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Taustalla tutkimushanke Korona nuorten sukupolvikokemuksena?

• Fokus: Opintonsa päättämässä olevat korkeakouluopiskelijat

• Aineisto: vuosina 2020 ja 2021 tuotettu essee-, päiväkirja- ja haastatteluaineisto 

- Esseissä opiskelijat (n=29) kuvasivat koronan vaikutuksia heidän arkeensa pandemian alkuvaiheessa. 

- Lisäksi 11 opiskelijaa piti päiväkirjaa viikon ajan viiteen eri otteeseen kesästä 2020 tammikuuhun 2021. 

- Huhtikuussa 2021 toteutimme 21 opiskelijan temaattiset haastattelut.
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Tämä esitelmän aineisto ja näkökulma

Miten koronapandemia ja sen 
aiheuttamat poikkeusolot 
ovat vaikuttaneet 
korkeakouluopiskelijoiden 
arkeen?

Millaisin keinoin opiskelijat 
ovat ottaneet arjen 
hallintaan?

Haastattelut n=21

Ikähaarukka  23-42

Naisia 19 / miehiä 2

Yliopisto 18 / AMK 3

Kokoaikatyössä 3 / osa-aikatyössä 4 / ei työssä 

haastatteluhetkellä  12

Asuu kumppanin kanssa 10 / asuu yksin 7 / perheellisiä 

4 (kumppani + lapsi/lapset tai lapsi)

Haastattelujen kesto 30 min  ̶ 2 t.
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Rita Felski: Arjen ulottuvuudet

AJALLISUUS

Aika = toisto ja rytmi, joiden 
avulla arki pysyy kasassa

”Repetition is one of the ways we
organize the world, make sense of 
our environment , and stave off
the threat of chaos. It is a key
factor in the gradual formation of 
identity as a social and 
intersubjective process.” (Felski
2000, 84)

TILALLISUUS

Paikka = konkreettiset tilat, 

joissa arki tapahtuu 

”Everyday life includes a variety of 

spaces (the workplace, the home, 

the mall) as well as diverse forms of 

movement through space (walking, 

driving, flying). Moreover, our

everyday exprience of space is now

powerfully affected by technology

(…)” (Felski 2000, 85).

MODAALISUUS

Päivittäisyyden 

kokeminen/tavanmukaisuus; 

tavat (teot + asenteet), rutiinit ja 

toiminta, jotka ovat usein 

tiedostamattomia 

’normaaliarjessa’.

In order to survive in the world and 

get things done, we depend on 

routine. (Heller in Felski 2000, 91).
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• Arjen itsestäänselvyys, tuttuus, kotoisuus katkeaa tai saa särön, kun siihen 
kohdistuu jännitteitä. 

• Pandemia ja poikkeusolot ovat tarkastelussamme tällaisia jännitteitä. 

→ 
Soveltamalla Felskin arjen teoriaa, tarkastelemme korkeakouluopiskelijoiden 
koronan vaikuttaman arjen ulottuvuuksia ja pyrimme tekemään näkyväksi 
niitä keinoja, joilla pandemian rikkomaa arkea otetaan haltuun - rytmitetään  
ja kotoistetaan uudelleen. 
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Rutiinit ja kuinkas sitten kävikään…
• Konkreettinen arki koostuu sekä rutiineista (tavoista, toistoista) että tiloista, joissa arjessa liikutaan ja 

eletään.

• Rutiinien avulla tulemme maailmassa oleviksi sosiaalisiksi toimijoiksi (Felski 2000)

• Rutiinit tuottavat ontologista turvallisuutta (Giddens 1991)

• Opiskelijoiden ’normaaliarjessa’ lomittuvat opiskelu, työ, harrastukset, vapaa-aika, kotityöt ja muut 
arjen velvoitteet, sosiaalinen osallistuminen, parisuhde, ystävyyssuhteet, perhesuhteet, jne.

Mitä tapahtui arjen rutiineille ja tiloille, kun ”koko maailma painoi jotain pause-nappia” (YO_N_30), 

kun poikkeusolot sulkivat oppilaitokset ja julkiset tilat, siirsivät opiskelun ja monet työtehtävät 
verkkoon, sosiaalisia kontakteja tuli välttää, jne.? 

Miten korona-ajan arki otetaan haltuun?
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KORONA-ARJEN TILAT: koti, verkko ja lenkkipolku

• Koti arjen tilallinen perusta, jossa arki tapahtuu ja josta muualle 
arkeen lähdetään (Felski 2000)

• Pandemian ja poikkeusolojen myötä ei juuri ole ollut paikkoja, 
jonne lähteä. Sen sijaan elämä tiivistyi KOTIIN – opinnot, työt ja 
harrastukset tulivat kotiin. 

→ Opiskelun/työn ja vapaa-ajan rajat hämärtyneet

→ Yksityisen ja julkisen raja hämärtynyt erityisesti etäopintojen ja 
etätöiden myötä
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Kotiarjen haltuunotto

Kotitilan muokkaus  

• sisustaminen + viihtyvyyden lisääminen

”…jotenki nyt se on vahvistunut tosi paljon se, että kuinka tärkeä se on , että viihtyy kotona, että siellä on just 
sellainen omannäköinen sisustus ja kaikki sillee tärkeet tavarat ja kaikki myös sillä lailla 
järjestyksessä...(YO_N_27)

• kodin tilojen uudelleenmäärittely

”…kun on pieni kaksio niin yrittää luoda sellaisia pieniä tiloja sinne että okei tuo on nyt puolison työtila tuo 
pöytä tuolla, tämä pöydännurkka on minun opiskelutila ja tuo sohva on vapaa-ajan rentoutumista. …On se 
semmosta aika kuormittavaa toisalta myös se kotona oleminen, kun kaikki on siellä. Olisihan se kivempi että sä
voisit mennä toiseen tilaan ja se olisi vaan sille opiskelulle suunnattu tai työlle suunnattu ja sitten sä tuut kotiin 
ja sulla on ne kotityöt siellä. Nyt kaikki menee limittäin. Mutta se just jotenkin auttaa kun on luonut niitä omia 
tiloja että tässä opiskelee ja tuolla ollaan illalla ja katsotaan leffaa… (YO_N_26)
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Asunnon vaihtaminen tilavampaan 

”Me onneksi itse asiassa muutettiin tammikuun lopussa nyt, tai että ei ole edes koko korona-aikaa jouduttu olemaan yhdessä 
ja samassa kämpässä…aiemmin asuttiin kerrostalossa ja nyt muutettiin  sitten tämmöseen omakotitaloon tai paritaloon, 
mistä meillä on alakerran puolikas tässä meillä, niin tosi kivalta tuntuu, tai että varsinkin siihen kerrostaloon verrattuna niin 
on paljon rauhallisempaa ja on oma sisäänkäynti ja on tuossa omaa pihaa, missä voi olla, ja jotenkin, että just on alkanu
vähän lämmetä ilmat niin pystyy olla tuossa omalla pikku terassilla juoda aamukahvia ja jotenkin, metsä on paljon 
lähempänä koirien kanssa ja muutenkin tässä on vähän enemmän tilaa kuin siinä edellisessä asunnossa, ja sitten on 
muutenkin ollut kiva, että on tällainen uusi kotiprojekti…käyttää aikaa siihen, että laittaa uutta kotia…”(YO_N_30)

Paikkakunnan vaihto-koti lähemmäs vanhempia, vanhoja ystäviä ja kumppania.

Muuttaminen yhteen kumppanin kanssa

”(…)minun poikaystävä teki viime vuonna graduaan, niin se oli tosi paljon (opiskelupaikkakunnalla) minun kanssa, mutta minä 
olen itse kotoisin pääkaupunkiseudulta (…)minun läheiset asuu pääkaupunkiseudulla , minun poikaystävä asuu 
pääkaupunkiseudulla, se on töissä siellä , minä olen töissä pääkaupunkiseudulla ja minä pystyn tekemään etänä opinnot, niin 
siinä oli monta, että sitten päätettiin muuttaa tänne.” (YO_N_24)

” Muutin kotiseudulle…suuri osa kavereista asuu kotiseudullaseudulla ja vanhemmat asuu siellä…nyt sitte pystyy helpommin 
näkemään ihmisiä ja sieltä Tampereelta opiskelukavereistakin monet on palannu kotiseudulleen nyt koronan ainana.” 
(YO_N_30)
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VERKKO

Verkko-opinnot ja etätyöt toivat oppilaitoksen ja työpaikan kotiin. Toisille se on ollut arjen helpotus, 
toisille ahdistuksen paikka, joka on vaatinut erilaisia hallinnan keinoja.

Opiskelu & työ
”…opintojen joustaminen on ollut aika hyvä, että mä pystyn aika hyvin tekeen opintoja silloin, kun minulla on aikaa. Jos aikaisemmin on ollut 
kursseja, että on ollu vaikka pakko olla, mullakin olis ollut nyt luento, joka olisi neljästä kuuteen illalla, mutta kun meillä on tuo lapsi, joka on 
päiväkodissa vain neljään asti, niin olis pitäny järjestää se silleen, että minä olen sinä päivänä yliopistolla, mutta nyt …kaikki on etänä ja luennot 
on nauhoitettuja, niin minä pystyn katsomaan vaikka seuraavana päivänä…auttanut tässä perheen ja koulun yhteensovittamisessa.” 
(YO_N_26)

”Tänä korona-aikana minä just rupesin joogaamaan, meditoimaan ja muuta kun tuntui niin kuormittavalta tämä tietokoneessa kökkiminen…se 
on ihan hirveän kylmää ja brutaalia tuijottaa vaan sitä mustaa ja koittaa keskittyä mitä sieltä jostakin tyhjyydestä kuuluu.” (AMK_N_42)

” (…) Mutta nyt itse asiassa ihan vasta viime aikoina minä olen tajunnut, että minä voin laittaa puhelimen älä häiritse -tilaan myös päivällä

[naurahtaa]. Silloin kun minä opiskelen, minulla voi olla se puhelin älä häiritse -tilassa ihan täällä kotonakin. Se ei ole vaan sellainen, mitä tehdään

kirjastossa, vaan minä ihan oikeasti voin jättää sen puhelimen sinne omaan rauhaansa.” (YO_N_38)
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Verkko & sosiaalinen media - sosiaalisten suhteiden tila

” (…)jutellaan melkein parin viikon välein jossain Zoomissa ja sit me on pelailtu yhdessä (….) Ja ehkä mikä on aika hauska, 
niin me ollaan aika usein vaikka yksityiset Snapchatissä tai Instagramissa läheisille kavereille on alettu tekemään sellaisia my 
day -juttuja. Koska kellään ei ole mitään tekemistä päivässä, niin se on sellaista, että join tänään kahvin, ja mulla on nyt 
tällainen uusi kauramaito, ja nyt teen töitä, ja nyt syön lounasta, ja aika hyvää tämä, kun on vähän porkkanaraastetta 
makaronilaatikon kanssa, ja tällaista. Mutta kyllä minä huomaan, että yhteydenpito on välillä vähentynyt aika paljon joidenkin 
kavereiden kanssa (…) no, kun ei elämässä tapahdu mitään, niin ei tule laitettua viestiä”. (YO_N_24)

→ sosiaalinen media – jakamista sekä itsesensuuria, häpeää

”…mä en esimerkiks kauheesti huutele, että mä tapaan mun ystäviä, sosiaalisessa mediassa tää mökkiviikonloppu…ei 
esimerkiks laitettu yhtään uutta kuvaa mihinkään eikä kukaan päivittäny siitä mitään et myöski itsesensuuri siihen, 
rajoitusten rikkomiseen on tosi kova.” (YO_N_33)
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LENKKIPOLKU / PUISTO: sosiaalisuuden ja oman tilan paikka

• Ystäviä ja tuttavia on tavattu ulkona: lähdetty kävelylenkille tai haettu take away kahvit/syötävää ja menty puistoon 

koronaturvallisesti.

”Muuten olen nähnyt kolmea kaveria tässä vuoden aikana ja heitäkin oikeastaan pelkästään ulkotiloissa. Ollaan käyty vaikka 

lenkillä.”  (YO_N_24)

” Tässä kun oli ollut puolitoista viikkoa lähtemättä kotoa mihinkään ja sitten kävin kaverin kanssa kävelyllä, kyllä se oli hieno

fiilis, voi hyvänen aika.” (YO_N-38)

• Ulkona lenkkeily ja kävely tapa päästä pois kotoa: tuulettaa päätä, ottaa omaa aikaa ja tilaa, tehdä eroa työn/opiskelun ja 

vapaa-ajan välille.

”…etenkin viime syksynä kun jotenkin hajotti tämä koronahomma kun se taas paheni, silloin minulla oli tosi aktiivinen rutiini

että kävin paljon kävelemässä yksinäni ja kuuntelin podcasteja, menin pitkin kyliä. Ja se oli tosi ihanaa omaa aikaa….” 

(YO_N_27)

• Kun monet sisäliikuntapaikat ovat olleet suljettuna, ulkona liikkuminen on myös ollut suosittu keino ylläpitää kuntoa ja 

fyysistä sekä psyykkistä terveyttä.
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ARJEN RYTMI

Aika on toistojen, menneen ja tulevan sekä kontekstin läpäisemä rytmikkyys, joka 
jäsentää ihmisten elämää (Adam 1990) → korona sotki rytmin ja kontekstin

”Kaikki päivät ovat samanlaisia. Minulla ei ole mitään hajua ajankulusta (…)Ja jos joku sanoo että jotain tapahtui vaikka vuosi sitten tai viime 

kesänä, niin mä ajattelen automaattisesti kesää 2019. Koska tuntuu että koko vuotta 2020 ei ole ollut olemassa ollenkaan, koska mitään ei 

tapahtunut. Minulla on ollut paljon rutiineita (…) esimerkiksi normaalielämässä me kävimme yleensä aina tiistaisin kiipeilemässä työporukalla 

(…). Ja vaikka perjantaisin mun oli tapana ajaa töistä bussilla keskustaan ja käydä kauppahallista ostamassa jotakin hyvää ja sitten mennä 

kotiin. Pieniä tapoja jotka rytmittää viikkoa ja tuo rakennetta. Ja myös vaihtuvia asioita, vaikka että tänä lauantaina mennään konserttiin, 

niin se tavallaan toimii kiintopisteenä kun myöhemmin muistelet mitä on tapahtunut vuonna x. Muistat että tuolloin käytiin katsomassa 

filharmoniaa. Nyt ei ole mitään tuollaista, kaikki on harmaata massaa. Mikä on tosi outoa, ei tavallaan ole mitään mikä toimisi 

kiintopisteenä ja auttaisi hahmottamaan ajankulkua. (….) se on joku kummallinen spiraali mitä ajalle on tapahtunut. Se kuluu yhtä aikaa 

nopeasti ja hitaasti. (…) Minua ahdistaa, kun tuntuu että elämä menee hukkaan vaikka kyllä tässä tulee asioita tehtyä (…) mutta silti, 

muistaako tästä mitään joskus 20 vuoden päästä?” (YO_N_27)
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• Osa pyrkii korona-aikaankin ylläpitämään suhteellisen samanlaista rytmiä kuin normaalioloissa. Noustaan 

aamulla tiettyyn aikaan, ruokailut ovat totuttuina aikoina, töitä/opintoja tehdään ’työpäivän’ aikana ja illalla 

ollaan vapaalla. 

”Saan turvaa rytmeistä, että mä alotan kahdeksalta opiskelut. Varsinkin kun mulla ei ole ollut töitä, niin mä olen 

suhtautunut niin, että gradu on mun työ, että minä teen sitä silleen, yritän ainakin kahdeksasta kahteen tai tälleen.” 

(YO_N_24)

” Meidän kaikki arkipäivät ovat samanlaisia, me kyllä eletään hyvin säännöllistä elämää molemmat. Herätään aina samaan 

aikaan seitsemältä ja mies aina keittää aamukahvit, minä nousen 10 minuuttia myöhemmin kun hän ja siinä ajassa on 

keittänyt aamukahvit. Sitten me tehdään työpäivä ja lopetetaan se neljän maissa. Sen jälkeen me tässä hetki palloillaan ja 

syödään, sen jälkeen ma lähden yleensä kävelemään johonkin. Joko otan hänet mukaan jos hän suostuu lähtemään tai sitten 

minä lähden yksin kävelemään (…)” (YO_N_27)
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• Osa on koronan myötä kadottanut rytmin, mutta arkea pyritään ottamaan haltuun pääsemällä takaisin  

rytmiin tai löytämällä  uudenlainen rytmi ja pohtimalla, mihin oikeastaan haluaa aikaansa käyttää.

”Minä tykkään järjestää itselleni pieniäkin tavoitteita. Minä yritän järjestää elämäni niin, että on jotakin suunnitteilla ja 

on koko ajan jotakin tavoitteita, joista pitää kiinni (…)” (YO_N_28)

” (…) minä jo vähän aloittelin sellaista rutiinia että lopetan perjantaisin työt vähän aiemmin, ja lähden tekemään 

jotakin kivaa. (…) kiva tapa, että lopettaa vaikka kahden kolmen välillä työt perjantaina  ja lähtee jonnekki torille syömään 

jäätelöä, jos on aurinkoista (…). Tämmösiä tosi pieniä juttuja mutta jotenkin…” (YO_N_27)

”Ajasta tuli jollakin tapaa rajatonta että mulla oli ennen sitä tosi aikataulutettuu kaikki ja et piti keretä paikasta toiseen 

aika nopeesti ja kalenteri oli täynnä ni sit yhtäkkii se on ihan tyhjä ja sit pitää kuitenki edetä opinnoissa nii sit pitää itse 

aikatauluttaa ehkä, jollain lailla tarkkemmin et ne tulee tehtyä koska aiemmin, jotkut asiat ujuttaa vaikka luentojen väliin 

et siinä on jo ne raamit (…) et pitää pohtii vielä tarkemmin et mihin sitä aikaa haluaa käyttää. Ja sit ku on huomannu sen 

eron, että en mä oikeestaan ehkä haluakkaan et mul on niin kalenteri täynnä et mä haluun et mul on aikaa just sille 

vapaa-ajalle ja palautumiselle myös et sitä jaksaa ja jotenki hyvinvoinnin kannalta. (…) vähän opettelee vetämään niitä 

rajoja”. (YO_N_25)
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…et vähän tylsää mutta rauhallista…

Päivää ja viikkoa rytmittävät työ, opiskelu, ruokailut, kumppani, lapsi/lapset, 

koira, kaupassakäynti ja saunavuoro.

Ystävien sekä sukulaisten tapaaminen livenä tai verkossa on myös rytmittävä 

tekijä, mutta ei rutiininomainen.

(…)meistä on tullut tämmönen prismaperhe, että nykyään me käydään isoilla ruokaostoksilla kerran viikossa 

Prismassa ja muuten vaan ollaan kotona ja käydään käveylenkillä. (YO_N_27)

”…tää (pandemia) on muuttanu meiän parikymppisten elämää tämmöseen keski-ikäiseen elämäntyyliin 

odotettua aikaisemmin, et vähän tylsää mutta rauhallista…” (YO _N_27)
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TIEDOSTAMINEN JA SOPEUTUMINEN 
• Korona on tehnyt ’normaaliarjessa’ näkymättömän näkyväksi, tiedostamattoman tiedostetuksi.

• Herättänyt toimintatapoja ja arvoja koskevaa pohdintaa

”(…)viimeisen vuoden aikaan tunnistanut sellaista, että mikä elämässä on tärkeetä. Ja kanssa, että niihin voi itse vaikuttaa, 
varsinkin työelämässä, (…) niin jotenkin mä vaan tajusin, että en mä pidä siitä, että mä teen töitä jatkuvan stressin ja 
paineen alla, ja uhraan oman terveyteni siihen (…). Niin mä tajusin, että ei mun tarvitse tehdä sellaista työtä, jossa mä koen 
ahdistusta ja stressiä.” (YO_N_24)

”Jos joku ystävyys ei tätä kestäisi, niin ehkä se ei ollut niin tärkeätä. Kyllähän ne mun ystävät on edelleen minulle tärkeitä, 

vaikka minä en näe niitä fyysisesti , että nyt me vaan viestitellään. Mutta sitte kanssa ehkä siihen liittyy selainen pieni 

ahdistus siihen, että sitte mulle tulee ihan sikana sosiaalisuutta koronan jälkeen, että pitää nähdä kaikkia koko ajan. 

Tämähän on ollut ihan kuin olsi jossain mökkilomalla ollut vuoden, että ei oikein näe ketään ja on ihan sikana aikaa itsensä 

kanssa, että pystyykö siitä luopumaan?” (YO_N_24)
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Korona-arkeen ja poikkeusolojen luomiin elämisen ja toiminnan raameihin on sopeuduttu. 

”Olen jotenki oppinu tai pakotettu elämään päivän kerrallaan … oppinu ihan hirveesti soputumaan niihin tai sillee, että jos tulee 
maskipakko, niin sitten olen sillee, no mä ostan maskit.” (YO_N_24)

”(…)ei me käyty ravintolassa, me tilattiin kotiin ruokaa” (…) Sitte kanssa ne kuntosalit, niin mä olen vaan alkanut kotona jumppaan.” 
(YO_N_24)

”(…) olen ehkä päässyt jo johonkin post-ironiseen  mielentilaan tän asian kanssa. (…) Tavallaan kuitenkin  toki näkee sen että hittoako 

tässä valitan, minulla on kuitenkin duuni, miehellä vielä parempi duuni, meillä on oma koti ja kaikkea. Oikeesti kaikki on tosi jees, en 

kuole tähän vaikka tämä nyt on vähän typerää.” (YO_N_27)

”Kyllähän siis, silloin vuosi sittenhän sitä oli tosi järkyttynytkin alkuun ja kaikkea muuta mutta kyllä sitä hirveen nopsaan sopeutui. (…) 

sitten kun kaikki taas ns. normalisoituu niin varmaan vasta näkee sen että mitä kaikkea jäikään, tai mistä jäi paitsi.” (AMK_N_42)

” (…) on tuntunut, että jos tulee vaikka ilmastokatastrofi, niin maailma loppuu, mutta nyt on tajunnu sen, että periaatteessa maailman 

piti loppua viime kuussa ja nyt edetään kuitenkin. Että sitten eletään vaan poikkeusolojen kanssa. Kaikkeen tottuu, se on niin 

ihmeellistä.” (YO_N_24)

Nuorille aikuisille muutos ja jonkinlainen kriisi on jatkuvasti läsnä ja ”normaalia” - itse 

pitää sopeutua/mukautua kulloiseenkin tilanteeseen. 
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LOPUKSI
• Kun ’normiarki’ murtuu, tiedostamattomat tavat, rutiinit, toiminta ja asenteet tulevat tiedostetuiksi –

niitä pitää pohtia, arvioida ja ottaa haltuun.

• Pohdittavaksi/arvioitavaksi ovat nousseet mm. työn merkitys ja rooli, ihmissuhteet, asuinpaikka.

• Arjen ulottuvuudet limittyvät toisiinsa; arki on otettu haltuun muokkaamalla tilaa, luomalla rytmiä ja 
rutiineja uudenlaisessa kontekstissa sekä sopeutumalla tilanteeseen.

• Nuorille aikuisille korona on kriisi muiden kriisien joukossa. Joku muutos/kriisi on jatkuvasti läsnä ja 
”normaalia” - itse pitää sopeutua/mukautua.
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