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Kasvamme Yhdessä 

LT, el Linnea Karlsson/Nuorisopilotti 

Nuoruusiän kehitys 

 

Nuoruusiän kehitys alkaa murrosiän biologisten muutosten käynnistymisen jälkeen. Kehityskulku 

on hyvin yksilöllinen, eikä ole olemassa ”ainoaa oikeaa nuoruusikää”. Kaikilla ei esiinny 

voimakasta, ulospäin näkyvää kuohuntavaihetta ja toisilla taas sitä on runsaasti. Yksilöllistä on 

myös se, millaista suhtautumista kukin nuori eniten tarvitsee: siinä missä yhtä pitää suojella 

vaaratilanteilta, pitää toista kannustaa rohkeammin kokeilemaan omia rajojaan.   

 

Nuoruusiän aikatauluissakin on suurta yksilöllistä vaihtelua. Murrosikä alkaa tytöillä keskimäärin 1-

2 v aikaisemmin kuin pojilla. Psyykkisen kehityksen kannalta ongelmakohtia voivat olla 

ikätovereihin nähden selvästi myöhäisempi tai aikaisempi murrosikä, jolloin nuori herkästi kokee 

erottuvansa muista ja olevansa erilainen. Tyypillisesti tytöille on vaikeampaa, jos he kehittyvät 

ikätovereita aikaisemmin ja tytöt myös kokevat murrosiän fyysiset muutokset ristiriitaisemmin kuin 

pojat. Pojille taas on yleensä vaikeampaa, jos he kehittyvät selvästi ikätovereita myöhemmin ja he 

suhtautuvat murrosiän fyysisiin muutoksiin tyttöjä positiivisemmin. Läntisissä teollisuusmaissa 

murrosiän alkamisikä on laskenut merkittävästi viimeisten vuosikymmenien aikana, mikä on liitetty 

mm. yleiseen elintason ja ravitsemustason paranemiseen. Murrosiän fyysisten muutosten 

käynnistyminen hyvin aikaisin on ongelmallista ja altistaa esim. masennusoireille, mikäli 

psykososiaalisen ja fyysisen kehitysvaiheen välillä on voimakas ristiriita.   

 

Nuoruusiän kulkuun vaikuttavat monet tekijät ja eri tekijöiden osuus vaihtelee yksilöstä toiseen. 

Taustalla on biologisia tekijöitä (mm. perimä, joka säätelee esim. murrosiän alkamisikää ja 

stressiherkkyyttä) sekä ympäristöön ja nuoreen itseensä liittyviä tekijöitä (esim. aikuisten ja 

ikätovereiden tarjoama sosiaalinen tuki, elämäntapahtumat). Lapsuuden ajan elinympäristö ja 

elämäntapahtumat muokkaavat omalta osaltaan nuorta ja nuoruusikään siirtymistä tulisikin 

erityisesti tukea sellaisten lasten kohdalla, joilla on muuta psykososiaalisen tuen tarvetta jo ennen 

nuoruusikää.   

 

Aivojen kehitys jatkuu voimakkaana vielä läpi nuoruusiän. Erityisesti ns. korkeammat aivotoiminnot 

eli impulssikontrolliin ja tunteiden tunnistamiseen ja säätelyyn sekä vaativampaan oman toiminnan 

ohjaukseen osallistuvat aivoalueet jatkavat rakenteellista ja toiminnallista kehitystä aikuisikään asti. 

Tämä merkitsee mm. sitä, että varhaisnuorten tunnetilat näkyvät usein välittömästi 

käyttäytymisessä, kun taas varttuneemmalta nuorelta voi jo odottaa oman toiminnan pohdintaa ja 

säätelyä sekä ulospäin näkyvien tunnekuohujen tasaantumista. Lisäksi nuorten aivot ovat selvästi 
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aikuisten aivoja herkempiä erilaisten ulkoisten tekijöiden (esim. päihteet) haitallisille vaikutuksille, 

koska kehitys on vielä kesken sekä aivorakenteiden että eri aivojen osien toiminnallisten 

yhteyksien osalta.  

.  

Nuoruusikä jaetaan kehitysvaiheisiin, mutta on hyvä muistaa, että tässä esitetyt ikärajat ovat vain 

viitteellisiä: esipuberteetti (10-11 v), varhaisnuoruusikä (12-14 v), varsinainen nuoruusikä (15-17 v), 

nuori aikuisikä (18-21 v).  

 

Kussakin kehitysvaiheessa on omat tyypilliset piirteensä. Esipuberteetti-ikäinen on selvästi vielä 

lapsi, vaikka viitteitä murrosiän fyysiset ja psykososiaaliset muutokset voi olla nähtävissä. 

Kehitykselle on eduksi, mikäli lapsen ei tarvitse kiirehtiä ja voi rauhassa olla lapsi. 

 

Varhaisnuoruusikää leimaavat tyypillisemmin ulospäin näkyvä tunteiden ja käyttäytymisen 

kuohunta, nopeat ja voimakkaat fyysiset muutokset, musta-valkoinen ja itsekeskeinen ajattelu ja 

vanhempien kritisointi. Usein ailahtelu omillaan pärjäävän ja tarkasti reviirinsä rajaavan nuoren ja 

syliin käpertyvän ja hoivaa hakevan pienen lapsen toiminnan välillä on suurta. Varhaisnuoren 

itsetunto voi vaihdella voimakkaasti tilanteesta ja hetkestä toiseen. Kavereiden merkitys on hyvin 

suuri – sekä hyvässä että pahassa: ikätoverit ovat keskeinen ja aivan oleellinen kehityksen 

edellytys, mutta nuori on myös altis mahdollisesti ei-toivotun kaveripiirin vaikutuksille. Yksinäisyys 

ja esim. kiusatuksi tuleminen voivat olla hyvin vaikeita kokemuksia tässä ikävaiheessa. Toisaalta 

taas kaveripiirin voimakas vaikutus on syytä muistaa, mikäli on huolta siitä, missä ja kenen kanssa 

nuori viettää vapaa-aikaansa. Jos ja kun varhaisnuoren kanssa tulee riitatilanteita tai 

erimielisyyksiä enemmän kuin aikaisemmin, on hyvä muistaa, että vihaisenakaan ei pidä uhata 

hylkäämisellä tms. nuoren persoonallisuutta tai perusturvallisuutta uhkaavalla toiminnalla. Nuori 

tarvitsee hyvin paljon hyväksyntää ja kannustamista sekä kehuja silloin, kun on aihetta kehua. 

Halaaminen tms. hellyydenosoitus silloin, kun nuori ottaa sellaista vastaan on myös paikallaan. 

Vaikka käyttäytyminen olisi raivostuttavaa ja siihen joutuisi puuttumaan, nuoren persoonallisuuden 

hyväksyminen ja hänestä välittäminen pitäisi silti muistaa näyttää. Varhaisnuoruusiässä 

vanhemman tärkeitä tehtäviä ovat nuoren kuunteleminen, suojeleminen ja kannustaminen sekä 

ristiriitojen sietäminen. Kyseessä on ikään kuin uusi uhmaikä, jossa nuori viestittää, että ”mä 

haluun ja mä osaan itte”, mutta tarvitsee vielä paljon turvaa ja apua aikuisilta.  

 

Varsinaisen nuoruusiän kuluessa tunne-elämä ja käytös usein alkavat jo tasaantua. Nuori aikuisikä 

on aikuisen identiteetin rakentamisen ja itsenäistymisen aikaa. Aivojen kehityksen eteneminen 

mahdollistaa aiempaa paremmin abstraktin ajattelun ja omien ajatusten ja tunteiden pohdiskelun 

rauhassa ilman suurempia ulkoisia merkkejä. Tämä asettaa myös haasteita vanhemman ja nuoren 

väliselle suhteelle, koska päällepäin ei voi aina tietää, miten nuori voi ja mitä hänelle kuuluu. Ainoa 
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keino selvittää nuoren ajatuksia on siis kysyä suoraan ja keskustella asioista. Toisaalta kaikkea ei 

kuulu vanhemmille enää kertoakaan, vaan ystävät ovat tärkeitä luotettuja, joiden kanssa 

henkilökohtaisia asioita käydään läpi. Tyttöjen ja poikien toimintatavat eroavat sekä suhteissa 

ikätovereihin ja aikuisiin, mutta normaalitilanteessa kaikkien pitäisi tulla aikuisten kanssa 

pääsääntöisesti toimeen, kaikilla pitäisi olla edes yksi aikuinen johon voi turvautua, mikäli kohtaa 

suuria vaikeuksia ja kaikilla pitäisi olla edes yksi suunnilleen samanikäinen ystävä, johon voi 

luottaa. Varsinaiseen nuoruusikään kuuluu myös seksuaalisen identiteettikehityksen eteneminen ja 

osalla nuorista on seurustelusuhteita. Yksilölliseen kehitysvaiheeseen nähden liian aikaiset 

seurustelusuhteet ja erityisesti liian varhain aloitetut seksisuhteet voivat vaurioittaa nuoren 

identiteettiä ja kehitystä  

 

Joskus nuoruusiän kuluessa tulee tilanteita, että on syytä huolestua nuoren terveydestä tai 

elintavoista. Apua kannattaa pyytää mieluummin liian herkästi kuin odottaa liian pitkään, sillä mitä 

pienempiä huolenaiheet ovat sitä helpommin ne yleensä selviävät. Nuoren tilanteeseen tulee 

reagoida, mm., mikäli nuori ei huolehdi omasta terveydestään tai turvallisuudestaan ikätasoisesti, 

suhteet aikuisiin ja/tai ikätovereihin ovat tavalla tai toisella huonoja (riitaisuus, vetäytyminen) tai 

niitä ei ole, koulusuoriutuminen heikkenee tai nuorella on selittämättömiä koulupoissaoloja. Usein 

koulussa ja kotona tehdään havaintoja hieman eri asioista ja nuori itse on joskus huolissaan aivan 

eri asioista kuin aikuiset – tällaisessa tilanteessa on tärkeää koota eri tahojen näkemykset ja 

yhdessä suunnitella mahdollisia jatkotoimenpiteitä. Yhteyttä voi ensi vaiheessa ottaa esim. koulun 

terveydenhoitajaan, joka osaa auttaa tilanteen arvioimisessa sekä muiden mahdollisten tukitoimien 

järjestämisessä sekä koulussa että koulun ulkopuolella.  

 

 

 

 


