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Samassa myrskyssä mutta eri veneissä
COVID-19 ja eriarvoisuus
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Johdanto
Koronapandemia ja muut terveydelliset, taloudelliset ja sosiaaliset kriisit eivät kohtele kaikkia samalla tavalla, vaan kriiseillä on taipumus syventää
eriarvoisuutta. Tässä kirjoituksessa tarkastelemme olemassa olevan tutkimustiedon valossa koronapandemian vaikutuksia eriarvoisuuteen ihmisryhmien välillä eri elämänalueilla. Olemme
seuranneet aktiivisesti tutkimusta koronan eriarvoistavista kehityskuluista lähes koko pandemian keston ajan osallistuessamme valtioneuvoston kanslian julkaiseman, päätöksentekoa tukevan
COVID-tutkimuskatsaussarjan tekemiseen (VNK
2021a). Globaalissa mittakaavassa eriarvoistuminen on ollut merkittävästi suurempaa kuin Suomessa, katsottiin sitten kuolleisuutta, taloutta,
työllisyyttä tai sosiaalista eriarvoisuutta. Kirjoituksessa keskitymme Suomeen, mutta hyödynnämme myös kansainvälistä, erityisesti eurooppalaista tutkimusta. Lopuksi pohdimme tutkimuksen
valossa toimia, joilla koronan eriarvoistavia vaikutuksia voitaisiin Suomessa lieventää ja paikata.
Koronapandemian vaikutuksia valottavaa tutkimustietoa on reilun vuoden aikana kerääntynyt
hämmästyttävällä tahdilla, joskin edelleen suurin
osa tutkimuksesta on kuvailevaa eikä varsinaista syy-yhteyksiin pureutuvaa tutkimusta ole vielä paljoa. Olemme ottaneet katsaukseen mukaan
eriarvoistumiskehitystä mahdollisimman laajasti
ja monipuolisesti kuvaavia vertaisarvioituja empiirisiä tutkimuksia ja täydentäneet kokonaiskuvaa vertaisarvioimattomilla tutkimuksilla ja raporteilla. Vaikka monia vaikutuksia on vielä liian aikaista arvioida, jo kerääntynyt tieto eriarvoistavista vaikutuksista ja niiltä suojaavista tekijöistä on

tärkeää sekä tilannekuvaa että koronan jälkihoitoa
ajatellen. Julkaisut olemme hakeneet esimerkiksi
Google Scholarista, Julkarista ja SocArXivista eri
hakusanoilla (mm. korona, covid+Finland, covid
+inequality). Muita lähteitä ovat olleet suomalais
yliopistot, sektoritutkimuslaitokset, kansalaisjärjestöt, viranomaiset ja väestöpaneelien COVID-
tutkimukset sekä henkilökohtaiset verkostot ja sosiaalinen media.
Olemme tyypitelleet analyysimme joustavasti
eri teemoihin, joita tutkimuksessa on eniten käsitelty. Teemoissa eriarvoisuus näkyy koko elämänkaarella ja eri elämänalueilla. Oleellista on, että
pandemian synnyttämät tai syventämät haasteet
ovat moninaiset ja näkyvät eri tavalla eri elämänalueilla. Usein ne näyttävät kasaantuvan tietyille
ryhmille, kuten pienituloisille, nuorille ja/tai naisille. Aloitamme lapsiperheistä ja lapsiperheiden
palveluista, jonka jälkeen syvennymme erikseen
oppimiseen. Seuraavaksi tarkastelemme työelämää ja tuloja, aikuisten sosiaalipalveluita sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tutkimusta. Lopuksi nostamme esiin tutkimuksissa esiteltyjä keinoja eriarvoisuuden vähentämiseen Suomessa koronan aikana ja sen jälkeen.
Lapset ja perheet
Lasten ja lapsiperheiden peruspalvelut ovat Suomessa heikentyneet korona-aikana tuen tarpeen
samanaikaisesti kasvaessa esimerkiksi taloudellisten vaikeuksien, yksinäisyyden ja vanhemmuuden
haasteiden vuoksi. Ennaltaehkäisevien peruspalveluiden sekä opiskelijaterveydenhuollon saatavuudessa havaittiin alueellista eriarvoisuutta, eikä osa
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lakisääteisistä palveluista ollut saatavilla (Hakulinen ym. 2020).
Päiväkotien ja koulujen sulkemisen aikaan vanhempien kotitöihin ja lastenhoitoon käyttämä aika on merkittävästi lisääntynyt perheissä. Samalla jo ennen koronaa naisille kasaantunut koti- ja
lastenhoitotyö on jakautunut entistä sukupuolittuneemmin: eri tutkimuksissa on osoitettu äitien
näihin töihin käyttämän ajan lisääntyneen koronan aikana enemmän kuin isien. Esimerkiksi kanadalais- ja yhdysvaltalaistutkimuksessa todettiin
lastenhoitoon käytettyjen tuntien jakautuneen hyvin epätasaisesti äitien ja isien välillä sekä ennen
pandemiaa että sen aikana (Johnston ym. 2020).
Isossa-Britanniassa edes isien palkkatyöhön käytettyjen tuntien väheneminen ei merkittävästi lisännyt heidän palkattomaan kotityöhön käytettyjä tuntejaan (Zamberlan ym. 2021). Sukupuolittunut työnjako ei ole vain perheen sisäinen asia,
vaan esimerkiksi rajoitustoimien kestolla on merkitystä. Keskimäärin koulut avattiin nopeammin
ja laajemmin maissa, joissa tuetaan paremmin äitien työllisyyttä (Hudde & Nitsche 2021).
Perheillä on ollut erilaisia keinoja ratkaista lisääntyvän koti- ja lastenhoitotyön aiheuttama
kuormitus. Suomessa äitien kokoaikatyö on yleistä eikä työtuntien vähentäminen ole ollut vanhempien selviytymiskeinojen kärjessä, toisin kuin
esimerkiksi Yhdysvalloissa (Collins ym. 2020).
Sen sijaan suomalaistutkimus osoitti perheen sisäiset selviytymisstrategiat, kuten aikatauluttamisen ja lastenhoitovastuun jakamisen tärkeimmiksi keinoiksi korona-arjessa selviytymiseen (Salin
ym. 2020).
Osalla perheistä korona on hankaloittanut perhesuhteiden ylläpitoa. Ylirajaisissa perheissä tapaamiset ovat vaikeutuneet matkustusrajoitusten vuoksi (Brandhorts ym. 2020; Järv ym. 2021).
Eroperheissä sekä kodin ulkopuolelle sijoitettujen
lasten perheissä on ollut haasteita tapaamisoikeuksien toteutumisessa, ja vankiloissa perhetapaamiset kiellettiin pitkäksi aikaa kokonaan (Pekkarinen
& Miettinen 2021). Korona on vaikeuttanut kodin ulkopuolelle sijoitettujen lasten ja heidän perheidensä arkea myös muulla tavoin: lastensuojelupalveluja on supistettu ja tapaamisia muutettu etätapaamisiksi. Korona rajoitustoimineen näkyykin
sijoitettujen lasten hyvinvoinnissa, mielenterveydessä, oikeuksien toteutumisessa sekä palvelujen
saatavuudessa (Nelimarkka ym. 2021).
Suomessa lähisuhdeväkivalta lisääntyi koronan
aikaan (Hietamäki ym. 2021). Koronarajoitukset
586

YHTEISKUNTAPOLITIIKKA 86 (2021):5–6

lisäävät sen riskitekijöitä, esimerkiksi alkoholinkäyttöä, stressiä sekä jatkuvaa yhdessäoloa. Kriisitilanteessa uhrien tukiorganisaatiot kärsivät puutteellisista resursseista, ja etäyhteyksin annettu apu
on riittämätöntä uhrin asuessa yhdessä väkivallan
tekijän kanssa (Moreira & Pinto da Costa 2020;
Speed ym. 2020).
Oppiminen ja opiskelu
Keväällä 2020 useimmissa maissa varhaiskasvatus
ja koulut suljettiin tai siirrettiin etäopetukseen –
joissakin maissa hyvinkin pitkäaikaisesti – millä
on ollut vaikutuksia lasten ja nuorten oppimiseen,
terveyteen ja hyvinvointiin (UNICEF 2021). Tarkastelemme oppimisen eriarvoisuutta pääasiassa
oppilaiden perhetaustan suhteen: millaisia muutoksia eritaustaisten ja (mahdollisuuksien mukaan) eri-ikäisten lasten ja nuorten välillä on ollut oppimisen edellytyksissä ja oppimistuloksissa?
Suomesta korona-ajan oppimisen eriarvoisuuteen systemaattisesti keskittyvää tutkimusta ei
toistaiseksi löydy, mutta aihepiiriä on sivuttu joidenkin raporttien yhteydessä (Goman ym. 2021;
Repo & Herkama 2020; Wilska ym. 2020). Kevään 2020 etäopetusaikana kotoa saadun tuen tarve ja merkitys oppilaille kasvoi, mikä koulujen arvion mukaan lisäsi eriarvoisuutta perhetaustan
mukaan. Eri koulutustasoilla haasteita oli havaittu
varsinkin erityistä tukea tarvitsevilla ja vieraskielisillä. Osalla peruskoululaisista laitteiden ja internetyhteyden puute hankaloitti etäopiskelua. Monet toisen asteen opiskelijat arvioivat korona-ajan
huonontaneen arvosanoja ja etenkin ammattikouluissa myös lykänneen valmistumista. Toisaalta jotkut pääsivät etäopetuksessa näyttämään osaamisensa paremmin ja korkeakouluissa erityisjärjestelyjen koettiin jopa osin parantaneen opintojen
saavutettavuutta.
Koulupoissaolot lisääntyivät lähiopetukseen paluun jälkeen (Suomessa Ahtiainen ym. 2021), ja
ainakin Isossa-Britanniassa eniten huono-osaisemmilla alueilla ja vähäosaisemmissa perheissä
(Sosu & Klein 2021; Blainey ym. 2021). Suomessa etäopetuksen laatu ei olisi vanhempien raportoinnin perusteella oleellisesti eronnut alakoulujen välillä, mutta yläkouluissa vanhemmat kokivat etäopetuksen laadukkaampana kouluissa, joissa oli vähemmän huono-osaisia lapsia. Toisaalta
koulujen sisäisessä vertailussa vähemmän koulutetut huoltajat kokivat opetuksen hieman parem-

maksi, mikä voi viitata opettajien pyrkimykseen
tasata eriarvoisuutta koulujen sisällä (Vainikainen
ym. 2020). Useissa eurooppalaistutkimuksissa etäkoulun aikaisen oppimisen on todettu olleen käytännössä vähäistä, ja oppimisvelkaa on kertynyt
huomattavasti enemmän matalasti kuin korkeasti koulutettujen vanhempien lapsille (Engzell ym.
2021; Rose ym. 2021; Maldonado & De Witte
2020).
Etäopetusaikana kotien merkitys oppimisympäristöinä korostui. Brittitutkimuksessa varhaiskasvatuksen koronasulut osoittautuivat haitallisiksi alle 3-vuotiaiden kognitiiviselle kehitykselle ja
huono-osaisimmilla lapsilla myös kielelliselle kehitykselle (Davies ym. 2021). Useiden eurooppalaistutkimusten perusteella koululaisten vanhemmat pääasiassa huolehtivat hyvin läksyjen tekemisestä, mutta korkeasti koulutetut vanhemmat pystyivät paremmin tukemaan lapsiaan oppimisessa (Bol 2020; Sari ym. 2021; Andrew ym. 2020;
Bayrakrad & Guveli 2020). Oppilaiden etäopintoihin käyttämän ajan osalta tutkimustulokset
perhetaustan merkityksestä ovat olleet ristiriitaisia (Andrew ym. 2020; Grewenig ym. 2020; Grätz
& Lipps 2021). Toisaalta etäoppimiseen käytetty
aika ei ole suoraan verrannollinen oppimistuloksiin: saksalaistutkimuksessa erityisen tuen oppilaiden ja vanhempien koulutehtäviin käyttämä aika
oli muita suurempaa, mutta oppiminen useammin normaalitilannetta heikompaa (Nusser 2021).
Lukemiseen käytettyä aikaa ja resursseja pidetään
kuitenkin yleisesti hyvänä mittarina kotien oppimisympäristön laadusta. Tanskassa niin kirjastojen lainausmääriä kuin lukemiseen käytettyä aikaa tarkastelevat tutkimukset viittaavat lisääntyneeseen eriarvoisuuteen perhetaustan mukaan etäopetusaikana (Jæger & Blaabæk 2021; Reimer ym.
2021). Saksalaistutkimuksessa lukemiseen käytetyn ajan osalta ei havaittu eroja sosioekonomisen
taustan mukaan, mutta monilapsisissa perheissä
lapsille luettiin vähemmän ja huono-osaisempien
perheiden lapset ulkoilivat vähemmän ja käyttivät enemmän digitaalisia medioita (Poulain ym.
2021).
Suomessa keväällä 2020 etäkouluun siirryttiin
koko maassa, mutta seuraavana lukuvuonna henkilökohtaisen terveydentilan ja alueellisen tautitilanteen mukaan (Vuorio ym. 2021). Kuukausien erot lähiopetukseen pääsyssä ovat todennäköisesti tuottaneet eriarvoisuutta paitsi perhetaustan suhteen myös alueiden välille. Vaikka joillekin lapsille etäkoulu on sopinut hyvin (Lahtinen

ym. 2021; Herkama & Repo 2020), ovat etäkoulu ja varhaiskasvatuksen sulut kuitenkin olleet keskimäärin haitaksi ja kasvattaneet entisestään oppimiseroja eritaustaisten oppijoiden välillä. Tämä
voi vaikuttaa lasten ja nuorten mahdollisuuksien
tasa-arvoon ja eriarvoisuuden kasvuun hyvinkin
pitkällä aikavälillä.
Työelämä ja tulot
Pandemian eriarvoistavia työelämävaikutuksia
voidaan tarkastella sen mukaan, mikä on töissä
saatavan tartunnan riski ja millaisia vaikutuksia
pandemian hoitotoimilla on työllisiin.
Suomalaista vertaisarvioitua työelämän eriarvoisuutta koskevaa koronatutkimusta on julkaistu vasta vähän. Kansainvälisen tutkimuksen mukaan niin sanotuilla välttämättömillä aloilla, erityisesti terveydenhuollossa, työskentelevät ovat
olleet alttiimpia koronavirukselle, millä on ollut
huomattavia vaikutuksia hyvinvointiin (Gilleen
ym. 2021, Topriceanu ym. 2020) sekä perheenjäsenten terveyteen (Billingsley ym. 2020). Suomessakin suurin tartuntariski vuonna 2020 havaittiin terveydenhoitoalalla, erityisesti sairaanhoitajilla ja lähihoitajilla. Myös naisvaltaisilla palvelualoilla, kuten siivoustyössä, tartuntariski oli suuri (Helsinki GSE, 2021). Kansainvälisesti naiset ja
etniset vähemmistöt ovat yliedustettuina sosiaalija terveysaloilla, joten pandemia on vaikuttanut
suuremmassa määrin heihin (Lewandowski ym.
2021; St. Denis 2020). Nämä samat ryhmät työskentelevät todennäköisemmin aloilla, joilla työtä
on jatkettava tartuntariskistä huolimatta huonon
työsuhdeturvan vuoksi (Platt & Warwick 2020;
St. Denis 2020). Naiset eivät kuitenkaan nouse
useimmissa maissa etualalle koronakuolleisuustilastoissa (Akter 2021).
Globaalisti pandemian hoitotoimet ovat vaikuttaneet muun muassa työn määrään, työn suorittamistapoihin ja työmarkkina-asemaan. Erityisesti nuorten, kausityöntekijöiden ja osa-aikaisten työllisten työttömyysriski on kasvanut (Gallacher & Hossain 2020). Myös korkeakoulutetuilla aloilla on suuria alakohtaisia eroja esimerkiksi
koetun kuormituksen suhteen, ja Suomessa erityisesti opetusalalla koettiin kasvanutta kuormitusta (Miettinen 2020).
Koronapandemian myötä on puhuttu etätyöloikasta: suomalaista työllisistä 59 prosenttia siirtyi
etätöihin pandemian alettua (Ruohomäki 2020).
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Työolobarometrissä noin puolet palkansaajista oli
tehnyt etätyötä vuonna 2020, mutta määrä vaihteli toimialoittain ja sektoreittain. Ylemmistä toimihenkilöistä 87 prosenttia oli tehnyt etätyötä, alemmista toimihenkilöistä 44 prosenttia ja työntekijöistä alle 10 prosenttia (TEM 2021).
Alat, joilla etätyö on mahdollista, eroavat merkittävästi paitsi koulutus- ja palkkatason sekä sukupuolijakauman suhteen, myös työn organisoinnin
ja kulttuurin suhteen. Merkittävin etätyön este on
aloilla, joilla työtehtävät edellyttävät fyysistä läsnäoloa, kuten hoiva-ala ja monet teollisuus- ja maataloustyöt. Etätyö on sekä mahdollisinta että tyypillisintä korkean koulutuksen ja tulotason aloilla. Euroopassa ylimmän tulokymmenyksen työllisistä kolme neljästä voi tehdä etätyötä, matalimmassa tulokymmenyksessä vain yksi kahdestakymmenestä (Sostero ym. 2020). Italialaistutkimuksessa arveltiin, että laajan etätyömahdollisuuden hyödyt kohdistuvat pääosin koulutettuihin ja hyvätuloisiin, miespuolisiin työllisiin, joilla on jo valmiiksi vahva työmarkkina-asema (Bonacini ym. 2020).
Yhdysvaltalaistutkimuksessa havaittiin, että rajallisen tai poissuljetun etätyön aloilla työntekijät ovat
tyypillisesti matalasti koulutettuja, rodullistettuja,
vuokra-asujia ja työnantajan sairausvakuutuksen
ulkopuolella (Dingel & Neiman 2020).
Pandemian hoitotoimien vaikutukset heijastuvat eri tavoin palkansaajiin ja yrittäjiin. Erityisesti itsensätyöllistäjät ovat vaikeassa asemassa (Graeber ym. 2020; Platt & Warwick 2020). Saksalaistutkimuksessa itsensätyöllistäjät kärsivät palkansaajia
todennäköisemmin tulonmenetyksistä tai
vähenevästä työmäärästä alasta riippumatta. Naisilla
todennäköisyys oli miehiä suurempi, sillä pandemia
on iskenyt pahimmin naisvaltaisiin palvelualoihin.
(Graeber ym. 2020; Martinez & Jayawarna 2020.)
Brittitutkimuksessa itsensätyöllistäjien työmäärä ja
tulotaso oli pienentynyt kaikissa ryhmissä, mutta
eniten pienituloisten ja ikääntyneiden itsensätyöllistäjien kohdalla (Blundell & Machin 2020).
Suomessa pienituloiset, yrittäjät, opiskelijat ja
työttömät sekä naiset, nuoremmat ikäryhmät ja
matalammin koulutetut ovat olleet muita useammin huolissaan koronan vaikutuksista taloudelliseen toimeentuloon (Kestilä ym. 2021; Wilska
ym. 2020). Koronakriisi vähensi bruttotuloja keskimäärin 4,5 prosenttia tammi–elokuussa 2020
verrattuna edelliseen vuoteen, eniten pienituloisilla. Käytettävissä olevat tulot laskivat kuitenkin
vain 1,8 prosenttia, vähiten pieni- ja suurituloisimmilla (Kyyrä ym. 2021). Lapsiperheissä palk588
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katulot laskivat keväällä 2020 hieman vähemmän
kuin muussa samanikäisessä väestössä ja palautuminen oli nopeampaa. Lasku oli suurinta ulkomaalaistaustaisten, toisen asteen tutkinnon suorittaneiden ja alle 30-vuotiaiden vanhempien perheissä ja pienempää yksinhuoltajilla, korkeintaan
perusasteen suorittaneilla ja pienituloisimmilla
(Sirniö ym. 2021).
Ikäryhmistä pandemian negatiiviset vaikutukset työllisyyteen ovat iskeneet raskaimmin nuoriin, mutta siinä missä nuoret miehet ovat useammin jääneet työttömiksi, ovat naiset olleet opiskelemassa (Sutela 2021). Toiselta asteelta vuonna 2020 valmistuvien kyselyssä naisista puolet ja
miehistä kolmasosa oli menettänyt sovitun työn
tai työmäärää oli vähennetty (Repo & Herkama
2020). Korona-ajan vaikutukset heikentävät nuorten työ- ja tulonäkymiä todennäköisesti pitkälle
tulevaisuuteen (Henehan 2020).
Aikuisten sosiaalipalvelut
Koronapandemian aikana monet sosiaalipalvelut
ovat heikentyneet tai olleet kokonaan suljettuina,
mikä on johtanut ongelmien vaikeutumiseen. Julkiset palvelut ovat pystyneet vain osittain lieventämään koronarajoitusten negatiivisia vaikutuksia.
Kolmannen sektorin kuten järjestöjen ja seurakuntien tuki on ollut tärkeää, samoin naapuriavun
kaltaiset epäviralliset tukimuodot. Tuen tarpeen
on arvioitu lisääntyneen eniten mielenterveys
kuntoutujilla, tukea tarvitsevilla lapsiperheillä sekä ihmisillä, joilla on useita päällekkäisiä ongelmia. Etäasiointiin siirtymisestä kärsivät erityisesti
henkilöt, joilla ei ole tarvittavia laitteita tai osaamista niiden käyttöön, erityisesti vanhukset ja moniongelmaiset sosiaalipalvelujen asiakkaat. Matalan kynnyksen toimintojen lakkauttamisesta kärsivät varsinkin päihde- ja mielenterveyskuntoutujat (Eronen ym. 2020; Kestilä ym. 2021).
Yhteydenotot sosiaalipäivystykseen ovat lisääntyneet korona-aikana, etenkin iäkkäisiin ja mielenterveyteen liittyen. Asiakkaiden epätietoisuus, yksinäisyys ja pahoinvointi näyttävät pahentuneen
epidemian pitkittyessä, ja heillä on ollut suurempi tuen tarve arkisten asioiden kanssa (mm. ruokahuolto ja palvelujen hankkiminen) (Knop ym.
2021). Aikuissosiaalityön ammattilaisten käsityksen mukaan Suomessa on onnistuttu melko hyvin
asiakkaiden yksinkertaisten ja konkreettisten ongelmien ratkomisessa (mm. tukien haku), mutta

heikommin monimutkaisempien ongelmien kohdalla (mm. ylivelkaantuminen, yksinäisyys ja mielenterveyden ongelmat) (Jokela ym. 2021a).
Toimintarajoitteiset ja vammaiset ovat kärsineet
muuta väestöä enemmän yksinäisyydestä, sosiaalisten kontaktien vähyydestä sekä terveyshuolista.
Heillä on myös ollut muuta väestöä enemmän sosiaali- ja terveyspalvelujen peruuntumisia. Vaikutukset korostuvat vaikeavammaisilla, jotka tarvitsevat henkilökohtaista apua (Kestilä ym. 2021).
Suomessa vanhusten kotihoidon palveluja on
rajoitettu monissa kunnissa, mikä on lisännyt
vanhusten yksinäisyyttä ja vaikeuttanut toimintakyvyn ylläpitämistä. Myös omaishoitajien jaksaminen on ollut koetuksella, kun lakisääteiset vapaat eivät ole toteutuneet tyydyttävästi (Kehusmaa ym. 2021). Vanhusten hoivakotien vierailukielto puolestaan aiheutti läheisissä ikävää ja surua
sekä huolta hoivakodissa asuvan toimintakyvyn ja
elämänlaadun heikkenemisestä. Vierailukielto esti
läheisiltä asukkaan hoitoon osallistumisen ja aktiivisen voinnin seuraamisen (Pirhonen ym. 2020).
Terveys ja hyvinvointi
Verrattaessa koronakuolleisuutta yleiseen kuolleisuuteen Suomessa vuonna 2020, koronakuolleisuudessa korostuivat ulkomailla syntyneiden ja
korkeasti koulutettujen ryhmät. Alle 70-vuotiaissa koronaan kuolleissa oli miehiä moninkertaisesti naisiin nähden (Tilastokeskus 2021). Tartunnat
olivat pandemian alkuvaiheessa yleisimpiä hyvätuloisilla, mutta myöhemmin pienituloisimmilla
(Helsinki GSE 2021).
Maahanmuuttajataustaiset ovat yliedustettuina koronaan sairastuneiden ja kuolleiden joukossa (Platt & Warwick 2020; Rostila ym. 2020; Razieh ym. 2021; Tilastokeskus 2021). Korkeampi
riski selittynee suurelta osin työskentelyllä palvelualoilla sekä muuta väestöä ahtaammilla asumisoloilla (Halonen 2020; Skogberg ym. 2021). Suomen maahanmuuttajataustaiset ovat noudattaneet
useimpia suosituksia yhtä laajasti kuin koko väestö (Skogberg 2021), eikä kulttuurinen sopeutuminen ainakaan Ruotsissa selitä maahanmuuttajien
korkeampaa riskiä (Aradhya ym. 2020). Paitsi että etnisillä vähemmistöillä, matalasti koulutetuilla ja pienituloisilla on korkeampi riski sairastua ja
kuolla itse koronaan, heistä useampi joutuu myös
kokemaan läheisensä kuoleman (Ruotsissa Brandén 2020; Yhdysvalloissa Verdery 2020).

Suomessa korona-ajan suosituksia noudatetaan
keskimäärin hyvin, ja suomalaisten luotto valtionjohtoon ja terveydenhuoltoon on korkeaa, mikä
osaltaan ennustaa parempaa sitoutumista suositusten noudattamiseen. Naiset, iäkkäämmät ja
korkeammin koulutetut noudattavat suosituksia
muita paremmin (Georgieva ym. 2021). Ainakin Saksassa ja Yhdysvalloissa koulutusryhmien
erot sairastumisriskissä vaikuttavat liittyvän ennemminkin rakenteellisiin tekijöihin (kuten etätyömahdollisuuksiin) kuin käyttäytymiseroihin
(Hoenig & Wenz 2021; Rothwell & Smith 2021).
Myös koronapandemiaan ja sen hoitotoimenpiteisiin liittyvät ongelmat mielenterveydessä ja hyvinvoinnissa kasautuvat huono-osaisille. Kanadalaistutkimuksessa pitkäaikaissairaiden ja vammaisten mielenterveyttä olivat koetelleet taloudelliset
vaikeudet ja lisääntynyt yksinäisyys; yhtäaikaiset
pitkäaikaissairaudet ja vammat lisäsivät riskiä (Pettinicchio 2021). Isossa-Britanniassa koronapandemiaan liittyvät mielenterveyden ongelmat ovat olleet yleisempiä etnisiin vähemmistöihin kuuluvilla (ONS 2020) ja merkittävän psyykkisen oireilun
pitkittymistä kokivat korona-aikana muita useammin nuoret, naiset, tulonmenetyksiä kokeneet sekä terveydeltään heikoimmat vastaajat (Ellwardt &
Präg 2021). Valmiiksi mielenterveysongelmista kärsivillä havaittiin Isossa-Britanniassa suurempi riski kokea katkoksia terveydenhoidossa sekä työttömyyttä ja tulonmenetyksiä (Di Gessa ym. 2021).
Kansainvälisissä tutkimuksissa hyvinvoinnin
ja mielenterveyden huononeminen on ollut naisilla suurempaa kuin miehillä, ja ainakin joissain
tutkimuksissa se on ollut vanhemmilla, etenkin
äideillä, suurempaa kuin lapsettomilla (Tani ym.
2020; Vescovi ym. 2021). Suomalaistutkimuksessa vanhempien masennus- ja ahdistuneisuusoireet
lisääntyivät selvästi pandemiaa edeltävästä ajasta
(Nolvi ym. 2021). Oireilu lisääntyi enemmän äideillä kuin isillä sekä niillä, joilla oli ollut hiljattain negatiivisia elämänkokemuksia ja joiden vapaa-aikaan koronarajoitukset olivat vaikuttaneet
negatiivisesti. Irlannissa päiväkotien ja koulujen
sulkemisen arvioitiin lisänneen työssäkäyvien äitien stressiä (Clark ym. 2020). Taloudelliset tai lastenhoidon ongelmat eivät kuitenkaan odotetussa
määrin selittäneet sukupuolieroja eri maissa ainakaan pandemian alkuvaiheessa, vaan mielenter
veyden huononemiseen liittyi ennemminkin naisten lisääntynyt yksinäisyys sekä koronakriisiin liittyvät huolet (Adams-Prassl ym. 2020; Etheridge
& Spantig 2020; Zoch ym. 2021).
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Koska COVID-19-infektio on vaarallisin vanhimmille ikäryhmille, on heille suositeltu tiukempaa eristäytymistä, mikä on riski mielenterveydelle
ja toimintakyvylle. Monikansallisessa yli 60-vuotiaiden eurooppalaisten eläkeläisten seurantatutkimuksessa 16 prosenttia vastaajista raportoi kesällä 2020 olevansa koronan myötä aiempaa surullisempi tai masentuneempi ja 12 prosenttia aiempaa yksinäisempi (suomalaisvastaajilla samaa luokkaa). Riskiä pienensivät viikoittaiset henkilökohtaiset kontaktit sekä asuminen maassa, jossa oli
vähemmän kuolemia ja lievemmät koronarajoitukset (Atzendorf & Gruber 2021). FinSote-tutkimuksessa hieman iäkkäämmistä yli 70-vuotiaista suomalaisista kuitenkin huomattavasti suurempi osa, 38 prosenttia, arvioi yksinäisyyden lisääntyneen korona-aikana (Parikka ym. 2020).
Ikäryhmistä mielenterveys vaikuttaa heikentyneen eniten nuorilla (Etheridge & Spantig 2020;
Ranta ym. 2020). Toiselta asteelta vuonna 2020
valmistuneiden kyselyssä puolet nuorista raportoi
mielenterveyden heikkenemisestä, naiset useammin kuin miehet, joskin oireilun kasvu oli suurinta ammattiin opiskelevilla miehillä. Heikko
koulumenestys ja oppimisvaikeudet olivat yhteydessä heikompaan hyvinvointiin (Repo & Herkama 2020). Peruskoululaisista ilman tarvitsemaansa tukea huolten ja ahdistusten käsittelyyn kevään
2020 poikkeustilan aikaan jäivät useammin ne,
joilla ei ollut aikuista kotona eikä yhteyttä opettajaan (Repo ym. 2020). Varsinaisista sosioekonomisista eroista ei suomalaisnuorten osalta ole vielä
tutkimuksia. Saksalaisessa seurantatutkimuksessa
nuorten masennusoireilun alkaminen korona-aikana oli todennäköisintä naisilla ja maahanmuuttajataustaisilla, mutta sosioekonomisia eroja ei havaittu (Naumann ym. 2021). Lähiopetusta on pidetty tärkeänä lasten ja nuorten hyvinvoinnin ja
eriarvoisuuden hillitsemisen vuoksi, mutta brittitutkimuksessa lähikouluun palaaminen korjasi
oppilaiden mielenterveyden heikentynyttä tilannetta vain osittain (Blanden ym. 2021).
Koronan jälkeen
Kun Suomessa pohditaan keinoja eriarvoistumisen lieventämiseen koronan aikana ja sen jälkeen,
on tärkeää tunnistaa haavoittuvassa asemassa olevat ihmisryhmät ja heidän ongelmansa. Katsauksemme osoittaa, että haavoittuvat ryhmät vaihtelevat eri elämänalueilla: esimerkiksi monet pande590
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mian taloudelliset vaikutukset osuvat pahiten naisiin, nuoriin ja maahanmuuttajataustaisiin, fyysiseen terveyteen ja toimintakykyyn liittyvät vaikutukset miehiin ja vanhuksiin ja mielenterveyteen liittyvät vaikutukset naisiin ja nuoriin. Hyväosaiset, kuten hyvätuloiset ja terveet, ovat paremmin suojassa koronan eriarvoistavilta vaikutuksilta. Huono-osaisille ne taas usein kasautuvat, mikä
syventää olemassa olevaa eriarvoisuutta.
Tutkimustietoa on hyödynnetty jo koronan aikana esimerkiksi rajoitustoimista päätettäessä, ja
se toimii tärkeänä pohjana myös tulevaisuuden
poliittisille ratkaisuille. Eriarvoisuuden näkökulmasta avainasemassa on tieto koronan ja siihen
liittyvien politiikkatoimien vaikutuksista eri ihmisryhmiin. Poliittisessa päätöksenteossa sekä koronapandemiaan että sen jälkihoitoon liittyvien
politiikkatoimien tulonjakovaikutusten, työllisyysvaikutusten ja ihmisvaikutusten (esim. lapsi- ja sukupuolivaikutusten) arviointi on konkreettinen ja jo käytössä oleva keino selvittää vaikutuksia eri ihmisryhmiin (ks. Women’s Budget
Group 2020). Vaikutusarviointi ei kuitenkaan itsessään ole ratkaisu eriarvoistumiseen, vaan sen
tulee johtaa toimenpiteisiin päätöksenteossa. Tutkimustiedon tulee myös kulkea tutkijoilta päättäjille ja kansalaisille. Valtioneuvoston kanslian
koordinoima muutaman viikon välein julkaistava COVID-tutkimuskatsaus on esimerkki päätöksentekijöitä ja yhteiskuntaa laajasti hyödyttävästä toimintatavasta, joka välittää tutkimustiedon käyttäjille nopeasti, tiiviissä ja yleistajuisessa muodossa.
Suomalainen hyvinvointivaltio on perustoiminnoillaan onnistunut kohtuullisesti suojaamaan kansalaisia negatiivisilta talousvaikutuksilta ja taloudelliselta eriarvoistumiselta (Greve ym.
2020; Jokela ym. 2021b; Kyyrä ym. 2021). Julkiset sosiaali- ja terveyspalvelut ja niiden kyky purkaa syntynyttä hoitovelkaa on avainasemassa moniin sosiaalisiin ja terveydellisiin ongelmiin vastaamisessa (Kestilä ym. 2021). Monet eriarvoistumisen muodot, kuten kotiväkivalta, yksinäisyys,
rasismi ja syrjintä sekä ongelmien kasautuminen,
ovat kuitenkin vaikeammin tunnistettavissa nykyisen palvelujärjestelmän puitteissa ja asettavat
myös koronan jälkihoidolle haasteen kehittää uudenlaisia toimintamuotoja.
Työelämän eriarvoistavien vaikutusten osalta keskeistä on korona- ja muiden tukien kohdentaminen oikein. Toistaiseksi näyttää siltä, että tukia ei ole onnistuttu kohdistamaan kovin te-

hokkaasti epätyypillisen työn tekijöille eli osa- ja
määräaikaisissa työsuhteissa oleville tai itsensätyöllistäjille (itsensätyöllistäjistä ks. Järvensivu ym.
2020). Suomessa yrittäjät ovat päässeet väliaikaisesti työmarkkinatuen piiriin, mikäli yritystoiminta on keskeytynyt koronapandemian takia (VNK
2021b). Epätyypillisen työn tekijöihin on hankala kohdistaa tukia normaalitilanteessakin (Pouliakas & Branka 2020), joten on syytä olettaa, että
kriisin pitkäaikaiset vaikutukset osuvat erityisesti
epätyypilliseen työhön.
Koronakriisi ravistelee yhteiskunnan rakenteita ja instituutioita, kuten työelämää, koulutusjär-

jestelmää ja julkisia palveluja, ja voi siten myös
mahdollistaa suuretkin rakenteelliset uudistukset
(Tulevaisuusvaliokunta 2020). Esimerkiksi etätyö ja -opiskelu voivat tuoda joustoa arkeen, kuten työn ja perheen yhteensovittamiseen. Korona-
aikana omaksutut etäpalvelut voivat parantaa palveluiden saavutettavuutta ja lisätä alueellista tasa-
arvoa, kunhan samalla pidetään huoli, että apu ja
tuki on tarvitseville mahdollista myös lähipalveluna (Eronen ym. 2020). Koronan jälkihoito onkin tilaisuus korjata kriisin syventämää eriarvoisuutta ja tehdä uudistuksia tulevaisuuden yhteiskunnan tarpeisiin.
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TIIVISTELMÄ
Satu Helske & Hanna Ylöstalo & Henri Koskinen:
Samassa myrskyssä mutta eri veneissä. COVID-19 ja
eriarvoisuus
Koronakriisi ei ole vain terveydellinen vaan myös taloudellinen ja sosiaalinen kriisi, jonka negatiiviset vaikutukset ovat pääosin suurimmat niille, jotka ovat jo
valmiiksi heikoimmassa asemassa. Tässä artikkelissa
teemme poikkitieteellisen katsauksen koronapandemian aikaisiin muutoksiin ja sen eriarvoistaviin vaikutuksiin eri ihmisryhmiin koko elämänkaarella ja eri elämänalueilla. Tarkastelemme erityisesti lapsiperheitä ja
lapsiperheiden palveluita, oppimista ja opiskelua, työelämää ja tuloja, aikuisten sosiaalipalveluita sekä terveyteen ja hyvinvointiin liittyvää tutkimusta. Globaalisti
eriarvoistuminen on merkittävästi suurempaa kuin Suo-

messa. Keskitymme tässä kuitenkin erityisesti Suomen
kannalta kiinnostavaan eriarvoisuustutkimukseen. Tutkimuksen valossa pohdimme myös, mitä Suomessa voitaisiin tehdä, jotta epidemia ja sen rajoitustoimet eivät
entisestään syventäisi olemassa olevaa eriarvoisuutta ja
miten haittoja voidaan koronan jälkihoidossa vähentää.
Tutkimus osoittaa, että taloudellinen, terveydellinen
ja sosiaalinen eriarvoisuus on lisääntynyt eri elämänalueilla. Vaikka koronapandemialla on ollut myös myönteisiä vaikutuksia esimerkiksi digitaalisten palvelujen
käyttöönottoon, ovat myönteiset vaikutukset kasautuneet pääosin yhteiskunnan hyväosaisille. Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisryhmien ja heidän ongelmiensa tunnistaminen on avainasemassa koronakriisin negatiivisten vaikutusten minimoimisessa ja jälkihoidossa.
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