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MITÄ 
YKSINÄISYYS 

ON?

Subjektiivinen kokemus tilanteesta, jossa olemassa olevat 

sosiaaliset suhteet koetaan riittämättöminä tai 

epätyydyttävinä

Kuvastaa kuilua yksilön omien toiveiden ja odotusten sekä 

koetun todellisuuden välillä (Perlman & Peplau 1998)

Voidaan jaotella esimerkiksi emotionaaliseksi ja sosiaaliseksi 

yksinäisyydeksi (Weiss 1973)

Voi olla tilapäistä, (elämän)tilanteista, kroonista, syklistä tai 

tulevaisuuteen kohdistuvaa (esim. Young 1982; Kangasniemi 

2005; Tiilikainen 2016)

Rakentuu vahvasti vertailun ympärille: nykyhetken kokemukset 

peilautuvat niin menneeseen kuin tulevaankin 

elämäntilanteeseen ja toisaalta muihin ihmisiin ja heidän 

elämäntilanteisiinsa (ks. Jylhä & Saarenheimo 2010)
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KUINKA 
YLEISTÄ 

YKSINÄISYYS 
ON?

Uusimpien väestökyselyjen mukaan 8,5 prosenttia suomalaisista 

kokee yksinäisyyttä usein tai jatkuvasti

→ 55–74-vuotiasta 5,7% ja 75 vuotta täyttäneistä 9 prosenttia 

(Parikka ym. 2018)

Kansainvälisissä vertailuissa Suomi erottuu muiden pohjoismaiden 

tavoin maana, jossa yksinäisyyttä koetaan selvästi muita maita 

vähemmän 

Yksinäisyyttä koetaan erityisesti itäisessä Euroopassa, entisen 

Neuvostoliiton maissa (esim. Hansen & Slagsvold 2016; Dykstra

2009)

Yksinäisyys on yleisempää perhekeskeisissä kulttuureissa (Jylhä 

& Jokela 1990; Lykes & Kemmelmeier 2014) ja heikon 

hyvinvointivaltion maissa (esim. Nyqvist, Nygård & Scharf 2019) 

Niin kansallisissa kuin kansainvälisissä tutkimuksissa yksinäisyyden 

ei ole havaittu lisääntyneen, vaan se on joko vähentynyt tai 

pysynyt ennallaan
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MIKSI 
YKSINÄISYYTTÄ 

KOETAAN?

Puolison kuolema, avioero tai muun läheisen ihmissuhteen 

menettäminen

Läheisen ihmissuhteen, kuten ystävän tai kumppanin kaipuu 

Erilaisiin sosiaalisiin rooleihin liittyvät menetykset (esim. työelämästä 

irtautuminen) tai toteutumattomat odotukset (esim. lapsettomuus ja 

lapsenlapsettomuus)

Erilaiset, erityisesti perhesuhteissa koetut ristiriidat ja konfliktit (ks. 

myös de Jong-Gierveld, Thilburg & Dykstra 2016)

Vaikeat lapsuudenolosuhteet (esim. köyhyys, vanhempien 

päihteidenkäyttö) ja traumaattiset kokemukset, kuten vanhemman 

menetys, hyväksikäyttö ja väkivalta eri muodoissaan (ks. myös 

Kamiya et al. 2014; Kamiya, Timonen & Kenny 2016)

Riittämättömyyden ja yksinjäämisen kokemukset omaishoitosuhteessa 

(esim. Proot ym. 2003; Sahin & Tan 2012)
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MIKSI 
YKSINÄISYYTTÄ 

KOETAAN?

Fyysisen toimintakyvyn rajoitteet esimerkiksi sairastumisen 

myötä (Tiilikainen & Seppänen 2018)

Elinympäristön rajoitteet, kuten asuintalon hissittömyys ja heikot 

kulkuyhteydet 

Aineellisten resurssien puute, pienituloisuus ja (hoiva)köyhyys

Vanhojen ihmisten (ja erilaisten vähemmistöjen) 

yhteiskunnallinen asema ja siihen liittyvät syrjivät puhe- ja 

toimintatavat (Shiovitz-Ezra, Shemesh & McDonnell 2018)

Hoitosuhteessa koettu ulkopuolisuus ja kohtaamattomuus (ks. 

Karhe 2017)
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KITEYTYKSIÄ

Yksinäisyys monikasvoinen ja monimerkityksellinen kokemus, 

jonka taustalla on erilaisia niin yksilön elämänhistoriallisia kuin 

yhteiskunnallisia tekijöitä

Yksinäisyys on myös luonnollinen osa ihmisen elämänkulkua, 

siihen liittyviä muutoksia ja menetyksiä → harvalle pysyvä, 

jatkuvasti läsnä oleva kokemus

Yksinäisyyden sijaan tulisi rohkeammin puhua siitä miten 

ihmisiä kohdellaan ja millaisia ovat osallisuuden ehdot:

→ Kenellä meistä on aidosti mahdollisuus erilaisiin 

hyvinvoinnin lähteisiin ja elämään merkityksellisyyttä tuoviin 

vuorovaikutussuhteisiin ja vaikuttaa oman elämänsä kulkuun?
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MYYTTI: 
YKSINÄISYYS 

ON 
SUOMALAISTEN 

KANSANTAUTI

Vahvistettu

Kumottu 

Mahdollinen
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