääkäri Asko Järvinen sanoi tv-uutisissa, että lapset ja nuoret sekä terveet
aikuiset pitäisi saada sairastamaan. Hänen mukaansa suojata tulisi vain iäkkäitä ihmisiä ja
riskiryhmiä. MTV uutiset 23.4.2020. Ks. myös Soininvaara 14.3.2020.

282 PeVM 17/2020 vp, s. 3–4.
281 Valtioneuvoston tiedote 297/2020.
280 Hakalehto & Rautiainen 8.5.2020.

279 K 8/2021 vp, s. 210; OPH:n internet-sivut, kohta Koronavirusepidemiasta johtuvia rajoituksia ja
poikkeusjärjestelyitä puretaan varhaiskasvatuksessa ja perusopetuksessa 14.5.2020 lukien.

278 Valtioneuvoston tiedote 297/2020.
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koronaviruksesta ei tiedetä.284 Silloin koulujen sulkemisen ja auki pitämisen hyödyt ja haitat

vaikuttavat olleen lähinnä arvailua.

29.4.2020 annetussa opetus- ja kulttuuriministeriön esityksessä hallituksen linjaukseksi

viitataan lapsen oikeuksien sopimuksen 3 artiklaan lapsen edun huomioon ottamisesta.

Esityksen mukaan lapsen edun toteuttamiseksi oli välttämätöntä purkaa rajoitustoimenpiteet

hallitusti ja riittävillä siirtymäajoilla.285 LOS 3 artikla vaatii päätöksenteossa arvioitavan, miten

lapsen oikeudet toteutuvat eri vaihtoehdoissa. Valtiolla ei ole harkintavaltaa lapsen edun ja

sen arvioimisessa, ja ristiriidassa oleva lapsen oikeus ja muu intressi on pyrittävä

sovittamaan keskenään. Jos se on mahdotonta, on punninnassa lapsen oikeuksilla

lähtökohtaisesti muita korkeampi prioriteetti, ja lapsen oikeuksien mahdollisimman

täysimääräinen toteutuminen on päätöksenteon lähtökohta.286 Kun kouluun palattiin

toukokuussa 2020, ei etäopetusta enää annettu ilman hyväksyttävää syytä kotiin jääville.

Silloin joidenkin oppilaiden oikeus opetukseen todella estyi, kun esimerkiksi perheenjäsenten

suojaamiseksi kotiin jääneet oppilaat jäivät vaille minkäänlaista opetusta.287 Paluuta kouluun

noin kahdeksi viikoksi ennen kesälomaa kritisoitiin muun muassa tästä syystä.288

Aluehallintovirasto on laatinut kyselyn 26.5.2020 koulussa olleiden oppilaiden määrästä.

Noin kymmenen päivää koulutiloihin paluun jälkeen perusopetuksen 1.–9. luokka-asteiden

oppilaita oli kuntien ilmoitusten mukaan paikalla noin 89 % oppilaista.289

Syyt, joiden vuoksi kouluja jälleen aukaistiin, ovat maailmanlaajuisesti vaihdelleet: on haluttu

oppilaiden oppivan ja kehittyvän, on haluttu heidän kurovan kiinni oppimisvajetta, on pidetty

tarpeellisena tarjota koulun ruoka- ja oppilashuoltopalveluita tai päästää vanhemmat töihin,

millä voitiin parantaa perheiden taloustilanteita.290 Muut syyt koulujen avaamiseen

kallistumiselle ovat voineet olla tutkimuksen edistyminen ja tieto siitä, miten vahvasti lapset

levittävät virusta. Jos lasten rooli levittäjinä ajatellaan pieneksi, saattavat hallitukset pitää

koulujen avaamista "turvallisena". Esimerkiksi Norjassa se oli keväällä 2020 tärkeä syy

koulujen avaamiseen ensin nuorimmille oppilaille. Toinen tärkeä syy Norjassa oli, että

nuorimpia lapsia pidettiin haavoittuvimmassa asemassa olevana ryhmänä, joka myös hyötyy

vähiten digitaalisesta etäopetuksesta.291 OECD tutki 16 valtion – joukossa Suomi – koulujen

avaamissuunnitelmia keväällä 2020 ja valtioiden suunnittelemia keinoja lisätä koululaisten

291 OECD 19.11.2020, s. 17.
290 Reimers – Schleicher 2020.
289 Opetushallituksen asiantuntijalausunto 8.6.2020.
288 Ratkaisu ei kuitenkaan voi olla opettajan pitämä yhtäaikainen etä- ja lähiopetus.

287 Jos poissaolo perustui POL 35.1 § mukaiseen vapautukseen, ei opetuksen järjestäjällä ollut
velvollisuutta huolehtia oikeudesta opetukseen. Karanteenissa tai eristyksessä olevalle on turvattava
opetus antamalla esimerkiksi tehtäviä kotiin. Hakalehto & Rautiainen 8.5.2020.

286 Hakalehto & Toivonen 15.12.2019.
285 Hakalehto & Rautiainen 8.5.2020.
284 VNK 6.5.2020, s. 26.
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hyvinvointia sulkujen jälkeen. Monet suunnittelivat ylimääräistä ohjausta oppilaille,

erityistukitoimia sosioekonomisesti haavoittuvimmista taustoista tuleville oppilaille ja erityistä

tukea mahdollisen kotiväkivallan uhreille tai psyykkisestä stressistä kärsiville. Jotkut

suunnittelivat oppilaiden hyvinvoinnin ja terveyden arviointia. Vain Kreikka ja Korea olivat

suunnitelleet ylimääräisten koululääkärien, kouluterveydenhoitajien, psykologien ja

erityisopettajien palkkaamista. Suomi ei tilaston valossa ollut suunnitellut juuri mitään

ylimääräisiä toimenpiteitä.292

15.6.2020 hallitus arvioi, että pandemia on hallittavissa viranomaisen säännönmukaisin

toimivaltuuksin ja poikkeusolot päättyivät.293 Sen jälkeen käyttöön otettiin hybridistrategia, eli

testattiin oireellisia henkilöitä, jäljitettiin tartuntaketjuja ja pyrittiin estämään taudin

leviäminen. Sillä pyrittiin siihen, ettei yhteiskuntaa jouduttaisi sulkemaan kokonaan vaan

pandemiaa hidastettaisiin ja ehkäistäisiin alueellisilla ja kohdennetuilla toimilla.294

3.6 Kansallisia ja kansainvälisiä lausuntoja keväästä 2020

YK on julkaissut huhtikuussa 2020 raportin covid-19-pandemian alun vaikutuksista lapsiin.295

YK esitti huolensa tämän päivän nuoren sukupolven mahdollisesta oppimisvajeesta ja sen

vaikutuksesta heidän henkisen pääomansa kehitykseen. Se huomautti, että etäopiskelu ei

ole kaikille mahdollista: esimerkiksi kun yleisesti ⅔ maista oli tuohon mennessä tarjonnut

etäopiskelua koululaisilleen, vain 30 % maailman kehitysmaista tarjosi sitä.296 Tyttöjen pääsy

teknologian ääreen on poikia vähäisempää lähes ⅔:ssa maailman valtioista,297 mikä voi

vähentää heidän osallistumistaan etäopiskeluun. Vammaisten ja erityisen tuen tarpeiden

lasten opetus on erityisen hankalaa etäohjelmien kautta. Etäopetuksen laadun ja

saavutettavuuden vaihtelu voi vaihdella valtioiden välillä ja valtioiden sisällä. Esimerkiksi

etäopetuksen ohjeistusta useammalla kuin yhdellä kielellä ei huhtikuuhun 2020 mennessä

ollut tarjonnut kuin 15 tutkimuksen valtiota.298 YK huomauttaa, että menetykset tulevat

olemaan suurimpia lapsille ja nuorille, jotka pandemian sysääminä jättäytyvät kokonaan pois

koulusta. Koulusta pois jättäytymisen mahdollisuus on sitä suurempi, mitä kauemmin koulut

ovat suljettuina ja mitä syvempi pandemian aiheuttama taloudellinen taantuma on. Tuolloin

vaarana on myös väkivallan kierteen kasvaminen, kun koulusta pois jääneitä esimerkiksi

voidaan yllyttää liittymään aseistettuihin ryhmiin.299 Suomessa LAV:n mukaan

299 UN Policy Brief 15.4.2020, s. 8.
298 UN Policy Brief 15.4.2020, s. 7 ja lähteet.
297 ITU:n internet-sivut, kohta ITU News > Measuring digital development. Facts and figures 2019.

296 UNESCO:n internet-sivut, kohta What we do > Education > COVID-19 response > From disruption
to recovery; UN Policy Brief 15.4.2020, s. 7.

295 UN Policy Brief 15.4.2020.
294 Valtioneuvoston periaatepäätös 6.5.2020 (VNK/2020/57).
293 Valtioneuvoston tiedote 421/2020.

292 OECD 19.11.2020, s. 17–18. Ks. Reimers & Schleicher 2020. Tilaston tekijät toteavat, että
tilanteiden nopeat muuttumiset ovat voineet vaikuttaa, eikä tilasto välttämättä ole täysin ajantasainen.
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huolestuttavimpia ilmiöitä ensimmäisen koronavuoden jälkeen oli lasten ja nuorten

keskinäisen väkivallan lisääntyminen.300

Kevätlukukautena 2020 valtioiden käyttämät koulutuspolitiikkatoimet voidaan OECD:n

mukaan jakaa karkeasti valtakunnallisiin ja paikallisiin koulujen sulkemistoimiin.301 Suomessa

koulutilat olivat elokuuhun 2021 mennessä olleet pääosin suljettuina 8 viikkoa

maalis–toukokuussa 2020. Ruotsissa koulut olivat tuolloin vastaavasti kokonaan suljettuina 0

viikkoa, Norjassa 5 viikkoa ja Tanskassa 8 viikkoa. Osittain suljettuina koulut ovat Suomessa

olleet syyskuun 2020 ja elokuun 2021 välillä 25 viikkoa. Osittainen sulkeminen voi tarkoittaa

sulkemista joillakin alueilla tai joillakin asteilla, tai koulun toimimista muulla tavoin opetusta

vähentäen. Ruotsissa vastaava määrä on ollut 24 viikkoa, Norjassa 24 viikkoa ja Tanskassa

26 viikkoa. Pohjoismaat ovat noudattaneet melko samanlaisia osittaisia sulkemisaikoja

Islantia lukuun ottamatta. Siellä koulut suljettiin vain kevätlukukaudella 2020 6 viikoksi.

UNESCO:n aineiston perusteella ilmenee, että pandemian edetessä hallitukset pyrkivät

entistä enemmän pitämään koulut auki maanlaajuisten sulkemisten sijaan.302 Valinnat, joita

päättäjät ovat joutuneet tekemään koulujen kiinnipitämisen ja avaamisen suhteen, ovat

OECD:n mukaan olleet kaikkialla vaikeita ja epävarmoja. Koulusulut ovat uhka lasten

turvallisuudelle, hyvinvoinnille ja oppimiselle. Jos lapset menettävät oppimisen

mahdollisuuksia, heidän sosiaaliset ja taloudelliset tulevaisuudennäkymänsä vaarantuvat.303

OECD on nostanut esiin, kuinka tärkeää kasvulle ja työllisyydelle on mahdollistaa lasten

koulunkäynti. Sen mukaan menetetty koulutus aiheuttaa myös tuottavuuden laskua. Jos

koulusulkuja jatketaan pitkään, osaamisvajeesta ja myöhemmästä tuottavuuden laskusta voi

tulla merkittävää: se voi olla jopa 1,5 % bruttokansantuotteesta.304 Tuottavuutta ja kasvua voi

vähentää etenkin korjaamatta jätetty oppimisvaje. Karkeasti arvioiden menetetty kouluvuosi

voi vastata 7–10 %:n menetettyjä tuloja ihmisen eliniän tuloista.305

Lapsen oikeuksien komitea on huhtikuussa 2020 julkaisemassaan lausunnossa varoittanut

covid-19-pandemian vakavista fyysisistä, emotionaalisista ja psykologisista vaikutuksista

koko maailman lapsiin ja vaatinut valtioita suojelemaan lasten oikeuksia. Komitea on ollut

erityisen huolestunut lapsista maissa, joissa on julistettu hätätiloja ja pakollisia

liikkumisrajoituksia. Komitea nosti esiin huolen siitä, että vaikka aluksi hätätilojen

julistaminen oli tarkoitettu lyhyiksi ajanjaksoiksi, saatettaisiin niitä pidentää niin, että

305 Reimers – Schleicher 2020, s. 4.
304 HE 218/2020 vp, s. 16.
303 OECD 19.11.2020, s. 20.

302 UNESCO:n internet-sivut, kohta Covid-19 education response > Dashboards > Dashboards on the
Global Monitoring of School Closures Caused by the COVID-19 Pandemic. Pahentuneen
covid-19-tilanteen vuoksi esimerkiksi Tanska ja Hollanti sulkivat koulunsa jälleen joulukuussa 2021.
Ilta-Sanomat 8.12.2021; Iltalehti 14.12.2021.

301 HE 86/2020 vp, s. 14.
300 LAV:n lausunto 19.3.2020.
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ihmisoikeuksien rajoitukset kestäisivät pidempiäkin aikoja. LOK on vaatinut valtioita myös

varmistamaan, että etäopiskelu verkossa ei pahenna jo olemassa olevaa epätasa-arvoa ja

eriarvoisuutta ja että se ei korvaa oppilaan ja opettajan välistä vuorovaikutusta. Se pitää

verkko-opiskelua luovana vaihtoehtona luokkamuotoiselle oppimiselle mutta haasteellisena

lapsille, joilla on rajallinen pääsy internetiin ja muuhun teknologiaan tai ei pääsyä sinne

lainkaan, tai joilla ei ole riittävää vanhempien tukea. Tällaisille lapsille pitäisi olla tarjolla

vaihtoehtoja, jotta he voisivat hyötyä opettajien ohjauksesta ja tuesta. Valtioiden erityistä

huomiota komitea vaati haavoittuvassa asemassa olevien lasten suojelemiseksi. Se

muistuttaa, etteivät pandemiasta johtuvat haitat taloustilanteeseen saisi koskaan olla

esteenä sopimuksen toteuttamiselle. Sekä rajoitusten että resurssien kohdentamisen tulee

joka tapauksessa heijastaa lapsen edun periaatetta.306 Ihmisoikeusneuvoston mukaan

covid-19-kriisi on valaissut myös sitä, kuinka huonoissa oloissa monet koulut maailmalla

toimivat. Opettajat ja lapset työskentelevät täpötäysissä luokkahuoneissa, ja joillakin ei ole

pääsyä tai on vähäiset mahdollisuudet hygieniaan, vessassa käyntiin tai puhtaan veden

saantiin. Osalta opettajista ja henkilökunnasta puuttuu myös sosiaaliturva ja alan koulutus.307

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarinen on pandemian aikana esittänyt toistuvasti huolensa

lapsista ja nuorista. Hänen mukaansa he ovat yhä uudelleen jääneet sivuun koronaviruksen

ja rajoitusten vaikutusten arvioinnissa. Rajoituksista hän totesi keväällä 2020, että vaikka

vakavien oireiden riski vaikuttaisi olevan lapsilla muita ryhmiä pienempi, kantoivat lapset

suuren taakan suojellakseen haavoittuvia ihmisryhmiä terveyden vaarantumiselta. LAV vaati

heille tavallista arkea koulussa, harrastuksissa ja kavereiden kesken kiireellisesti

yhteiskuntaa avattaessa. Poikkeustilanteet lisäävät tehtyjen päätösten lapsivaikutusten

arvioinnin ja seurannan tärkeyttä. Arvioinnissa olisi selvitettävä myös lasten näkemykset,

jotta heidän olisi helpompaa ymmärtää ja hyväksyä rajoituksia.308 Oppilaiden näkemyksiä ei

otettu huomioon myöskään lähiopetukseen palaamisesta päätettäessä.309

Suomessa kaikki koulutusasteet siirtyivät poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin nopealla

aikataululla, ja koulunkäyntiä ja opiskelua pyrittiin jatkamaan mahdollisimman häiriöttä

tilanteesta huolimatta. Suomalainen koulujärjestelmä osoittautuikin tässä joustavaksi.310

Opetustoimen sääntely ja sitä toimeenpaneva hallinnon resilienssi ensimmäisenä

koronakeväänä kertoo Hakalehdon ja Rautiaisen mukaan myös perus- ja

310 Valtioneuvosto 2021:2, s. 84.
309 Hakalehto & Rautiainen 8.5.2020.
308 LAV:n lausunto 19.3.2020; Turun Sanomat 25.4.2021.

307 Human Rights Council: Right to education: impact of the Covid-19 crisis on the right to education;
concerns, challenges and opportunities (2020), kohta 56.

306 CRC:n lausunto 8.4.2020. Haavoittuvista ryhmistä ks. luku 1.2. Ks. myös Hakalehto & Rautiainen
8.5.2020.
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ihmisoikeusjärjestelmämme kyvystä sopeutua.311 Opetushallituksen pääjohtaja Olli-Pekka

Heinosen mukaan etäopetuksen onnistuminen oli keskeisesti kiinni suomalaisen

koulujärjestelmän roolituksesta, eli opettajien autonomiasta myös normaalioloissa. Opettajat

ovat tottuneet itsenäisesti miettimään, miten oppimisen tavoitteet saavutetaan. Hän piti

hyvänä myös sitä, ettei valtioneuvosto lähtenyt "mikromanageroimaan" vaan päätöksissä

korostui oppimisen oikeuden ja tasa-arvon takaaminen kaikille. Päätöksissä käytettiin

keväällä 2020 sanamuotoa "siinä laajuudessa kuin on mahdollista toteuttaa", minkä on

katsottu istuvan suomalaiseen koulutusajatteluun. Siihen kuuluu ajatus siitä, että paikallisella

tasolla tunnetaan parhaiten, mikä on hyväksi kouluyhteisölle.312

Myös Opetusalan ammattijärjestö OAJ:n selvitysten mukaan poikkeusjärjestelyistä selvittiin

olosuhteisiin nähden hyvin. Puutteita sen mukaan kuitenkin oli: etäopetusta toteutettiin

paikoin siten, ettei opettajien ja oppilaiden todellista opetuksellista vuorovaikutusta ollut,

käytettävissä olevat välineet eivät mahdollistaneet kaikkien opettajien reaaliaikaista opetusta

ja poikkeustilan asetukset mahdollistivat käytännössä myös rajattoman poikkeamisen

perusopetukseen säädetystä tuntijaosta. OAJ:n selvitysten mukaan sitä ei merkittävästi

perusopetuksessa silti karsittu.313 Myös sivistysvaliokunta korosti tarvetta turvata oppilaiden

yhtäläiset oikeudet oppimista edistävään vuorovaikutukseen opettajan kanssa mahdollisten

tulevien poikkeusjärjestelyiden yhteydessä.314 Keskeisiä ongelmia olivat myös heikosti

tavoitettavat oppilaat ja oppimisen tuen normaalia heikompi toteutuminen. Selvitysten

mukaan etäopetusjakso myös oli hyvin kuormittava. Siihen johtivat muiden muassa

oppilaiden lisääntynyt yksilöllisen ohjauksen tarve sekä kuormitus niissä tilanteissa, joissa

opettajalla oli mahdollisesti opetettavanaan yhden sijasta kaksi ryhmää, toinen

lähiopetuksessa ja toinen etäopetuksessa.315 Tätä ongelmaa ei lainsäädännössä ole

huomioitu. Opettajalta ei tule voida vaatia sekä lähi- että etäopetuksen pitämistä. Oppilaiden

oikeus opetukseen ei silloin myöskään toteudu täysimääräisesti.

Ylilyöntejä tai virhearvioitakin tapahtui eri hallinnonaloilla pandemian aikana

lainsäätämisessä, myös perusopetuksessa. Valtioneuvoston varhaiskasvatuksen sekä

opetuksen ja koulutuksen järjestämisvelvollisuutta koskevista väliaikaisista rajoituksista

antaman asetuksen (126/2020) 3 §:n 4 momentti kuului alun perin seuraavasti: Mitä 1–3

momentissa säädetään, ei koske niitä esiopetuksen oppilaita, perusopetuksen 1–3

vuosiluokkien oppilaita eikä perusopetuslain 17 §:ssä tarkoitettuja erityisen tuen päätöksen

saaneita oppilaita, joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä

315 OAJ:n asiantuntijalausunto 8.6.2020.
314 SiVM 8/2020, s. 8.
313 OAJ:n asiantuntijalausunto 8.6.2020.
312 Isopahkala 2020, s. 8.
311 Hakalehto & Rautiainen 8.5.2020.
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aloilla. Säännös oli tarkoitettu turvaamaan lapsen hoitoa tarvitsevan vanhemman

työssäkäynti. Perustelumuistiossa julkaistiin ei-tyhjentävä luettelo yhteiskunnan toiminnan

kannalta kriittisillä aloilla työskentelevistä. Sääntelyn tavoitetta pidettiin sinänsä

hyväksyttävänä ja sääntelyä pääosin oikeasuhtaisena, mutta kritiikkiä sai perusteiden

puuttuminen "yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla" työskenteleville. PeV totesi

asetuksen 3.4 §:n sääntelytavan perustuslain 6 §:n vastaiseksi. Sääntely olisi tullut laatia

asetuksesta ilmenevillä täsmällisillä ja tarkkarajaisilla säännöksillä tai tällaiset ihmisryhmät

määrittelevillä perusteilla. Koska valtioneuvosto kuitenkin oli jo ehtinyt antaa asetuksen

kyseisen pykälän momentin muuttamisesta, ei valiokunnalla ollut huomauttamista rajauksen

poistosta.316 3 §:n 4 momentti muutettiin317 23.3.2020 alkaen niin, että siitä poistettiin kohta

"joiden huoltajat työskentelevät yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisillä aloilla".

Lähiopetuksen järjestämisvelvollisuus laajeni kaikkiin 1.–3.-luokkalaisiin sekä erityisen

haavoittuvassa asemassa oleviin oppilaisiin.318 Lista huomattiin siis pian paitsi käytännössä

toimimattomaksi, myös luultavasti kestämättömäksi lasten yhdenvertaisuuden kannalta.

4 LÄHI- JA ETÄOPETUS SEKÄ POIKKEUKSELLISET OPETUSJÄRJESTELYT
LAINSÄÄDÄNNÖSSÄ JA KÄYTÄNNÖSSÄ

4.1 Lähi- ja etäopetuksen termien määrittelyä

Tässä tutkielmassa lähiopetuksella viitataan koulutiloissa tapahtuvaan koulunkäyntiin ja

etäopetuksella muualla kuin koulutiloissa tapahtuvaan opiskeluun. Etäopetuksen synonyymi

on etäyhteyksiä hyödyntävä opetus. Termejä käytetään muun muassa viitatessa pandemian

aikana annetun lainsäädännön mukaisiin poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin.319 Etäopetus

voi tapahtua esimerkiksi itsenäisesti annettuja tehtäviä tehden tai opettajan ohjauksessa

internet-yhteyden välityksellä. Etäyhteyksin toteutettava etäopetus ei ole juridisesti

kotiopetusta. Etäopetuksessa sen sijaan suoritetaan oppivelvollisuutta, joten oppilailla on

velvollisuus osallistua opetukseen. Koulupakkoa Suomessa ei kuitenkaan ole.320 Pääosin

oppilaiden kodeista käsin tapahtuvaa etäopetusta ja -opiskelua käytettiin opiskelukeinona

perusopetuksessa kahtena eri jaksona, poikkeusoloissa keväällä 2020 ja keväällä 2021.321

POL ei määrittele perusopetuksen tarkoittavan vain lähiopetusta eikä sanaa lähiopetus

esiintynyt opetustoimen lainsäädännössä ennen POL 20a §:n (29.6.2020/687) säätämistä

(ks. luku 4.2). Kun perusopetuslaki säädettiin yli 20 vuotta sitten, etäopetukseen käytettävä

321 Toisen asteen opinnoissa etäopiskelua ja etäopetusta oli selvästi enemmän, alueesta riippuen jopa
useita kuukausia. Myös korkeakouluopinnot toteutettiin lähinnä etäopetuksessa.

320 Hakalehto & Rautiainen 8.5.2020.
319 HE 218/2020 vp, s. 8.
318 HE 86/2020 vp, s. 3–4.
317 Ks. VnA 131/2020.
316 PeVM 6/2020 vp.
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tietotekniikka ei ollut samalla tasolla kuin nyt, eikä lain esitöissä otettu esiin etäyhteyksien

käyttöä opetuksessa. Kuitenkin ennen pandemiaa on jo pitkään toteutettu etäyhteyksiä

hyödyntävää opetusta esimerkiksi syrjäkunnissa ja pienissä katsomusaineissa.322

Perusopetuslaki mahdollistaa jo nykyisellään opetustarjonnan monipuolistamisen ja näin

opetuksen saavutettavuuden lisäämisen etäyhteyksiä hyödyntäen. Siten muun muassa

valinnaisia kieliä tai aineenopetusta voidaan tarjota etäyhteyksin toiselta koululta pienille

kouluille, kuitenkin siten, että oppilaiden koulunkäynti järjestetään lähiopetuksena.323 Kun

20a § säädettiin perusopetuslakiin, määriteltiin esitöissä, että lähiopetukseen kuuluu

opettajan antama opetus, joka tapahtuu koulun osoittamassa turvallisessa

opiskeluympäristössä, jota toteutetaan työsuunnitelmassa määriteltyinä työaikoina.324 POL

20a §:n esitöiden mukaan POL ei mahdollista etäopetusta tai etäyhteyksiä hyödyntävää

opetusta, jossa oppilas valitsee itse opiskelun ajan ja paikan.325

Etäopetus on mahdollista toteuttaa tarvittaessa myös erityisin opetusjärjestelyin POL 18 §:n

nojalla esimerkiksi oppilaan terveydentilan perusteella. POL 18.1 §:n 3 kohdan mukaan

oppilaan opiskelu voidaan järjestää osittain toisin kuin POL:ssa ja sen nojalla säädetään ja

määrätään, jos se on perusteltua oppilaan terveydentilaan liittyvistä syistä. Kun

lähiopetukseen siirryttiin takaisin keväällä 2020, järjestely tuli käyttöön joidenkin riskiryhmiin

kuuluvien, kotiin jäävien oppilaiden osalta. Järjestelyn tuli perustua lääkärin arvioon tai

muuhun vastaavaan. Erityiset opetusjärjestelyt tarkoittivat tilanteessa esimerkiksi

etäopetusta tai oppilaalle annettavia tehtäviä. LOS ja lapsen etu on huomioitava

päätöksissä, joten pykälän käyttö edellytti, että lapsen oikeudet toteutuvat siten paremmin

verrattuna koulussa tapahtuvaan opetukseen. Hakalehdon ja Rautiaisen mukaan

lähtökohtaisesti koulussa tapahtuva lähiopetus toteuttaa parhaiten lapsen etua, jos muuta ei

objektiivisesti ja perustellusti osoiteta.326

4.2 Poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä säädetään väliaikaisesti POL 20a §:ssä

Keväällä 2020 pandemia eteni eri tahdissa eri puolilla maata. Muun muassa sen vuoksi

katsottiin tarpeelliseksi esittää perusopetuslakiin väliaikaista säännöstä, joka mahdollistaisi

siirtymisen poikkeuksellisiin opetusjärjestelyihin opetuksen järjestäjän päätöksellä.327 POL:iin

lisättiin väliaikaisesti uusi 20a §, jonka voimassaoloa on jatkettu sittemmin toistamiseen (lait

521/2020, 1191/2020 ja 687/2021).328 POL 20a §:n 1 momentin mukaan

328 VNK 5.3.2021, s. 26. POL 20a § on toistaiseksi ollut voimassa 1.8.2020–31.12.2020,
1.1.2021–31.7.2021 ja 1.8.2021–31.7.2022, mikä kertoo pandemian uusista aalloista ja sitkeydestä.

327 HE 86/2020 vp, s. 6.
326 Hakalehto & Rautiainen 8.5.2020.
325 HE 86/2020 vp, s. 5–6.
324 HE 86/2020 vp, s. 5.
323 OAJ:n asiantuntijalausunto 8.6.2020.
322 Hakalehto & Rautiainen 8.5.2020.
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Jos opetusta ei tartuntatautilain (1227/2016) 58 §:n nojalla annetun päätöksen
johdosta voida järjestää turvallisesti lähiopetuksena koulussa tai muussa opetuksen
järjestämispaikassa, voidaan opetuksessa siirtyä poikkeuksellisiin
opetusjärjestelyihin, jos se on välttämätöntä opetuksen järjestämiseksi. Oppilaan
oikeus opetukseen tulee turvata myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyiden aikana
tässä laissa tai sen nojalla säädetyn mukaisesti.

Päätös poikkeuksellisista opetusjärjestelyihin siirtymisestä on 20a §:n 2 momentin mukaan

mahdollista tehdä enintään yhdeksi kuukaudeksi kerrallaan, ja se voidaan panna täytäntöön

lainvoimaa vailla olevana. Poikkeukselliset opetusjärjestelyt haluttiin mahdollistaa vain

väliaikaisesti, sillä niiden jatkuessa pitkäjaksoisesti ei perus- ja ihmisoikeuksia olisi

mahdollista toteuttaa yhtä täysimääräisinä ja laadukkaina kuin lähiopetuksessa.329

Pandemian aikaiselle lainvalmistelulle onkin ollut ominaista määräaikaisiksi säädettyjen

lakien määrä ja väliaikaisiksi säädettyjen lakien voimassaolon jatkaminen.330

Uudet säännökset tarvittiin perusopetuslakiin, koska sille oli painava yhteiskunnallinen

tarve331 ja koska lakia säädettäessä on oletettu, että oppivelvollisten perusopetuksessa

opetus annetaan lähiopetuksena.332 Muissa oppilaitosmuodoissa taas samaa tarvetta ei ollut,

sillä esimerkiksi lukiokoulutuksen nykyisten säädösten tulkittiin mahdollistavan paikallisen

harkinnan etäopetukseen siirtymisessä.333 Myös Hakalehto ja Rautiainen toteavat, ettei

laajamittainen perusopetuksen järjestäminen etäopetuksena sovi perusopetuslainsäädännön

henkeen.334 Jos opetuksen järjestämispaikka suljettaisiin TTL:n nojalla, esitöiden mukaan

ilman POL 20a §:n säätämistä "oppilaan oikeus saada perusopetusta käytännössä estyy,

koska laki ei tunne etäyhteyksiä hyödyntävää opetusta näissä tilanteissa".335

Lakiehdotuksen lausuntokierroksella tärkeänä pidettiin, että 20a § oli tarkoitettu vastaamaan

vain poikkeusoloihin ja että siinä oli linjattu selkeästi lähiopetuksen ensisijaisuudesta.336

Hyvänä pidettiin, että 20a § antaa koulutuksen järjestäjille työkaluja vastata tautitilanteeseen

paikalliset olosuhteet huomioiden ja että tilanteen pahentuessa paikallisesti valmiuslain

nojalla annettaviin poikkeusasetuksiin ei tarvitsisi turvautua.337 Sivistysvaliokunta huomautti,

että etäopetukseen ei myöskään tule siirtyä varmuuden vuoksi, vaan se on viimesijainen

keino.338 PeV nosti lakiesityksen arvioinnissaan esiin, kuinka PL 16.1 §:ssä ei edellytetä

338 SiVM 16/2020 vp.
337 Esim. Sivistystyönantajien asiantuntijalausunto 8.6.2020.
336 OAJ:n asiantuntijalausunto 8.6.2020.
335 HE 86/2020 vp, s. 5–6.
334 Hakalehto & Rautiainen 8.5.2020.
333 Suomen Lukiolaisten liiton asiantuntijalausunto 8.6.2020.
332 HE 86/1997 vp, s. 52.
331 HE 86/2020 vp, s. 30.

330 Jukka ym. 2021, s. 7. Myös muutama muu HE koski vuonna 2020 etäyhteyden käytön sallimista:
siitä säädettiin myös yhteisöjen (HE 45/2020 vp), yksityisteiden (HE 263/2020 vp), kuntien (HE
47/2020 vp) sekä työttömyyskassojen (HE 40/2020 vp) osalta. Jukka ym. 2021, s. 9.

329 HE 86/2020 vp, s. 27.
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tiettyä perusopetuksen toteuttamistapaa eikä siirtyminen etäopetukseen välttämättä merkitse

perusoikeusrajoitusta. Kyse oli tavallisesta laista, jossa perustuslaissa säädettyä

perusoikeutta rajattiin perusoikeuksien rajoitus- ja täsmällisyysoppien mukaisesti.339 Kyse ei

siis ollut lapsen oikeuksien yleisestä rajoituksesta, vaan tarvittaessa yhtä perusoikeutta

rajoittamalla edistettiin toisen perusoikeuden parempaa toteutumista, minkä on katsottu

täyttävän hyväksyttävyyden vaatimuksen PeV:n käytännössä.340 Oikeutta perusopetukseen

voi rajoittaa oikeasuhtaisesti, kun sitä punnitaan hengen ja terveyden suojelua vasten.

Säännöstä pidettiin hyväksyttävänä suhteessa tavoiteltuun päämäärään nähden, koska sillä

varmistettiin oikeus perusopetukseen mutta myös suojeltiin lasten sekä heistä huolehtivien

aikuisten oikeutta elämään ja turvallisuuteen. POL 20a §:n ei katsottu puuttuvan lapselle

kuuluvaan oikeuteen saada perusopetusta ydinalueeseen, sillä oikeus perusopetukseen ja

POL:ssa säädettyihin palveluihin ja etuuksiin säilyvät myös poikkeuksellisten

opetusjärjestelyiden aikana. Perusoikeuden ydinsisällön säilyessä säädös oli linjassa myös

kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa. Oikeutta perusopetukseen ei myöskään

katsottu rajoitettavan enempää kuin on tarpeen, kun poikkeukselliset opetusjärjestelyt

tulisivat sidotuiksi TTL 58 §:n nojalla annettujen päätösten soveltamiseen eivätkä valmiuslain

3 §:n mukaisten poikkeusolojen käsilläoloon. Myös poikkeuksellisten opetusjärjestelyjen

määräaikaisuus tuki toimien oikeasuhtaisuutta.341

Sääntelyssä on kuitenkin PL 6 §:n yhdenvertaisuutta rajoittavia ulottuvuuksia. Anu Mutasen

mukaan sillä rajoitetaan oppilaiden yhdenvertaista oikeutta saada perusopetusta, kun tietyt

oppilasryhmät ovat henkilöllisen soveltamisalan piirissä ja toiset eivät. Se tarkoittaa samalla

ikään perustuvaa eri asemaan asettamista.342 Säädöksen soveltamisalan ulkopuolelle

jätettiin esiopetuksen oppilaat, perusopetuksen 1.–3. vuosiluokkien oppilaat, POL 17 §:ssä

tarkoitetun erityisen tuen päätöksen saaneet oppilaat, POL 25 §:n 2 momentissa tarkoitetut

pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat sekä POL 5 §:ssä tarkoitetun valmistavan opetuksen

oppilaat. Säädös ei koske haavoittuvassa asemassa olevia, sillä muuna kuin lähiopetuksena

toteutettava opetus sisältäisi esitöiden mukaan riskin, että heidän oikeutensa opetukseen ei

toteutuisi täysimääräisesti.343 Ryhmiin kuuluvien riski syrjäytyä koulutuksesta on myös

suurempi, mikä perusteli täysimääräistä lähiopetusoikeuden säilyttämistä ja suojaamista.344

Haavoittuvassa asemassa olevilla on esitöiden mukaan todennäköisesti enemmän haasteita

oppia etäopetuksessa johtuen heidän iästään, kehitystasostaan, ohjauksen tarpeestaan tai

koulun opetuskielen taidosta. Näiden ryhmien oppilaat voivat siirtyä etäopetukseen vain

344 HE 218/2020 vp, s. 8–9.
343 HE 86/2020 vp, s. 27.
342 Anu Mutasen asiantuntijalausunto 10.6.2020.
341 HE 86/2020 vp, s. 30.
340 PeVL 35/2014 vp.
339 PeVL 18/2020 vp, s. 2.
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karanteeni- tai eristystilanteessa tai jos oppilas tai hänen perheenjäsenensä kuuluu

riskiryhmään.345 Mutanen on kysynyt, voidaanko sääntelyn sinänsä hyväksyttävät tavoitteet

saavuttaa, kun merkittävä oppilasjoukko jätetään soveltamisen ulkopuolelle. Perusopetuksen

järjestäjillä on myös erilaisia valmiuksia järjestää etäopetusta, mikä voi johtaa oppilaiden

eriarvoiseen asemaan.346 Esitöissä pykälän silti katsottiin myös turvaavan PL 6 §:n mukaista

yhdenvertaisuutta takaamalla haavoittuvassa asemassa oleville oppilaille oikeuden

lähiopetukseen.347 Haavoittuvassa asemassa olevien erityinen huomiointi koulusulkuja

tehdessä on ollut myös kansainvälisten tahojen mukaan asialistan kärjessä.

POL 20a.3 §:n mukaan opetuksen järjestäjällä on velvollisuus järjestää oppimisen tukea

sekä POL:n mukaisia palveluja ja etuuksia siten kuin on olosuhteissa mahdollista toteuttaa.

Etäopetuksessa oleville on myös annettava maksuton ateria. Esitöiden mukaan 20a.3 § ei

eriarvoistumisen estämiseksi mahdollistaisi tuen laajuudesta poikkeamista, vaan vain

toteuttamistavan mukauttamista.348 Sivistys- ja perustuslakivaliokunta ovat huomioineet, että

opetuksen järjestäjät ovat saaneet suuren harkintavallan opetuksen ja sen tuen

järjestämisessä poikkeusoloissa. Alueellisia ja kuntien sekä koulujen välisiä eroja on myös

siksi syntynyt.349

Lapsiasiavaltuutettu on kritisoinut lakiehdotuksen ikärajausta. Poikkeukselliset

opetusjärjestelyt koskevat oppilaita neljäsluokkalaisista ylöspäin. Esitöissä perustellaan, että

sen ikäiset, keskimäärin 10 vuotta täyttäneet oppilaat, selviytyvät tarvittaessa sitä nuorempia

oppilaita itsenäisemmin etäopetuksessa opettajan ohjauksessa. LAV on todennut, että

tutkimukseen perustuvaa näyttöä yli 10 vuotta täyttäneiden lasten sitä nuorempia lapsia

paremmasta selviytymisestä etäopetuksessa ei ole tiedossa. Rajaukseen vaikutti esitöiden

mukaan myös se, että normaalioloissa POL:in mukaista aamu- ja iltapäivätoimintaa voidaan

järjestää vain 1.–2. vuosiluokkien oppilaille ja erityisen tuen oppilaille. Myös työsopimuslain

(55/2001) 4 luvun 6 §:n mukaisten tilapäistä hoitovapaata koskevien säännösten mukainen

vanhempien mahdollisuus jäädä kotiin hoitamaan alle 10-vuotiasta lasta oli nostettu esiin.

LAV:n mukaan viittaus ei ole onnistunut, sillä rajaus on tehty työelämän tarpeista käsin, ei

lasten. Hän huomauttaa, että noin 10-vuotias ja sitä vanhempi lapsi tarvitsee runsaasti tukea

huoltajiltaan, "eikä moni lapsi ole vielä yläkouluiässäkään valmis kantamaa itsenäisesti

vastuuta opiskelustaan ja arjen säännöllisyydestä". Ikään perustuvan rajauksen hän toteaa

349 SiVL 5/2020 vp; PeVM 14/2020 vp. Koska kolmiportaisesta tuesta säädetään ennestäänkin niin
laveasti ja koska kunnat käyttävät rahaa ja tulkitsevat havaintojeni mukaan perusopetuslakia hyvin eri
tavoin, toteutuu oppimisen tuki jo normaalioloissakin eriarvoisesti.

348 HE 86/2020 vp, s. 28.
347 HE 86/2020 vp, s. 30.
346 Anu Mutasen asiantuntijalausunto 10.6.2020.

345 OPH:n internet-sivut, kohta Varautuminen koronatilanteen jatkumiseen perusopetuksessa 1.8.2021
alkaen.
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kuitenkin voivan olla hyväksyttävä, kun huomioidaan sääntelyn tarkoitussidonnaisuus ja

määräaikaisuus sekä se, että se mahdollistaa kaikkien pienten lasten osallistumisen

lähiopetukseen ilman harkintaa.350 Kevään 2021 etäopetusjakso ei enää koskenutkaan

4.–6.-luokkalaisia, vaan myös he saivat nuorempien lasten tavoin lähiopetusta.

4.3 Kevään 2021 koulusulut poikkeusoloissa normaalilainsäädännön keinoin

Kesällä 2020 hetkeksi laantunut tartunta-aalto yltyi vähitellen taas syksyllä 2020.

Perusopetus oli paikallisia karanteeneja lukuun ottamatta normaalisti lähiopetuksessa koko

syyslukukauden, kun taas toisella asteella, korkeakouluissa ja vapaassa sivistystyössä oltiin

osittain tai kokonaan etäopetuksessa.351 Alkuvuonna 2021 uusia koronatapauksia alkoi

ilmetä Suomessa huomattavasti enemmän kuin sitä ennen, ja tapausmäärät lisääntyvät

huolestuttavan nopeasti rajoitustoimista huolimatta.352 Se näkyi myös kasvaneina lasten

tartuntojen määrinä.353 Keväällä 2021 tautia pyrittiinkin taas torjumaan tiukin toimin

Suomessa ja maailmalla. Maaliskuussa 2021 UNICEF tiedotti, kuinka koulujen sulkemisen

aiheuttama globaali koulutuskriisi paheni edelleen. Maailmanlaajuisesti yli 168 miljoonan

lapsen koulut olivat tuolloin olleet lähes vuoden ajan kokonaan suljettuina. Noin 214

miljoonaa lasta, eli noin seitsemäsosa maailman lapsista, oli jäänyt paitsi yli ¾:sta opetusta.

Osittaiset tai kokonaiset koulujen sulkemiset aiheuttivat keskeytyksiä yhä noin 888 miljoonan

lapsen koulutukseen. Järjestö varoitti, että lapset, jotka eivät pääse henkilökohtaisesti

kouluun, jäävät yhä pahemmin jälkeen, ja syrjäytyneimmät maksavat siitä kovimman hinnan.

Toinen vuosi rajoitettua koulunkäyntiä tai ei koulunkäyntiä ollenkaan olisi mittaamaton

menetys näille lapsille, ja koulujen auki pitämiseksi tulisi tehdä kaikki voitava sekä asettaa

heidät etusijalle suunnitellessa koulujen uudelleen avaamista.354

Suomessa valtioneuvoston periaatepäätöksen nojalla annetut sosiaali- ja terveysministeriön

toimintasuunnitelma 7.9.2020355 ja sen päivitys 5.1.2021356 ohjasivat tartuntatautilain

suositusten ja rajoitusten käyttöä.357 Tammikuun päivitys tehtiin epidemian kiihtymisen ja

muuntoviruksen leviämisen uhan varalta, minkä vuoksi tarpeellisena pidettiin täydennystä,

jossa korostetaan ennakollisia ja laaja-alaisia toimenpiteitä.358 Suunnitelmaan oli lisätty

kolme uutta toimenpidetasoa, joiden tarkoituksena oli torjua epidemian kasvun uudelleen

kiihtyminen ja herkemmin tarttuvien virusmuunnosten leviäminen sekä saada lisäaikaa

358 Valtioneuvoston periaatepäätös 26.1.2021 (STM/2021/12); VNK 5.3.2021, s. 23.
357 STM 2021:21, s. 8.
356 STM 2021:1.
355 STM 2020:26.
354 UN News 3.3.2021.
353 Yle uutiset 16.3.2021.

352 THL:n internet-sivut, kohta Ajankohtaista > Tiedotteet ja uutiset > Uutinen > Suomen
epidemiatilanne on heikentynyt nopeasti, taudin ilmaantuvuus jyrkässä nousussa. 4.3.2021.

351 Etenkin toisen asteen pitkään jatkunut etäkoulunkäynti herätti huolta. Ks. Kuntalehti 25.2.2021.
350 HE 86/2020 vp, s. 19–20; LAV:n asiantuntijalausunto 8.6.2020.

56



rokotusten ja vuodenaikavaihtelun yhteisvaikutukselle epidemian hillitsemisessä.359

Lisäyksen myötä covid-19-epidemian vaiheiden luokittelussa oli alettu käyttää kriteerejä,

joiden pohjalta epidemia koostui kolmesta vaiheesta: 1) perustasosta, 2) kiihtymisvaiheesta

ja 3) leviämisvaiheesta. Perustasolla epidemia ei kasva. Silloin pidetään yllä senhetkistä

rajoitustasoa. Kiihtymisvaiheessa epidemia alkaa kiihtyä, tapausten alueellinen ilmaantuvuus

on perustasoa korkeampi ja useita paikallisia ja alueellisia tartuntaketjuja esiintyy. Silloin

ohjataan käyttämään leviämisvaiheen toimenpiteitä määräaikaisesti ja laajamittaisesti.

Leviämisvaiheessa tasolla kolme epidemian kasvu edelleen nopeutuu ja tapaukset leviävät

väestössä alueellisesti tai laajemmin. Niiden jäljitys myös vaikeutuu.360 Leviämisvaiheen

alueilla käyttöön otettavia toimenpiteitä ovat muun muassa maksimaalinen etätyösuositus,

laajin maskisuositus, julkisten tilojen sulkeminen ja etäopetus toisella asteella ja

korkeakoulussa.361 Täydennetyn toimintasuunnitelman leviämisvaiheen toimenpiteitä olivat

poikkeusolojen ja liikkumisrajoitusten käyttöönotto.362 Suomessa toimivat alueelliset

koronakoordinaatioryhmät, jotka raportoivat viikoittain THL:lle sen, missä tilanteessa alue on

ja mitä toimenpiteitä ne ovat ottaneet käyttöön. STM esitti oikeudellisesti sitomattomat

suositukset, joita toimeenpantiin alueellisilla hallintopäätöksillä, toimijoiden omaehtoisilla

päätöksillä sekä toimijoille ja väestölle annettavilla suosituksilla.363 Valmiuslain 3 §:n 5

kohdan tarkoittamat poikkeusolot valtioneuvosto totesi tarpeellisiksi yleisistunnossaan

1.3.2021.364 Valmiuslain tietyt toimivaltuudet olivat lopulta käytössä 5.3.–27.4.2021. Käyttöön

otettiin neljä pykälää, joiden avulla haluttiin muun muassa keskittää viestintää ja helpottaa

sairaanhoidon painetta.365 Käyttöön otetut terveydenhuoltoa koskevat ValmL 86 § ja 88 §

olivat käytössä myös keväällä 2020.366 Ensi kertaa käytössä olleet ValmL 106 § keskittää

valtionhallinnon viestintää ja ValmL 107 § valtionhallinnon työnjakoa valtioneuvostolle.

8.3.2021 alkaen leviämis- ja kiihtymisvaiheissa olevien alueiden peruskoulun yläluokat

ohjattiin siirtymään tilapäiseen etäopetukseen kolmeksi viikoksi osana hallituksen uusia

linjauksia. Sosiaali- ja terveysministeriö suositteli, että aluehallintovirastot rajoittavat TTL 58

§:n nojalla annetuilla päätöksillä peruskoulun 7.–9. luokkien oppilaitostilojen käyttöä.

Rajoittamispäätöksen edellytyksenä oli välttämättömyys taudin leviämisen estämiseksi.

Opetuksen järjestäjät saattoivat tehdä POL 20a §:n nojalla päätöksen poikkeuksellisista

opetusjärjestelyistä laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä, sillä heillä puolestaan oli

366 Yle uutiset 10.3.2021.
365 Helsingin Sanomat 11.3.2021.
364 Valtioneuvoston tiedote 27.4.2021.
363 STM 25.2.2021, s. 14–15.
362 STM 2021:21, s. 51–52; VNK 5.3.2021, s. 23.
361 VNK 5.3.2021, s. 23–24.
360 STM 2021:21, s. 51–52; VNK 5.3.2021, s. 23.

359 STM:n internet-sivut, kohta Vastuualueet > Hyvinvoinnin edistäminen > Terveyden edistäminen >
Tartuntatautien torjunta > Koronavirus Suomessa > Koronavirusepidemian vaiheet.

57



toimivalta asiassa.367 Kevään 2021 tapa sulkea koulutilat selittyvät siis sillä, että

poikkeusoloissakin pyritään yleensä toimimaan normaaliusperiaatteen mukaan. Tilanteeseen

oli ehditty kevättä 2020 paremmin myös varautua – ainakin säätämällä POL 20a § – ja

kokemusta oli muutenkin jo kertynyt. Ajanjakson 8.3.–28.3.2021 välinen sulkutila oli silloisen

opetusministeri Jussi Saramon mukaan perusteltu, koska sen avulla voitaisiin varmistaa, että

lapsiin ja nuoriin kohdistuvia rajoituksia voitaisiin purkaa mahdollisimman pian. Koska

etäopetuksen vaikutukset ovat hänen mukaansa niin vakavia, sitoutui hallitus jatkossa

käyttämään vain aikuisiin kohdistuvia rajoituksia. Ensin haluttiin kuitenkin saada

tartuntamäärät alas kaikkiin kohdistuvilla sulkutoimilla.368 Käyttöön tulivat tiukat rajoitustoimet

ensin kolmeksi viikoksi. Leviämis- ja kiihtymisalueilla yläkouluissa ja toisen asteen

koulutuksessa siirryttiin etäopetukseen. Myös yli 12-vuotiaiden harrastustoiminta keskeytyi

tuoksi ajaksi. Alakoulussa toiminta jatkui lähiopetuksena, eikä alle 12-vuotiaiden

harrastustoimintaan puututtu. POL 20a §:n 4 momentissa luetellut haavoittuvassa asemassa

olevat ryhmät kävivät edelleen koulua lähiopetuksessa myös yläkouluissa.369

Maaliskuun 2021 aikana yhteensä 71,4 % Suomen alueista sulki yläkoulunsa. Kun

myöhemmin THL:n tutkimuksessa vertailtiin koulut sulkeneita ja koulut avoinna pitäneitä

alueita ja tartuntojen suhteellista ilmaantuvuutta niissä, ei yläkoulujen sulkeminen ja

teini-ikäisten kontaktien estäminen kouluissa johtanut tartuntojen ilmaantuvuuden

vähenemiseen yläkouluikäisillä eikä muissa ikäryhmissä.370 Samankaltaisia havaintoja on

saatu Norjasta, missä koulujen avaaminen sulkujen jälkeen ei johtanut tartuntojen

lisääntymiseen kyseisessä ikäryhmässä.371

Joillakin alueilla aluehallintovirastot määräsivät koulutilat suljetuiksi kolmen viikon jälkeenkin.

Esimerkiksi Länsi- ja Sisä-Suomen AVI jatkoi koulujen sulkemista 29.3.2021 jälkeen viikolla,

sillä Pirkanmaan sairaanhoitopiiri oli yhä leviämisvaiheessa. Tartuntojen määrät olivat

lisääntyneet 13–19-vuotiaiden ryhmässä, joiden kontakteja sulkemisella haluttiin rajoittaa.

Peruskouluja toimii myös lukioiden kanssa samassa rakennuksessa. Lukiolaisten

ylioppilaskirjoitusten turvaamista pidettiin tärkeänä, ja yhden lisäviikon etäkoulu nähtiin

järkevämmäksi kuin riskin ottaminen niiden siirtymisen suhteen.372 Etelä-Suomen AVI jatkoi

yläkoulujen sulkua Etelä-Karjalan, Helsingin ja Uudenmaan sekä Päijät-Hämeen alueilla

372 AVI:n tiedote 25.3.2021.
371 Folkehelseinstituttet 2021.
370 Juutinen ym. 2021.

369 VNK 5.3.2021, s. 24; OPH:n internet-sivut, kohta Tukimateriaalimme auttaa etäopetukseen
siirtymisessä myös 8.3. alkaen.

368 Kuntalehti 25.2.2021; Yle uutiset 13.3.2021.
367 STM 25.2.2021, s. 52–53.
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ensin viikoksi ja lopulta toiseksi viikoksi 11.4.2021 saakka.373 Kunnat saivat tarvittaessa

edelleen tehdä päätöksiä koulutilojen sulkemisesta ja etäopetukseen siirtymisestä.374

Valmiuslain mukaisten toimivaltuuksien käytöstä luovuttiin ja poikkeusolot päättyivät 27.

huhtikuuta, kun hallitus katsoi, että koronaepidemia on hallittavissa viranomaisten

säännönmukaisin toimivaltuuksin. Hybridistrategiaan kuului, että muiden normaaliolojen

lakien, kuten tartuntatautilain ja rajavartiolain, soveltaminen jatkui yhä. Lisäksi käytössä

olivat viranomaisten antamat määräykset, ohjeet ja suositukset.375 Toimenpidetasojen

käytöstä luovuttiin 6.5.2021 halllituksen linjaamalla periaatepäätöksellä.376

Uutta kevätlukukaudessa 2021 oli kasvomaskien käyttö silloin, kun koulutiloissa koulua

käytiin. THL:n 8.1.2021 päivittämä maskisuositus oli voimassa koronataudin kiihtymis- ja

leviämisvaiheissa yli 12-vuotiaille ja koski peruskouluissa 6.–9.-luokkalaisia. Maskisuositus

koski myös koulukuljetuksia ja koulumatkoja julkisessa liikenteessä. Kunnat hankkivat

koululaisille maskeja koulupäivän aikana käytettäväksi. Kun alueellinen tai paikallinen

maskisuositus oli voimassa, kunnan tuli tarjota ja kustantaa maskit kaikille oppilaille, koska

kyse on oppivelvollisuuskoulutuksesta.377 Lapset ovat LAV:n mukaan olleet maskien määrän

ja laadun suhteen eri asemissa eri osissa Suomea. Se on hänen mukaansa väistämätöntä,

kun paikallisille viranomaisille annetaan päätösvalta.378

Kevään 2021 hybridistrategiaa ja toimenpidetasoja ei kuitenkaan ole pidetty täysin

onnistuneina. Saattoi olla haastavaa ottaa selvää siitä, missä koronaepidemian vaiheessa

mikin alue oli ja mitä erilaisia rajoitustoimenpiteitä kunta, aluehallintovirasto tai

valtioneuvosto oli kulloinkin määrännyt noudatettavan. Pandemian aikainen, kasuistinen

säädösvalmistelu ansaitsee Scheininin mukaan kovaa kritiikkiä, sillä sekä väestön että

rajoituksia toimeenpanneiden viranomaisten on ollut vaikea ymmärtää sääntelyn

kokonaisuutta. Suomen strategia saa moitteita siitä, että sen sijaan että tammikuussa 2021

olisi valittu uusi strategia epidemian tukahduttamiseksi ja siihen tarvittava lainsäädäntö

säädetty PL 23 §:n nojalla, valittiin hybridistrategian päivitys, jossa tarpeelliset kovemmat

toimet kuten sulkutila lykättiin myöhemmäksi.379 Liian aikaisin toteutettu sulku ei THL:n

379 Scheinin 1.3.2021. Hänen mukaansa tukahduttaminen olisi oikeuttanut kovatkin keinot, kun taas
epidemian hallinnassa vaatimattomammat keinot voivat olla välttämättömiä ja oikeasuhtaisia.
Valintaan vaikutti tehohoidon kapasiteetin turvaaminen strategian ydinkysymyksenä, jota Suomessa ja
Ruotsissa on pidetty "lähes ylivoimaisen tärkeänä". Ks. Scheinin 1.3.2021.

378 Yle Uutiset 15.1.2021.

377 OPH:n internet-sivut, kohta THL päivitti maskisuositustaan ja kohta Usein kysyttyä > Kuka maksaa
maskit perusopetuksessa, lukiokoulutuksessa ja ammatillisessa koulutuksessa.

376 Valtioneuvoston internet-sivut, kohta Koronaepidemian vaiheet.
375 Valtioneuvoston tiedote 27.4.2021.
374 AVI:n tiedote 25.3.2021.

373 AVI:n tiedote 30.3.2021. Esimerkiksi Kymenlaakson sairaanhoitopiirin alueella epidemiatilanne ei
ollut yhtä vaikea kuin muualla Etelä-Suomessa, joten koronakoordinaatioryhmä ei pitänyt
yläkoululaisten etäopetuksen jatkamista siellä välttämättömänä 29.3. alkaen. AVI:n tiedote 25.3.2021.
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mukaan ollut epidemiologisesti perusteltua.380 Valtiosääntöoikeudellista kritiikkiä ansaitsee

Scheininin mukaan nopeiden toimenpiteiden lykkääminen ja asetelman rakentaminen

valmiiksi valmiuslain uudelle käyttöönotolle tilanteen myöhemmin pahetessa.381

5 SIVISTYKSELLISEN YHDENVERTAISUUDEN TOTEUTUMINEN POIKKEUSOLOISSA

5.1 Opetuksen saavutettavuus ja maantieteellinen yhdenvertaisuus

Normaalioloissa suomalaisten koulujen, eri alueiden, kuntaryhmien ja kieliryhmien väliset

erot ovat aiempien tutkimusten mukaan olleet pieniä ja yleisesti oppilaiden osaamisen taso

on ollut korkea. Uhkana covid-19-poikkeusaikana on ollut saavutetun yhdenvertaisuuden

mahdollinen rapautuminen. Koska kuntien talous on tiukentunut ja resurssit vähentyneet,

voivat esimerkiksi mahdollisuudet opetuksen kehittämiseen ja opettajien

täydennyskoulutukseen vähentyä. Jos alueiden, kuntien tai kieliryhmien välillä on tapahtunut

tai tapahtuu selvää eriytymistä sen suhteen, kuinka tehokkaisiin ja laadukkaisiin

poikkeusolojen etäopetusratkaisuihin on päädytty, voi se lisätä eroja koulujen, alueiden ja

kieliryhmien välillä ja vaikuttaa tasa-arvoisiin oppimisen edellytyksiin.382

Covid-19-pandemian aikana yhdenvertaisuuden toteutuminen esimerkiksi opetuksen

laadussa ja sisällössä on riippunut uusista seikoista. Kunnan maantieteellinen sijainti on

vaikuttanut julkisen vallan toimenpiteisiin, kuten koulutilojen sulkemiseen. Mitä tiheämmin

asutulla alueella koululainen asuu, sitä todennäköisemmin covid-19-tilanne on ollut alueella

heikompi, mikä on voinut vaikuttaa opetusjärjestelyihin tai mahdollisiin karanteeneihin.

Harvaan asutuilla alueilla on todennäköisemmin päästy vähemmällä. Konkreettisesti

koulusuluista johtuva eriarvoinen tilanne näkyi etenkin keväällä 2021, jolloin esimerkiksi

toisten alueiden yläkoululaiset olivat toisia kauemmin etäopetuksessa. Tutkimuksessa on

havaittu, että yläkoulujen väliset erot toimintakäytänteissä pandemian aikana olivat myös

huomattavan suuria, ja koulujen käytänteillä oli erityistä merkitystä oppilaiden ja perheiden

hyvinvoinnille etenkin etäopetustilanteissa. Alueelliset erot koronavirustilanteissa eivät

myöskään selittäneet koulujen turvallisuuskäytännöissä ollutta suurta koulukohtaista

vaihtelua. Kouluissa oli huomioitu koronalle altistuneiden oppilaiden etäopetuksen toteutus,

mutta omaehtoisessa karanteenissa olleiden etäopetus oli toteutettu heikommin. Oppilaiden

yhdenvertaisuuden kannalta olisi tutkimuksen mukaan tarve kiinnittää huomiota eri syistä

poissaolevien oppilaiden etäopetukseen yhdenmukaisemmin.383

5.2 Digitaalinen inkluusio etäopetuksessa

383 HY & TAU 2021.
382 Karvi 7.5.2020, s. 37.
381 Scheinin 1.3.2021.
380 THL:n mallinnus, s. 15.
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Tietoteknisten laitteiden tai verkkoyhteyden puute, laitteiden monimuotoisuus sekä

riittämätön tieto- ja viestintäteknologinen osaaminen ovat tutkimusten mukaan osaltaan

heikentäneet yhdenvertaisuutta etäopetuksessa.384 Maailmanlaajuisessa mittakaavassa

lasten oikeuteen saada opetusta pandemian aikana on vaikuttanut vahvasti valtion kyky

huolehtia opetuksen järjestämisestä poikkeuksellisissa olosuhteissa etäopetusta

hyödyntäen. OECD:n mukaan Suomi on maailman kärkimaita digitaalisten

opetusvalmiuksien ja digitaalisten oppimisvälineiden osalta. Vuonna 2020 OECD arvioi, että

Suomi oli yksi maailman parhaista valtioista turvaamaan lasten oikeuden saada opetusta

pandemian aikana.385 Tutkimusten mukaan etäopetus Suomessa silti jakoi oppilaita. Osa

koululaisista koki etäopetuksen sopivan heille hyvin ja kotona oppimisen olevan koulussa

opiskelua tehokkaampaa. Lähes puolet yläkoululaisista ja kolmannes alakoululaisista taas

arvioi oppineensa normaalia vähemmän.386 Kun opetus- ja kulttuuriministeriö kuuli

perusopetuksen oppilaiden kokemuksia keväästä 2020 saman vuoden lokakuussa, olivat

oppilaat pääosin tyytyväisiä etäyhteyksiä hyödyntävään opetukseen.387

LOK on yleiskommentissaan todennut, että digitaalinen opetusteknologia voi mahdollistaa

etäoppimisen lapsille, jotka eivät ole fyysisesti läsnä koulussa, asuvat syrjäisillä alueilla tai

ovat haavoittuvassa asemassa. Siksi sopimusvaltioiden tulee varmistaa asianmukainen

infrastruktuuri ja siihen liittyvät peruspalvelut. Vanhemmille tulee myös tarjota opastusta

digitaaliseen oppimiseen. Digitaaliset koulutustuotteet ja -palvelut eivät kuitenkaan saa

synnyttää tai pahentaa eriarvoisuutta lasten mahdollisuuksissa päästä lähiopetukseen.388

Esimerkiksi Lapissa ja muuallakin Suomessa laajakaistaverkko ei ulotu kaikille

haja-asutusalueille.389 Lasten syrjintää voi LOK:n mukaan olla se, jos heillä ei ole

mahdollisuutta käyttää digitaalisia laitteita ja palveluita, kuten maksutonta ja turvallista

internetiä tähän tarkoitetuissa julkisissa paikoissa sekä asiantuntevaa opastusta. LOS:iin

liittyneiden valtioiden tulee oikeuden syrjimättömyyteen taatakseen varmistaa, että kaikilla

lapsilla on yhdenvertainen ja tosiasiallinen pääsy digitaaliseen ympäristöön, ja niiden on

ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimiin digitaalisen inkluusion takaamiseksi.390 EU:n

perusoikeusvirasto (FRA) on perusoikeusraportissaan todennut, että etäopetus oli

390 CRC General Comment No. 9 (2006), The Rights of Children with Disabilities, kohdat 37–38; CRC
General Comment No. 25 (2021), On Children's Rights in Relation to the Digital Environment, kohdat
9–10.

389 KK 328/2020 vp.

388 CRC General Comment No. 25 (2021), On Children's Rights in Relation to the Digital Environment,
kohta 102; CRC General Comment No. 11 (2009), On Indigenous Children and their rights under the
Convention, kohta 61; CRC General Comment No. 21 (2017), On Children in street situations, kohta
55.

387 K 8/2021 vp, s. 210.
386 HY ja TAU 2021. Ks. Valtioneuvosto 2021:2, s. 85–86.
385 HE 86/2020 vp, s. 14.
384 Valtioneuvosto 2021:2, s. 86-87.
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EU-jäsenvaltioiden ponnisteluista huolimatta haasteellista lapsille, joilta puuttui kotoa

tietokone, verkkoyhteys tai rauhallinen opiskelupaikka tai joiden kotona asui paljon

ihmisiä.391 PISA 2018 -tutkimuksen mukaan keskimäärin 9 prosentilla 15-vuotiaista oppilaista

OECD-maissa ei ole kotonaan rauhallista paikkaa opiskeluun.392

Digikasvatuksen paikkaa ja sisältöä, merkitystä ja tehokkuutta sekä sen vaikutuksia lasten ja

muiden opiskelijoiden terveyteen ja koulutukseen on ihmisoikeusneuvoston koulutuksen

erityisraportoijan mukaan pohdittava perusteellisesti. Etäopiskelualustojen ja -välineiden

sisältöjen tulee sopia paikallisiin olosuhteisiin ja erityisesti paikallisiin kieliin. Opettajat ja

oppilaat tarvitsevat tehokasta ja pitkäjänteistä koulutusta niiden käyttöön.

Etäopiskelualustojen tulee myös huomioida pedagogisesti oppilaiden ja opettajien erilaisuus

sekä akateeminen vapaus ja luovuus. Alustat tulee lisäksi suunnitella siten, että oppijoiden ja

opettajien henkilötietojen ja yksityisyyden suoja voidaan varmistaa. Opiskelualustojen tulee

olla turvallisia, eivätkä ne saa altistaa lapsia vaaroille tai kiusaamiselle. Erityisraportoija

kehottaa suhtautumaan varoen yksityisten toimijoiden digitaalisen oppimisteknologian kautta

markkinoille tuloon. Ne voivat haitata koulutusjärjestelmää ja oikeutta koulutukseen pitkällä

aikavälillä. Hallitusten olisi varmistettava – muun muassa hyväksymällä asianmukainen

sääntely – ettei tilanne johda siihen, että kaupalliset tahot, jotka haluavat hyötyä kriisistä,

vievät rajalliset julkiset koulutusresurssit, keräävät oppilaita ja opettajia koskevia tietoja tai

kohdistavat mainontaa lapsille ja nuorille. Koulutus- ja oppimisratkaisuja tulee kehittää

julkisena hyödykkeenä ilman kaupallisia tai muita rajoittavia lisenssejä, jotka uhkaavat

koulutuksen saamista ja syventävät eriarvoisuutta.393

5.3 Perusopetuksen maksuttomuus ja kouluruokailu

Kouluruokailun puuttumisesta kevään 2020 poikkeusoloissa on kanneltu oikeuskanslerille.

1.4.2020 antamassaan ratkaisussa OKA piti tärkeänä, että sellaiset oppilaat, joille

päivittäinen kouluateria on erittäin tärkeä, etsittäisiin ja heille tarjoittaisiin kouluateria

silloinkin, kun lähikontakteja joudutaan rajoittamaan. Siten voitaisiin turvata ruoka niille, jotka

olisivat vaarassa jäädä ilman riittävää ravintoa. OKA ei nähnyt aihetta epäillä, että

perusoikeutta maksuttomaan perusopetukseen olisi kokonaisuutena loukattu.

Poikkeusolojen aikana on hänen mukaansa voinut olla "erilaisia tilanteita, joissa on toimittu

kulloinkin voimassa olevien säännösten ja määräysten mukaisesti".394 14.4.2020

antamassaan ratkaisussa OKA on viitannut perustuslakivaliokunnan asetuksista 126/2020 ja

394 OKA 1.4.2020 (OKV/518/1/2020).

393 Human Rights Council: Right to education: impact of the Covid-19 crisis on the right to education;
concerns, challenges and opportunities (2020), kohta 84(h-j).

392 OECD 3.4.2020, s. 2.
391 Euroopan unionin perusoikeusvirasto 2021, s. 22.
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191/2020 antamiiin mietintöihin. OKA toteaa, että etäopetuksessa oleville kouluruokailua

voidaan järjestää siinä laajuudessa kuin se on mahdollista toteuttaa.395

Eduskunnan oikeusasiamiehen kansliaan tuli ensimmäisenä koronavuonna 2020 lukuisia

poikkeusoloihin liittyviä varhaiskasvatusta, perusopetusta ja lukiokoulutusta koskevia

kanteluita. Kantelunaiheita olivat muun muassa oppimisen tuen järjestäminen ja maskin

käytön edellyttäminen. Poikkeusolot antoivat aihetta myös selvitystoimiin opetustoimen

laillisuusvalvonnassa. Selvityksiä pyydettiin muun muassa kouluruokailun toteutumisesta ja

oppimisen tuen järjestämisestä poikkeusoloissa. Apulaisoikeusasiamiehen aloitteesta myös

opetus- ja kulttuuriministeriöltä pyydettiin tietoja käytäntöjen ohjeistuksesta, mahdollisista

esille tulleista käytännön ongelmista ja sääntelyn kehittämistarpeista etäopetuksessa olevien

perusopetuksen oppilaiden oppimisen ja koulunkäynnin tuen sekä kouluruokailun

toteutumisen osalta.396 Kouluruokailusta etäopetuksen alussa AOA on todennut, että vaikka

valtioneuvoston suositukset ja viranomaisten viestintä eivät aivan vastanneet

perustuslakivaliokunnan ja sivistysvaliokunnan linjaamaa näkemystä kouluruokailun

asemasta, pyrittiin tilanteessa turvaamaan oppilaiden oikeutta maksuttomaan

perusopetukseen ja siihen kuuluvaan kouluruokailuun olosuhteisiin nähden tyydyttävästi.

AOA:n mukaan se ei antanut aihetta hänen toimenpiteilleen.397

Perheen varallisuudesta riippumatta jokaisen Suomessa asuvan lapsen tulisi saada käydä

maksuttomassa perusopetuksessa. Vähävaraisia perheitä ei ole aina ymmärretty kuitenkaan

huomioida poikkeusoloissa. Suomen Vanhempainliitto on huomauttanut, että

etäopetuksessa annetuissa koulutehtävissä on ilmennyt ylilyöntejä, jotka haastavat

perusopetuksen maksuttomuutta. Joissakin kouluissa on etäkoulun tehtävänannoissa

odotettu lapsella olevan kotonaan mahdollisuus leipoa, askarrella tai tehdä kuvataidetöitä

omista materiaaleistaan. Koulutehtävien ei poikkeusoloissakaan tulisi johtaa perheiden

erillisiin ruoka- tai materiaalihankintoihin niiden toteuttamiseksi,398 mikä on pääasiassa

rehtorien vastuulla saattaa alaistensa tietoon.

5.4 Erityistä tukea tarvitsevien ja muiden haavoittuvammassa asemassa olevien
yhdenvertaisuus ja oppimistulosten eriytyminen

Noin 10–20 prosentilla väestöstä arvioidaan olevan jonkinlaisia oppimisvaikeuksia. Ne voivat

tulla esiin lukemisessa, kirjoittamisessa, matematiikassa, vieraiden kielten opiskelussa,

398 Suomen Vanhempainliiton lausunto SiVL:lle 21.4.2020.
397 AOA 31.8.2020 (EOAK/2393/2020).
396 EOA:n tiedote 15.5.2020; K 8/2021 vp, s. 210.
395 OKA 14.4.2020 (OKV/622/1/2020).
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digitaalisten välineiden käytössä, motoriikassa, hahmottamisessa tai keskittymisessä.399

Oppimisvaikeudet ovat yksi syy saada erityistä tai tehostettua tukea. Erityistä tukea saavia

oli vuonna 2019 noin 8 % peruskoulun oppimäärää suorittavista, ja tehostettua tukea

saaneita noin 12 % peruskoulun oppimäärää suorittavista.400 Vaikutukset ja haasteet

tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden toteutumisessa poikkeusolojen aikana olivat Karvin

tutkimuksen mukaan Suomessa kaikilla koulutusasteilla, etenkin perusopetuksessa ja

ammatillisessa koulutuksessa, samansuuntaisia. Lähiopetuksen puuttumisen arvioidaan

vaikuttaneen yhdenvertaisuuden toteutumiseen erityisesti tukea tarvitsevien ja

kielivähemmistöihin kuuluvien oppilaiden kohdalla.401 Muuta kuin suomea tai ruotsia

äidinkielenään puhuvien ja tukea tarvitsevien oppijoiden tarpeita pitäisikin tutkijoiden mukaan

tunnistaa poikkeusoloissa paremmin.402 Poikkeusolojen aikana hankalaksi todetun

oppimisen ja koulunkäynnin tuen tarjoaminen ei ole toteutunut aina yhdenvertaisesti.

Lähiopetuksen tarjoamisesta huolimatta käytänteiden vaihdeltua huomattavasti eri kuntien,

koulujen ja opettajien välillä ei kaikkialla onnistuttu huolehtimaan heikommassa asemassa

olevien lasten ja nuorten tilanteesta riittävän hyvin.403

Tosiasiallisen yhdenvertaisuuden tavoitteen mukaisesti joihinkin ryhmiin perusopetukseen

oikeutettujen sisällä on kohdistettu covid-19-aikana positiivista erityiskohtelua.404 Erityisen

tuen päätöksen saaneet oppilaat ovat olleet oikeutettuja lähiopetukseen, jotta heidän

oikeutensa saada riittävästi tukea oppimiseen voidaan turvata.405 Lähikontaktien tarve

oppimisessa on tullut ilmeiseksi, sillä muun muassa eriyttäminen sekä tuen tarpeen

405 Li Andersson Twitterissä 25.3.2020.

404 Karvi on esittänyt, että perusopetuksessa oppilaan osaaminen voi olla heikompaa, jos oppilaalla on
todettu erityisen tuen tarve; jos hänellä on kielellisiä vaikeuksia, mikä näkyy esimerkiksi S2- eli suomi
toisena kielenä -statuksena; jos hänellä on oppimisvaikeuksia kuten luki- ja numerohäiriö; jos hän on
syntynyt loppuvuodesta (verrattuna alkuvuoteen, jolloin syntyy suurimmillaan vuoden ero
kehityksessä) tai jos lapsi on vanhempien koulutuksen näkökulmasta sosioekonomisesti matalassa
ryhmässä. Karvi 7.5.2020, s. 7.

403 VNK 1/2020, s. 28. Lapsen edun kannalta kasvun ja oppimisen tuki on erittäin tärkeää. Se
koskettaa erityisesti kaikista heikoimmassa asemassa olevia lapsia ja perheitä. Tämänhetkinen
lainsäädäntö on johtanut siihen, että kolmiportaisen tuen toteutuminen riippuu kunnasta ja kunnan
sisällä koulusta. Tukitoimet, kuten avustaja luokassa tai erityisopettajan tuki, eivät välttämättä toteudu.
Laissa ei ole tarkkaan määritelty, missä vaiheessa tuki on annettava ja miten, joten päätöstä
erityisestä tuesta ei välttämättä tehdä tai tehostettuun tukeen siirrytä, vaikka tarvetta olisi. Kunnissa
on myös haasteita saada työvoimaa ja etenkin päteviä erityisopettajia. Myös lapsen edun vuoksi
koulutettujen opettajien tarve on ilmeinen.

402 Goman ym. 2021, s. 4.
401 Karvi 7.5.2020.

400 Tilastokeskus 2020, s. 134. Määrä on noussut jatkuvasti v. 2011 lähtien, jolloin tehostetusta tuesta
säädettiin. V. 2019 tehostettua tai erityistä tukea sai yhteensä noin 20 % oppilaista, kun 20 vuotta
aiemmin v. 1999 erityisen tuen saajia oli noin 4 %. (Ennen vuotta 2011 erityisopetukseen otetut ja
siirretyt oppilaat on rinnastettu erityistä tukea saaneisiin oppilaisiin.) Ibid. Tällä hetkellä erityisen tuen
tarvitsijoiden joukkoon voi kuulua oppimisvaikeuksisten lisäksi esim. vammaisia, autismin kirjon
lapsia, adhd-lapsia tai haastavasti käyttäytyviä lapsia.

399 Erilaisten oppijoiden liiton internet-sivut, kohta Perustietoa oppimisvaikeuksista.

64



huomaaminen on huomattavasti haastavampaa etäopetuksessa kuin lähiopetuksessa.406

Osa erityisen tuen saajista on kuitenkin ollut poikkeusoloissa etäopetuksessa. Kevään 2020

lopuksi tehdyssä kyselyssä erityistä tai tehostettua tukea saavien lasten vanhemmilta

selvitettiin vanhempien kokemuksia etäopetuksesta. Suurin osa (88%) erityistä tukea

tarvitsevista lapsista osallistui tutkimuksen mukaan etäopetukseen kotona, pieni osa

joustavin erityisjärjestelyin molemmissa ja vain muutama prosentti koululla. Vanhempien

mukaan lapsista 44 % jäi kokonaan vaille tehostettua tai erityistä tukea, 18 %:lla oli

vähemmän tukea kuin lähiopetuksessa ja 12 % sai tukea yhtä paljon tai enemmän kuin

normaalisti.407 Kyse ei kuitenkaan ole oppilaiden tai opettajien näkemyksestä. Suurimpia

huolia etäopetuksen aikana on ollut tukea tarvitsevien oppiminen, sillä kaikilla ei ole

etäopiskelun edellyttämiä hyviä oppimis- ja opiskeluvalmiuksia.408 Aiemmissa tutkimuksissa

on selvinnyt, että oppilaat, joilla itsesäätelyn ja oppimaan oppimisen taidot ovat hyvät,

pärjäävät muuttuneissakin olosuhteissa. Suuri haaste etäopetus on oppilaille, joilla nämä

taidot ovat heikot,409 joilla on muita enemmän ongelmia opintojen etenemisessä tai jotka

tarvitsevat paljon aikuisen tukea.410 On myös esitetty huoli oppilaiden huonosta motivaatiosta

etäopetuksessa ja heidän heikosta kyvystään ohjata itse toimintaansa kotoa käsin. On

kuitenkin monia oppilaita, joilla ei ole kykyä ohjata toimintaansa ja opiskella

lähiopetuksessakaan. Vaikeasti tavoitettavia oppilaita tai niitä oppilaita, jotka eivät ole

palauttaneet tehtäviä tai osallistuneet verkossa pidettävälle oppitunnille, on kuvattu

oppilaiksi, joiden koulunkäynnissä on ollut vaikeuksia jo ennen etäopetukseen siirtymistä.411

Myös Karvin tutkimuksen mukaan kevään 2020 etäopetusjakso kohteli oppilaita eriarvoisesti.

Etäopiskeluun liittyvien valmiuksien tukemisessa katsottiin olleen paljon ongelmia

kolmanneksen opetus- ja ohjaushenkilöstöstä ja viidenneksen rehtoreista mukaan.

Perusopetuksen oppilaat kokivat eniten haasteita olleen itseohjautuvuudessa, motivaatiossa

ja opiskelutaitojen riittävyydessä.412 Yhdenvertaisuuden näkökulmasta riskejä

etäopetuksessa ovat olleet oppimishaasteet, koulun kompensoivan vaikutuksen

vähentyminen sekä siitä seuraava eriytyminen ja kasvavat sosioekonomiset erot

oppimistuloksissa.413 LAV on vedonnut WHO:n ja LOK:n antamaan, samaan vahvaan

viestiin siitä, kuinka etäopetus voi syventää eroja ja kuinka yhdenvertaisuus ei toteudu

etenkään niiden lasten kohdalla, jotka jäävät vaille tukea kotona. Heinäkuussa 2021, kun

413 Valtioneuvosto 2021:2, s. 84; Bernelius – Huilla 2021, s. 134.
412 Karvi 14.12.2020.
411 HE 218/2020 vp, s. 9.
410 Goman ym. 2021, s. 4; Bernelius – Huilla 2021, s. 134.
409 Isopahkala 2020, s. 9.
408 Goman ym. 2021, s. 4.

407 Kankaanranta – Kantola 2020, s. 1, 10. Jyväskylän yliopiston ja Neurospectrumin kyselyssä oli
mukana 616 oppilaan huoltajat.

406 Bernelius – Huilla 2021, s. 134; HE 218/2020 vp, s. 33.
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tietoa koululaisten koulutiloihin paluusta elokuussa ei vielä ollut, LAV vaati suomalaisia

kouluja omaksumaan WHO:n julkaisemien suositusten mukaiset strategiat414 ja antamaan

erityisesti haavoittuvassa asemassa oleville lapsille tukea.415 LAV on viitannut LOK:n

ensimmäiseen yleiskommenttiin, jonka mukaan koulutuksellisten tavoitteiden saavuttaminen

edellyttää opetusmenetelmien mukauttamista niin, että se huomioi täysimääräisesti kunkin

lapsen yksilölliset tarpeet. Hänen mukaansa LOS:n tavoitteita ei voida täysimääräisesti

saavuttaa etäopetuksessa edes taitavien vanhempien ja opettajien avulla.416

Tutkimustulosten mukaan yleisesti on pidetty hyvänä, että haavoittuvimmassa asemassa

olevien oikeus lähiopetukseen turvattiin lainsäädännössä. Suuri osa näiden oppilaiden

huoltajista ei ollut kuitenkaan samaa mieltä siinä, että heidän lapsensa tulisi saada

lähiopetusta muiden siirtyessä etäopetukseen. Opetusjärjestelyiltä kaivattiin joustavuutta,

eikä niiden haluttu perustuvan kategorisesti esimerkiksi erityisen tuen päätökseen.417 Myös

osa erityisen tuen oppilaista, jotka kävivät koulua lähiopetuksessa myös poikkeusoloissa,

halusi havaintojeni mukaan muiden koulunsa oppilaiden tavoin etäopetukseen. Positiivinen

erityiskohtelu saattoi siis näyttäytyä osalle haavoittuvassa asemassa olevista päinvastoin

jopa epäreiluna ja heitä negatiivisella tavalla muista erottavana. Osa erityislapsista ja heidän

vanhemmistaan on raportoinut koulunkäynnin sujuneen paremmin etäopetuksessa kuin

hälyiseksi koetussa lähiopetusympäristössä. Erityisen tuen oppilaiden vanhemmista jotkut

ovat myös vaatineet, että erityisen tuen oppilaillakin olisi oikeus etäopetukseen siksi, että

nuoren on koettu kuuluvan riskiryhmään.418 Tutkimuksen mukaan kevään 2020 etäopetus

kuitenkin kuormitti erityistä tai tehostettua tukea saavien lasten perheiden arkea ja heikensi

huomattavasti vanhempien voimavaroja. Lähes 40 % vanhemmista koki, että päävastuu

lapsen ohjauksesta etäopiskelun aikana oli vanhemmalla. 65 % vanhemmista koki omat

voimavaransa aikaisempaa huonommiksi tai selvästi huonommiksi. 64 % vanhemmista silti

toivoi etäopetuksen olevan jatkossakin yksi opetuksen tavoista, mutta siten, ettei vastuu

erityislapsen opetuksesta jäisi vain heidän harteilleen. Toiveeseen oli syynä etenkin lapsen

kuormittuminen lähiopetuksessa: neurokirjon haasteista kärsivä lapsi saattaa kuormittua

esimerkiksi ihmisistä, siirtymistä, hälinästä, äänistä ja äänimaailmasta niin paljon, että

opiskelu keskeytyy tai siitä tulee mahdotonta. Muita syitä toiveelle etäopetusmahdollisuuden

jatkumisesta olivat puutteet toimintakyvyssä ja opintojen parempi sujuminen kotona sekä

418 Omaishoitajaliiton asiantuntijalausunto 15.6.2020.
417 HY & TAU 2021, s. 18, 108.
416 Pekkarinen 2021.
415 LAV:n avoin kirje 27.7.2021.

414 WHO suositteli mm. kouluja koskevan testaus- ja jäljitysstrategian sekä koulut huomioivan
rokotusstrategian laatimista, riskienhallintatoimenpiteiden – kuten kontaktien rajoittamisen,
hengityssuojainten käytön, tilojen ja toimintojen sulkemisen, ryhmäkokojen pienentämisen ja
ilmastoinnin tehostamisen – jatkuvaa arviointia ja tarvittaessa tehokasta toimeenpanoa. WHO 2021.
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erityislapsen kiusaaminen.419 Nykypäivän tyypillinen kouluympäristö ei tuekaan monia

oppilaita opiskelusta suoriutumisessa avoimine oppimisympäristöineen ja lukuisine

aistiärsykkeineen. Sen sijaan moni oppilas, jolta aiemmin herpaantui toistuvasti opiskelu

lähiopetuksessa muiden huomiota vievien asioiden vuoksi, opiskeli etäopiskeluaikana kotoa

käsin havaintojeni mukaan jopa normaalia aktiivisemmin ja tehokkaammin.

Myös valmistavan opetuksen oppilaat ovat saaneet käydä lähikoulussa myös

poikkeusoloissa. Valmistavassa opetuksessa ovat yleensä maahanmuuttajaoppilaat, jotka

eivät osaa vielä tarpeeksi suomen tai ruotsin kieltä selvitäkseen opetuksesta normaalissa

luokassa. Syynä lähiopetusoikeuteen on esitöissä pidetty muun muassa sitä, että näiden

oppilaiden maahanmuuttajataustaisilla vanhemmilla ei ole välttämättä mahdollisuutta tukea

oppilaita riittävästi etäopetuksessa.420 Heidän oikeutensa positiiviseen erityiskohteluun on

perusteltu. Yhdenvertaisuus ei kuitenkaan toteudu heidän kohdallaan normaalioloissakaan,

sillä kuntien opetuksen järjestäjät saavat itse päättää, järjestävätkö ne valmistavaa opetusta

vai eivät.421 Joissakin kunnissa ja kouluissa kielitaidottomia oppilaita laitetaan suoraan

tavallisille luokille, kun taas joissakin järjestetään valmistavaa opetusta, jossa eri aineiden

opetus on järjestetty siten, että kaikilla ryhmässä on suunnilleen sama kielellinen taitotaso.

Oppilaiden oikeus oppimisen ja koulunkäynnin tukeen on kokemukseni ja havaintojeni

mukaan lähes mahdotonta käytännössä toteuttaa riittävän laadukkaasti koulujen

normaaliolojen resursseilla, saati sitten koronaoloissa, vaikka lain vaatimia tuen lomakkeita

kouluissa runsaasti täytetäänkin. Jotkut jo ennestäänkin riittämättömillä erityisopettaja- ja

koulunkäyntiavustajaresursseilla toimivat kunnat myös siirsivät keväällä 2020

koulunkäyntiavustajia toisiin tehtäviin tai lomauttivat heitä.422 Myös omien havaintojeni

mukaan joissakin kunnissa osa koulunkäyntiavustajien työsuhteista päätettiin maaliskuussa

2020, kun etäopetukseen suurin osin siirryttiin. Tämä on osaltaan ollut vaikuttamassa siihen,

että erityistä tukea tarvitsevien oppilaiden mahdollisuus saada asianmukaisesti tukea

entisestään väheni korona-aikana. Omaishoitajaliitto on ehdottanut, että lainsäädännöllä

tulisi varmistaa riittävä tukihenkilöstö erityislapsille ja -nuorille myös poikkeusoloissa.423

Joissakin kunnissa keväällä 2020 suljettiin kokonaan joitakin koulutiloja tehokkuuden

nimissä, ja lähiopetukseen oikeutettuihin ryhmiin kuuluvat oppilaat siirrettiin opiskelemaan

toisiin kouluihin, joihin useiden saman seudun koulujen lähiopetettavat keskitettiin. Oppilaan

423 Ibid.
422 Omaishoitajaliiton asiantuntijalausunto 15.6.2020.
421 Ks. esim. Opetushallitus 4/2017.
420 HE 218/2020 vp, s. 25.
419 Kankaanranta – Kantola 2020, s. 13.
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siirto koulusta toiseen on Suomen vanhempainliiton mukaan iso asia, jota ei tulisi tehdä

kevein perustein. Opettajien, kaverien ja koulujen vaihtuminen on haasteellista kenelle

tahansa lapselle, ja erityisen stressaavaa se on todennäköisesti niille erityistä tukea

tarvitseville, jotka kaipaavat rutiineja.424 Kunnat eivät ole näissä tilanteissa noudattaneet

LOS:n säännöksiä ja lapsen edun ensisijaisuuden periaatetta. Sen sijaan tavoiteltiin

rahansäästöä, kun koulujen vähäiset oppilasmäärät keskitettiin tietyille kouluille tai

koulunkäyntiavustajia vähennettiin entisestään. Tästä puolesta ei myöskään ole

yhteiskunnallisesti juuri ollut keskustelua, koska paikallinen päätöksenteko lienee jäänyt

suurempien linjojen varjoon. Mahdollisuus paikalliseen päätöksentekoon poikkeusoloissa on

siis ollut myös haitaksi lapsen oikeuksille.

Lastensuojelun sijaishuollossa lapsen tai nuoren elämän kutistuminen sijaishuoltopaikkaan

etäopiskeluaikana on herättänyt sijoitetuissa negatiivisia tunteita, ja rajoitustoimenpiteet ovat

voineet vaikuttaa heidän mielenterveyteensä ja hyvinvointiinsa. Sijoitetut lapset ovat

erityisen haavoittuvassa asemassa, ja pandemian aikaisten rajoitusten vaikutukset näkyvät

heidän hyvinvoinnissaan ja oikeuksien toteutumisessa monia muita selvemmin.425 LAV on

pitänyt POL 20a §:ssä lähiopetukseen oikeutettujen ryhmän rajausta liian suppeana. Hänen

mukaansa lakiesityksen haavoittuvassa asemassa oleviksi määriteltyjen lasten ulkopuolelle

jätettiin iso joukko lastensuojelun piirissä olevia lapsia, joille opetuksen poikkeusjärjestelyt

ovat riski syrjäytyä. Vuonna 2018 lastensuojelun avohuollon asiakkaina oli esimerkiksi 54

883 lasta. Lastensuojelu johtuu usein vaikeista perheoloista,426 mutta asiakkaina olevilla

lapsilla on myös todettu olevan paljon vaikeuksia koulunkäynnissä.427 Lastensuojelun

sijaishuollon lapsista esimerkiksi yli puolella on todettu olevan ongelmia koulutuspolulla

pysymisessä,428 ja vaikeudet koulunkäynnissä ovat yleisin huostaanottojen taustalla

vaikuttava lapseen liittyvä kuormitustekijä.429 LAV on pitänyt lähiopetukseen osallistumisen

mahdollisuutta kriittisenä tekijänä, kun tuetaan lapsen hyvinvointia, ja hän uskoi sen

ehkäisevän lastensuojelutarpeita. Näistä syistä hän on toivonut lähiopetuksen

mahdollistamista myös muille kuin lakiesityksessä esitetyille oppilasryhmille yksilöllisen

harkinnan perusteella. LAV on tiedostanut asiaan liittyvät oikeusturvakysymykset, jos

tarkkarajaisuus poistuisi, mutta hän piti oikeutta opetukseen toisaalta niin keskeisenä.430

Lastensuojelun piirissä olevia on 1.–3.-luokkalaisia lukuun ottamatta POL 20a §:n mukaan

yleisesti koskenut etäopetus. Kuitenkin sääntelyn katsottiin jättävän laajaa harkintavaltaa

430 LAV:n asiantuntijalausunto 8.6.2020.
429 Esim. Heino ym. 2016.
428 Kääriälä ym. 2019.
427 Esim. Heino ym. 2016.
426 LAV:n asiantuntijalausunto 8.6.2020.
425 VNK 5.3.2021, s. 58.
424 Suomen Vanhempainliiton lausunto SiVL:lle 21.4.2020.

68



järjestää opetusta siten, että kukaan oppilas ei olisi vain etäopetuksessa poikkeuksellisten

opetusjärjestelyjen aikana, vaan etä- ja lähiopetusta voitaisiin myös vuorotella.431

5.5 Vanhempien avun sekä perhe- ja kielitaustan merkitys etäopetuksessa

Etäyhteyksiä hyödyntävässä opetuksessa korostuu oppilaiden koti- ja perhetaustan sekä

vanhempien tuen merkitys lasten koulunkäynnille, mikä on herättänyt huolta

yhteiskunnallisen eriarvoistumiskehityksen lisääntymisestä entisestään.432 Perheen

sosioekonominen asema ja kotoa saatu tuki ovat vahvimpia vaikuttajia

koulumenestykseen.433 Ennen pandemiaa on jo todettu, kuinka oppilaiden huoltajien

koulutustausta, koulutuksen arvostus ja huoltajilta saatavan tuen määrä johtavat merkittäviin

eroihin oppilaiden osaamisessa. Nämä syyt voivat tuottaa jopa vuosissa mitattavia eroja

matematiikan osaamisessa, ja niillä on todettu olevan vaikutusta myös äidinkielen ja

kirjallisuuden osaamiseen perusopetuksessa.434

Kielitaustalla on näyttänyt olevan selkeä yhteys heikkoihin matematiikan oppimistuloksiin

yhdeksännellä luokalla ennen pandemiaa tehdyssä Karvin tutkimuksessa. Muuta kuin

suomea tai ruotsia kotikielenään puhuvien ryhmässä oli yli kolminkertainen määrä heikkoja

matematiikan oppijoita.435 Karvin vuonna 2021 tehty tutkimus 9.-luokkalaisten matematiikan

taidoista osoittaa, että heikosti ja hyvin menestyneiden oppilaiden osaamisessa on useita

vuosia vastaava ero. Korona-aika on saattanut olla vaikuttamassa osaamiserojen kasvuun.

Pitkäaikaista laskevaa trendiä se ei kuitenkaan selitä. Erityisesti muuta kuin suomea

puhuvien tyttöjen osaaminen matematiikassa on usein heikkoa.436 Alueellisten

osaamiserojen kasvaminen näkyy siinä, että mitä isompi kaupunki on kyseessä, sitä

jakautuneempaa sen väestö on. Sekä huono-osaisuus että hyväosaisuus kasautuvat.

Helsingissä esimerkiksi on myös huono-osaisen väestönosan lisäksi koulutetuimmat

vanhemmat, joilla on kyky tukea lasta.437

Pandemian aikana tehdyssä tutkimuksessa noin kolmasosa opetusalan ammattilaisista ja

perusopetuksen järjestäjistä arvioi, että perusopetuksen oppilaiden saama tuki kotoa vaihteli

437 Metsämuuronen – Nousiainen 2021; Helsingin Sanomat 9.12.2021.

436 Metsämuuronen – Nousiainen 2021; Helsingin Sanomat 10.12.2021. Jari Metsämuurosen mukaan
siihen voi olla syynä, että poikien erityisopetuksen tarve huomataan helpommin kuin tyttöjen.

435 Räsänen – Närhi 2013, s. 192. Huomiota tutkijoiden mukaan herätti se, ettei näiden
"muu"-kieliryhmään kuuluvien joukossa ollut ollenkaan erityisen tuen piiriin siirrettyjä oppilaita. Se
kertoo mielestäni ikävästi siitä, kuinka laveasti perusopetuslakia ja oppimisen tukea on mahdollista
toteuttaa, kun erityisen tuen tai tehostetun tuen saamisen ehtoja ei ole laissa selvästi määritelty.

434 Metsämuuronen 2017, s. 105–117; Harjunen – Rautopuro 2015.
433 Helsingin Sanomat 10.12.2021.
432 HE 86/2020 vp, s. 12; Mäkelä ym. 2020.
431 HE 218/2020 vp, s. 35.
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etäopetuksen aikana ja aiheutti eriarvoisuutta oppilaiden välille.438 Jos vanhemmilla on ollut

rajalliset mahdollisuudet tukea lapsen koulunkäyntiä, on oppilaalla ollut heikommat

lähtökohdat osallistua etäopetukseen. Vieraskielisillä vanhemmilla ja oppilailla on heikommat

edellytykset saada ja antaa tukea,439 ja kieli voi olla myös este palveluiden käyttämiselle.440

Vanhempien työpaikkojen joustavuus on vaikuttanut vanhempien kykyyn auttaa lapsiaan, ja

esimerkiksi korkeakoulutettujen ammattialoilla on ollut helpompaa ja yleisempää siirtyä

etätöihin.441 Muun muassa terveydenhuollossa työskentelevillä vanhemmilla taas ei ole ollut

useinkaan mahdollisuutta jäädä kotiin etätöihin tai sovittaa työaikaansa lapsen tarpeisiin.442

Maalis–toukokuun 2020 aikana 11 prosentilla oppilaista ei ollut tutkimuksen mukaan kotona

yhtään aikuista. Oppilaiden perhetausta vaikuttaa myös oppimisympäristöön ja edellytyksiin

käyttää digitaalisia oppimisvälineitä.443 Perheillä on erilaisia digitaalisia kompetensseja, mikä

vaikuttaa yhdenvertaisuuden kysymyksiin. Perheiden huono-osaisuuden ja digitaalisten

palveluiden ulkopuolelle jäämisen on todettu liittyvän läheisesti yhteen.444

5.6 Lasten ja nuorten kaltoinkohtelu ja pahoinvointi

Riskinä etäopetuksessa on lasten ja nuorten kaltoinkohtelu ja pahoinvointi. Merkittävä osa

perusopetuksen oppilaista on kokenut opintoihin liittyvää kuormitusta pandemian aikana.445

Kaikkia lapsia ja nuoria ei tavoiteta lainkaan kouluun, ja ongelmat saattavat kumuloitua, mikä

lisää sosiaalipalvelujen tarvetta. Pandemia on myös vaikeuttanut lasten ja nuorten avun

saamista mahdollisiin mielenterveys- ja päihdeongelmiin.446 Lasten ja nuorten ehkäisevän

terveydenhuollon sekä opiskeluterveydenhuollon käyntimäärät olivat ensimmäisen

pandemiavuoden aikana kuitenkin laskeneet. Sen on arvioitu johtuvan todennäköisesti siitä,

että henkilöstöä oli siirretty taudinjäljitykseen ja rokottamaan muita väestöryhmiä.447 LAV on

kehottanut järjestämään palveluja lapsille luovin tavoin poikkeusaikoina.448 Keväällä 2021

THL:n ja Lastensuojelun keskusliiton teettämän kuntakyselyn mukaan 63 % kunnista arvioi

lasten mielenterveysongelmien lisääntyneen pandemian aikana. Kunnista 40 % katsoi

lastensuojelun asiakkaiden määrän lisääntyneen ja 47 %:ssa kunnista

lastensuojeluilmoitusten määrä oli kasvanut. Mielenterveysongelmat olivat lisääntyneet myös

vanhemmilla 55 %:ssa kunnista. Koronakriisin jälkihoidossa tulisi tutkijoiden mukaan

448 Turun Sanomat 25.4.2021.
447 VNK 5.3.2021, s. 16.
446 VNK 5.3.2021, s. 58.
445 Goman ym. 2021, s. 4.
444 Kouvonen – Buchert 2021.
443 HE 86/2020 vp, s. 12.
442 THL:n asiantuntijalausunto 15.6.2020.
441 Valtioneuvosto 2021:2, s. 85 ja lähteet.
440 Kouvonen – Buchert 2021.
439 HE 86/2020 vp, s. 12.
438 Karvi 7.5.2020.
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huomioida erityisesti lasten ja nuorten mielenterveyspalvelujen saatavuus.449 Lapsen

oikeuksien sopimuksen 3(2) artiklan mukainen oikeus hyvinvoinnille välttämättömään

suojeluun ja huolenpitoon sisältää valtion velvollisuuden huolehtia järjestelmistä, joilla se saa

tiedon lapsen hyvinvointia uhkaavista tilanteista. Julkisen vallan velvollisuutta ennalta estää

lapsiin kohdistuvaa huonoa kohtelua ja puuttua siihen voidaan Hakalehdon ja Rautiaisen

mukaan pitää poikkeusoloissa vielä tavallista korostetumpana.450

Koska koulujen sulkemisen ja karanteenien aikana kotona vietettiin enemmän aikaa, lisäsi

se FRA:n mukaan EU:n alueella lasten kaltoinkohtelua. Ilmoitukset lapsiin kohdistuvasta

väkivallasta ja lasten seksuaalisesta hyväksikäytöstä verkossa lisääntyivät. FRA:n mukaan

Euroopan komission olisi pohdittava pandemian vaikutusta, kun se valmistautuu

käynnistämään aloitteita EU:n lapsitakuun451 nojalla. Takuussa tulisi määrittää kohdennetut

aloitteet ja osoittaa riittävä rahoitus haavoittuvimmassa asemassa oleville lapsille etenkin

koulutuksen, asumisen, terveydenhuollon ja sosiaalihuollon alueilla. EU-maiden tulisi

varmistaa kaikkien lasten yhtäläinen oikeus koulutukseen ja heidän suojelunsa

kaltoinkohtelulta.452 Etäopetuksessa on Suomessakin sisältynyt turvallisuusriski niille lapsille,

jotka kohtaavat kotonaan väkivaltaa. Keväällä 2020 joissakin puheenvuoroissa sitä pidettiin

perusteena lähiopetukseen palaamiseen.453 Myös LAV on muistuttanut lapsen turvallisuuden

mahdollisesta vaarantumisesta perheissä. Päihteiden käyttö, mielenterveyden ongelmat ja

väkivalta ovat valtuutetun mukaan valitettavan tavallisia ilmiöitä monissa perheissä.454

Etäopetuksen haittana on myös lapsille ja nuorille tarpeellisen sosiaalisen ympäristön

puuttuminen ja kouluun liittyvän sosiaalisen ja kasvatuksellisen tuen poistuminen. Koululla

on suuri merkitys sosiaalisen hyvinvoinnin tuottamisen paikkana:455 se ei ole vain

tietosisältöjen oppimisen paikka, vaan se on lapsen ja nuoren kasvua tukeva ympäristö456

sekä oppimisen, kasvun ja hyvinvoinnin kokonaisuus, jossa on keskeistä yhteisöllisyys.457

Yksinäisten lasten ja nuorten yksinäisýyden kokemukset ovat todennäköisesti lisääntyneet

457 Suomen Luokanopettajat ry:n asiantuntijalausunto 15.6.2020.
456 Bernelius – Huilla 2021, s. 134–135.

455 LOK on useasti korostanut sosiaalisen kanssakäymisen toteutumisen myönteistä vaikutusta lapsen
kehitykseen. Ks. esim. General comment No. 17 (2013), kohdat 14 ja 33, General comment No. 20
(2016), kohdat 15-17.

454 Turun Sanomat 25.4.2021.
453 Esim. Hakalehto & Rautiainen 8.5.2020.
452 Euroopan unionin perusoikeusvirasto 2021, s. 22.

451 EU:n lapsitakuu on Euroopan parlamentin pyytämä järjestelmä, jonka tarkoituksena on taata
kaikille lapsille yhdenvertainen pääsy peruspalveluihin. STM:n internet-sivut, kohta Uutiset >
Eurooppalaista lapsitakuuta toteutetaan osana kansallista lapsistrategiaa.

450 Hakalehto & Rautiainen 8.5.2020.

449 Eriksson ym. 2021. Lastensuojelun johdolle tehtyyn kyselyyn vastasi 85 kuntaa ja 18
kuntayhtymää. Eriksson ym. 2021, s. 1.
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etäopetuksessa ollessa entisestään,458 kun yksinäisyyttä vähentävää kouluyhteisön antamaa

sosiaalista tukeakaan ei ole sitä helpottamassa.459 Kaverisuhteiden lisäksi myös välittävän,

kuuntelevan aikuisen läsnäolo on keskeinen tarve lapselle ja nuorelle.460 Yhteinen fyysinen

läsnäolo esimerkiksi opettajien kanssa koulussa saattaa helpottaa oppilaiden osaamisen

kehittymistä ja yleistä turvallisuutta, jos kotiolosuhteet eivät ole oppimiselle suotuisat.461

Myös LAV on todennut, että koulutuksen merkitys on muun lisäksi sosiaalista kehitystä

tukeva. Siksi koulutuksen tavoitteita ei voida hänen mukaansa täysin saavuttaa

etäopetuksessa, vaan sen tulisi olla vasta viimesijainen keino tautitilanteen sitä vaatiessa.462

5.7 Muita huomioita

Kansainvälisestä perspektiivistä rakenteellinen syrjintä on ihmisoikeusneuvoston

erityisraportoijan mukaan näkynyt selvästi pandemian aikana, ja syrjäytyneimmät ja

heikoimmassa asemassa olevat ryhmät kärsivät siitä eniten. Todennäköisesti koulutuskriisi

on vaikuttanut voimakkaammin maihin, joissa julkiset koulutusjärjestelmät ovat hauraita,

joissa ei ole keskinäistä luottamusta kansalaisten ja julkisten instituutioiden välillä, joista

puuttuu sosiaalinen vuoropuhelu opettajien ammattiliittojen sekä yhdistysten kesken ja joissa

ei ole läheistä suhdetta ja yhteistyötä koulun, kodin ja muun yhteiskunnan välillä. Valtioilla,

joilla on vahva julkinen koulutusjärjestelmä, on muita paremmat mahdollisuudet selvitä

koulutuskriisistä. Laadukkaan ja inklusiivisen julkisen koulutuksen järjestäminen kaikille

pitkäjänteisesti on paras keino kriisin paljastaman ja lisäämän eriarvoisuuden

vähentämiseksi. Väliaikaiset, kriisin myötä tehdyt toimenpiteet voivat hillitä eriarvoistumista,

mutta ne eivät erityisraportoijan mukaan ratkaise epätasa-arvo-ongelmaa.463

Tanskalaisessa tutkimuksessa on tarkasteltu Tanskan koululaisten koulumenestystä 14

ensimmäisen pandemiakuukauden aikana ja pandemian vaikutusta oppimistuloksiin. Toisen

ja neljännen luokan oppilailla ei havaittu oppimisvajeen kasvua vaan jopa keskimääräistä

aiempaa parempia suorituksia, kuudesluokkalaisilla ei todettu lainkaan muutoksia ja

kahdeksasluokkalaisilla oli pieni oppimisvaje. Sekä lukutaidossa että matematiikassa

havaittiin samansuuntaisia tuloksia. Tanskassa ei havaittu perhetaustan mukaisten erojen

kasvua oppimistuloksissa, kuten pandemian alussa tehdyissä tutkimuksissa muualla

Euroopassa, Yhdysvalloissa ja Kiinassa on löydetty. Tanskassa pojat ja heikommin

463 Human Rights Council: Right to education: impact of the Covid-19 crisis on the right to education;
concerns, challenges and opportunities (2020), kohdat 7 ja 17.

462 LAV:n avoin kirje 27.7.2021.
461 Karvi 7.5.2020.
460 Bernelius – Huilla 2021, s. 134–135.
459 Ks. Lyyra ym. 2016.
458 Stenbäck 2021, s. 21, 81–82.
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selviytyvät oppilaat kärsivät kuitenkin keskimäärin hieman enemmän koulujen suluista.464

Tutkimus tuo Mari-Pauliina Vainikaisen mukaan luotettavaa tietoa tietotekniikaltaan jo

valmiiksi korkeiden valmiuksien Pohjoismaiden pandemian tuottamasta oppimisvajeesta.

Tanskan koulujen korona-aika on vastannut kohtalaisen hyvin Suomen oppilaitosten

tilannetta, minkä vuoksi tutkimustulokset antavat arvokasta tietoa Suomellekin.465

Ikään perustuvaa syrjintää ei etäopetuksen yhteydessä juuri ole perusopetuksessa katsottu

tapahtuneen. Nuorimpien erityiskohtelu on vaikuttanut perustellulta, vaikka LAV hieman

ikärajaa POL 20a §:ää säädettäessä kritisoikin.466 Kunnan tulee jakaa opetuksen

järjestämiseen käytössä olevat resurssit niin, että kaikilla oppilailla on mahdollisuudet

saavuttaa asetetut oppimistavoitteet. Näkökohta on sitä tärkeämpi, mitä alemman asteen

oppilaista on kyse. Alkeisopetuksella on perustavanlaatuinen tehtävä opettaa välttämättömät

lukemiseen ja laskemiseen liittyvät perustaidot, joiden saavuttamiseksi on käytettävä kaikki

tukitoimet.467 Kun keväällä 2020 kolme ensimmäistä luokka-astetta468 saivat suurin osin

jatkaa lähiopetuksessa ja kun POL 20a § säädettiin, perustui kolmas- ja neljäsluokkalaisten

väliin asettuva ikäraja muun muassa siihen, että oppilaiden koulunkäynnin pohja luodaan

alimmilla luokka-asteilla. Mitä nuorempi lapsi, sitä todennäköisemmin haasteita

etäopetukseen liittyen olisi. Nuorimmilla itseohjautuvuus ja oppimaan oppimisen taidot eivät

ole vielä myöskään kehittyneet tarpeeksi itsenäiseen oppimiseen. Heidän laittamisensa

etäopetukseen olisi voinut riskeerata kokonaisten ikäluokkien koulupolkuja.469

Etäopetuksen vaikutuksista eniten puhuttavat uhkakuvat, mutta todellisuudessa vaikutukset

eivät kaikille ole olleet negatiivisia. Tutkimuksissa on selvinnyt, että kiusaaminen on

vähentynyt etäopetuksessa huomattavasti.470 Monet koululaiset nauttivat etäkoulun aikana

kodin rauhallisesta työskentely-ympäristöstä ja siitä, ettei tarvinnut jännittää sosiaalisesti

470 Koululaisten koronakevät -kyselyn tulokset, toukokuu 2020. Kyselyyn vastasi lähes 50 000
oppilasta 1.–9. luokilta. Tulosten mukaan toistuvasti kiusattujen osuus väheni 5,7 prosentista 2,1
prosenttiin. 39 % myös kertoi saavansa enemmän tukea vanhemmiltaan ja 29 % teki aiempaa
enemmän kivoja asioita yhdessä vanhempiensa kanssa. 90 % kertoi saavansa henkistä tukea
vanhemmiltaan paljon tai ainakin jossain määrin.

469 HE 86/2020 vp, s. 19; HE 218/2020 vp, s. 24–25.
468 Keväällä 2021 lähikoulu koski pääosin 1.–6. luokkia niillä alueilla, joilla koulusulku toteutettiin.
467 Lavapuro ym. 2016, s. 56; Arajärvi 2006, s. 101–102.

466 LAV:n asiantuntijalausunto 8.6.2020 (ks. luku 4.2). Sen sijaan enemmän on kyseenalaistettu suurta
eroa toisen asteen opiskelijoiden ja peruskouluikäisten etäkoulun määrässä. Toinen aste on kärsinyt
siinä mielessä pandemiasta peruskoulua enemmän. Tämä kyseenalaistaminen voi johtua myös siitä,
että lukiolaiset ja ammattikoululaiset osaavat jo ikänsä puolesta paremmin puolustaa oikeuksiaan.

465 VNK 13/2021, s. 30. Tanskassa oli aluksi 8 viikon koulusulku ja myöhemmin joulukuusta 2020
alkaen 14 viikon sulku. Jälkimmäinen koski tutkituista luokka-asteista vain 6.:nnen ja 8.:nnen luokan
oppilaita; nuoremmat pysyivät jälkimmäisen sulun aikaan lähiopetuksessa. Ensimmäisen koulusulun
jälkeen kouluilla oli paremmat valmiudet etäopetuksen toteuttamiseen, ja Tanskan valtio myönsi
ylimääräistä rahoitusta mm. lisäopetuksen järjestämiseen. VNK 13/2021, s. 30.

464 Birkelund – Karlson 2021; ks. myös VNK 13/2021, s. 30.
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vaativassa kouluympäristössä. Paremman työrauhan lisäksi koulumatkan poisjääminen on

ollut monille helpotus.471 Myönteisenä on koettu myös perheiden pääsy seuraamaan

opiskelua tavanomaista lähempää ja tiiviimmin.472 Todennäköisesti osalle oppilaista etäkoulu

sopii paremmin kuin kontaktiopetukselle perustuva peruskoulu. Siitä hyötynevät

perhetaustan mukaan ne, jotka voivat saada kotoaan vahvaa tukea oppimiselleen, tai ne,

jotka kärsivät koulukiusaamisen vuoksi.473

6 ESIIN TULLEITA KÄYTÄNNÖN ONGELMIA JA VALTIOSÄÄNTÖOIKEUDELLISIA
HUOMIOITA

6.1 Esiin tulleita käytännön ongelmia poikkeusolojen perusopetuksessa

6.1.1 Liian vähäisin resurssein toimivilta kouluilta odotetaan mahdottomia

Koulutuksen lisäksi kouluilla voi olla monia tehtäviä. Ideaalitilanteessa ne tarjoavat paikan

sosiaaliseen kanssakäymiseen, tärkeitä palveluita kuten psykologin ja terveydenhoitoa,

kouluaterioita ja vaikkapa kasvomaskeja, jotka voivat olla kriittisen tärkeitä köyhille perheille

myös Suomessa. Koulussa käymisen hyödyt ovat todennäköisesti kaikista arvokkaimpia

haavoittuvimmassa asemassa oleville lapsille sekä yhteiskunnille, joissa on keskimääräistä

suurempi sosiaalinen epätasa-arvo.474 Suomessa pandemia-ajan yhteiskunnallisessa

keskustelussa koulua on pidetty jonkinlaisena turvasatamana. Etenkin ensimmäisenä

pandemiakeväänä oltiin huolissaan lasten hyvinvoinnista kodeissaan. Koulut ja opettajat

nähtiin suorastaan velvollisina pelastamaan oppilaat kodeistaan takaisin kouluun. Jotain on

kuitenkin jo ollut pielessä, jos kouluihin paluu toukokuussa 2020 noin kahdeksi viikoksi

nähtiin Suomen lasten pelastuksena, joka ajoi lasten ja aikuisten terveyden ohi. Sitä se

saattoi ollakin joillekin hetkeksi, mutta lopulta suuremman huolenaiheen tulisi olla se, kuinka

samat lapset viettivät pian sen jälkeen yli kaksi kuukautta kesälomalla kodeissaan samoissa

olosuhteissa. Jos kodit eivät turvallisia oloja pysty tarjoamaan, on valtion tehtävä huolehtia,

että lapset sellaiset saavat kokoaikaisesti. LOS 19 artiklan mukaan sopimusvaltioiden tulee

ryhtyä kaikkiin asianmukaisiin lainsäädännöllisiin, hallinnollisiin, sosiaalisiin ja

koulutuksellisiin toimiin suojellakseen lasta kaikenlaiselta ruumiilliselta ja henkiseltä

väkivallalta, vahingoittamiselta ja pahoinpitelyltä, laiminlyönniltä tai välinpitämättömältä tai

huonolta kohtelulta tai hyväksikäytöltä. Sosiaalihuollon parantamisen tarve tuli pandemian

myötä siis ilmeiseksi. Siihen liittyvät asiat eivät ensisijaisesti ole koulujen ratkaistavia asioita,

vaikka kouluilla onkin velvollisuus tehdä lastensuojeluilmoituksia havaitessaan viitteitä

474 UNESCO 2020, s. 67; Reimers – Schleicher 2020, s. 3–4.
473 Jani Erolan asiantuntijalausunto 15.6.2020.
472 HE 218/2020 vp, s. 9.
471 Stenbäck 2021, s. 80.
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laiminlyönneistä. Osalle lapsista koulu ei myöskään ole turvasatama, vaan joissakin

tapauksissa asia on päinvastoin.

Oppimisen tuen tarjoamisessa on havaintojeni mukaan suuressa osassa kuntia

alisuoriuduttu jo vuodesta 2010 lähtien, jolloin kolmiportainen tuki säädettiin

perusopetuslakiin. Ei ole mikään yllätys, ettei tehostettua tai erityistä tukea ole kaikille ollut

tarjolla etäopetusjaksojen aikana, sillä siihen eivät riitä opettajaresurssit

normaalioloissakaan. Ongelma johtuu etenkin erityisopettajien suhteettoman pienestä

määrästä verrattuna oppilasmääriin, ryhmäkokojen suuruudesta, inkluusioon liittyvistä

haasteista ja kolmiportaisen tuen puutteellisesta lainsäädännöstä. Tälläkin hetkellä Suomen

kouluissa on monia erityisen tai tehostetun tuen papereilla olevia, tai tukea tarvitsevia, mutta

ilman sitä jätettyjä, oppilaita käytännössä yksin jätettynä. Huomattavia parannuksia tarvitaan.

Ensinnäkin inkluusion ja kolmiportaisen tuen toteuttamiseksi tulisi myös tosiasiallisesti eikä

vain paperilla lisätä ennen kaikkea pätevien erityisopettajien ja koulunkäyntiavustajien

määrää, jotta yhä kasvavalle oppimisen tukea tarvitsevien joukolle475 apua riittäisi useammin

kuin satunnaisille oppitunneille. Myös Karvin tulosten mukaan kaikki oppilaat eivät saa

normaalioloissakaan tarpeidensa mukaista tukea, mikä on johtanut siihen, että

peruskoulusta toiselle asteelle jatkaa oppilaita, joilla ei ole luku-, kirjoitus- ja laskutaidot

hallussa vaaditulla tavalla. Tuen tarve näkyy etenkin sen siirtymisenä ammatilliseen

koulutukseen.476 Pandemian aiheuttaman oppimisvajeen kuromiseksi pelkkä nykytilanteen

säilyttäminen ei riitä. Laveaa oppimisen tuen sääntelyä pitäisi muuttaa tarkemmaksi ja

velvoittavammaksi sekä sitä säädettäessä huomioida opettajien tuntemat realiteetit.

Toiseksi oppilaiden psyykkisen ja fyysisen hyvinvoinnin parantamiseksi tulisi lisätä

oppilashuollon ammattilaisten, eli etenkin terveydenhoitajien, kuraattorien, koulupsykologien

ja sosiaalityön osaajien palkkaamista pitkäjänteisesti. Lisätarvetta oli jo ennen korona-aikaa,

mutta nyt avuntarve kouluissa on entistä suurempi.477 Perusopetuslain turvaamat oikeudet

oppimisen tukeen ja oppilashuoltoon eivät tällä hetkellä toteudu monessa kunnassa kuin

osittain. Oppilashuollon henkilöstöön sekä opettajien ja erityisopettajien määrään tarvitaan

oppilasmäärään suhteutettu minimi, eli lailla säädetty henkilöstö- ja opettajamitoitus. Lapsen

ja nuoren ajoissa ja kunnolla hoidetut ongelmat maksavat itsensä takaisin tulevaisuudessa.

Myös opettajien työssä jaksaminen ja alalla pysyminen parantuisivat, kun muuta

477 Jokaisella suurehkolla koululla pitäisi olla läsnä oleva kunkin osa-alueen oppilashuollon
ammattilainen, joka olisi lasten ja nuorten saavutettavissa joka koulupäivä. Kuitenkin monien koulujen
todellisuutta on, että terveydenhoitajat, kuraattorit tai koulupsykologit ovat paikalla vain joinakin
päivinä viikossa, sillä heillä on vastuullaan yleensä useampi kuin yksi koulu.

476 Ukkola – Väätäinen 2021, s. 53.
475 Ks. Ukkola – Väätäinen 2021.
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henkilökuntaa lisättäisiin.478 Myös Karvin tutkimuksessa on esitetty lisäresursointia

kolmiportaisen tukeen ja nähty oppilashuollon lisäämisen tarvetta, jotta poikkeusoloista

aiheutuneet kielteiset seuraukset pienenisivät.479 Lasten ja nuorten hyvinvointi on

aikuisväestöä enemmän riippuvainen julkisista palveluista ja yhteiskunnan voimavaroja

koskevasta päätöksenteosta. Tarvitaan tarpeeksi julkisen vallan tukitoimia ja muita

johdonmukaisia toimia lasten, nuorten ja perheiden hyvinvoinnin turvaamiseksi sekä

selviytymisen edistämiseksi.480

6.1.2 Opettajien näkökulman huomiointi on ollut vähäistä, eivätkä päättäjät tunne
nykykoulua

Sivistyksellisten oikeuksien toimeenpano edellyttää valtiolta voimavarojen käyttöä.

Tärkeimpänä pidetään taloudellisia voimavaroja, mutta opetuspalveluja ei voida toteuttaa

ilman varsin pitkälle ja hyvin koulutettua työvoimaa.481 Korkeasti koulutettuja opettajia ja

menestynyttä koulujärjestelmäämme ei ole 2000-luvun alun PISA-menestyksen jälkeen

mielestäni ymmärretty vaalia. Pandemian aikana opettajiin on lisäksi suhtauduttu

ristiriitaisesti. Luottamusta heihin ei aina ole osoitettu;482 ohjeistukset opettajan työn

tekemiseen ovat olleet sekavia,483 eikä heidän oikeudestaan terveyteen juuri vaikutettu

olevan huolissaan. Lähikouluun palaamista vastustavia moitittiin julkisessa keskustelussa.484

Opettajia ei myöskään ole aina määrätty karanteeniin, kun heidän luokassaan on ollut

covid-19-tartunnan saanut oppilas.485 On ihmetelty, miten työntekijöiden näkökulma ja

turvallisuus on sivuutettu täysin.486 Opettajissa on kuitenkin monia riskiryhmäläisiä ja he ovat

486 Helsingin Sanomat 23.12.2021.
485 Helsingin Sanomat 13.12.2021; Helsingin Sanomat 23.12.2021.

484 Esim. TuVJ 1/2020: "Siinä missä terveydenhoidon puolella pohditaan aktiivisesti potilaan etua, on
sosiaali- ja kasvatusalan keskusteluissa noussut hämmästyttävästi keskiöön aikuisten terveys ja
työntekijöiden turvaaminen, mitkä myös luonnollisesti ovat keskeisiä kysymyksiä. Aikuisten terveyden,
työntekijöiden edun valvominen tai riskiryhmien suojeleminen ei kuitenkaan voi ajaa lasten oikeuksien
tai hyvinvoinnin edelle menettämättä arvokasta pääomaa ja tuottamatta mittavaa laskua
tulevaisuuteen." TuVJ 1/2020, s. 143. On kuitenkin eri asia verrata kasvatusalan työntekijöitä
terveydenhoitoalalla oleviin, jotka ovat taudeilta suojautumisessa ammattilaisia ja joilla on eri
lähtökohdat kohdata työssään sairaita potilaita. Lapsen etu voidaan huomioida siitäkin näkökulmasta,
että sairastuneet opettajat voivat tarkoittaa, että lapsille ei saada opettajaa ollenkaan ja luokka jää
ilman opetusta; sijaispula on ollut suuri.

483 Tanhuanpää 7.11.2021. Opetuksen ja koulutuksen järjestäjien sekä rehtorien arvioiden mukaan
valtakunnallinen tiedotus ja ohjeistus toimivat kohtalaisesti. Goman ym. 2021, s. 5.

482 Erikoisia esimerkkejä riittää: muun muassa pandemiaoloissa välttämättömäksi katsottuna koulujen
sulkuaikana, jolloin suuri osa kansalaisista teki etätöitä tai etäopiskeli, joissakin kunnissa opettajat
velvoitettiin ainakin aluksi liikkumaan kouluille pitämään etäopetuksensa sieltä käsin.

481 Arajärvi 2006, s. 53.
480 Valtioneuvosto 2021:2, s. 14; Ihmisoikeuskeskus 3/2020, s. 20.
479 Goman ym. 2021, s. 69.

478 STM:n mukaan sekä kouluterveydenhuollon että opiskelijaterveydenhuollon käynnit olivat vuonna
2020 edellisiä vuosia vähäisemmät. Sen korjaamisen tulisi STM:n mukaan olla kuntien keskeisiä
tavoitteita, kun tiedetään lasten ja nuorten hyvinvoinnissa näkyvä lasku. Palveluiden tuottajat ovat
puolestaan huolissaan henkilöstön riittävyydestä, ylikuormittumisesta ja uupuneisuudesta. STM
2021:21, s. 48–49.
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suuri ammattikunta. Ongelmalliseksi kouluissa on myös osoittautunut etä- ja lähiopetuksen

kanssa tasapainoilu yhtä aikaa. Kun yksittäiset oppilaat ovat karanteenissa, heille on tullut

tarjota opetusta videon kautta etäyhteydellä samalla, kun opettajalla on luokassa

opetettavanaan muut oppilaat. Tällaista hybridiopetusta ovat vaatineet annettavaksi

Opetushallitus ja opetus- ja kulttuuriministeriö.487 OAJ on huomauttanut, että hybridiopetusta

ei voi toteuttaa laadukkaasti. Opettajalla ei ole mahdollisuutta eikä usein aikaakaan ohjeistaa

sekä lähi- että etäopetuksessa olevia yhtä aikaa. Opettajaa ei voi myöskään vaatia

suunnittelemaan samaa opetusta kahdella eri tavalla. Opettajat ovat olleet pandemia-ajan

myös hyvin kuormittuneita, ja tempoilevat vaatimukset hybridiopetuksesta uuvuttavat lisää.488

Ihmisoikeusneuvoston erityisraportoija on muistuttanut, että kouluissa työskentelevillä

opettajilla ja muulla henkilökunnalla on myös ihmisoikeutensa. Työskentelivätpä he sitten

julkisella tai yksityissektorilla, heidän tulee voida nauttia kaikista ihmisoikeuksien

yleismaailmallisessa julistuksessa ja kansainvälisissä ihmisoikeussopimuksissa

vahvistetuista oikeuksistaan. Erityisesti heillä on TSS-sopimuksen mukaisesti oikeus nauttia

oikeudenmukaisista ja suotuisista työoloista, joihin sisältyy oikeudenmukainen palkka,

turvalliset ja terveelliset työolot, sekä levosta, vapaa-ajasta ja kohtuullisesti rajatusta

työajasta. Heillä on oikeus sosiaaliturvaan ja sosiaalivakuutukseen, oikeus perustaa

ammattiliittoja ja liittyä niihin sekä oikeus nauttia korkeimmasta mahdollisesta fyysisen ja

henkisen terveyden tasosta.489 Karvi on vaatinut kansalliselta ohjaukselta pandemian aikana

johdonmukaisuutta, konkreettisuutta ja oikea-aikaisuutta. Se suosittelee, että paikallisen

tason johtamisessa huomioidaan tästä eteenpäin entistä enemmän henkilöstön hyvinvointi ja

jaksaminen sekä opetus- ja ohjaushenkilöstön työn tukeminen.490 Oppilaiden etu onkin myös

hyvinvoivat ja jaksavat opettajat ja muu henkilökunta.

Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön sekä THL:n ohjeet ja suositukset kouluun

palaamisesta ensimmäisen etäkoulujakson jälkeen eivät myöskään vaikuttaneet tuntevan

todellisuutta nykypäivän suurkouluissa. Ohjeistukset olivat hyvin erilaisia useiden koulutilojen

tosiasiallisen turvallisuuden kanssa. POL 29 §:n turvaama oikeus turvalliseen

490 Goman ym. 2021, s. 5.

489 TSS-sopimuksen 7, 8, 9 ja 12 artiklat; Human Rights Council: Right to education: impact of the
Covid-19 crisis on the right to education; concerns, challenges and opportunities (2020), kohta 55.

488 OAJ:n internet-sivut, kohta Etusivu > Ajankohtaista > Näkemyksemme > Hybridiopetus on
moniongelmaista ja siinä piilee ansa. OAJ:n mukaan hybridiopetuksen sijaan tulisi puhua
vuoro-opiskelusta tai vuoro-opetuksesta, jos tavoitteena on etä- ja lähiopetus. Opiskelu on
toteutettava ryhmittäin siten, että opettaja antaa selkeästi määritellyn ajanjakson opetusta koko
opetusryhmälle joko lähi- tai etäopetuksena. Jos opiskelija osallistuu opetukseen etäyhteydellä,
opetus on määriteltävä lähiopetukseksi, jota opiskelija voi seurata reaaliaikaisesti suoratoistettuna.
Lähiopetus välittyy verkkovälitteisesti etäyhteydellä opetusta seuraaville opiskelijoille. Opettaja ei
erikseen kohdenna opetusta etäyhteyden varassa oleville eikä anna näille erillisiä tehtäviä. Ibid.

487 Tanhuanpää 7.11.2021.
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opiskeluympäristöön ei monessa koulussa selvästi voinut toteutua siten kuin se on

tarkoitettu. Opetusta kehotettiin pitämään väljissä tiloissa, joista voi kuitenkin vain haaveilla

ahtaissa nykykouluissa. Keväällä 2020 ohjeistettiin hyödyntämään opetustilojen ohella

muiden tilojen käyttöä, jotta opetusryhmät voidaan pitää erillään koko päivän ajan.491

Tällaisia muita tiloja ei juuri kouluissa ole. Yläkouluissa ei ole olemassa omaa luokkaa ja

opettajaa, vaan lähes joka tunnilla vaihdetaan luokkatilaa ja opettajaa, välillä ryhmääkin.

Henkilöstö ei voi yläkoulussa, jossa on aineenopettajajärjestelmä, toimia vain saman

lapsiryhmän kanssa. Tämä ero alakouluun tuntui unohtuneen päättäjiltä ja virkamiehiltä, ja

se on huom ioitava tarkasti tulevaisuudessa. Joidenkin oppiaineiden, kuten kotitalouden,

luonteeseen ei sovi paikallaan oleminen ja turvavälien pitäminen. Siksi joidenkin aineiden

opetus väistämättä kärsii, jos koulua käydään lähiopetuksessa, mutta terveysturvallisuuteen

tähtääviä ohjeita pyritään noudattamaan. Haastattelemieni opettajien492 ja omien

havaintojeni mukaan turvavälejä tai väljiä opetustiloja ei juurikaan saatu toteutumaan. Joka

koulurakennuksen tila on yleensä jo käytössä; sisäilmaongelmaisissa kouluissa ylimääräisiä

tiloja on vielä vähemmän. Peruskouluikäisiä on hyvin vaikea saada pitämään turvavälejä,

jotka olivat kouluun paluuseen liittyvän ohjeistuksen kärki. Luokissa istutaan melkeinpä kylki

kyljessä. Käytävillä tai välitunneilla turvavälien pitäminen on lähes mahdotonta, kun

kyseessä ovat luonnostaan toisissaan kiinni olevat lapset ja nuoret. Ryhmien sekoittumista

keskenään on vaikea valvoa välituntialueilla. Koulumatkat täyteen ahdetuissa julkisissa

liikennevälineissä ovat oma lukunsa. Hygieniasta huolehtiminen onnistuu peruskouluikäisten

kanssa vaihtelevasti: esimerkiksi käsienpesun suhteen esiintyi välinpitämättömyyttä,

maskeja piti vain osa ja ruokailussa hygieniasäännöt viimeistään unohdettiin.

Etäopetusjakso voi olla suurelle osalle opettajista ja oppilaista kuormittava. SItä se on

etenkin, jos vaihdellaan yhä uudelleen etä- ja lähikoulun välillä. Selkeät ohjeet

etäopetukseen siirryttäessä tarvitaan hyvissä ajoin. Yhtäkkisiä muutoksia ei tulisi tehdä jo

tehtyihin suunnitelmiin tai päätöksiin. Vaihtaminen edestakaisin etä- ja lähiopetukseen

sekoittaa molemmat opiskelutavat. Etäopetuksen toteuttamistavat olivat kirjavia jopa

samojen koulujen sisällä, minkä vuoksi pidettiin tarpeellisena tehdä kuntiin kriisisuunnitelma

niiden tilanteiden varalle, jolloin lähikoulua ei voida käydä. Huoltajat ovat esittäneet tarpeen

kirjata kouluille toimintaohjeet minimitasosta, jolla etäopetusta tulisi toteuttaa. Tarpeellisena

pidettiin muun muassa minimituntimäärää, jonka opettaja on velvoitettu antamaan opetusta,

sekä oppilaisiin otettavan henkilökohtaisen kontaktin vähimmäismäärä.493

493 Stenbäck 2021, s. 81. Jälleen ala- ja yläkouluilla tulisi tässä huomioida erilaiset järjestelmät.
Alakoulun opettajalla on opetettavanaan keskimäärin noin 20–30 oppilasta, yläkoulun opettajalla taas
yleensä vähintään 150–200 oppilasta.

492 Ks. liite 1.
491 Opetus- ja kulttuuriministeriön esitys hallituksen linjaukseksi 29.4.2020.
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6.2 Valtiosääntöoikeudellisia huomioita poikkeusoloista

6.2.1 Perusopetusoikeuden rajoittamisen perusteet olivat painavat, mutta kaikessa ei
onnistuttu

Kun Suomessa on rajoitettu muita perusoikeuksia covid-19-aikana, on tarkoituksena yleensä

ollut valtiosääntöisesti turvata seuraavia perustuslaissa säänneltyjä oikeuksia:

– 7.1 §:n mukainen jokaisen oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen turvallisuuteen;
– 19.1 §:n mukainen oikeus välttämättömään huolenpitoon;
– 19.3 §:n mukainen oikeus riittäviin sosiaali- ja terveyspalveluihin ja julkiselle vallalle
asetettu velvoite edistää väestön terveyttä;
– 20.2 §:n mukainen julkisen vallan velvoite pyrkiä turvaamaan jokaiselle oikeus
terveelliseen ympäristöön;
–yleissäännöksenä 22 §:ssä julkiselle vallalle asetettu velvoite turvata
perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien toteutuminen.494

Mainitut oikeudet ovat PeV:n lausunto- ja mietintökäytännön mukaisesti hyväksyttäviä ja

muodostavat erittäin painavat perusteet monien perus- ja ihmisoikeuksien rajoittamiselle.495

Perus- ja ihmisoikeusajatteluun kuuluu niiden jakamattomuus, mikä tarkoittaa sitä, että kaikki

ihmisoikeudet ovat yhtä tärkeitä ja etusijajärjestyksiä ei ole. Niiden tehokkaaseen

toteutumiseen vaaditaan erilaisten oikeuksien vuorovaikutusta.496 Mitä pidempi

perusoikeuksien luettelo on, sitä todennäköisemmin ne joutuvat keskenään konfliktiin tai

ainakin jännitteiseen tilaan.497 Kahden tai useamman perusoikeuden kollisiotilanteessa

tarvitaan punnintaa juuri siinä soveltamistilanteessa ja kaikkien asiaan vaikuttavien seikkojen

valossa. On pyrittävä ratkaisuun, joka turvaisi mahdollisimman kattavasti kaikkien

perusoikeuksien yhtäaikaisen toteutumisen. Perusoikeuksien välisessä punninnassa ja

yhteensovittamisessa on kyse myös yleisistä yhteiskunnan arvoista. Punninta voi johtaa

siihen, että konkreettisessa ratkaisutilanteessa tietyn perusoikeuden suojaaminen oikeuttaa

syrjäyttämään muut tilanteessa merkitykselliset perusoikeudet. Myös muut painavat

yhteiskunnalliset intressit saattavat vaatia perusoikeuksien rajoittamista.498

Rajoitukset kuuluu toteuttaa muita perus- ja ihmisoikeuksia kunnioittavasti, ja rajoituksen

kohteena olevilla ihmisillä tulee olla käytössään tehokas oikeussuojakeino.499

Perusoikeuksien perustuslaintasoisuus rajoittaa merkittävästi sitä, millä tavoin ja kuinka

laajasti perusoikeuksia voidaan rajoittaa. Perusoikeuksien rajoitusedellytykset ovat lailla

499 PeVM 25/1994 vp.
498 Viljanen 2001, s. 12–13, 139–140.
497 Scheinin 2012, s. 125.
496 Ojanen 2010, s. 118.

495 VNK 5.3.2021, s. 40–41. Esim. PeVM 2–3/2020 vp; PeVM 7/2020 vp; PeVM 9/2020 vp; PeVL
14/2020 vp.

494 VNK 5.3.2021, s. 40.
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säätämisen vaatimus ja oikeusturvajärjestelyjen riittävyys, rajoitusperusteen hyväksyttävyys,

tarkkarajaisuus, oikeasuhtaisuus, niiden sopusointu kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden

kanssa ja ydinalueen koskemattomuuden vaatimus. Viimeisellä tarkoitetaan, että jos

perusoikeuksien toteuttaminen ei toisen perusoikeuden täyttämisen takia ole mahdollista,

minkään perusoikeuden ydinalueen suojaa ei saa rajoittaa. Ehdottomiksi kielloiksi

muotoiltujen perusoikeussäännösten kohdalla punnintaa ei voida tehdä. Toisen

perusoikeuden turvaamistarkoituskaan ei aina riitä valtiosääntöoikeudellisesti päteväksi

perusteeksi perusoikeuden rajoitukselle.500 Ojanen on todennut, että perus- ja

ihmisoikeuksien yhteensovittamistilanteet ovat kuitenkin oikeudellisesti kontrolloitavissa

samoin kuin muutkin oikeudelliset ratkaisutilanteet. On vain eriteltävä riittävästi perus- ja

ihmisoikeuksien alaa, sisältöä ja rajoitusedellytyksiä ja lopulta mahdollisissa konflikteissa eri

perusoikeuksien ilmaisemien periaatteiden painoon ja sisältöön vaikuttavia tekijöitä.501 Monet

perusoikeuksien törmäystilanteet voidaankin välttää, kun ollaan tarkkoja tilanteiden

tunnistamisessa. Scheinin on jakanut potentiaaliset perusoikeuskonfliktit kolmeen

tyypilliseen tilanteeseen: 1) tilanne, jossa saman henkilön eri perusoikeudet näyttävät olevan

ristiriidassa keskenään, 2) tilanne, jossa eri henkilöiden samat perusoikeudet ovat

vastakkain ja 3) tilanne, jossa eri henkilöiden eri perusoikeudet ovat ristiriidassa.502

Perusoikeuksien rajoitusten on oltava välttämättömiä, eli niiden pitää sekä toteuttaa

tehokkaasti päämäärää että puuttua ihmisoikeuksiin mahdollisimman vähän, ja niiden tulee

olla suhteellisuusperiaatteen mukaisia.503

EIT on korostanut valtioiden velvollisuutta aktiivisesti suojella oikeutta elämään, joka

turvataan muun muassa EIS 2 artiklassa. Koska se on edellytys muiden oikeuksien

nauttimiselle, tulisi se asettaa kaiken muun – varsinkin sellaisten lain ulkopuolisten asioiden

(extra-legal considerations) kuin talouden tai verotulojen – yläpuolelle. Sopimusvaltioilla on

positiivinen velvoite ottaa huomioon paras saatavilla oleva tieteellinen tieto elämän

suojelemiseksi. EIT:n mukaan ilman päättäväisiä toimia valtio asettaa ihmisten elämän ja

503 Scheinin – Molbæk-Steensig 2021, s. 4.

502 1) Ensimmäisestä esimerkkinä on tilanne, jossa henkilön uskonnonvapauden mahdollistama
uskonnollinen vakaumus aiheuttaa yhdenvertaisuuden suojan loukkaamisen. Kyse ei kuitenkaan ole
perusoikeuskonfliktista, vaan sen problematiikka kuuluu perusoikeuden alaan ja sisällön tulkintaan. 2)
Toisessa tilanteessa kaksi henkilöä vetoaa omaisuuden suojaan perusteenaan saada nimiinsä
kiinteistö, joten samaa perusoikeutta ei voi toteuttaa samanaikaisesti. Kyse ei ole
perusoikeuskonfliktista vaan perusoikeuteen perustuvien oikeusvaatimusten ristiriidasta, ja tilanteen
voi ratkaista kyseessä olevan oikeuden tulkinnalla. 3) Vain kolmatta voi kutsua aidoksi
perusoikeuskonfliktiksi. Kyseessä on paitsi yksilön ja valtion välinen prosessi, myös horisontaalisia
suhteita sisältävä asetelma, jossa osapuolet vetoavat perusoikeuksiinsa. Esimerkissä lehden
päätoimittajan sananvapaus ja poliitikon yksityisyyden suoja ovat konfliktissa. EIT:n prosessin
rakenteesta johtuen tuomioistuin arvioi asiaa yhden osapuolen ja sopimusvaltion välisenä kiistana,
vaikka alun perin kyse on kollisiosta eri henkilöiden perusoikeuksien välillä. Prosessuaalinen asetelma
ei kuitenkaan muuta tilannetta, joka on taustalla. Scheinin 2012, s. 125–133.

501 Ojanen 2014, s. 949.
500 Viljanen 2001, s. 13.
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ihmisoikeudet vaaraan.504 Kun kyseessä on pandemia, oikeuteen elämään liittyy läheisesti

oikeus terveyteen ja muihin TSS-oikeuksiin. Siksi valtiot eivät voi olla huomioimatta niitä

muotoillessaan strategioitaan covid-19:ää vastaan. Esimerkiksi oikeus koulutukseen pysyy

voimassa pandemian aikana, ja sen tulee olla mukana ihmisoikeusarvioinneissa.505 Myös

oikeus terveyteen ja väestön hengen ja terveyden suojelu turvataan useassa Suomea

velvoittavassa ihmisoikeussopimuksessa. Esimerkiksi TSS-sopimuksen 12 artiklan 1

kohdassa määrätään oikeudesta nauttia korkeimmasta saavutettavissa olevasta ruumiin- ja

mielenterveydestä, ja 2 kohdan mukaan on ryhdyttävä toimenpiteisiin muun muassa

tartuttavien tautien estämiseksi, hoitamiseksi ja valvomiseksi sekä luotava olosuhteet, jotka

ovat omiaan turvaamaan jokaiselle lääkärin ja sairaaloiden palvelut sairaustapauksissa.506

Erityisen tarkkaa harkintaa ja vaikutusten laaja-alaista arviointia tarvitaan, kun kohdistetaan

lasten ja nuorten sekä toimintakyvyltään rajoittuneiden terveydellisiin, sosiaalisiin ja

sivistyksellisiin oikeuksiin kohdistuvaa merkittävää rajoittamista.507 Myös LOS:n säännökset

on tullut ottaa muiden oikeuksien ohella huomioon peruskoulutusta koskevissa päätöksissä,

kun pandemian aikana on punnittu, miten lapsen oikeus elämään (LOS 6 artikla), lapsen

oikeus parhaaseen mahdolliseen terveydentilaan (LOS 24 artikla) ja oikeus opetukseen

(LOS 28–29 artikla) voisivat toteutua mahdollisimman täysimääräisesti. Suomessa osaksi

ratkaisua valikoitui poikkeuksellisista opetusjärjestelyistä säädettäessä POL 20a §:n 4

momentissa määriteltyjen oppilasryhmien oikeus perusopetukseen tosiasiallisesti.508

PeV:n pandemiaa edeltävässä lausuntokäytännössä se on pitänyt tartuntatautilakiin

perustuvaa karanteeniin määräämistä ja siihen liittyvää määräystä olla poissa

oppilaitoksesta puuttumisena PL 16 §:n oikeuteen saada maksutonta perusopetusta.

Silloiset tartuntatautilakiin tehtävät säännösmuutokset olivat kuitenkin välttämättömiä

tartuntataudin torjumiseksi, ehdotettu sääntely oli täsmällistä ja tarkkarajaista sekä täytti

oikeasuhtaisuuden vaatimukset, joten PL 16 §:n rajoittamista pidettiin hyväksyttävänä.509

Lastensuojelulain uudistuksen rajoitustoimenpiteiden yhteydessä PeV on katsonut, että

moniin lasten perusoikeuksiin kajoavien toimien tavoitteet olivat hyväksyttäviä, kun kyse oli

lapsen oikeudesta elämään ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen.510

Kun empiirinen tieto muun muassa tartuntataudista on vajavaista, on sallittua ja

ihmisoikeusnäkökulmasta jopa valtioiden velvollisuus tehdä olettamuksiin perustuvia

510 PeVL 5/2006 vp.
509 PeVL 26/2006 vp.
508 HE 218/2020 vp, s. 35.
507 STM 25.2.2021, s. 18.
506 VNK 1.3.2021.
505 Scheinin – Molbæk-Steensig 2021, s. 4.
504 Kirchner 2020, s. 6–7.
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strategisia päätöksiä. Tekemättä jättäminen ei ole normatiivisesti neutraali tai hyväksyttävä

lähestymistapa.511 Ihmisoikeuslainsäädännön mukaan oletuksiin perustuvia päätöksiä

tehdessään hallitusten tulee noudattaa ihmisoikeuksia. Tulee valita se vaihtoehto, joka on

kokonaisvaltaisesti parhaiten sopusoinnussa kaikkien ihmisoikeuksien kanssa KP- ja

TSS-oikeuksien keskinäisen riippuvuuden ja jakamattomuuden periaatteen mukaisesti.512

Joidenkin valtioiden toimet covid-19:n suhteen ovat toisessa ääripäässä jättäneet huomiotta

oikeuden terveyteen ja keskittyneet toimimattomiksi todettuihin strategioihin, kuten

kieltämiseen tai ryhmäimmuniteetin saavuttamiseen.513 Ihmisoikeusnäkökulmasta on

Scheininin ja Helga Molbæk-Steensigin mukaan selvää, että toimimatta jättäminen tai

pandemian aiheuttamien kärsimysten lievittämättä jättäminen eivät ole vaihtoehtoja.514

Ensimmäisenä koronakeväänä perustelut koulujen avaamiseksi ontuivat. Kouluihin

palaamista 14. toukokuuta 2020 perusteltiin sillä, että kaikki rajoitukset ovat mahdollisia vain

poikkeuksellisesti ja rajoitetun ajan. Kun viranomaiset olivat todenneet, ettei

välttämättömyyttä 13.5.2020 jälkeen ollut, oli opetusministerin mukaan juridisesti ja

käytännössä välttämätöntä avata koulut.515 Se ei ollut häneen mukaansa mielipidekysymys

vaan kyseessä oli perusoikeuksien punninta. Päätökset ja rajoitusten purut tehtiin asteittain

ja "oppilaiden, opiskelijoiden, opettajien ja muun henkilökunnan turvallisuudesta tarkasti

huolehtien".516 Kuitenkin päätökset tehtiin puutteellisilla tiedoilla, joten muitakin vaihtoehtoja

olisi ollut. Valmiuslain nojalla annettu viimeinen asetus kumottiin vasta kesäkuun 2020

puolivälissä, jolloin poikkeusolot olivat virallisesti ohi, joten koulusulkujen jatkaminen ei olisi

tältäkään osin ollut mahdotonta. Toukokuun 2020 paluu kouluihin kaksi viikkoa ennen

kesälomia oli kouluissa myös levotonta aikaa, jolloin keskityttiin ennemminkin yhdessäoloon.

Kouluun palaamisen hyöty ei ollut silloin ainakaan opetuksellinen.

Yleisesti covid-19-pandemian aikainen lainsäädäntö Suomessa on vaikuttanut

poukkoilevalta ja olevan välillä vailla logiikkaa. On saatettu ihmetellä, millä perusteella

ravintolat ja baarit on pidetty kiinni, mutta koulut voivat olla auki. Millä perusteella yksi on

turvallisempaa kuin toinen? Kun ristiriidat ovat näkyvillä kansalaisten silmien edessä, ei tulisi

516 Li Andersson Twitterissä 27.4.2020.
515 Yle uutiset 29.4.2020.

514 Scheinin – Molbæk-Steensig 2021, s. 2. Esimerkiksi Brasilian presidentti Jair Bolsonaro ja
Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump eivät vain pahentaneet omien maidensa tilannetta, vaan
kantavat myös vastuuta COVID-19:n katastrofaalisista seurauksista laajemmin Etelä-Amerikassa,
missä monessa maassa on pandemian aikana julistettu hätätila. New York Times 27.10.2020.

513 Kirchner 2020, s. 6.
512 UN General Assembly: Resolution 48/121 adopted by the General Assembly (1994), kohta I.5.

511 Scheinin – Molbaek-Steensig 2021, s. 3; KP-sopimus 2 artikla; CCPR General Comment No. 31
(2004), The Nature of the General Legal Obligation Imposed on States Parties to the Covenant;
TSS-sopimus 2 artikla; CESCR General Comment No. 3 (1990): The Nature of States Parties’
Obligations (Art. 2, Para. 1, of the Covenant).
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väittää, että juuri koulussa on turvallista käydä. Jos lainsäädäntöratkaisut välillä ovatkin

olleet kuin arvontapussista vedettyjä, voi tilannetta parantaa hyvä viestintä. Huolestuneille

kansalaisille ei tule antaa viestiä, että heidän huolensa on väärä. Myös THL:n

terveysturvallisuusosaston johtaja Mika Salminen on todennut pandemian alun viestinnän

olleen hieman hätäistä. Hän katuu sitä, miten koulujen lähiopetuksen päättymisestä ja

siirtymisestä viestitettiin: olisi pitänyt kertoa selvemmin, mitä riskejä koulujen sulkeminen

aiheutti suhteessa sen hyötyihin tartuntojen leviämisen kannalta.517 THL:n tapaa perustella

päätöksiään koronan aikana on Helsingin Sanomien mukaan kritisoinut myös

oikeuskansleri.518 Myös EOA on tehnyt pandemian aikana ratkaisun, jossa se kritisoi THL:n

lausuntojen oikeustieteellisten perusteiden huolellisuutta ja puutteellista seurausarviointia.519

Ihmisoikeuslainsäädännön mukaan pandemiasta johtuvien toimenpiteiden tulee perustua

mahdollisimman kattavaan tieteelliseen näyttöön.520 Punninta on siis tehtävä huolellisesti

tasapainoillen, mutta olennaista on myös, miten kansalaisille rajoituspäätöksistä tai vaikkapa

koulujen uudelleen avaamisesta viestitään. Tärkeää on, että suurin osa kansalaisista

ymmärtäisi, miksi kulloisetkin toimet ovat tarpeellisia, ja että he voivat luottaa annettuun

tieteelliseen tietoon.521

6.2.2 Lainvalmistelussa ja poikkeusoloihin varautumisessa on parannettavaa

Poikkeusoloissa ja kriiseissä pitää pystyä nopeaan päätöksentekoon luottamusta

herättävällä tavalla. Sille perustana ovat oikeuskanslerin mukaan ajantasainen lainsäädäntö,

perustuslain johdonmukainen tulkintakäytäntö, avoimuus, päätösten perusteleminen ja hyvä

hallinto. Tarvitaan toki myös toimivaa johtamis- ja hallintajärjestelmää ja infrastruktuuria.522

Lainvalmistelun kyvyssä tuottaa perusoikeuksien yleisten ja perusoikeuskohtaisten erityisten

rajoitusperusteiden mukaista, tarkkarajaista ja täsmällistä sääntelyä perusteluineen on

kokonaisuudessaan ollut pandemian aikana OKA:n mukaan heikkouksia.523

523 K 17/2021 vp, s. 20.
522 K 17/2021 vp, s. 14.

521 Eri puolilla Eurooppaa, jossa on covid-19-vuosien 2020–2021 aikana tehty erilaisia järeitä
rajoitustoimenpiteitä, ymmärrys on alkanut rakoilla. Koronarajoituksia vastustavat ovat äärimmillään
käyttäneet radikaaleja otteita, ja mielenosoitukset ovat joissakin Euroopan maissa paisuneet jopa
mellakoinniksi. Helsingin Sanomat 23.11.2021.

520 CESCR: E/C.12/2020/1 (17 April 2020), kohta 10–11; Kirchner 2020, s. 6–7.

519 Ks. AOA 23.7.2021 (EOAK/3432/2021). THL ja STM olivat ratkaisun mukaan toimineet
lainvastaisesti 65–69-vuotiaiden AstraZeneca -rokotuksissa.

518 Helsingin Sanomat 30.11.2021. OKA on HS:n mukaan esittänyt huolensa siitä, että THL:n
lausunnoista on puuttunut joskus kattavat tieteelliset perustelut. OKA:n kommentit perustunevat HS:n
mukaan muun muassa THL:n vuoden 2020 koronastrategian päätöksiin. OKA on verrannut Suomen
tilannetta Norjaan, jossa THL:ää vastaava viranomainen on perustellut lausuntojaan tieteellisillä
viittauksilla Suomea tarkemmin ja jossa on toinen elin, joka käy lääketieteellisen lausunnon läpi myös
oikeudelliselta ja yhteiskunnalliselta kannalta. Vasta sitten se on annettu ministereiden käyttöön. Jos
lausunnon pohjaksi ei ole THL:ssä ollut laajaa tieteellistä aineistoa, tulee THL:n ilmaista lausunnon
perustuvan vain asiantuntijoiden näkemykseen. Helsingin Sanomat 30.11.2021.

517 Hufvudstadsbladet 6.11.2021.
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Jo ennen koronaepidemiaa EOA on kiinnittänyt huomiota viranomaistoiminnan perus- ja

ihmisoikeustietoisuuden puutteisiin muun muassa opetuksen ja koulutuksen alalla. Perus- ja

ihmisoikeuksien toteutumiseen ei siitä johtuen kiinnitetä tarpeeksi huomiota.524 EOA pitää

myös puutteita perusopetuksen opiskeluympäristössä ja päätöksenteossa yhtenä Suomen

keskeisenä perus- ja ihmisoikeusongelmana.525 Poikkeusoloissa oikeuksia koskevan tiedon

ja ymmärryksen merkitys on entistä suurempi. Kun päätöksiä pitää tehdä nopeasti

yllättävissä tilanteissa, riski oikeuksien loukkaamiselle ja lakiin perustumattomien päätösten

tekemiselle kasvaa. Myös koronakriisin aikana on käynyt niin: esimerkiksi syksyllä 2020

tehtiin lakiin perustumattomia paikallisia linjauksia varhaiskasvatukseen ja perusopetukseen

osallistumisen edellytyksistä. Lapsistrategian koronatyöryhmä toteaa, että lasten ja nuorten

parissa työskentelevien tulisi tuntea esimerkiksi lapsen edun ensisijaisuuden periaate ja

tietää, mitä lapsen etua arvioitaessa on otettava huomioon. Työryhmän mukaan POL:iin,

lukiolakiin (714/2018), lakiin ammatillisesta koulutuksesta (531/2017), oppilas- ja

opiskelijahuoltolakiin (1287/2013) sekä opetussuunnitelmien perusteisiin tulisi kirjata

säännökset poikkeusoloihin ja häiriötilanteisiin varautumisesta.526 Ihmisoikeusneuvoston

mukaan valtioiden tulisi kehittää valmiuksiaan järjestää opetusta ja koulutusta

hätätilanteissa. Niiden tulisi myös luoda institutionaalinen kriisienhallintamekanismi, joka

toimisi tärkeällä päätöksentekotasolla. Sen tulisi olla hajautettu täytäntöönpanossaan ja

varmistaa, että merkittävät päätökset tehdään paikallisella tasolla yhdessä paikallisten

sidosryhmien kanssa. Tällaisesta esimerkkinä on päätökset koulujen jälleen avaamisesta.527

Scheinin on pitänyt Suomen koronatoimia perusoikeuksien kannalta ongelmallisina, jopa

niitä loukkaavina. Hän nostaa esiin kolme syytä kritiikkiin: oikeusperustan puuttuminen

asetetuilta rajoituksilta, toimenpiteiden tehottomuus ja kokonaisvaltaisen

perusoikeustarkastelun puute. Tehottomuutta hän perustelee sillä, että mikä ei tuota

todellista tulosta epidemian torjunnassa mutta haittaa perusoikeuksien toteutumista, ei voi

olla oikeasuhtaista eikä välttämätöntä. Kokonaisvaltainen perusoikeuksien tarkastelun puute

ilmenee siten, että esimerkiksi oikeudella elämään on perusteltu toimia, jotka haittoja

kompensoivien asianmukaisten toimien puuttuessa voivat samalla uhata oikeutta

elämään.528 Poikkeusoloihin liittyvien asetusten säätämisessä ei Scheininin mukaan ole oltu

aina ammattimaisia muun muassa siksi, ettei kunkin asetuksen oikeudellista perustaa ole

määritelty kunnolla ja koska laatimisen yhteydessä ei ole annettu asianmukaista arviota

528 Scheinin 7.1.2021.

527 Human Rights Council: Right to education: impact of the Covid-19 crisis on the right to education;
concerns, challenges and opportunities (2020), kohta 84(c–d).

526 Valtioneuvosto 2021:2, s. 25, 89. Myös opiskeluhuollon yhteisöllisestä ja yksilöllisestä tuesta sekä
kodin ja koulun yhteistyöstä tulisi huolehtia kaikissa tilanteissa, ibid s. 89.

525 K 8/2021 vp, s. 159.
524 K 15/2020 vp, s. 132.
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niiden yhteensopivuudesta kansainvälisten ihmisoikeusvelvoitteiden kanssa.529 Myös PeV

on kehottanut lainvalmistelijoita arvioimaan myös rajoitustoimien yhteiskunnalle aiheuttamia

kokonaishaittoja suhteessa saavutettuun hyötyyn perusoikeusnäkökulmasta.530

Lakihankkeessa kuuluisi myös huomioida lainvalmisteluprosessin keskeiset periaatteet eli

vaikutusten arviointi, sidosryhmien osallistuminen sekä avoimuuden toteutuminen.531

Lainvalmistelua on tehty pandemian aikana kiireessä, mikä on johtanut siihen, että lasten ja

nuorten kuulemisesta on jouduttu ja pyrittykin tinkimään. Se on OKA:n mukaan heikentänyt

hallitusten esitysten laatua.532 Usean toimijan mielestä lasten ja nuorten ääntä olisi tarpeen

kuulla enemmän poikkeusoloissakin.533 Myös POL 20a §:n säätämisen yhteydessä

kuulemisesta jouduttiin tinkimään. Jukka ym. ovat kysyneet, millaisen tietopohjan varaan

hallituksen esitykset ovat rakentuneet korona-aikana ja ehtivätkö kansanedustajat

valiokunnissa tarpeeksi perehtymään hallituksen esityksiin.534 Korona-ajan lainvalmistelua

tulee heidän mukaansa arvioida monesta näkökulmasta ja ratkaisuista ottaa oppia.535

Lokakuussa 2021 LAV esitti huolensa Suomen tilanteesta, jossa lasten tartuntamäärät olivat

jo aikuisten tartuntoja korkeammat. Uudessa toimintasuunnitelmassa painotettiin lapsen

edun ensisijaisuutta ja rajoitusten haittojen vähentämistä suhteessa lapsiin sekä

lähiopetuksen merkitystä WHO:n suositusten mukaisesti. Syksyllä 2021 alueet vastasivat

epidemian hillinnästä ja terveysturvallisuudesta, mutta LAV:n toimiston saaman palautteen

perusteella toimia toteutettiin vaihtelevasti, jopa heikostikin. Viestintä oli sekavaa, ja

joidenkin rajoitusten purkaminen ei tukenut lapsiin kohdistuvia lapsen edun ensisijaisuuden,

lähiopetuksen tai rajoitusten haittojen vähentämisen tavoitteita. LAV:n mukaan yhteiskuntaa

avatessa unohdettiin rokottamaton lapsiväestö. Heissä ja heidän perheissäkin on

riskiryhmiin kuuluvia.536 LAV ei pitänyt lapsen edun arviointia yhteiskuntaa jälleen avattaessa

kesän 2021 jälkeen kovin onnistuneena: vaikka STM:n toimintasuunnitelmassa ja

valtioneuvoston strategiassa määriteltiin, että lapsiin kohdennettavat rajoitukset ovat

viimesijaisia, ei lapsen etu tarkoita sitäkään, että lapset altistetaan ilman mitään

suojaustoimia. Lapsen edun arviointi on aina tilannekohtaista, ja suojausta ja rajoittamista

tarvitaan aikuisväestön lisäksi tarvittaessa myös lasten arjessa.537

537 Iltalehti 25.11.2021.
536 LAV:n avoin kirje 14.10.2021.

535 Jukka ym. 2021, s. 17. Suomessa tällainen policy learning -ajattelu on ja kulttuuri on ollut aiemmin
melko heikkoa. Mm. OECD:n mukaan Suomessa lainsäädännön jälkiarviointi on heikkoa. Ibid.

534 Jukka ym. 2021, s. 17.
533 Ks. esim. ihmisoikeusvaltuuskunnan suositukset, Ihmisoikeuskeskus 3/2020, s. 15 ja 21.
532 K 17/2021 vp, s. 15.
531 Rantala & Alasuutari 2021, kohta Lainsäädäntötutkimus: esimerkkinä lainvalmistelun arviointi.
530 PeVM 9/2020 vp.

529 Scheinin 16.4.2020. Joissakin asioissa eduskunta on Scheininin (16.4.2020) mukaan myös jättänyt
huomiotta pyytämiensä asiantuntijoiden neuvot ja vaatimuksen täydestä perustuslainmukaisuudesta.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET

Kahdesti voimassa olleet poikkeusolot ovat vaikuttaneet suuren osan suomalaislapsista

oikeuteen saada perusopetusta. Perusopetusta on rajoitettu kahdella tavalla: keväällä 2020

valmiuslain nojalla annetuilla käyttöönotto- ja soveltamisasetuksilla ja keväällä 2021

tartuntatautilain 58 §:n sekä perusopetuslakiin tätä varten säädetyn, poikkeuksellisia

opetusjärjestelyitä koskevan 20a §:n nojalla. Ensimmäinen keino otettiin käyttöön

maanlaajuisesti. Tuolloin ei huomioitu alueiden välisiä eroja ja tarpeita, ja etäopetuksessa

oltiin pääsääntöisesti kaksi kuukautta. Valmiuslain heikkoutena on pidetty vakavan

pandemian tarpeita varten valmistellun sääntelyn puutetta. Ensisijainen oikeudellinen väline

onkin tartuntatautilaki. Kevään 2021 aikaisissa poikkeusoloissa alueet tekivät päätökset

tautitilanteensa ja Suomessa voimassa olleen hybridistrategian tavoitteiden mukaisesti. Se

mahdollisti jo harkitummalla tavalla koulutilojen alueellisen sulkemisen pääosin 0–5 viikoksi.

Suomi on pitänyt koulutiloja suljettuina melko samoja viikkomääriä kuin muut Pohjoismaat

Ruotsia lukuun ottamatta. Suuri osa peruskoululaisista on poikkeusoloissa saanut

etäopetusta, joka on vaihdellut laadultaan ja laajuudeltaan alueittain, kunnittain ja kouluittain.

Myös toimintakäytänteet ovat vaihdelleet, eivätkä maantieteellinen sijainti ja alueen

koronavirustilanne ole selittäneet vaihtelua. Koulujen käytänteillä oli erityistä merkitystä

oppilaiden ja perheiden hyvinvoinnille etenkin etäopetustilanteissa. Toisaalta opettajien

autonomia Suomessa on muutenkin suuri, joten opetus vaihtelee normaalioloissakin.

Keväällä 2020 annetut asetukset mahdollistivat opetuksen tuntimääristä poikkeamisen,

mutta niin ei juuri tehty.

Valmiuslain käyttöönoton ja siihen liittyvien asetusten antamisen yhteydessä olisi erityisen

tärkeää kiinnittää erityistä huomiota perus- ja ihmisoikeuksiin ja lasten ollessa kyseessä

lisäksi LOS:iin. Etenkin kevään 2020 soveltamisasetuksissa on havaittu puutteita, kun perus-

ja ihmisoikeusvaikutuksia ei arvioitu, velvoitteiden sisältöä ei selostettu tai LOS:n tai

vammaisyleissopimuksen oikeuksien toteutumista ei tarkasteltu vaadittavalla tavalla. Kaiken

poikkeusololainsäädännön on oltava Suomea sitovien ihmisoikeusvelvoitteiden mukaista.

Ihmisoikeussopimukset sallivat normaalioloissa joitakin ihmisoikeuksia rajoitettavan, ja

jotkut, kuten KP-sopimus ja EIS, sallivat myös pidemmälle menevät poikkeamiset joistakin

oikeuksista hätätilassa. KP-sopimuksen oikeuksista ei tulisi poiketa, jos tavoitteet voidaan

saavuttaa rajoittamalla sopimuksen sallimia oikeuksia. Välittömästi uhkaavan hätätilan

aikana muiden ehtojen täyttyessä on mahdollista poiketa EIS 15 artiklan mukaisesti

sopimuksen velvoitteista, jos normaalit rajoitukset eivät riitä. Valtioiden tulee itse arvioida,

ovatko keinot sopivat suhteessa EIS:ssä sallittuihin poikkeuksiin. LOS:ssa ja

vammaisyleissopimuksessa ei ole hätätilaan liittyviä poikkeuksia. Lapsen oikeuksien komitea

on todennut, että pandemian kaltaisena kriisiaikana voi olla tarve joihinkin LOS:n oikeuksiin
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tehtäville rajoituksille, mutta niiden tulee olla välttämättömiä, sopusuhtaisia ja ne tulee pitää

minimissä. Koulutuksen on joka tapauksessa oltava saatavilla, saavutettavissa, laadullisesti

hyväksyttävää ja mukautuvaa hätätilankin aikana. Oikeuden koulutukseen voi silloin

toteuttaa eri tavoin etäopetuksena. Osa valtioista on pystynyt tarjoamaan tilanteeseen

nähden laadukastakin etäopetusta, mutta osalla ei ole ollut siihen mahdollisuuksia.

Valmiuslain käyttöönoton tarpeellisuus on puhututtanut Suomessa, kuten hätätilojen

julistamiset maailmallakin. Tekemättä jättäminen ei kuitenkaan ole vaihtoehto, vaan muun

muassa oikeutta elämään ja terveyteen on suojeltava aktiivisesti toimenpitein.

Tartuntatautiepidemioilla on välittömiä negatiivisia ulkoisvaikutuksia, ja tartuntojen

hillitsemiseksi vaaditaan nopeita valtiovallan toimenpiteitä. Näissä tilanteissa hätä- tai

poikkeustilan julistaminen voi Christian Bjørnskovin ja Stefan Voigtin mukaan objektiivisesti

katsottuna olla välttämätöntä, jotta tartuntataudin vaatimuksiin, kuten

sairaanhoitokapasiteetin ongelmiin, voidaan tehokkaasti vastata. Heidän mukaansa

maailmanlaajuisesti sekä demokraattiset että itsevaltaiset hallinnot ovat käyttäytyneet

pandemian aikana samoin: maksimoiden valtansa. Niiden hätätilassa saama harkintavalta

on ollut tärkein tekijä hätätilan julistamisessa, eikä epidemian vakavuudella ole ollut

samanlaista painoarvoa.538 Vaarana hätätilan julistamisissa on aiempien kokemusten

perusteella, että osissa maailmaa jotkin nyt toteutetuista toimenpiteistä jatkuvat pandemian

jälkeenkin ja heikentävät oikeusvaltioperiaatetta ja demokratioita myös tulevina vuosina.539

Suomessa valmiuslain ja poikkeusolojen julistaminen vaikuttaa kuitenkin olleen sidottu

välttämättömään tarpeeseen, ja normaalisuuden periaatetta kunnioitettiin jo keväällä 2021

ainakin koulujen aukiolorajoitusten suhteen. Suurin osa Suomen keinoista taltuttaa

pandemia eri elämänalueilla on liittynyt muihin kuin hätätilan sallimien valtuuksien käyttöön:

suosituksiin ja tartuntatautilain sallimiin keinoihin. Normaalisuuden periaatteen käyttöä onkin

kiitetty.540 Perusoikeudesta opetukseen ei myöskään missään vaiheessa luovuttu.

Lapsen oikeuksien sopimuksen mukainen lapsen etu on toteutunut poikkeusoloissa

vaihtelevasti. Yleinen mielipide Suomessa ja maailmalla vaikuttaa olevan, että päätös sulkea

koulutilat pandemian hillitsemiseksi on viimeinen keino.541 Lapsen oikeutta käydä koulua

korostetaan. Haitat, eli sulkujen negatiiviset psyykkiset, fyysiset ja opilliset vaikutukset lapsiin

sekä sulkujen taloudellinen vaikutus yhteiskuntaan laajemminkin, ovat todennäköisesti sen

541 ECDC 2021; LAV:n avoin kirje 27.7.2021; SiVM 16/2020 vp; Helsingin Sanomat 18.12.2021; MTV
uutiset 21.12.2021.

540 Scheinin 16.4.2020.
539 Bjørnskov – Voigt 2020.

538 Bjørnskov – Voigt 2020. Näissä tilanteissa on saatettu käyttää valtaa väärin esimerkiksi
journalisteja ja mediaa kohtaan. Myös Suomessa tällainen ilmiö on tunnistettavissa, kun tieto ei aina
ole kulkenut medialle lainmukaisesti.
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hyötyjä suuremmat.542 Joukko, joka peruskoulussa lähiopetusta sai, kasvoi pandemian

kuluessa siten, että alun rajatusta joukosta lopulta vain yläkoululaiset olivat keväällä 2021

etäopetuksessa. Lähiopetusta ei kuitenkaan lain tasolla ulotettu kaikkiin sitä mahdollisesti

tarvitseviin heikommassa asemassa olevien ryhmiin, kuten lastensuojelun piirissä oleviin.

Lapsen etua ei ole myöskään huomioitu paikallisella tasolla esimerkiksi silloin, kun

henkilökuntaa on entisestään vähennetty etäopetusaikana. Lähiopetukseen oikeutettuja

oppilaita on myös keväällä 2020 joissakin kunnissa keskitetty tiettyihin koulurakennuksiin,

jolloin heidän opiskelupaikkansa on väliaikaisesti vaihtunut. Tällaiset huononnukset eivät

kannusta lasta käymään lähiopetuksessa. Etäopetusjaksoja on siis saatettu hyödyntää myös

kuntien säästökeinona. Talous ei saisi koskaan olla esteenä lapsen oikeuksien sopimuksen

toteuttamiselle. Lapsen edun toteutumisella on myös perusteltu yllättävän vähän tehtyjä

ratkaisuja. Se on saatettu mainita asiakirjassa, mutta sen arviointia ei ole tehty tai perusteltu,

miten päätös toteuttaa lapsen etua toista vaihtoehtoa paremmin.543 Oppilaiden näkemyksiä

ei myöskään ole pandemian aikaisessa koulunkäyntiin liittyvässä päätöksenteossa kuultu

tarpeeksi tai ollenkaan. Parannettavaa on lasten kuulemisessa, lapsiin liittyvien päätösten

etukäteis- ja jälkiarvioinnissa ja viranomaisten lapsen oikeuksien tuntemuksen lisäämisessä.

Etenkin seuraavat aihealueet nousivat tutkimuksissa, raporteissa ja havaintojeni perusteella

esiin yhdenvertaisuuskysymyksenä poikkeusoloissa ja etäopetuksessa: 1) opetuksen

saavutettavuus ja maantieteellinen yhdenvertaisuus 2) digitaalinen inkluusio, 3)

perusopetuksen maksuttomuus ja kouluruokailu 4) erityistä tukea tarvitsevien ja muiden

haavoittuvammassa asemassa olevien yhdenvertaisuus ja oppimistulosten eriytyminen 5)

vanhempien avun ja perhe- ja kielitaustan merkitys sekä 6) lasten ja nuorten kaltoinkohtelu

ja pahoinvoinnin lisääntyminen. Pääsääntöisesti koulussa hyvin menestyvät oppilaat

selviytyvät myös muuttuneissa olosuhteissa suhteellisen hyvin. Opetuksen saavutettavuus

on etäopetuksessa ollut heikompaa etenkin niillä, jotka eivät ole motivoituneet ja jotka eivät

kykene ohjaamaan omaa toimintaansa ilman aikuisen läsnäoloa ja apua. Monilla

etäopetuksessa heikosti menestyneistä on ollut ongelmia koulunkäynnissä jo aiemmin.

Monet 7.–9. luokkien oppilaatkaan eivät ole valmiita täysipainoiseen etäopiskeluun, sillä

osalla oman toiminnan ohjaamisen taidot ovat vielä heikot. Etäopetukseen jääneille erityisen

tuen oppilaille ja muille haavoittuvammassa asemassa oleville sekä tavoittamattomissa

olleille on voinut syntyä muita suurempi oppimisvaje. Yleisesti lapsen edun katsotaan

toteutuvan parhaiten lähiopetuksessa. Lapsiasiavaltuutetun mukaan LOS:n tavoitteita ei

voida täysimääräisesti saavuttaa etäopetuksessa edes taitavien vanhempien ja opettajien

avulla, ja hyvin todennäköisesti lähiopetuksessa ollut lapsi on oppimisen kannalta

543 Esim. Opetus- ja kulttuuriministeriön esitys hallituksen linjaukseksi 29.4.2020.
542 ECDC 2021.
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etäopetuksessa ollutta paremmassa asemassa.544 Lähiopetustakin voi olla huonolaatuista, ja

etäopetusta taas huippulaatuista, joten aina jako ei kuitenkaan ole näin selvä.

Yhdenvertaisuuden toteutumisessa maantieteellisesti on eroja. Osa etenkin tiheimmin

asutuista alueista oli muita kauemmin etäopetuksessa kevään 2021 koulusulkujen aikana.

Noin 30 % Suomen alueista ei tuolloin siirtynyt etäopetukseen lainkaan. Suomi on maailman

kärkimaita digitaalisten opetusvalmiuksien ja digitaalisten oppimisvälineiden osalta, ja

etäopetukseen on oltu tilanteeseen nähden pääosin tyytyväisiä. Digitaalisten laitteiden

saatavuus on ollut hyvä, mutta haasteita on niiden käyttämisessä voinut olla, jos kotoa ei ole

tullut tukea opiskeluun tai jos oppilas on esimerkiksi muuta kuin suomea tai ruotsia

kotikielenään puhuva. Myös tekniset valmiudet ovat erilaiset eri kunnissa ja kouluissa.

Peruskoulun maksuttomuus on vaarantunut, kun kevään 2020 etäopetusjaksona ei aluksi

kaikkialla tarjottu kouluruokaa. Se sai myös kansalaiset ottamaan yhteyttä ylimpiin

laillisuusvalvojiin. Oikeutta maksuttomaan perusopetukseen ei ole aina ymmärretty

etätehtävänannoissakaan.

Jotkut haavoittuvimmassa asemassa olevien ryhmiin kuuluvat oppilaat, eli erityisen tuen,

pidennetyn oppivelvollisuuden ja valmistavan opetuksen oppilaat sekä 1.–3.-luokkalaiset

saivat myös kevään 2020 poikkeusoloaikana mahdollisuuden käydä lähiopetuksessa. Kaikki

oikeutetut eivät lähiopetuksessa voineet tai halunneet käydä. Tuolloin lähiopetukseen

osallistui vain muutamia prosentteja (5–14 %) kustakin ryhmästä. Näiden oppilaiden tarve

käydä lähiopetuksessa oli erityisen suuri, sillä esimerkiksi eriyttäminen ja oppimisen tuen

antaminen etänä osoittautui haastavaksi. Näitä ryhmiä ei onnistuttu tilanteessa käytännössä

suojaamaan tarvittavalla tavalla. Kevät 2021 erosi edellisestä keväästä siinä, ettei koulutiloja

suljettu lainkaan alakoululaisilta. Neljäs-, viides- ja kuudesluokkalaisten oikeus käydä koulua

lähiopetuksessa katsottiin muita perusoikeuksia tärkeämmäksi. Tuolloin lähikouluun myös

tuli suuri osa oppilaista. Yläkoululaisten uskottiin selviävän nuorempia paremmin

etäopetuksessa, ja heidän kontaktiensa vähentämistä pidettiin lähiopetusta tärkeämpänä.

Vanhempien apu ja perhe- ja kielitausta ovat vaikuttaneet yhdenvertaisuuden toteutumiseen.

Jotkut saavat kotoa paljon tukea opiskeluunsa, jotkut eivät ollenkaan. Avun saamiseen

vaikuttaa myös kielitausta, sillä suomea tai ruotsia taitamattomien vanhempien on vaikeampi

tukea lasta. Suurempi huomio olisi tullut kiinnittää muuta kuin suomea tai ruotsia

kotikielenään puhuvien selviytymiseen etäopetusjaksojen aikana. Perheiden

huono-osaisuuden ja digitaalisten palveluiden ulkopuolelle jäämisen on myös todettu liittyvän

läheisesti yhteen. Etäopetuksessa lapset ovat riippuvaisia sellaisista tekijöistä kuin laitteiden

544 LAV:n asiantuntijalausunto 29.3.2021; Pekkarinen 2021.
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saatavuus tai huoltajilta saatu tuki, ja heillä on vain rajalliset mahdollisuudet vaikuttaa niihin.

Koulunkäyntiin tehdyt rajoitukset ovat siis vaikuttaneet lasten hyvinvointiin selvästi.545

Etäopetus on tarjonnut toisen tavan kohdata moninaiset ja usein ainutlaatuisetkin oppilaiden

tarpeet. Joustava etäkoulu sopi hyvin osalle oppilasjoukkoa: jotkut koulun levottomassa

ympäristössä häiriintyvistä tai sosiaalisista suhteistaan ennemmin huolta pitävistä saivat

kotonaan opiskelurauhan ja opiskelivat ahkerammin ja tehokkaammin kuin koulussa. Yhtä

lailla kuin lähiopetuksessa, myös etäopetuksessa oli kirjavaa opintomenestystä ja osa

oppilaista suhtautui etäkouluun hyvin negatiivisesti, osa taas hyvin positiivisesti. Niille, joilla

on maantieteellisesti haasteita päästä kouluun tai joilla on fyysisiä toimintaesteitä, on

etäopetus mahdollisesti ollut helpotus, samoin kuin koulukiusatuilla.

Keväällä 2020 kouluun palattaessa oltiin väärässä siinä, etteivät lapset toimisi juurikaan

tartunnan lähteinä. Tutkimuksissa on osoitettu, että lapset tartuttavat siinä missä aikuisetkin,

ja viimeistään syksyllä 2021 se on näkynyt rokottamattoman lapsiväestön tartuntamäärissä.

Alun perin koulusulkuihin liittyviä rajoituksia puolsi se, että oppilaitosten sulkemisen uskottiin

olevan jossain määrin tehokas keino hidastaa covid-19:n leviämistä. Kuitenkin suomalaisen

tutkimuksen mukaan suluista ei ollut välttämättä juurikaan hyötyä keväällä 2021. On pelätty

myös oppimisvajeen syntymistä etäopetuksessa ollessa. Tanskalaisen tutkimuksen mukaan

oppimisvajetta ei noin vuoden aikana syntynyt alakoululaisilla juuri ollenkaan ja

yläkoululaisilla se oli melko vähäinen. Tämä on tärkeää tietoa Suomellekin, jossa on ollut

lähes Tanskaa vastaavat pandemiaolot. Monet muutkin asiantuntijatahojen ja viranomaisten

lausunnot ovat myöhemmin osoittautuneet paikkaansapitämättömiksi. Päätösten tulisi

perustua tutkittuun tietoon eikä vain virkamiesten tai tutkijoiden näkemyksiin saati arvailuihin.

Pandemian yhteydessä luottamuksen merkitys korostuu, kun ihmisillä on huolia.

545 LAV:n asiantuntijalausunto 29.3.2021.
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Soininvaara, Osmo 14.3.2020: Pitäisikö koulut sulkea?
https://www.soininvaara.fi/2020/03/14/pitaisiko-koulut-sulkea/ Viitattu 7.11.2021.
(Soininvaara 14.3.2020)

Tanhuanpää, Jussi 7.11.2021: Opettajia uuvutetaan monelta rintamalta. Uusi Suomi blogit.
https://puheenvuoro.uusisuomi.fi/jussitanhuanp/opettajia-uuvutetaan-monelta-rintamalta/?fbc
lid=IwAR2bURpDmn7pyTfHV2wLTZTioOYhmwoul_MeYJi0j7jSameF8qYKhWIYx4A Viitattu
12.11.2021. (Tanhuanpää 7.11.2021)

Sanomalehti- ja verkkolehtiartikkelit

Etelä-Suomen Sanomat 22.11.2021: Pääkirjoitus: Korona koettelee taas kouluja, ja se
kasvattaa paineita myös alle 12-vuotiaiden rokottamiseksi.

Helsingin Sanomat 13.2.2020: Koronaviruksen aiheuttama tauti nostettiin yleisvaarallisten
tartuntatautien joukkoon – viruksesta voi tulla uusi kausi-influenssa, sanoo THL:n johtaja.

Helsingin Sanomat 12.3.2020: Suomi siirtyy valmiuslain aikaan – tällainen on laki, jota
kukaan ei haluaisi vapaaehtoisesti ottaa käyttöön.

Helsingin Sanomat 3.7.2020: Opiskelijavalinnoista ja pääsykokeista tehty yli sata kantelua –
Yliopistot: Valinta perusteiden muuttamisessa toimittu niin oikein kuin poikkeusoloissa ollut
mahdollista.

Helsingin Sanomat 14.7.2020: Peruskoulun pelättiin tasapäistävän.

Helsingin Sanomat 11.3.2021: Valmiuslain pykälällä halutaan keskittää viestintää –
Ministeriöiden viestintäjohtajat tyrmäävät puheet "sensuuripykälästä".

Helsingin Sanomat 8.9.2021: Fida international, Plan international Suomi, Kirkon
ulkomaanapu ja Pelastakaa lapset: Koronavirus vei koulutuksen maailmanlaajuiseen kriisiin.

Helsingin Sanomat 23.11.2021: Pääkirjoitus: Koronakriisin jännitteet purkautuvat kadulla.

Helsingin Sanomat 30.11.2021: Oikeuskansleri huolissaan THL:n toimintatavoista.

Helsingin Sanomat 9.12.2021: Erot koulujen välillä pääkaupunkiseudulla repesivät –
"Koulushoppailu" alkaa jo asuinaluetta valittaessa.

Helsingin Sanomat 10.12.2021: Raportti: Koulujen väliset erot kasvaneet.

Helsingin Sanomat 13.12.2021: Miksi opettajaa ei määrätä karanteeniin? Mielipidekirjoitus.

Helsingin Sanomat 23.12.2021: Vaihtaisitko paikkaa opettajan kanssa? Mielipidekirjoitus.

Hufvudstadsbladet 6.11.2021: Mika Salminen får samvetspris: "Jag hade gärna umgåtts mer
med min familj."
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Iltalehti 25.11.2021: Alle 10-vuotiaissa on nyt eniten koronatartuntoja – lapsiasiavaltuutetulta
rankkaa kritiikkiä: "Aikataulu on tiedetty ja bilettäminen aloitettiin silti."

Iltalehti 14.12.2021: Hollanti sulkee koulut etuajassa koronan takia.

Ilta-Sanomat 14.8.2020: Norjalta täyskäännös: Lapset levittävät koronaa yhtä paljon kuin
aikuiset, kouluja saatetaan sulkea – taustalla tuore tutkimus.

Ilta-Sanomat 27.2.2021: Eduskunnalle tulee todella kiire ravintolasulkemista koskevan lain
kanssa, arvioi oikeusoppinut.

Ilta-Sanomat 8.12.2021: Tanska laittaa koronan takia koulujen ovet ennenaikaisesti säppiin –
omikrontartunnat leviävät rivakasti.

Kuntalehti 25.2.2021: Yläkoulut ja toinen aste etäopetukseen maaliskuussa kolmeksi viikoksi
– kuntavaalien kohtalo yhä auki.

MTV uutiset 26.3.2020: Hallitus soveltaa nyt perustuslain pykälää 23, jolla voidaan kajota
kaikkein pyhimpään – julkisoikeuden professori: "On syytä olla erityisen tarkka."

MTV uutiset 23.4.2020: HUSin ylilääkäri: Lasten, nuorten ja terveiden aikuisten pitäisi antaa
sairastua koronaan – "Kapasiteetti tuntuisi kestävän isompiakin potilasmääriä".

MTV uutiset 21.12.2021: Hallitus varautuu koviin koronapäätöksiin: Koronapassi menossa
tauolle, toisen asteen etäopetuksesta kiistaa.

New York Times 27.10.2020: How Trump and Bolsonary broke Latin America's COVID-19
defences. David D. Kirkpatrick & José María León Cabrera 2020 (updated 7.2.2021).

Turun Sanomat 25.4.2021. Lapsiasiavaltuutettu ehdottaa pohdittavaksi: 16-vuotiaat voisi
rokottaa heti iäkkäiden ja riskiryhmien jälkeen.

Uusi Suomi 17.3.2020: Tänään on "yksi valtiosääntöhistoriamme keskeisimpiä päiviä": Näin
eduskunta päättää valmiuslain käyttöönotosta Suomessa.

Yle uutiset 29.4.2020: Li Andersson: Koulujen avaaminen käytännössä ainoa vaihtoehto –
yläkoulun rehtori kritisoi päätöstä voimakkaasti.

Yle uutiset 15.1.2021: Riittääkö, että koululainen saa vaihtaa maskin kerran päivässä? Näin
on laskettu joissain kunnissa.

Yle uutiset 10.3.2021: Perustuslakivaliokunnalta vihreää valoa valmiuslain käytölle –
asiantuntijat arvostelevat viestinnän keskittämistä pikemminkin "sota-ajan toimeksi".

Yle uutiset 13.3.2021: Opetusministeri Saramo: Hallitus ei enää toteuta erillisiä koulusulkuja.

Yle uutiset 16.3.2021: Alle 10-vuotiaiden lasten koronatartuntojen määrä kasvaa vauhdilla.

110



Twitter

Li Andersson 25.3.2020. https://twitter.com/liandersson/status/1242874949800538117
Viitattu 2.12.2021.

Li Andersson 27.4.2020. https://twitter.com/liandersson/status/1254694079121764358
Viitattu 7.11.2021.
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LIITE 1

Kysymykset viidelle peruskoulun aineenopettajalle, jotka olivat haastateltavana viestitse.

Opettajat ovat töissä pääkaupunkiseudulla eri kouluissa.

1) Mikä ei korona-aikana ole peruskouluissa toiminut niin kuin on ohjeistettu

Opetushallituksen, opetus- ja kulttuuriministeriön ja muiden viranomaisten taholta?

2) Mitä ei ole osattu huomioida ollenkaan tai mitä ongelmia olet havainnut?
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