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Lapset tarvitsevat kasvamisen 
rauhaa myös myöhäislapsuudessa

Lea Pulkkinen

Julkaisin 40 vuotta sitten artikkelin otsi-
kolla Jättäkää lapsi rauhaan (Pulkkinen, 
1980). Vetoomukseni oli reaktio esikoulua 
koskeviin suunnitelmiin, joissa näkyi pyr-
kimys kiirehtiä kehitystä ja lyhentää lap-
suutta. Kasvatus- ja koulutustoimikunnan 
mietinnössä 1978 esitetyistä tavoitteista 
näkyivät koulutusyhteiskunnan kuusivuoti-
aisiin lapsiin kohdistamat kovat odotukset 
ja pyrkimykset saada jäsenistään mahdol-
lisimman suuri hyöty mahdollisimman var-
hain. Toisena kriittisenä näkökohtana mai-
nitsin lasten kehitystä koskevan tiedon ja 
yksilöiden välisten erojen vähäisen huomi-
oonoton ja siitä seuraavan kehityksen kii-
rehtimisen.  Kolmanneksi kritisoin sitä, 
että suunnittelusta puuttui lapsi- ja lap-
suuskäsitys. 

Viime aikoina on lehtien palstoilla 
ollut monia hätähuutoja lasten ja nuor-
ten puolesta. Ne ovat sivunneet kasvami-
sen rauhan ongelmia lukiossa, ammatilli-
sessa koulutuksessa, peruskoulussa ja 
varhaiskasvatuksessa. Lehtien otsikoissa 
on nostettu esiin muun muassa lukio-
laisten uupumus ja pärjäämisen pakko, 
ammattikoulutuksen aloittavien opiskeli-
joiden hämmennys vähäisen lähiopetuk-
sen takia, lastensuojelun täyttyminen nuo-
risopsykiatrisilla potilailla, huoli koulujen 
uusista työtavoista, huippu-urheilun tun-
keutuminen lasten maailmaan ja varhais-
kasvatuksen laadun liian suuri vaihtelu ja 

tungos tarhassa. Ne kertovat kasvamisen 
rauhan puuttumisesta. Miksi? Onko edel-
leenkin kyse kehityspsykologisen tiedon 
vähäisestä huomioonotossa ja kehityksen 
kiirehtimisestä hyötytavoittein? Onko las-
ten oikeudet otettu huomioon?

LAPSUUS JA NUORUUS

Suomessa on tullut tavaksi puhua lapsista 
ja nuorista ilman selkeää rajaa sille, mis-
sä lapsuus päättyy. Käsite nuori on väljä 
alarajaltaan ja ylärajaltaan, koska nuoruus-
käsitteen käyttöä on hivutettu iässä sekä 
alaspäin että ylöspäin. Kirkon piirissä käsi-
te varhaisnuorisotyö kattaa jopa alakoulu-
laiset seitsemännestä ikävuodesta lähtien, 
ja nuorisolaki ulottuu peräti 29-vuotiaisiin 
aikuisiin.  Seurauksena on, että nuoruus-
sanan kattamasta ikäalueesta 7–29 vuot-
ta on tullut niin laaja, ettei sille ole kehi-
tyspsykologisesti eikä yhteiskunnallisesti 
mitään yhteistä nimittäjää.

Kansainvälisessä kehityspsykologi-
sessa kirjallisuudessa jaottelua tehdään 
varhaislapsuuden (1–6 v), keskilapsuuden 
(7–12 v) ja adolesenssin eli lapsuudesta 
aikuisuuteen siirtymän käsittein. Käytän 
adolesenssin suomennoksena sanaa nuo-
ruus. Siirtymä aikuisuuteen sisältää monia 
keskeisiä kehitysprosesseja, joiden perus-
teella erottuvat varhaisnuoruus (13–17 v) 

Puheenvuorot
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ja myöhempi nuoruus (18–22 v). Elimis-
tön fysiologiset muutokset ja yhteiskun-
nallisesta elämästä nousevat odotukset 
ihmisen toimintaa kohtaan muovaavat niin 
sanottuja kehitystehtäviä. Niissä on eroja 
varhaisnuoruuden ja myöhemmän nuoruu-
den välillä:
 
Varhaisnuoruus (13–17 v)

• fyysinen kypsyminen, joka sisältää 
sukukypsyyden saavuttamisen 

• ajattelun kehittyminen abstraktim-
maksi ja loogisemmaksi

• emotionaalinen kehitys 
• jäsenyys toveriryhmissä ja ryhmä-

identiteetin muodostuminen
• suhteet vastakkaiseen sukupuoleen

Myöhempi nuoruus (18–22 v)

• itsenäistyminen vanhemmista
• yksilöllisen identiteetin muodostu-

minen
• arvostukset, ideaalit ja sisäistynyt 

moraali
• uran valinta 
• oman toiminnan ohjauksen kehitty-

minen (mm. suunnittelu ja impulssi-
en kontrolli)

Koulutuksen pitenemisestä on seu-
rannut aikuistumisen pitkittymistä niin, että 
on ehdotettu jopa uuden ajanjakson erotta-
mista nuoruuden ja aikuisuuden välille. Sen 
nimeksi on esitetty käsitettä muotoutuva 
aikuisuus (Arnett, 2000), joka voi ulottua sii-
hen asti, kunnes ihminen on käynyt läpi aikui-
suuteen siirtymät. Niitä ovat kotoa muutta-
minen, tutkinnon suorittaminen, työelämään 
siirtyminen, parisuhteen solmiminen ja lap-
sen saaminen. 

Historialliset olot ovat vaikuttaneet 
lasten asemaan aikaisemmin toisessa 
suunnassa. Vielä sata vuotta sitten lasten 
oli lähdettävä toiselle vuosikymmenelle tul-
lessaan töihin vieraisiin perheisiin, jos van-
hemmat eivät pystyneet elättämään kaikkia 
lapsiaan. Nuoruuden muistoihin kytketty ilo 
ja onnellisuus on ehkä ollut vain niiden etu-
oikeutta, jotka saivat opiskella ja elää mui-
den nuorten parissa. Koulutuksen yleisty-
minen ja lapsityövoiman käytön kieltäminen 
1900-luvulla on tehnyt nuoruuden vapau-
den mahdolliseksi taustaan katsomatta. Se 
on tuonut mukanaan myös nuorisokulttuu-
rin, mikä on entisestään laajentanut nuori-
sanan käyttöä eri ikäryhmiin. 

Lapsi-sanan käytön kannalta 
huomion arvoista on, että YK:n lapsen 
oikeuksien sopimus, jonka Suomi allekir-
joitti vuonna 1991, koskee kaikkia alle 
18-vuotiaita. Näin siis varhaisnuoruus kuu-
luu YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 
piiriin edustaen myöhäislapsuutta. Lapsen 
oikeuksien sopimus koskee sopimusvalti-
oiden velvollisuuksia. 

 Sopimuskohtia eli artikloita on lap-
sen oikeuksien sopimuksessa paljon. Otan 
seuraavassa esille kolme artiklaa.
 
Artikla 3: – – toimissa, jotka koskevat 
lapsia, on ensisijaisesti otettava huomi-
oon lapsen etu. Sopimusvaltiot sitoutuvat 
takaamaan lapselle hänen hyvinvoinnilleen 
välttämättömän suojelun ja huolenpidon.

Artikla 12, momentti 1: Sopimusvaltiot 
takaavat lapselle, joka kykenee muodosta-
maan omat näkemyksensä, oikeuden va-
paasti ilmaista nämä näkemyksensä kai-
kissa lasta koskevissa asioissa. Lapsen 
näkemykset on otettava huomioon lapsen 
iän ja kehitystason mukaisesti. 
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Artikla 31: Sopimusvaltiot tunnustavat 
lapsen oikeuden lepoon ja vapaa-aikaan, 
hänen ikänsä mukaiseen leikkimiseen ja 
virkistystoimintaan sekä vapaaseen osal-
listumiseen kulttuurielämään ja taiteisiin.

Sopimusvaltiot kunnioittavat ja edis-
tävät lapsen oikeutta osallistua kaikkeen 
kulttuuri- ja taide-elämään ja kannustavat 
sopivien ja yhtäläisten mahdollisuuksien 
tarjoamista kulttuuri-, taide-, virkistys- ja 
vapaa-ajantoimintoihin.

 
 Tulisi nähdä etuna se, että varhais-
nuoruus kuuluu YK:n lapsen oikeuksien 
sopimuksen piiriin, ja vaalia sitä sopimus-
valtiolta edellytettävällä tavalla. Oppilaan 
oikeuksien toteutuminen koulussa on vain 
vähän esillä, kuten Hakalehto (2018) huo-
mauttaa. Seuraavassa keskityn varhais-
nuoruuteen eli myöhäislapsuuteen arvioi-
dessani kasvamisen rauhaa. Käytän siinä 
hyväkseni poimintoja ajankohtaisesta kes-
kustelusta.

KASVAMISEN RAUHAN UHKIA

Lukio. Lukiota koskevassa keskustelus-
sa nousevat esiin ahdistuneisuus, uupu-
mus ja stressi (Grönholm, 2018; 2019). 
Lukion alussa tehtävät kurssivalinnat ovat 
merkittäviä stressin lähteitä, koska niistä 
riippuu se, mitä aineita lukiolainen voi si-
sällyttää ylioppilaskirjoituksiin, mikä puo-
lestaan vaikuttaa siihen, mille aloille hän 
voi pyrkiä opiskelijaksi lukion jälkeen. Jär-
jestelmä saattaa ajaa lukiolaisen, joka 
ei pysty lukion alussa päättämään, mitä 
hän myöhemmin elämässään tekisi ja mi-
hin pyrkisi opiskelemaan, ottamaan ohjel-
maansa maksimimäärän kirjoitettavia ai-
neita, mikä uuvuttaa tehtävien liian suuren 

määrän takia. Lukiolainen voi myös päät-
tää opiskella lukion kaikkia mahdollisia 
kursseja neljä vuotta varmistaakseen, 
että voi aikanaan hakea haluamalleen alal-
le. Näin lukio-opiskelu venyy, vaikka pää-
töksentekijät yrittävät lyhentää ammattiin 
valmistumisen aikaa.

Ahdistuneisuutta aiheuttaa myös 
hallinnollisten muutosten nopea tahti, 
jossa ei ole kehittyvän nuoren kannalta 
riittäviä siirtymäaikoja. Tästä on seuraa-
vassa pari esimerkkiä viime vuosilta. Syk-
syllä 2016 lukion aloittanutta opiskelijaa 
neuvottiin keskittymään kurssivalinnoissa 
vain muutamaan aineeseen, jotta hän 
saisi mahdollisimman korkeat arvosanat 
ylioppilaskirjoituksista. Hänen ollessaan 
lukion toisella luokalla tuli kuitenkin tieto, 
että oli edullisinta kirjoittaa mahdollisim-
man monta ainetta, koska opiskelijavalin-
noissa painotetaan kokonaisäänimäärää. 
Hän ei kuitenkaan voinut enää lisätä kirjoi-
tettavia aineita, koska ei ollut suorittanut 
lukion ensimmäisellä luokalla niitä kos-
kevia kursseja. Tämä aiheutti ahdistunei-
suutta. 

Toinen esimerkki koskee niin sanot-
tua digiloikkaa syksyllä 2016, jolloin koko 
ikäluokalla tehtiin ihmiskoetta, jota ei ollut 
kunnolla valmisteltu. Tekniset ja taloudel-
liset ongelmat ahdistivat opiskelijoita ja 
heidän perheitään. Samanaikaisesti yliop-
pilaskirjoitukset muuttuivat lyhyellä varoi-
tusajalla sähköisiksi, vaikka niiden suju-
misesta ei ollut varmuutta teknisesti eikä 
käytännöllisesti. Lukion digiloikka sitä 
paitsi harjoitti toisenlaisia kognitiivisia 
prosesseja, kuin mitä odotettiin yliopis-
ton pääsykokeissa vuonna 2019, joissa 
pyrkijät kirjoittivat vastauksiaan kynällä 
paperille. Se vaatii etukäteisharkintaa ja 
ajatusten muotoilua, jollaista tietokoneilla 
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jatkuvaa korjailua sallivassa prosessikir-
joittamisessa ei harjoitella. Joku pyrkijä 
totesikin, ettei hän ollut moneen vuoteen 
kirjoittanut mitään kynällä paperille.

Lukion ja ylioppilaskirjoitusten valjas-
taminen entistä tiukemmin yliopistojen ja 
korkeakoulujen valintaprosesseihin on nyt 
johtamassa lukio-opintojen pisteitykseen. 
Siinä huomiota kiinnittää pitkän matematii-
kan korkeat pisteet alalle kuin alalle pyrit-
täessä. On aiheellista kysyä: millaiseen tut-
kimustietoon pisteitys perustuu vai mitkä 
intressit sen taustalla ovat? Uudistus sallii 
kirjoitettavien aineiden määrän lisäämisen 
ja kumoaa yrityskertojen määrän rajoitta-
misen. On todennäköistä, että lukiovaihe 
tulee entistä kuormittavammaksi, kun kir-
joitettavien aineiden määrää lisätään, ja 
useampivuotiseksi, kun kirjoituksia uusi-
taan.  Muutokset herättävät epäilyn, tuot-
taako Suomen 1920-luvulta oleva ylioppi-
lastutkintojärjestelmä taloudellista hyötyä 
joillekin tahoille niin, että sitä on kannatta-
vaa paisutella. Vastaavaa ylioppilastutkinto-
järjestelmää ei juuri löydy muista maista; 
Ruotsista se poistettiin 1960-luvulla. Vertai-
levaa tutkimusta tarvittaisiin sen osoittami-
seksi, miten eri maissa järjestetään opiske-
lun jatkuminen korkeakouluopintoihin.

Ammatillinen koulutus. Lukion ohella 
ahdistusta ovat herättäneet ammatillista 
koulutusta koskevat muutokset. Lehtien 
otsikot kertovat ammatillisen koulutuk-
sen karusta nykytilasta: opettajia on irti-
sanottu, lähiopetusta vähennetty ja opis-
kelijoiden lukujärjestykset ammottavat 
tyhjyyttään. Kun lukiolaiset uupuvat kurs-
sien määrän takia, niin saman ikäisten am-
matilliseen koulutukseen menevien ongel-
mana on lähiopetuksen vähäisyys. Sen 
taustalla ovat taloudelliset leikkaukset, 

jotka ovat pakottaneet vähentämään ryh-
mämuotoista opetusta radikaalisti. Amma-
tillista opetusta on siirretty työpaikoille.

Vuonna 2017 annettu laki poisti 
perusopetuksen juuri päättäneiden var-
haisnuorten ja aikuisten ammatillisen 
koulutuksen raja-aidat, ja jokaiselle opis-
kelijalle tarjotaan mahdollisuus raken-
taa itselleen sopivin opintopolku. Jokai-
sen odotetaan etenevän omaan tahtiinsa. 
Uudelle opiskelupaikkakunnalle tuleva 
varhaisnuori voi kuitenkin kokea avutto-
muutta, kun hänen pitäisi selviytyä työssä-
oppimis- tai harjoittelupaikan saamisesta 
ja opintopolkunsa rakentamisesta. Kasva-
tuksellisen eriarvoisuuden on todettu kas-
vaneen saman ikäisten ammattikoululais-
ten ja lukiolaisten välillä. 

Peruskoulu. Peruskoulua koskevaa kes-
kustelua ovat puolestaan sävyttäneet 
vuonna 2014 valmistuneen uuden opetus-
suunnitelman käyttöönoton ongelmat syk-
systä 2016 alkaen. Opetussuunnitelma si-
sältää uusia käsitteitä, kuten laaja-alainen 
osaaminen perusopetuksen tavoitteena 
ja opetuksen eheyttäminen ja monialaiset 
oppimiskokemukset perusopetuksen toi-
mintakulttuurina. Ongelmaksi tuli se, että 
opettajia ei riittävästi täydennyskoulutet-
tu uuden opetussuunnitelman toteuttami-
seen. Sen seurauksena on ollut ylilyönte-
jä ja epätietoisuutta siitä, miten toimia ja 
mitä oppilailta voidaan odottaa.

Ylilyönnistä on esimerkkinä seitse-
männen luokan oppilaille syksyllä 2016 
annettu laaja-alaiseen osaamiseen täh-
täävä tehtävä kahden viikon määräajalla: 
suunnittele maailmanympärysmatka valit-
semalla kohteet ja etsimällä netistä tie-
toja. Oppilas etsi netistä aikataulut ja 
kustannukset ja matkailunähtävyydet 
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kulkureitteineen kullakin paikkakunnalla. 
Hän sai urakkansa valmiiksi yöllä ennen 
seuraavana päivänä olevaa palautusaikaa. 
Aamulla opettaja ilmoitti, että kaikkien työt 
oli hyväksytty – jotkut oppilaat eivät olleet 
tehtävää edes tehneet. 

Monialaisista oppimiskokemuksista 
on alettu puhua termillä ilmiö oppiminen, 
vaikka ilmiöoppimisen tausta on muualla. 
Kari Uusikylän (2018b) mukaan ns. ilmi-
öoppiminen alkoi levitä opettajankoulu-
tukseen 1990-luvulla, kun keksittiin, että 
oppilaat saavat itse suunnitella, millai-
sia ilmiöitä he haluavat opiskella. Ilmiö-
oppiminen pohjautui konstruktivismiksi 
kutsuttuun oppiin, jonka mukaan tieto on 
todellista vain silloin, kun se on itse hankit-
tua (Uusikylä, 2018a). Tämä voi aiheuttaa 
epäselvyyttä opettajan roolista. 

 Jos tavoitteita ja pedagogisia 
menettelyitä ei hahmoteta selkeästi, voi 
käydä niin että opettaja uskoo noudat-
tavansa opetussuunnitelmaa, kun hän 
ilmiö opetuksen nimissä vetäytyy opetta-
jan roolista ja jättää opiskelun oppilaan 
oman työskentelyn varaan. Tämä on saa-
nut oppilaidenkin taholta tiukkaa kritiik-
kiä osakseen. Eräs yhdeksäsluokkalai-
nen sanoi, että hän haluaisi, että opettaja 
opettaisi historiaa sen sijaan, että oppi-
laiden pitää etsiä tiedot netistä. Hän ana-
lysoi sitä, ettei hän voi edes tietää, mitä 
etsiä, saatikka että hän voisi luottaa löytä-
miinsä teksteihin. Hän ymmärsi hyvin sen, 
että opettaja, joka on saanut koulutuksen 
historian tiedoissa, voi välittää tietojaan 
koulussa oppilaille ja ohjata oppilaita opit-
tavan ilmiön syventämiseen käyttämällä 
lisäaineistoa, kuten nettiä, kriittisesti. 

Uuden opetussuunnitelman käyt-
töönottoon on liitetty myös avoimien 
oppimisympäristöjen ongelmia, joskaan 

opetussuunnitelman perusteet eivät puutu 
arkkitehtuuriin. Kunnat vastaavat koulu-
rakennuksista, joissa olevat avokontto-
ritrendit ovat tulleet muista vaikutteista. 
Luokattomat koulut ilman sisäseiniä, oppi-
laiden omia työpisteitä, pöytiä ja tuoleja 
ovat saaneet kritiikkiä osakseen (Vasama, 
2019). Hälyisät oppitunnit eivät tue itse-
säätelyn kehitystä, ja meteli jopa tuhoaa 
terveyttä (Seppälä, 2019). Yhä useam-
man tarkkaavaisuus on koetuksella, ja 
monilla oppilailla, varsinkin niillä joilla itse-
säätely on heikkoa, on vaikeuksia keskit-
tymisessä. Meluisa opiskelutila aiheuttaa 
turvattomuutta ja stressiä, eikä opettajien 
tiimi korvaa läheistä omaopettajaa (Uusi-
kylä, 2018a). Uusikylä kirjoittaa, että oppi-
laiden perustarpeita ovat turvallisuuden 
tarve, pienyhteisöön kuuluminen sekä huo-
matuksi ja kuulluksi tuleminen. 

Uusi opetussuunnitelma kannustaa 
työskentelemään muiden kanssa. Tämän 
lieveilmiöksi on muodostunut ryhmätöi-
den inhoaminen koulussa. Tätä esiintyy 
silloin, kun oppilaat eivät saa muodos-
taa työryhmiään itse, vaan ryhmät mää-
rätään. Jos ryhmän voi muodostaa itse, 
voivat vahvuudet täydentää toisiaan har-
kitusti ja ryhmässä tapahtuu kehitystä. 
Muutoin jotkut vain roikkuvat mukana, 
ja varsinaisen työn tekijät saavat epäoi-
keudenmukaisen kohtelun arvostelussa. 
Tämäkin stressi heikentää kasvamisen 
rauhaa. 

Muutosvirtaan sisältyy digitalisaa-
tion tavoite, jonka toteuttamisessa kriit-
tinen arviointi on jäänyt sivuun. Digitaali-
sen pedagogiikan ongelmiin sisältyy se, 
että kaikki mitä tietokoneella tehdään, ei 
ole hyödyllistä. Mielipidekirjoituksissa on 
esitetty, että tietokoneen käyttö voi jopa 
heikentää oppimistuloksia (Rauhanlinna, 
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2018) ja johtaa silmäilevään lukutapaan, 
jossa katse ja keskittyminen harhailevat 
pinnallisesti sinne tänne (Tiainen, 2018). 
Ihminen ei opi eivätkä asiat jää mieleen 
tehokkaasti, jos ajatukset harhailevat jat-
kuvasti. Pinnallinen lukutapa lisää kritii-
kittömyyttä ja kykenemättömyyttä tehdä 
päätelmiä. Kuvan, äänen ja liikkeen viri-
kerunsaus digilaitteissa ja erilaiset merk-
kiäänet voivat vaikeuttaa keskittymistä 
ja heikentää oppimistuloksia. Opettajat 
yrittävät helpottaa keskittymistä yksilöl-
lisin keinoin, kuten antamalla kuunnella 
musiikkia tai istua jumppapallolla (Pölkki, 
2018). 

Kriittistä arviointia kehityspsykologi-
sin perustein tarvittaisiin myös itsearvioin-
tien käytöstä. Perusopetuslaissa (1999, 
§ 22) sanotaan seuraavasti: ”Oppilaan 
arvioinnilla pyritään ohjaamaan ja kannus-
tamaan opiskelua sekä kehittämään oppi-
laan edellytyksiä itsearviointiin.” Omien 
persoonallisen ominaisuuksien arviointia 
on ryhdytty vaatimaan vaiheessa, jossa 
lapset eivät ole kypsiä katsomaan itse-
ään muiden perspektiivistä. Se voi olla 
kivulias tehtävä meille aikuisillekin. Se voi 
häiritä lapsen minäkuvan muodostumista.

KEHITYSPSYKOLOGISTEN 
NÄKÖKOHTIEN HUOMIOONOTTO

Kriittinen kysymys 1: Onko olemassa 
hyvät kehityspsykologiset perustelut sille, 
että 13-vuotiaana on siirtymä alakoulus-
ta toimintarakenteeltaan erilaiseen yläkou-
luun, ja odotukselle, että lukiota aloitettaes-
sa on tehtävä ammatinvalintaan suuntaavia 
päätöksiä? 

Vastaukseni kysymykseen on kiel-
teinen. Yläkouluun siirtyminen osuu 

varhaisnuoruuden alkuun, jolloin tapah-
tuu monia kehityspsykologisia proses-
seja, joissa oppilaat tarvitsisivat opet-
tajan ymmärtävää tukea. Yläkoulun 
kurssimuotoisuus vaihtuvine opettajineen 
ei kuitenkaan tue tätä. Eikä sitä ehkä tue 
aineenopettajien koulutuskaan. Kouluter-
veyskyselyn 2019 mukaan yläkoululaisista 
liki puolet (40 %) ei pidä koulusta, alakou-
lulaisista 22 prosenttia. Koulutusmyöntei-
syyttä ei tue opetusvelvollisuuden piden-
täminen, ellei oppilaiden tarpeisiin pystytä 
vastaamaan nykyistä paremmin.

Lukion osalta mielenterveyden asi-
antuntijat (Hermanson, Sajaniemi & 
 Kaltiala-Heino, 2018) ovat kirjoittaneet 
terävästi, kun he ovat kritisoineet sitä, 
että keskenkasvuisten nuorten pitäisi jo 
lukion alussa ainevalintoja tehdessään tie-
tää, mihin jatko-opintoihin he haluavat. Kil-
pailu on siirtynyt varhaisemmalle kehi-
tystasolle, ja stressi lukio-opinnoista on 
kasvanut. Kirjoittajat toteavat, että nuoret 
uupuvat kesken matkan ja se näkyy terve-
ydenhuollossa jatkuvasti lisääntyvänä nuor-
ten mielenterveyspalvelujen tarpeena. He 
pitävät Suomessa tehtyä uudistusta nurin-
kurisena, sillä aivojen kehitys jatkuu pitkälle 
kolmatta vuosikymmentä. Myös psykologi-
nen aikuistuminen kestää nykymaailmassa 
yhä kauemmin. Suomalainen uudistus, 
jossa lukio kytketään tiukemmin yliopis-
toihin sekä vedättämällä yliopistokursseja 
lukioihin että tekemällä pääosan yliopis-
tovalinnoista ylioppilaskirjoitusten perus-
teella, lisää sukupuolten eroja ja väestön 
sosiaalista polarisoitumista. 

Uupumus ja ahdistuneisuus eivät 
pääty lukioon, vaan mielenterveysongel-
mat vaivaavat opiskelijoita yliopistoissa-
kin aika- ja suorituspaineiden takia. Vaa-
tiva opiskelu, johon lukiossa on harjoitettu, 
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uuvuttaa. Ehkä opiskelualakaan ei vas-
taa odotuksia, mutta toiselle alalle vaihta-
minen on vaikeaa. Näköalattomuus siinä, 
saako valmistumisen jälkeen työpaikkaa, 
voi myös huolestuttaa monia. 

Kehityspsykologisesti uran valinta 
kuuluu vasta seuraavaan vaiheeseen, myö-
hempään nuoruuteen (18–22 v). Uran 
valinta vaatii oman identiteetin kehitystä, 
mikä on yksi myöhemmän nuoruuden kehi-
tystehtävistä. Identiteetin rakentuminen 
sisältää itsetuntemuksen lisääntymistä 
ja suhteen luomista tärkeisiin ympäristön 
kohteisiin, kuten uskontoon, politiikkaan ja 
työhön. Yleissivistävä lukio, jossa on moni-
puoliset mahdollisuudet osallistua keskus-
teluun ja saada tietoa ja kokemuksia kult-
tuurin eri puolista, luo perustaa identiteetin 
kehitykselle.

Tämä otetaan huomioon niissä yli-
opistoissa lähinnä ulkomailla, joissa opis-
kelijat otetaan yliopistoon opiskelemaan 
laajemmalla pohjalla yleisen lahjakkuus-
tason ja kiinnostuksen perusteella. Oman 
alan valinta tapahtuu saatujen kokemusten 
perusteella. Opiskelija voi innostua uudesta 
alasta saamansa tiedon tai sitä opettavan 
professorin ansiosta. Kandidaatin tutkin-
non jälkeen voi vaihtaa alaa. Esimerkiksi 
psykologiaa opiskellut voi hakeutua opis-
kelemaan oikeustieteitä tai päinvastoin. 
Mahdollisuus oman toiminnan ohjaukseen 
selkeyttää tavoitteen asettelua ja vahvistaa 
opiskelun motivaatiota. 

Kriittinen kysymys 2. Onko olemassa 
hyviä kehityspsykologisia perusteita edel-
lyttää itseohjautuvuutta ammatillista koulu-
tusta aloitettaessa ja peruskoulussa?  

Vastaukseni kysymykseen on kiel-
teinen. Ammatillisen koulutuksen muutos 
edellyttää varhaisnuorelta aikaisempaan 

ammattikoulutukseen verrattuna enemmän 
itseohjautuvuutta ja häivyttää eron varhais-
nuoren ja aikuisen väliltä. Kuitenkin etuai-
vojen toiminnasta riippuva toiminnanohjaus 
kehittyy hitaasti ja saavuttaa huipun vasta 
23–24 vuoden iässä, kuten aivotutkimus 
osoittaa (Crone, 2017). Toiminnanohjaus 
sisältää suunnittelun, impulssien kontrollin, 
tunteiden ja käyttäytymisen säätelyn ja luo-
van ongelmanratkaisun. Itsesäätelyn har-
joittelu, jolla on erittäin suuri merkitys koko 
ihmisen elämänkaaren kannalta ( Pulkkinen, 
2017), on aloitettava jo varhaislapsuu-
dessa, mutta se on tehtävä taiten ikäkau-
den mukaisesti. Itseohjautuvuuden kehitys 
vaatii sekä aikaa että etuaivojen ohjaustoi-
mintojen kypsymistä. Ohjaus tukea tarvi-
taan vielä korkeakouluopiskelussakin.

Itseohjautuvuuden odotus peruskou-
lulaiselta saattaa jättää hänet opiskele-
maan yksin, mikä ei vastaa opetussuunni-
telman laaja-alaisen osaamisen tavoitetta. 
Opettajan tulee vastata opetuksesta ja tur-
vallisesta oppimisympäristöstä ja antaa 
lapsille kasvamisen rauhaa. Opettajan teh-
tävänä on ohjata oppilasta lähteiden käyt-
töön ja tiedon kriittiseen arviointiin selke-
ästi rajatuissa tehtävissä. Näin ymmärrän 
vetoomuksen: Antakaa opettajien opettaa!

Uudistus voi kääntyä oppimista hait-
taavaksi tai jopa estäväksi, jos psyykkinen 
ja sosiaalinen kehitys ei vielä pysty vastaa-
maan opiskelutaitoihin. Erityisesti poikien 
myöhempään jatkuva murrosikä on jätetty 
ottamatta huomioon, kuten asiantuntijat 
kirjoittavat ( Hirvonen & Mäkinen, 2018). He 
toteavat, että ammattiin opiskelussa yhtei-
söllisyys ja yhdessä oppiminen ovat hyvä 
harjoitusalusta työelämässä vaadittaville 
vuorovaikutus- ja yhteistyötaidoille sekä 
oma-aloitteisuudelle. Oppimista edistetään 
parhaiten järjestämällä oppimisympäristö 



65

Lapset tarvitsevat kasvamisen rauhaa

vakaaksi ja hyväksyväksi sekä turvallista 
kasvua ja yksilöllisesti etenevää oppimista 
tukevaksi. Kasvamisen rauhaa voi häiritä 
myös liiallinen rauha, yksin jääminen ja 
epätietoisuus.

Kriittinen kysymys 3. Edistääkö digitali-
saatio oppimista? 

Vastaukseni on, että digitalisaati-
oon liittyy monia summittaisia odotuksia 
ilman riittävää kriittisyyttä. Kaikki mitä tie-
tokoneella tehdään, ei ole hyödyllistä. Esi-
merkiksi silmäilevä lukutapa, jossa katse 
harhailee, ei johda mieleen painamiseen 
eikä edistä päätöksentekokykyä (Tiainen, 
2018). Kouluiässä tapahtuu aivojen kypsy-
mistä, mikä tarkoittaa hermosolujen yhte-
yksien lisääntymistä ja vahvistumista (Huo-
tilainen & Peltonen, 2017). Asioiden ja 
tiedon siirtyminen pitkäaikaiseen muistiin 
vaatii työstämistä ja harjoittelua. Pitkäaikai-
sessa muistissa oleva tieto on kognitiivista 
pääomaa, jota vaatii mm. luovuus, joka on 
asioiden uudenlaista yhdistelyä. Älylaitteet 
ja niiden mahdollisuudet eivät ole uutta 
tai vierasta lapsille, mutta vihkon ja kynän 
kanssa ja yhteen asiaan kerrallaan keskit-
tyminen sen sijaan on, huomauttaa Järvi 
(2018). Kirjojen ja sähköisten välineiden ei 
pitäisi olla toistensa vaihtoehtoja vaan toi-
siaan täydentäviä opiskeltavasta asiasta ja 
tehtävästä riippuen. 

LAPSEN OIKEUKSIEN 
HUOMIOONOTTO

Lapsen etu päätöksenteossa (artikla 3). 
Kriittistä tarkastelua ja julkista keskuste-
lua kaivataan kysymykseen, miten kasvu-
rauhaa häiritsevissä lukion ja ammattikou-
lutuksen muutoksissa on otettu huomioon 

varhaisnuoren etu. Sama koskee tuhansi-
en peruskoulujen lakkauttamista 2000-lu-
vulla ja odotusta lasten selviytymisestä 
vanhempien ollessa töissä (Saarikoski, 
2019). On todennäköistä, että taloudelli-
siin säästöihin perustuvista suunnitelmis-
ta ja laskelmista jätetään pois niin lapsen 
etu kuin muutkin pitkäjänteiset ei-aineelli-
set näkökohdat.

Samaan artiklaan sisältyy suojelu ja 
huolenpito. Jos varhaisnuori stressaan-
tuu ja uupuu, ei korjaavien palvelujen lisää-
minen riitä, vaan on paneuduttava siihen, 
miksi järjestelmä tuottaa näitä ongelmia. 
Valtio sopimuspuolena on niistä vastuussa. 
Samoin se on vastuussa oppilaiden kiu-
saamisongelmista, joilla on pitkäaikaisia 
vaikutuksia mielenterveyteen. On selvitet-
tävä, kuka laiminlyö lapsen suojelemisen.

Lapsen oikeus tulla kuulluksi (artikla 
12). Kriittistä tarkastelua kaivataan myös 
kysymykseen, millä keinoin varhaisnuor-
ten mielipiteitä on kuultu lukiota, ammatil-
lista koulutusta ja peruskoulua koskevien 
suunnitelmien teossa ja millaisin palautus-
järjestelmin he voivat kertoa kokemuksis-
taan. Artikla edellyttää, että lasten mie-
lipiteet otetaan huomioon. Näkyykö se 
jossakin?

Lapsen oikeus lepoon ja kulttuuritoi-
mintoihin (artikla 31). Varhaisnuorten 
uupuminen ja stressaantuminen viestivät 
tämän oikeuden sivuuttamisesta. Koulu-
päivän rakenneuudistus, joka tarjoaa op-
pimisen ohella tasa-arvoiset mahdollisuu-
det laadukkaaseen harrastustoimintaan 
( Pulkkinen, 2015; Saarikko & Puumala, 
2016), ei toistaiseksi ole johtanut lain-
säädännön uudistamiseen onnistuneis-
ta kokeiluista huolimatta. Harrastusten 
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tukemiseen olisi kiinnitettävä huomiota 
sekä peruskoulussa että toisen asteen 
koulutuksessa. Liikunta- ja muut kulttuuri-
harrastukset tukevat hyvinvointia ja taiteel-
la on suuri merkitys myös yhteiskunnan 
kannalta (Anttila, 2018). 

Oppilaan oikeuksien toteutuminen 
oppilaitoksissa on Suomessa vain vähän 
esillä, kuten Hakalehto (2018) huomaut-
taa. Oikeudet kietoutuvat kehityksellisiin 
näkökohtiin. Laiminlyönnit kostautuvat 
sopeutumattomuudessa ja mielenterveys-
ongelmissa.

LOPPUHUOMAUTUS

Aikaamme kuvaa taloudellisiin näkökohtiin 
perustuva hyötyajattelu. Kehitystä kiirehdi-
tään kaikissa vaiheissa. Varhaislapsuuteen 
vedetään koulujen tavoitteita ja toiminta-
tapoja. Yläkouluun vedetään lukion kurs-
seja ja lukioon yliopistojen kursseja. Myös 
harrastamisesta on tullut vaativaa suoriu-
tumista, johon painostavat niin valmenta-
jat kuin vanhemmatkin. Liikuntasosiolo-
gian professori Hannu Itkonen (2019) on 
ilmaissut huolensa huippu-urheilun toimin-
takäytäntöjen valumisesta yhä nuorempien 
urheiluun. Pahimmillaan lapsi nähdään sijoi-
tuksena tai resurssina, josta on jalostettava 
huippu-urheilija. Menestykseen ja tuloksiin 
pyritään silloin, kun niiden aika ei vielä ole.

Lapsinäkökulman asettaminen etu-
alalle merkitsisi sitä, että pohdittaisiin kou-
lutuksen sisältöjä tiedonvälityksen ohella 
myös siltä kannalta, miten koulu voisi 
edistää varhaisnuorten kasvamista aikui-
suuteen monimutkaisessa yhteiskunnas-
samme. Esimerkiksi digitalisaation osana 
voitaisiin opettaa konekirjoitustaitoa ja 
yhteiskunnan edellyttämiä kansalaistaitoja, 

kuten verolomakkeiden täyttämistä, pank-
kiasioiden hoitamista ja työpaikka- ja opin-
totukihakemusten tekoa sekä niitä koske-
via säädöksiä. Terveystieto voisi tarjota 
ehkäisyvalistuksen ohella perhekasva-
tusta, johon kuuluisi perheen perustami-
seen, lasten saamiseen, hoivaan ja kas-
vatukseen sekä perheen talouden hoitoon 
liittyviä asioita.

Varhaisnuoruus pitäisi nähdä ajankoh-
tana, jolloin nuori asteittain kasvaa yhtei-
sönsä jäsenyyteen. Häntä ei pitäisi nähdä 
vain yhteiskunnan tulevana tuotannon teki-
jänä. Nykylasten elinajanodote on noin 80 
vuotta. Heillä on 50 vuotta aikaa työelä-
mässä, ammateissa, joita emme voi nykyi-
sin edes kuvitella. Kehityksen kiirehtimisen 
asemesta olisi tuettava monipuolisesti fyy-
sistä, sosiaalista, emotionaalista, esteet-
tistä, kognitiivista, eettistä ja henkistä 
kehitystä ja hyvinvointia siihen tapaan kuin 
Keski-Suomen lapsiohjelmassa ( Pulkkinen 
& Fadjukoff, 2018) on hahmoteltu, ja 
annettava kasvamisen rauhaa. 
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