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Puheenvuorojen koonti: keskeisimmät esille nostetut ongelmat ja ehdotetut kehittämiskohteet ongelmien vähentämiseksi 

Anna Rönkä 

 

 
ESILLE NOSTETUT ONGELMAT 

 
EHDOTETUT KEHITTÄMISKOHDAT NIIDEN VÄHENTÄMISEKSI   
 

Lea Pulkkinen  

 
Suorituskeskeisyys (lukiolaisten uupumus, eriarvoistuminen) 
Koulutusta koskevien muutosten nopeus 
Nuorilta vaaditaan liikaa sopeutumista 
Talousajattelu on hiipinyt kouluun 
 
 

 
Lapsilähtöinen OPS ja koulupolku, lapsikäsityksen ymmärtäminen 
Lasten oikeuksien noudattaminen uudistuksissa 
Lapsivaikutusten arvioiminen 
Lasten kuuleminen esim. uudistuksissa 
Itseohjautuvuuden asteittainen lisääminen 

Nuorten Suomi: Viivi-Maria ja Oona  

 
Nuoret ovat ristiriitaisten odotusten ja vaatimusten keskellä- toisaalta 
vähätellään, toisaalta vaaditaan liikaa, nuoruuteen kuuluvaa hölmöilyä ei 
ymmärretä 
Ei oteta vakavasti 
Näennäisosallistumista tarjotaan- kysytään, mutta sillä ei ole merkitystä 
Sukupolvien välillä kuilu- aikuiset jäkättävät, kun eivät ymmärrä 
Valintojen viidakossa liian aikaisin 
 

 
Kysytään aidosti, tarjotaan aidosti vaikutusmahdollisuuksia 
Ymmärretään nuoria ja kehitykseen kuuluvia asioita 
Ei vaadita liikaa liian aikaisin 

Virve Kekkonen  

Nuoruuteen kuuluvaa kipuilua (esim. mielihyvähakuisuus, hölmöily, 
päätöskompetenssi lisääntyy asteittain) voi olla vaikea erottaa 
mielenterveyden häiriöistä 

Sopivassa suhteessa tukea ja valvontaa 
Nuoren kokonaisvaltainen tukeminen, ajan kanssa 



 

 

Ongelmien pitkittyminen 
Osalla (esim. sijaishuollon piirissä olevat lapset) hoito rempallaan 
Ongelmat tunnistetaan melko hyvin, mutta ei osata puuttua, nuorten 
tilanteet tuntuvat kaaokselta, johon on vaikea saada jäsennystä 
 
 

Ongelman jäsentäminen: mitkä ovat hoidon stepit, keitä tarvitaan mukaan, 
ja sitten toimimaan 
Nuorelle lohtua, toivoa ja ymmärrystä- näistä selvitään kyllä, tukea myös 
vanhemmalle 

Tuomo Virtanen  

Osa nuorista heikosti kouluun kiinnittyneitä – se voi näkyä eri tavoin 
toiminnallisella tasolla, tunnetasolla ja/tai kognitiivisella tasolla, voi olla 
myös kouluun ylikiinnittymistä, joka voi näkyä koulu-uupumisena 
Kouluun kiinnittymättömyys ilmenee sekä oppilaan, luokkayhteisön, koulun 
ja asuinalueen tasoilla 
Kouluun kiinnittyminen ja kiinnittymättömyys on kumuloituva prosessi 
Koulua käymättömyys äärimuoto kouluun kiinnittymättömyydestä ja se on 
lisääntyvä ongelma 
 

Kouluun kiinnittymiseen voi vaikuttaa monin tavoin, mm hyvällä 
luokkahuonevuorovaikutuksella ja hyvillä opettaja-oppilaissuhteilla sekä 
toverisuhteilla ja harrastustoiminnalla. Jokaisella pitäisi olla oma juttunsa. 
Murrosikäisen hyvä kohtaaminen 
Kouluun kiinnittyminen koulumenestyksen sijaan tavoitteeksi: tekemisen 
kautta tulee myös menestystä 
Tarvitaan tutkimustietoa koulua käymättömyydestä ja kehittämistoimintaa 
siihen puuttumiseksi 
Tutkimustiedon kokoaminen 
 

Silja Martikainen  

Varhaisnuoruusikä tärkeä ikävaihe aivojen kehityksen kannalta – 
herkkyyskausi. Erityisesti tietyt aivojen osat kehittyvät voimakkaasti. 
Ominaista varhaisnuoruudelle se, että itsesäätelytaidot ovat vasta 
kehittymisvaiheessa (kehittyvät aina n 24-26 –vuotiaaksi tutkimusten 
mukaan). Elämyshakuisuus on huipussaan. Tämän vuoksi nuori ei vielä 
välttämättä kykene tekemään tärkeitä päätöksiä ja vastustamaan 
yllykkeitä. 
Empatiakyky on myös kehittymisvaiheessa 
Aivojen kehitykseen voidaan vaikuttaa 

Empatiakykyä voidaan kehittää seuraavilla tavoilla: keskustelu, musiikki, 
yhdessä pelaaminen, esteettiset kokemukset 
Seuraavat tekijät voivat olla haitallisia empatian kehittymisen kannalta: 
stressi, kilpailu, erilaisuuden kokemus 


