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Abstract  
Loneliness, our new national disease, has been defined as emotional state, where a 
human being experiences simultaneous feeling of being separated from others and the 
need to be with others. Loneliness is frustrating and unpleasant. The uncomfortable 
feeling attached to it is severe pain, which hinders the person from living normal life. 
Long lasting loneliness can cause suffering and even kills. Loneliness has been 
recognized as one of the factors causing alienation. The share of alienated 15–29 year 
olds among the original population in Kymenlaakso was the second highest, 5.1 
percent and the corresponding share for the foreigners was 26.1 percent. 
 
The aim for this qualitative study was to collect as rich material as possible from the 
reasons behind the loneliness of the young men in Kymenlaakso, the feelings of lone-
liness, the effects of loneliness in their wellbeing, the significance of the close rela-
tionships to the feeling of loneliness and the means how to ease the feelings of lone-
liness. The research material consists of letters written by 34 voluntary young men. The 
material was analyzed using content analysis.  
 
According to the results of the study, loneliness is a bad, boring and depressing feeling 
but also a good one, when you want to be by yourself. Half of the writers did not feel 
themselves lonely. The reasons behind loneliness were personality features such as 
shyness, introversion and bad self-esteem, physical distance from friends and bullying. 
The young men considered family members and friends as their close relationships. 
Also a girlfriend was mentioned as being important. The young men were able to tell 
about their worries to their friends and family members. Some of the youth described 
that they told about issues they had rather to their friends than parents. As the effects 
of the loneliness on their wellbeing, the youth mentioned sadness, bad feeling and dep-
ression. On the other hand, the effects of loneliness were described as good and cal-
ming, as the youth had a chance to think without disturbance and concentrate on their 
own things better. The means the youth found to ease the feelings of loneliness include 
social activity, support from the loved ones, spending time in their own peace and 
thinking things through on their own. 
 
This study improves the earlier research data regarding the loneliness in young men in 
Kymenlaakso. The results can be used especially in the mental health and wellbeing 
work aimed at young immigrants in the social and health services as in the education 
and youth work. 
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1 JOHDANTO 

Yksinäisyyttä on kuvattu negatiiviseksi psyykkiseksi olotilaksi, jossa ihminen 

kokee ahdistusta puutteellisista ihmissuhteista joko määrällisesti tai laadulli-

sesti (Junttila 2015, 13). Yksinäisyyttä, jota ihminen ei itse valitse, on kuvattu 

ylivoimaiseksi taakaksi, riskiksi syrjäytymiselle, merkittäväksi terveydentilaan 

vaikuttavaksi ja elinikää lyhentäväksi tekijäksi (Heiskanen & Saaristo 2011a, 

11; Moisio & Rämö 2007, 392; Junttila 2015, 9).  

Vastentahtoista erillisyyttä muista on käytetty kautta aikojen yhtenä rangais-

tusmenetelmänä sen sosiaalisen sietämättömän kivun vuoksi. Ihmisen ei tar-

vitse olla paha tai hullu tullakseen suljetuksi esimerkiksi kaveripiiristä tai työ-

yhteisöstä. Ihminen voi myös sulkea itsensä yhteisöstä, johon ei tunne kuulu-

vansa. (Junttila 2015, 9.) 

Nuorten miesten yksinäisyys ja syrjäytyminen ovat puhuttaneet yhteiskuntaa 

viime aikoina, sillä yksinäisyys on nähty suomalaisessa sosiaalipoliittisessa 

kontekstissa yhtenä syrjäytymistä aiheuttavista tekijöistä. Yksinäisyyttä on pi-

detty myös tärkeänä sosiaalisen huono-osaisuuden osoittimena. (Moisio & 

Rämö 2007, 392.) Nuoruusiässä useilla eri elämänalueilla koetun huono-osai-

suuden on todettu voivan johtaa kohonneeseen kuolleisuusriskiin myös myö-

hemmin elämässä (Mustonen, Huurre, Kiviruusu, Berg, Aro & Marttunen 2013, 

71). 

Erityisesti nuoruusiässä olevat pojat, joiden elämänkaaressa tapahtuu kään-

nekohta aikuisuuteen ja oman talouden perustamiseen, ovat tutkimusten mu-

kaan alttiina pahoinvoinnille. Poismuutto lapsuuskodista, opiskelujen aloitta-

minen, työelämään siirtyminen ja seurustelu ovat esimerkkejä elämän suurten 

valintojen ja päätösten vaiheista sekä epävakaisuuden ja riskikäyttäytymisen 

ajasta varsinkin, jos nuorilta puuttuvat tukiverkosto ja taloudellisen selviytymi-

sen keinot. (Peura-Kapanen 2013; Mallet 2004, 84.) Nuoruus on ikävaihe, 

jossa itsenäisen asumisen taidot ja valmiudet pääasiassa hankitaan. Nuorten 

itsenäinen asuminen on onnistuessaan pärjäämistä ja toimijuuden vahvistu-

mista. Se voi tuoda mukanaan myös vieraantumisen, irrallisuuden ja yksinäi-

syyden tunteita. (Mallet 2004, 84.) 

Kymenlaakso edustaa aluetta, jossa syrjäytymistä kuvaava syrjässäoloriski on 

Päijät-Hämeen jälkeen maamme toiseksi korkein (Myrskylä 2011, 85). Täällä 
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nuorten aikuisten keskuudessa esiintyvä pahoinvointi ja syrjäytyminen ilmene-

vät muun muassa opiskeluvaikeuksina, päihteiden käyttönä, työttömyytenä, 

onnettomuuksina ja itsemurhina. Kymenlaaksossa miesten elinajanodote on 

noin neljä vuotta lyhyempi kuin Pohjanmaalla tai Ahvenanmaalla asuvilla mie-

hillä (Martelin, Koskinen & Laherma 2005).  

Etelä-Kymenlaakso on aluetta, jonne muutetaan ulkomailta työn, opiskelun, 

perhesiteen, paluumuuton tai pakolaisuuden vuoksi (Kotkan kaupunki 2016). 

Täällä elämään sopeutuminen uudessa ympäristössä voi jättää nuoren hel-

posti ulkopuoliseksi ja syrjäytyväksi. Maahanmuuttajien riski syrjäytyä on 4-6-

kertainen kantaväestöön verrattuna. Syrjäytyneistä nuorista lähes neljännes 

on maahanmuuttajataustaisia. (Hannu-Jama, Johansson, Mertaniemi, Stubb & 

Turunen 2014, 3). 

 Vaikka miesten pahoinvoinnista, päihteistä, työttömyydestä ja itsemurhista on 

puhuttu, on tutkimusta tästä kokonaisuudesta tehty Suomessa vähän. Yhtenä 

syynä mahtaa olla miesten subjektiivisen kokemus- ja tunnemaailman sivuut-

taminen keskusteluissa, sillä ongelmia on vaikea lähestyä. (Roivainen, Heino-

nen & Ylinen 2011, 36.) Varsinkin yksinäisyys on niin henkilökohtainen koke-

mus, ettei sitä haluta aina myöntää edes itselleen saati puhua muille (Heiska-

nen & Saaristo 2011a, 9). 

 Tämä tutkimus sai alkunsa Kymenlaakson ammattikorkeakoulun organisoi-

masta ”Alueellinen eriytyminen ja yhteisölliset menetelmät miesten terveyden 

edistämisessä”-hankkeesta (Innokylä 2014). Tutkimuksen aihe valikoitui sen 

ajankohtaisuuden ja kiinnostavuuden vuoksi, sillä ihmissuhteiden puutteesta 

on tullut tyypillinen nyky-ajan ongelma. Yksinäisyydestä on tullut suomalaisten 

uusi kansantauti, joka ei valikoidu ihmisten asuinpaikan, sukupuolen tai yh-

teiskuntaluokan mukaan (Jokinen 2005, 9). 

 Nuorten miesten terveyden edistämisen tärkeys yhteiskunnassamme ja aito 

työn kautta tullut kiinnostus elämän käännekohdassa oleviin nuoriin miehiin 

olivat tämän tutkimuksen lähtökohdat. Tämän laadullisen tutkimuksen tarkoi-

tuksena oli kuvata kymenlaaksolaisten nuorten miesten yksinäisyyden syitä, 

yksinäisyystuntemuksia, yksinäisyyden merkitystä hyvinvointiin, läheissuhtei-

den merkitystä yksinäisyyden tunteeseen ja keinoja yksinäisyyden tunteen 

helpottamiseksi. Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta nuorten aikuis-

ten miesten yksinäisyydestä ja auttaa kehittämään yksinäisyyttä ennaltaehkäi-
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seviä ja vähentäviä keinoja yhdessä Kymenlaakson ammattikorkeakoulun or-

ganisoiman hankkeen kanssa. Tutkimus on kvalitatiivinen tutkimus, johon 

osallistui 34 Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston miesopiskelijaa. Aineisto eli 

kirjeet kerättiin keväällä 2015 ja analysoitiin sisällönanalyysillä.  

 

2 TUTKIMUKSEN TEOREETTISET LÄHTÖKOHDAT 

Nuoruus hahmotetaan usein sarjana siirtymiä, joista keskeisiä ovat irrottautu-

minen lapsuudenkodista, itsenäisen asumisen aloittaminen, taloudellisen riip-

pumattomuuden saavuttaminen, koulutus- ja työurasta päättäminen sekä per-

heen perustaminen. Nuorten odotetaan luovivan kohti aikuisuutta oikeassa 

järjestyksessä ja yhteiskunnan odotusten mukaisesti. (Pekkarinen & Vehka-

lahti 2012, 18; Juvonen 2015, 24.) Nuoren tie lapsuudesta aikuisuuteen ei ole 

kuitenkaan välttämättä selkeä ja esteetön taival, vaan herkkä, mutkikas, epä-

selvä ja joskus jopa lohduton tapahtumaketju (Määttä 2007a, 9). Nuoruuden 

siirtymiin voi sisältyä ulkopuolisuuden ja syrjäytymisen riski (Junttila 2010, 13). 

Vaikka suurin osa nuorisosta voi hyvin, näyttävät hyvinvointi ja huono-osai-

suus polarisoituvan. Miehillä ongelmien kasaantuminen ja pahoinvointi ovat 

yleisempiä kuin naisilla. Miehillä ongelmat näyttävät kasautuvan naisia aikai-

semmin ja jatkuvan todennäköisemmin elämänvaiheesta toiseen. Jo poikien 

varhaisessa elämänkulussa ilmenee enemmän terveysongelmia tyttöihin ver-

rattuna Enemmistö huonosti koulussa viihtyvistä, koulukiusatuista ja koulutuk-

sen keskeyttäneistä on poikia. Nuoret miehet ovat myös nuoria naisia use-

ammin työttöminä, ja heillä on enemmän pitkäaikaisen toimeentulotuen tar-

vetta. Poikien ja nuorten miesten elämä on monessa suhteessa riskialttiimpaa 

kuin tyttöjen ja nuorten naisten. Esimerkiksi tapaturma- ja väkivaltakuolemat 

ovat nuorten miesten keskuudessa 3–4 kertaa niin yleisiä kuin nuorten naisten 

ryhmässä. Suomalaisnuorten itsemurhakuolleisuus on kansainvälisessä ver-

tailussa korkea. Erityisesti nuorten miesten itsemurhakuolleisuus on lähellä 

kansainvälisen tilaston kärkeä. Neljä viidestä itsemurhasta on miesten teke-

miä. Riskiryhmässä ovat erityisesti heikosti koulutetut ja työelämän ulkopuo-

lelle jääneet miehet. (Stengård, Haarakangas, Upanne, Appelqvist-Schmid-

lechner, Savolainen & Ahonen 2008, 9; Stengård, Appelqvist-Schmidlechner, 

Upanne, Parkkola & Henriksson 2009, 4263; Lahti 2014, 5; Kumpula, Louna-

maa, Paavola, Lunetta & Impinen 2006, 11.)   
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Vuonna 2013 suomalaisten vastasyntyneiden poikalasten keskimääräinen 

elinajanodote oli Pohjoismaiden lyhin eli 77,8 vuotta. Verrattaessa elinajan- 

odotetta Suomen maakuntien kesken se oli lyhin Kainuun maakunnassa 75,3 

vuotta ja pisin Pohjanmaalla 80,1 vuotta. Kymenlaakson poikien elinajanodote 

on maamme toisiksi lyhin eli 76 vuotta. Vuonna 2014 koko maan tasolla vasta- 

syntyneiden poikalasten elinajanodote oli 78,2 vuotta ja tyttölasten vastaavasti 

83,9 vuotta. (Tilastokeskus 2014b; Tilastokeskus 2015.) 

 

2.1 Miesten nuoruusajan yksinäisyys 

 Nuoren elämänvaihe on ihmiselämän aktiivivaihe, jossa nuori tulee aikuiseksi 

ja jossa aikuisuus on vielä nuorta. Tämä elämänvaihe pitää perinteisesti si-

sällään itsenäistymisen omista vanhemmistaan, muuton pois lapsuudenko-

distaan, opintojen saattamisen päätökseen, ammattiin valmistumisen, työ-

markkinoille siirtymisen, parisuhteen vakiinnuttamisen ja lasten hankkimisen. 

Työ ja perhe on nostettu aikuisuuden tyypillisimmiksi tunnusmerkeiksi ja niistä 

on tehty hyvän elämän malleja ja normeja sille, miten ihmisten tulisi elää. (Jo-

kinen 2014, 250–251.)  

Tutkimukset osoittavat, että yksinäisyys on nuoruudessa yleisempää kuin 

muissa elämänvaiheissa. Nuoret ovat kaikista ikäryhmistä yksinäisempiä. 

(Perlman & Landolt 1999, 334; Kangasniemi 2008, 113). Nuorten yksinäisyy-

den kokeminen voi selittyä nuoruuden kehitystehtävien läpikäymisellä (Nurmi, 

Ahonen, Lyytinen, Lyytinen, Pulkkinen & Ruoppila 2014, 142). Nuoruusaikaan 

liittyvät kehityksen aiheuttamat muutokset, fyysiset ja fysiologiset muutokset 

sekä lisääntyneet emotionaaliset, älylliset ja moraaliset kyvyt synnyttävät yksi-

näisyyden tunnetta. Nuoruusiän yksinäisyys on välttämätön välivaihe kohti 

kypsää, aikuista kykyä ihmissuhteisiin. (Kangasniemi 2005, 229, 231; Uusitalo 

2007b, 23.)  

 Alkaessaan itsenäistyä ja irtautuessaan vanhemmistaan nuori ei enää tule 

entiseen tapaan jakaneeksi kokemuksiaan vanhempien kanssa. Voidaan sa-

noa, että nuori sulkeutuu vanhemmilleen ja alkaa avautua enemmän vertaisil-

leen (Uusitalo 2007b, 23–24; Salivalli 2005, 137) eli ikätovereilleen, jotka ovat 

nuoren kanssa suunnilleen samalla tasolla sosiaalisessa, emotionaalisessa tai 

kognitiivisessa kehityksessä. Määrällisen muutoksen lisäksi vertaissuhteet 
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muuttuvat myös laadullisesti eli niiltä aletaan odottaa uudenlaisia asioita: si-

toutumista, lojaalisuutta ja uskoutumista. Vertaisten mahdollisuus vaikuttaa 

nuoreen lisääntyy runsaasti. Vertaisten kanssa omaksuttujen tietojen, taitojen 

ja asenteiden sekä koettujen asioiden on huomattu vaikuttavan paitsi nuorten 

välittömään sopeutumiseen ja hyvinvointiin myös pitkälle heidän tulevaisuu-

teensa. (Salmivalli 2000, 15, 137.) 

 Itsenäistyessään ja irrottautuessaan kodin määräysvallasta nuorelle voi käydä 

niin, ettei ikätovereilta saa vanhempien tarjoamaa turvaa ja huolenpitoa, joten 

kotoa saatu turvallisuuden ja läheisyyden kaipuu voi synnyttää nuoressa yksi-

näisyyden tunteita. Yksinäisyys on yksi nykynuorten kipeimmistä ongelmista. 

(Uusitalo 2007b, 24.)  

 Verrattaessa vuoden 1994 Elinolotutkimusta (ELO) vuoden 2006 Stakesin 

Suomalaisten hyvinvointi ja palvelu -kyselyyn (HYPA) oli huolestuttavaa, että 

18–29-vuotiaiden ikäryhmässä melko usein itsensä yksinäiseksi kokevien 

osuudessa ei ollut juuri muutosta, vaikka Manner-Suomen 18–79-vuotiaasta 

suomen- ja ruotsinkielisestä väestöstä ikäluokan mukaan jatkuvasti tai melko 

usein koettu yksinäisyys oli laskenut kuudesta prosentista neljään vuosien 

1994 ja 2006 välillä. (Moisio & Rämö 2007, 393–395.) 

 Elämäntyytyväisyys ja onnellisuus kuvaavat ihmisen subjektiivista hyvinvointia. 

Subjektiivinen hyvinvointi on yksi hyvän mielenterveyden tärkeistä elemen-

teistä. Elämäntyytyväisyys tarkoittaa subjektiivista kokemusta omasta onnis-

tumisesta elämässään yleensä sekä elämän eri alueilla. (Härkönen 2012, 24.) 

Tutkimuksen mukaan 18–31-vuotiaiden nuorten mielestä tärkeimmät onnelli-

suuden elementit ovat ystävät, rakkaus ja harrastukset (Pessi 2008, 67). 

Vaikka ystävät lisäävät onnellisuutta, ystävien tapaamistiheys laskee tasai-

sesti iän myötä. Nuorisobarometri 2015 mukaan 15–19-vuotiaista lähes kolme 

neljästä tapaa ystäviään päivittäin, 25–29-vuotiaista enää joka kolmas. Erityi-

sen jyrkästi ystävien tapaamistahti laskee noin 20 vuoden iässä, joka selitty-

nee toisen asteen opintojen jälkeisellä koulutukseen ja työelämään liittyvällä 

vaiheella. Vieraskieliset, joista monet ovat maahanmuuttajataustaisia, tapaa-

vat ystäviään hieman muita harvemmin. Mitä vanhempana maahanmuutto oli 

tapahtunut, sitä harvempaa oli ystävien tapaaminen ja sitä vähäisempi oli 

myös ystävien määrä. Tämä selittyy ehkä sillä, että pysyvien ystävyyssuhtei-
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den solmiminen uudessa kotimaassa oli vanhemmalla iällä vaikeampaa.  

(Myllyniemi 2016, 75–76.) 

 Nuoruus on ikävaihe, jolloin itsenäisen asumisen taidot ja valmiudet pääasi-

assa hankitaan. Nuorten itsenäiseen asumiseen sisältyy itsenäisen elämän 

valinnoista ja suunnasta päättämistä, samoin kuin konkreettisista asumiseen 

liittyvistä arjen rutiineista suoriutumista. (Juvonen 2015,100.) Vanhemmista 

irtautuminen, itsenäistyminen, kotoa poismuutto ja tärkeiden päätösten teke-

misestä aiheutuvat paineet voivat kuitenkin aiheuttaa nuorelle usein yksinäi-

syyttä (Kangasniemi 2008, 111). Nuoren itsenäinen asuminen on onnistues-

saan pärjäämistä ja toimijuuden vahvistumista (Juvonen 2015,100).  

 Nuori aikuisuus on myös elämänvaihe, jolloin etsitään omaa identiteettiä ja 

elämäntapaa. Vaikka tämän päivän nuorille aikuisille on tyypillistä elää niin sa-

nottua pitkitettyä nuoruutta, suomalaiset nuoret itsenäistyvät ja muuttavat pois 

lapsuuden kodistaan nuorena verrattuna muihin eurooppalaisiin nuoriin (Ni-

kander 2009, 2). Kuva 1 osoittaa miesten ja naisten lähtöiän lapsuudenkodis-

taan. Vaikka sukupuolten välinen ero ei ole viime vuosina olennaisesti pie-

nentynyt, naiset lähtevät kuitenkin nuorempina kuin miehet. 

  

  Kuva 1. Yksin asuminen sukupuolen ja iän mukaan 1990 ja 2014 (Tilastokeskus 2014)  

 

 Nuorisobarometri 2015 mukaan tyypillisimmät muuttoiät 15–29-vuotiailla nuo-

rilla ovat 18 ja 19 vuotta. Tytöt muuttavat poikia keskimäärin vajaan vuoden 

nuorempina; barometriaineistossa 20 vuotta täyttäneistä tytöistä 8 prosenttia 

ja pojista 14 prosenttia asuu vanhempiensa luona. (Myllyniemi 2016, 22.) 
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Nuorten keskuudessa yhden hengen talous on tavallinen elintapa kotoaan 

maailmalle lähteneelle nuorelle. Yksin asuva nuori ei välttämättä tunne itseään 

yksinäiseksi. Yhdessä eläminen ei ole myöskään mikään turva yksinäisyyttä 

vastaan. (Viertola 2005, 693.) 

 Nuorisobarometri 2015 mukaan nuorten kokemus kotitalouden toimeentulosta 

heikkeni jyrkästi noin 20 ikävuoden paikkeilla. Nuorella iällä muuttaminen oli 

yhteydessä kotitalouden kokemiseen köyhäksi. (Myllyniemi 2016, 22–23.) 

Nuorten kokeman absoluuttisen köyhyyden on kuvattu aiheuttavan suurta 

yksinäisyyttä ja eristäytymistä. Köyhyys on aineellisen puutteen lisäksi eris-

täytymistä, yksinäisyyttä ja osattomuutta, sillä esimerkiksi rahattomuuden seu-

rauksena moni nuori joutuu valikoimaan harrastuksensa hinnan perusteella tai 

luopumaan kokonaan harrastuksestaan. Köyhyyden aiheuttamasta kyvyttö-

myydestä osallistua ystävien kesken tapahtuvaan seuranpitoon tai ystävien 

etsimiseen harrastusten parista voi jättää nuoren ystäväpiirien ulkopuolelle. 

(Heiskanen & Saaristo 2011b, 38–39.) Nuoret ovat kokeneet oleellisena pieni-

tuloisuuden aineellisena seurauksena sen, ettei heillä ole ollut mahdollisuutta 

samaan kulutustasoon kuin varakkaammilla ikätovereillaan. He ilmaisivat 

myös joutuvansa aktiivisesti kontrolloimaan arkista rahankäyttöään. (Mikkonen 

2012, 27.)  

 

2.1.1 Miesten nuoruus 

Nuoruutta on hankala määritellä yksiselitteisesti, koska esimerkiksi nuoruuden 

alkaminen tai loppuminen ei ole selkeärajaista (Furlong 2013, 10). Nuoruus on 

nykyään laajempi käsite kronologisen iän suhteen kuin aiemmin muun mu-

assa siksi, että nuoruus on pidentynyt ja raja nuoruuden ja aikuisuuden välillä 

on hämärtynyt. Kronologisesti samanikäisten nuorten kehitys- ja kypsyysas-

teet vaihtelevat suuresti. (Kangasniemi 2008, 44.)  

 Nuoruusikä on siirtymäaikaa lapsuudesta aikuisuuteen. Sen on katsottu alka-

van puberteetista ja päättyvän vähitellen nuoreen aikuisuuteen Se ajoitetaan 

elämänkaaressa yleisesti ikävuosiin 13–22. Nuoruusikään liittyy keskeisesti 

sosiaalisen identiteetin kehittäminen (Nurmi ym. 2008, 142–143), sekä oman 

itsetunnon muovaaminen (Keltikangas-Järvinen 2010, 33). Tuona aikana ke-

hityskulkua vievät eteenpäin monet muutokset, joista osa liittyy fyysiseen kas-
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vuun, osa ajattelun kehittymiseen ja osa sosiaalisiin tekijöihin, jotka ulottuvat 

lähimpien ihmisten odotuksista aina yhteiskunnan rakenteisiin asti. Nuoruus-

kehitystä kuvaavat voimakkaat kehitystapahtumat keskushermostossa, ruu-

miillinen kasvu ja kehitys, hormonaaliset muutokset sekä tunne-elämän, ajat-

telun, käyttäytymisen ja ihmissuhteiden muutokset. Kaiken tämän kehityksen 

päämääränä on itsenäisyyden saavuttaminen. (Nurmi ym. 2014, 142; Marttu-

nen 2010, 12.)  

Virallisia nuoruuden ikämäärityksiä on useita. Länsimaisten tilastollisten ja 

hallinnollisten säädösten mukaisesti nuoruus määritellään sijoittumaan ikä-

vuosien 15 ja 29 välille. Suomessa nuorisolaki (7/2006) määrittelee nuoriksi 

alle 29-vuotiaat henkilöt. (Juvonen 2015, 25–26.) 

Nuoruutta eli orastavaa aikuisuutta, teini-iän ja aikuisuuden väliin sijoittuvaa 

elämänvaihetta, on pidetty minuuden etsimisen ja monien muutosten aikana. 

Tämä elämänvaihe on määritelty sijoittuvan väljästi myöhäisteini-iästä lähem-

mäs 30 ikävuotta. Orastavan aikuisuuden tunnuspiirteitä ovat identiteetin tut-

kiskelu, erilaisten elämään ja elämänvalintoihin liittyvien mahdollisuuksien 

kartoittaminen ja kokeileminen, elämänvaihetta leimaava epävakaisuus, vah-

vasti itseen keskittynyt orientaatio, tunne-elämän välivaihe, jolloin nuori ei koe 

olevansa enää teini-ikäinen, mutta ei toisaalta vielä aikuinenkaan ja elämän 

kokeminen mahdollisuuksia täynnä olevaksi. Siihen on liitetty paljon tulevai-

suuden toiveita, pelkoja ja odotuksia, sillä nuorena ihmissuhteet muuttuvat, 

niihin liittyviä kokemuksia on vähän ja taidot ovat puutteellisia. (Juvonen 2015, 

27–29; Kangasniemi 2005, 230.)  

Terveyden ja onnellisuuden samanaikainen tavoittelu on jokaisen järjellisen 

ihmisen tavoite (Saari 2009, 42–43). Nuoruus on tässä suhteessa merkittävä 

ikävaihe yksilöiden tulevaisuuden hyvinvoinnin näkökulmasta, sillä nuoruuden 

selvät hyvinvointi- ja terveyserot ennakoivat jyrkkeneviä eroja sukupolven 

varttuessa (Juvonen 2015, 13). Yhteiskunnassamme vallitsevat arvot, yhtei-

sölliset rakenteet ja jokapäiväisen elämän puitteet ovat vaikuttamassa inhimil-

liseen todellisuuteemme ja arkeemme sekä sen kokemiseen (Taimela 2007, 

6). Nuoruus on elämänvaihetta, jossa itsenäistyminen, uusien ihmissuhteiden 

luominen, seurustelu sekä tärkeiden, pitkälle tulevaisuuteen vaikuttavien 

päätösten tekeminen aiheuttavat yksinäisyyden kokemuksia (Kangasniemi 

2008, 153–154.) 
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2.1.2 Yksinäisyyden syyt nuorilla miehillä 

Yksinäisyyden syyt ja sen kesto eroavat persoonasta toiseen, samoin sen ko-

kemisen tavat. Yksinäisyyden kestossa elämänkaaressa on suuria vaihteluita, 

sillä osalle ihmisistä tuntemukset ovat vain ohimeneviä, toiset saattavat kärsiä 

yksinäisyydestään jopa läpi elämänsä. (Taimela 2007, 107.)  

Yksinäisten ihmisten on katsottu ajattelevan hyvin itsekeskeisesti ja etsivän 

yksinäisyytensä syitä usein omasta persoonastaan. Tämä ajattelutapa on hy-

vin luonnollinen ja seurausta yksinäisyydestä, koska yksinäinen ihminen on 

harvoin vuorovaikutuksessa muiden kanssa. (Killeen 1998, 766.) Yksinäisyy-

den syitä voi lähestyä myös attribuutioteorian näkökulmasta eli pohdinnasta, 

johtuuko yksinäisyys itsestä vai muista tai kenties molemmista. Itsestä johtu-

viksi syiksi on aikaisemman tutkimuksen mukaan mainittu muun muassa hei-

kot sosiaaliset taidot, hauras itsetunto ja oma persoona, jotka johtavat vetäy-

tymiseen sosiaalisissa tilanteissa. (Mäkelä 2010, 88.) Ulkoisiksi syiksi on mai-

nittu muiden hyväksymättömyys, ihmissuhteiden epäonnistumiset, muutokset 

elämäntilanteissa ja yksinäisten ihmisten kohtaamispaikkojen puute (Heiska-

nen 2011, 82). Yksinäisyys näyttäytyi Kotilaisen tutkimuksessa vahvasti sosi-

aalisuuteen kietoutuvana ilmiönä. Yliopisto-opiskelijat tulkitsivat johdonmukai-

sesti yksinäisyyden kokemuksiaan suhteessa toisiin ihmisiin. Tämä ei koske-

nut ainoastaan seurassa koettua yksinäisyyttä, vaan jopa yksin ollessa koettu 

yksinäisyys käsitettiin toisen ihmisen läsnäolon puutteen kautta. (Kotilainen 

2015, 88.) 

Kangasniemen tutkimuksen mukaan yksinäisyyteen vaikuttavina tekijöinä voi-

daan mainita kolme erillistä, mutta toistensa kanssa vuorovaikutuksessa ole-

vaa tekijää. Monet yksinäiset ihmiset pystyvät tavallisesti kertomaan ainakin 

yhden välittömän yksinäisyyteen johtaneen tapahtuman (esimerkiksi rakkaus-

suhteen loppuminen). Yksinäisyyden jatkuessa ihmiset etsivät selitystä 

omasta persoonasta (esimerkiksi ujous) tai tilannetekijöistä (esimerkiksi pai-

kat, olosuhteet tai tilanteet, joissa on vaikea solmia uusia ystävyyssuhteita). 

Yksinäisillä on ennakko-oletuksia ja automaattisia oletuksia yksinäisyyteensä 

vaikuttavista tekijöistä. Niistä saattaa olla myös apua etsittäessä poispääsyä 

yksinäisyydestä. (Kangasniemi 2008, 27.) 

Yksinäisyyden on sanottu olevan tekemisissä persoonatekijöiden kanssa. 

Persoonatekijöistä voidaan mainita muun muassa persoonallisuus, sukupuoli, 
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ikä ja sosiaaliset taidot. Persoonatekijät jakautuvat puolestaan persoonapiir-

teisiin, käyttäytymistekijöihin sekä asenne- ja motivaatiotekijöihin (Kangas-

niemi 2008, 75.) Hentilän tutkimuksen mukaan yliopisto-opiskelijoiden kes-

kuudessa yksinäisyyteen liittyviä persoonatekijöitä olivat persoonan sisäiset 

tekijät eli heikko itsetunto, huonommuuden tunne, ujous, jännittäminen, 

asenne- ja motivaatiotekijöinä seurustelukumppanin puute, parisuhteen päät-

tyminen, romanttisen rakkauden ihanne yhteiskunnassa sekä käyttäytymiste-

kijöinä heikot sosiaaliset taidot ja vaikeus tutustua ihmisiin. (Hentilä 2012, 42.) 

Ujous ja arkuus vaihtelevat eri henkilöillä eri tilanteissa. Ujous tai arkuus han-

kaloittaa ja hidastaa toisiin tutustumista, joten nämä ominaisuudet saattavat 

aiheuttaa yksinäisyyttä. Arkuus on jossain määrin peritty ominaisuus, mutta se 

on myös pitkälti kokemuksen muovaama (Nevalainen 2009, 31). Myös heikko 

itsearvostus saattaa olla sekä yksinäisyyden syy että sen seurausta (Kangas-

niemi 2008, 238).  

Kurosen tutkimuksessa korostuivat ryhmä, yhteisö, ihmissuhteet ja kaverit. 

Näistä ulkopuolelle jääminen merkitsi yksinäisyyttä ja hyvinvoinnin kärsimistä. 

Ryhmän ja yhteisön ulkopuolelle jäätiin arkuuden, alemmuuden tunteen, kiu-

saamisen, erilaisuuden ja sairauden vuoksi. (Kuronen 2010, 325.) 

Jokainen on joskus yksinäinen ja se on vahvasti kokemuksellista (Heiskanen 

2011, 78). Yksinäisyyden ja ulkopuolisuuden kokeminen liitetään usein per-

soonan sisäisiin tekijöihin, kuten heikkoon itsetuntoon ja itsearvostukseen 

(Kangasniemi 2008, 176). Hentilän tutkimuksen mukaan yksinäisten korkea-

kouluopiskelijoiden tyyppiin kuuluvilla on ongelmia heikon itsetunnon ja itsear-

vostuksen kanssa. He eivät arvosta itseään ja kokevat huonommuuden tun-

teita. Moni yksinäinen on ujo, jolle sosiaaliset tilanteet eivät ole helppoja. He 

myös jännittävät herkästi erilaisia tilanteita ja ovat ajoittain masentuneita. Yk-

sinäisillä korkeakouluopiskelijoilla esiintyy myös huonommuuden tunteita. 

(Hentilä 2012, 42; Kotilainen 2015, 92.) 

 Erilaisuus on sukua vahvoille asenteille, mutta erilaiseksi voi ajautua myös 

miedoilla asenteilla. Usein erilaisiksi itsensä tuntevalla ihmisellä on voimak-

kaita käsityksiä siitä, miten maailman pitäisi toimia. Ihmiset ovat yleensä 

odottaneet ryhmänsä jäseniltä melko samanlaista käytöstä. Nykyään ei poik-

keavia polteta noitina, sillä syrjintä on hienotunteisempaa. Normeihin pakotta-

minen tapahtuu vanhempien ja toverien vaikutuksesta lempeällä väkivallalla. 



16 
 
Erilaiseksi koettu saa vihjailuja siitä, millainen käytös ei ehkä ole viisasta. Eri-

laisilla ihmisillä saattaa olla muutamia uskollisia ystäviä, jotka arvostavat erilai-

suutta. (Nevalainen 2009, 34–35.) 

 Yksinäisyyden syntyyn kuuluu tekijöitä, jotka lisäävät yksinäisyydelle altistumi-

sen mahdollisuutta tilapäisesti tai pidemmäksi aikaa. Uusien ihmissuhteiden 

solmimisen vaikeus ja vanhojen suhteiden ylläpitäminen ovat esimerkkejä yk-

silön huonoista sosiaalisista taidoista. (Peplau & Perlman 1982, 8; Aaltonen & 

Lukkarinen 1999, 301.) Esimerkiksi arka ihminen voi yrittää puoliväkisin esittää 

jotain muuta mitä on. Myös vahvat ja kärjistyneet asenteet karkottavat muita 

ihmisiä ja ovat johtamassa täten yksinäisyyteen. (Nevalainen 2009, 32.) Jotkut 

yksinäiset nuoret saattavat karkottaa epäsosiaalisella käytöksellään potentiaa-

liset ystävät, mikä johtaa puolestaan hylkäämiseen ja yksinäisyyden tuntee-

seen (Kangasniemi 2008, 238). 

Junttila on tarkastellut väitöskirjassaan yksinäisyyden periytyvyyttä eli siirty-

mistä vanhemmilta heidän lapsilleen. Tutkimuksen mukaan siirtymän on kat-

sottu tapahtuvan suurimmaksi osaksi opittujen ja koettujen sosiaalisten tapo-

jen ja käyttäytymissääntöjen, esimerkiksi kodin sisäisten vuorovaikutussuhtei-

den kautta. Myös perityillä ominaisuuksilla, kuten ujoudella ja alttiudella sosi-

aaliseen ahdistuneisuuteen lienee merkitystä koetun yksinäisyyden siirty-

mässä. (Junttila 2010, 57–58.)  

 Tutkimus osoitti myös, että vanhempien kokema yksinäisyys ennusti muita 

heikompaa kykyä kasvattaa ja tukea lasta. Tämä ennusti edelleen lapsen hei-

kompaa toveriarvoitua sosiaalista kompetenssia koulussa ja vahvempaa yksi-

näisyyden kokemusta sekä toisaalta negatiivisempaa motivoitumista oppimi-

seen ja heikompia akateemisia taitoja. (Junttila 2010, 6, 58.) 

Fyysinen erossaolo ystävistä ja rakkaista, kuten opiskelemaan lähtö tai muutto 

toiselle paikkakunnalle, voi olla yksinäisyyttä edeltävä tapahtuma (Kangas-

niemi 2005, 239). Fyysisen yksinäisyyden kokeminen on siis konkreettista 

etäisyyttä muihin ihmisiin ja yhteisöihin. Fyysisen yksinäisyyden syinä pide-

tään muun muassa pitkiä etäisyyksiä ja huonoja yhteyksiä (Heiskanen 2011, 

78.) 

Yksittäisen opiskelijan on helppo syrjäytyä kenenkään huomaamatta. Yksinäi-

syyden syistä suurin osa oli kirjoittajaan itseensä liittyviä kuten heikko itse-
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tunto, heikot sosiaaliset taidot ja persoonallisuuden piirteet. Yksi merkittävim-

mistä aineistoista nousseista yksinäisyyden syistä oli koulukiusaamisen uh-

riksi joutuminen. Myös opiskelupaikkakunnan vaihto, ikäero muihin opiskelijoi-

hin ja opiskelijaelämään liittyvä alkoholin käyttö edesauttoivat joidenkin opis-

kelijoiden yksinäisyyttä. (Mäkelä 2010, 2-6.) 

 Joskus vapaaehtoiseen yksinäisyyteen päädytään silloin, kun ihmissuhteissa 

on tullut liikaa kolhuja. Luottamus kanssaihmisiin on saattanut mennä väliai-

kaisesti tai pysyvästi. Koulukiusaaminen on vakava ongelma, joka jättää arpia 

ja pitkäaikaisen pelon muiden ihmisten kohtaamiseen. Se voi johtaa krooni-

seen yksinäisyyteen. (Nevalainen 2009, 19; Kangasniemi 2008, 80.) Mäkelän 

tutkimuksen mukaan monella yksinäisellä oli kokemuksia pitkäkestoisesta 

koulukiusaamisesta, joka vei luottamuksen ihmisiin ja vaikeutti tutustumista 

entisestään. Koulukiusaamisen uhrit kärsivät negatiivisesta minäkäsityksestä, 

johon kuului muun muassa huono itsetunto ja puutteelliset sosiaaliset taidot. 

Koulukiusattujen oli vaikea luottaa muihin ihmisiin ja olla aloitteentekijöitä ys-

tävyyssuhteissa, joten he syrjäytyivät helposti myös opinnoissaan. Yksinäisiksi 

päätyvät oppilaat olivat usein opettajan näkökulmasta helppoja oppilaita, 

koska he olivat hiljaisia ja tunnollisia. (Mäkelä 2010, 88–89.) Myös Kotilaisen 

tutkimuksen mukaan osa nuorista koki varhaisten alakouluikäisenä tapahtu-

neiden kiusaamiskokemusten vaikuttavan yksinäisyyteensä vielä tänäkin päi-

vänä (Kotilainen 2015, 95–96). 

Koulukiusaaminen on oppilaiden vertaissuhteissa ilmenevä vuorovaikutuksen 

ongelma. Nuorten parissa tapahtuvan koulukiusaamisen on sanottu olevan 

vuorovaikutusprosessi, jossa oppilas joutuu yhden tai useamman muun oppi-

laan toistuvan loukkaamisen, vahingoittamisen tai syrjimisen kohteeksi pysty-

mättä puolustautumaan tai vaikuttamaan saamaansa kohteluun (Herkama 

2012, 11; Pörhölä 2008, 95.) Tällaiset negatiiviset teot ovat jatkumo, joka 

ulottuu poissulkemisesta fyysiseen väkivaltaan (Olweus 1992, 14). Kiusaami-

nen ei tämän määritelmän mukaan ole satunnainen ilmiö, vaan toistuva ja py-

syvä tapa käyttäytyä toista kohtaan. Tutkimus osoittaa, että samat oppilaat 

voivat olla kiusaamisen uhreja jopa useita vuosia. Kiusaamisen on osoitettu 

olevan ajoittain selkeästi havaittavaa ja välillä hyvin piiloista niin, ettei esimer-

kiksi opettajan ole aina helppoa tunnistaa kiusaamista oppilaiden välisessä 

vuorovaikutuksessa. (Herkama 2012, 11.) 
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 Poikien kiusaaminen purkautuu tyttöjä useammin fyysiseksi väkivallaksi. Väki-

valta koulussa näyttää olevan selkeästi sukupuolittunutta. Sitä voikin pitää 

maskuliinisena keinona, jolla otetaan julkista tilaa haltuun, suljetaan sieltä ei-

toivottuja käyttäytymistapoja ja ihmisiä. Se on keino ratkaista sukupolven si-

säisiä ristiriitoja ja osoittaa toisille nuorille heidän paikkansa. Väkivalta kietou-

tuu aiempiin tapahtumiin, heijastelee ihmisten välisiä suhteita ja sillä on 

ryhmä- ja yhteisötason taustatekijöitä. (Kiilakoski 2012, 45.) 

Kansallisen kouluterveyskyselyn tuloksista ilmenee, että esimerkiksi koulu-

kiusattuna olemisen kokemukset ovat pojilla hieman yleisempiä kuin tytöillä. 

Myös fyysisen uhan kokeminen on yleisempää pojilla kuin tytöillä. Vuonna 

2013 peruskoulun kahdeksannen ja yhdeksännen luokan pojista 8 prosenttia 

ja tytöistä 6 prosenttia ilmoitti joutuneensa koulukiusaamisen uhriksi vähintään 

kerran viikossa lukukauden aikana. Ammatillisissa oppilaitoksissa viikoittain 

koulukiusattuja oli 6 prosenttia pojista ja 3 prosenttia tytöistä. Lukiossa kiu-

sattujen osuus oli kaikkina vuosina prosentti tytöistä ja kaksi prosenttia pojista. 

(Luopa, Kivimäki, Matikka, Vilkki, Jokela, Laukkarinen & Paananen 2014, 25.) 

 

2.1.3 Nuorten miesten yksinäisyystuntemukset  

Yksinäisyys on maailmanlaajuinen ja tuttu ilmiö (Heiskanen & Saaristo 2011a, 

9). Se on subjektiivinen kokemus, jonka syynä on yleensä sosiaalisten suhtei-

den puute. Vaikka yksinäisyys koetaan yleensä epämiellyttävänä ja ahdista-

vana, se voi olla myös myönteinen, vapaaehtoinen ja toivottu tila, joka voidaan 

kokea rakentavana voimavarana. (Peplau & Perlman 1982, 3; Moisio & Rämö 

2007, 392; Uusitalo 2007b, 23; Tiikkainen 2011, 59–60; Kotilainen 2015, 89.) 

Jokainen ihminen tarvitsee aika ajoin yksinoloa. On kuitenkin mahdotonta kai-

vata yksinoloa, ellei ole ensin kokenut läheisyyttä toisen kanssa. (Uusitalo 

2007b, 25.) Täyden elämän on sanottu syntyvän yhteyden ja yksinäisyyden 

vuorottelun rytmistä. Sisään ja uloshengityksen tavoin kummankin on sanottu 

olevan yhtä välttämätöntä (Lehtinen 2011, 111). Tarpeellinen määrä sekä yh-

teisyyttä että yksinoloa ylläpitää ihmisen sosiaalista ja henkistä tasapainotilaa 

(Taimela 2007, 4). 

Yksinolo (aloneness) voi olla kokemuksena sekä positiivista että negatiivista. 

Yksinäisyyden kokeminen on aina negatiivinen kokemus. (Kangasniemi 2005, 
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231). Englannin kielessä sanalla solitude tarkoitetaan myönteistä yksinäisyyttä 

ja sanalla loneliness kielteistä yksinäisyyttä. Kun ihminen haluaa olla yksin, on 

yksinäisyys selvästi positiivinen kokemus eli solitude. Luonteeltaan negatiivi-

nen ja ei-valittu yksinäisyys on aina loneliness. Yksinäisyyskäsitettä käytetään 

Suomen kielessä niin positiivisessa kuin negatiivisessa merkityksessä. (Sa-

resma 2005, 118.)  

Yksinäisyys on usein ei haluttu tila, joka voidaan kokea pienenä tai suurena, 

koko elämän pilaavana asiana. Yksinäisyyteen on liitetty monia kielteisinä pi-

dettyjä tunteita ja kokemuksia. Tunteilla on yhteys mielialaan, vireyteen ja 

kanssakäymiseen. Ne näkyvät ilmeissä, eleissä ja käyttäytymisessä (Heiska-

nen 2011, 89). Yksinäinen ihminen voi tuntea itsensä surulliseksi, pahaksi, in-

hottavaksi, vihatuksi, rumaksi, tyhmäksi, tylsäksi ja kaikesta hauskasta ulos-

jätetyksi. Hän voi tuntea syyllisyyttä omasta yksinäisyydestään. (Nevalainen 

2009, 21–22.) Jo pelkästään itsensä syyttäminen saattaa aiheuttaa 

masennusta ja ajan myötä itsetunto-ongelmia vaikeuttaen entisestään seuraan 

hakeutumista (Kangasniemi 2005, 284). 

Oleellista on huomioida kokeeko yksilö yksinäisyytensä vapaaehtoisena vai 

pakotettuna. Yksin olo voi olla lyhytaikaista yksin olemista ilman koettua puu-

tosta ihmissuhteista esimerkiksi ajan käyttäminen rauhaa ja keskittymistä vaa-

tiviin tehtäviin. Lyhytaikainen vapaaehtoinen ja myönteiseksi koettu yksinolo 

voi liittyä esimerkiksi haluu päästä välillä rauhaan. (Kangasniemi 2005, 284; 

Kangasniemi 2008, 68; Nevalainen 2009, 19; Kotilainen 2015, 89.) Myöntei-

sen yksinäisyyden voi nähdä oikeutena ja tarpeena olla yksin. Se on voima-

vara, rakentava ja eheyttävä voima. Se on osa elämää ja monesti tottumisky-

symys. Myönteinen yksinäisyys on rauhoittavaa, nautinnollista, luovuutta 

ruokkivaa ja vapauttavaa, sillä silloin voi ajatella ja tehdä mitä haluaa. (Heis-

kanen 2011, 93.) Huldenin tutkimuksen mukaan vapaaehtoisesti valittu yksin 

oleminen kuvautuu ylellisenä aikana, jolloin voi keskittyä omiin ajatuksiinsa ja 

rentoutua. Nuorella on tällöin olemassa aktuaalisesti kaksi vaihtoehtoa, joista 

hän voi valita eikä yksin olemiseen sisälly joutumista tai pakkoa. (Hulden 

2015, 80.) 

Yksinäisyyden ja yksinolon suurin ero on niiden kokemuksellisuudessa. Jos 

tietää, että hetkellinen yksinolo on tilapäistä ja ohimenevää, se voi tuntua va-

pauttavalta ja voimaannuttavalta. Yksinäisyys voi olla myös hyvin pitkäkes-
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toista, jos nuori ei ole kuukausiin tai jopa vuosiin onnistunut solmimaan kestä-

viä emotionaalisia tai sosiaalisia suhteita. Ystävien ja läheisten ihmissuhteiden 

puute tai nuoren kyvyttömyys kokea läheisyyttä ja turvallisuutta toisten seu-

rassa voi tuntua tuskalliselta. (Laine 2005, 163; Uusitalo 2007b, 24–26.) 

Kroonistuneessa yksinäisyydessä yksinolosta nauttimaan oppiminen voi olla 

pakon sanelema, eräänlainen selviytymiskeino yksinäisyyden sietämiseen. 

Sosiaalisen elinpiirin kaventuessa raja yksin jäämisen ja vapaaehtoisen yksin 

olemisen välillä voi hämärtyä jopa yksinäisen omassa ajattelussa. (Kotilainen 

2015, 90.) 

Vastentahtoinen yksin oleminen on koettu opiskelijoiden keskuudessa jossain 

määrin pelottavaksi kokemukseksi. Yksinäisyydessä on kuvattu pelottavan 

erityisesti hylätyksi tuleminen, yksin jääminen ja ulkopuolisuuden uhka. Opis-

kelijat ovat tuoneet esiin kielteisiä muistoja sosiaalisten suhteiden yllättävistä 

päättymisistä, jotka ovat tuntuneet vieneen luottamuksen läheisten ihmissuh-

teiden kestävyyteen. Pelottavaksi on koettu erityisesti oman kontrollin puut-

teen jo luotujen ihmissuhteiden menettämiseen. (Kotilainen 2015, 90.) 

 Myös Taimelan tutkimuksessa yksinäisyyden tila määrittyy vakiintuneimman 

käsityksen mukaan halutun läsnäolon puutteista johtuvaksi ei-toivotuksi tilaksi. 

Yksinäisyyden tila voi olla eksistentiaalinen, meditatiivisilla tekniikoilla saavu-

tettava henkistynyt erillisyyden tila tai hetkellisen sosiaalisesta elämästä irtau-

tumisen luoma onnea tuottava tila. (Taimela 2007, 107.) Eksistentiaalisen 

teorian mukaan yksinäisyys kuuluu väistämättä ihmisenä olemiseen ja ole-

massaolon ehtona on erillisyys muista (Heiskanen 2011, 86). Henkistyneessä 

yksinolon tilassa yksinäisyyden kokemus auttaa luomaan mielenrauhan, jolloin 

mieli ei pyri etsimään tasapainoa muista ihmisistä. Onnellisen yksinolon tilassa 

voidaan reflektoida omaa minuutta ja tuntea yhteyttä esimerkiksi luontoon. 

Runoaineistossa tämä tapahtuu yleensä vapaaehtoisen ja lyhytaikaisen ve-

täytymisen yhteydessä. (Taimela 2007, 107.) 

 Ihminen, joka viihtyy seurassa paljon ihmisiä ympärillään, viettää todennäköi-

sesti hilpeää ja päällisin puolin onnellista elämää. Ihmisten ympäröimä ihmi-

nen kaipaa kuitenkin joskus omaa rauhaa. Hän on onneton, jollei hänellä ole 

koskaan mahdollisuutta tähän. Vapaaehtoisesti yksinäisyyden valinneella 

erakkoluonteella elämä voi olla yhtä hilpeää ja onnellista kuin ihmisten seu-

rassa viihtyvällä, mutta yksinäisyyteen tuomittuna ihminen kuitenkin kärsii ti-
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lanteestaan ja on valmis näkemään paljon vaivaa asioiden muuttamiseksi. 

Kuva 2 havainnollistaa toivottujen ja ei-toivottujen yksinäisyyden ja seuralli-

suuden tilojen muodostumista (Nevalainen 2009, 21.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 Kuva 2. Vapaaehtoinen-pakollinen, ystävä-yksinäinen-nelikenttä (Nevalainen 2009, 20) 

  

Emotionaalinen ja sosiaalinen yksinäisyys ovat syiltään erilaisia ja siksi toisis-

taan riippumattomia. Emotionaalisesta yksinäisyydestä puhutaan, kun ihmi-

seltä puuttuu läheinen ihmissuhde tai olemassa olevat ihmissuhteet ovat hä-

nestä epätyydyttäviä. Emotionaalisesti yksinäinen ihminen tuntee samankal-

taista yksinjäämisen pelkoa kuin lapsi: pelkoa, ahdistuneisuutta ja tyhjyyttä. 

Ihmisen on tunnettava itsensä hyväksytyksi ja rakastetuksi ja hänen pitää 

pystyä rakastamaan. Ihmissuhteista puhuttaessa vastavuoroinen tunnetason 

sitoutuminen on tärkeää. Nuorilla ja aikuisilla emotionaalinen yksinäisyys liittyy 

usein parisuhteen kaipuuseen. (Uusitalo 2007b, 27–28; Laine 2005, 162; Kan-

gasniemi 2008, 78; Junttila 2015, 34.)  

Fyysinen yksinäisyys muistuttaa emotionaalista yksinäisyyttä. Yksinäisyys on 

emotionaalista, kun nuorelta puuttuu läheinen ihmissuhde tai hän pitää ole-

massa olevaa ihmissuhdetta epätyydyttävänä. (Uusitalo 2007b, 27–28.) Ihmi-
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sestä tulee ihminen vain yhdessä toisen kanssa, ihmisen perusolemus on siis 

yhteisöllinen. Yhteisössä eläminen vaatii monenlaista vastavuoroisuutta. 

(Heiskanen & Saaristo 2011, 51.)  

 Yksinäisyyttä kokevista nuorista jopa noin 40 % oli emotionaalisesti yksinäisiä. 

Tämä muodosti Kangasniemen tutkimuksen suurimman yksittäisen yksinäi-

syyden tyyppiryhmän. Saman tutkimuksen perusteella miehet olivat emotio-

naalisesti yksinäisempiä kuin naiset, jotka olivat useammin sosiaalisesti yksi-

näisiä. Emotionaalinen yksinäisyys näytti olevan tyypillistä nuoruuden loppu-

vaiheessa eli ikäluokassa 25–30-vuotiaat, kun taas sosiaalinen yksinäisyys 

liittyi nuorempiin ikäluokkiin eli 15–19-vuotiaat ja 20–25-vuotiaat. Nuorem-

massa ikäryhmässä näytti korostuvan ystävyyden ja parhaan ystävän merki-

tys. (Kangasniemi 2008, 98, 105.) Helsingin yliopiston opiskelijoiden kokemus 

yksinäisyydestä oli myös vahvasti emotionaalinen, monitasoinen ja yksilöllinen 

(Kotilainen 2015, 88.) 

 Sosiaalisessa yksinäisyydessä on kyse sosiaalisen verkoston puuttumisesta 

tai tyytymättömyydestä nuoren olemassa olevaan verkostoon muun muassa 

sukulaisiin, ystäviin, harrastuskavereihin, työkavereihin ja naapureihin. Se on 

puutetta seurasta, jonka kanssa voi viettää aikaa, kasvaa, kehittyä ja kokea 

ajan ja asenteiden muutokset. Sosiaalinen yksinäisyys on eristyneisyyttä sosi-

aalisesti arvostetusta toiminnasta, joten sillä on erilaisten roolien kautta yhteys 

myös identiteettiin. Yhteiskunnan mittapuiden mukaan heikossa asemassa tai 

roolissa oleva henkilö voi tuntea itsensä ulkopuoliseksi ja hylätyksi. Vaikka 

suhteet verkostossa ovat pinnallisia, voivat ne silti suojata negatiivisilta tun-

teilta sekä sosiaalisen yksinäisyyden pidempiaikaisilta vaikutuksilta. (Kangas-

niemi 2008, 79; Uusitalo 2007b, 28; Junttila 2015, 34.) Sosiaalinen yksinäisyys 

kuvastaa nuoren tarvetta olla jäsen yhteiskunnassa, yhteisössä ja kokea it-

sensä tarpeelliseksi. Yhteiskuntamme ei turhaan korosta sosiaalisen verkos-

ton merkitystä ajassa, jossa syrjäytymisen tiedetään uhkaavan yhä useampaa 

nuorta. (Uusitalo 2007b, 28.) 

 Jo alakoululaisilla lapsilla yksinäisyys, erityisesti sosiaalinen yksinäisyys eli 

verkoston ulkopuolelle jääminen ja kokemus seuran puuttumisesta ovat osoit-

tautuneet suhteellisen pysyviksi ja vahvistuvan yläkoululaisilla nuorilla. Huomi-

oitavaa on, että ala- ja yläkoululaiset pojat kokevat vahvaa emotionaalista yk-

sinäisyyttä eli läheisen ja tärkeän ihmissuhteen puutetta. (Junttila 2010, 5.) 
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Myös Mäkelän tutkimuksessa havaittiin, että pojista lähes puolet ja tytöistä 

reilusti yli puolet koki itsensä yksinäiseksi joskus tai usein. Saman tutkimuksen 

mukaan pojilla, joilla ei ollut yhtään ystävää, oli suurempi todennäköisyys 

kokea itsensä yksinäiseksi kuin pojilla, joilla oli vähintään yksi ystävä. (Perälä 

2015, 60, 62). 

Koko maan ammatillisen oppilaitoksen 1. ja 2. vuoden miesopiskelijoista 9,8 

prosenttia koki, ettei omista yhtään läheistä ystävää. Kymenlaaksossa vas-

taava luku oli 11.4 prosenttia. (Sotkanet 2013a.) Tärkeän ihmissuhteen puut-

teesta kertoo kuva 3, josta käy ilmi vuoden 2013 kouluterveyskyselyllä saatu 

tulos niiden nuorten osuudesta, joilla ei ole yhtään todella läheistä ystävää 

jonka kanssa voi keskustella luottamuksellisesti omista asioista. 

 

 Kuva 3. Ei yhtään läheistä ystävää (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos 2013) 

 

Maahanmuuttajataustaisten lasten ja nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista on 

Suomessa toistaiseksi vain vähän tietoa. Vuonna 2013 Suomessa tehty kou-

luterveyskysely tuotti ensimmäistä kertaa laajamittaista ja kattavaa tietoa 

maahanmuuttajataustaisten nuorten terveydestä ja hyvinvoinnista. Kyselyn pe-

rusteella ensimmäisen sukupolven maahanmuuttajanuoret erottuivat selvästi 

muista ryhmistä. Ensimmäisen polven maahanmuuttajanuoret olivat muun 

muassa muita yleisemmin vailla yhtään läheistä ystävää. He joutuivat myös 

muita nuoria yleisemmin kiusatuiksi, fyysisesti uhatuiksi ja seksuaalisen väki-

vallan kohteeksi. (Matikka, Luopa, Kivimäki, Jokela & Paananen 2014, 3.) 
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Pohjoismaisen tutkimuksen mukaan 4 prosenttia 15–20-vuotiaista tanskalais-

nuorista kertoi kokevansa yksinäisyyttä usein tai jatkuvasti. Tytöt kokivat yksi-

näisyyttä poikia enemmän. Pohjoismaalaisten nuorten yksinäisyyden koke-

mukset esitettiin tutkimuksessa melko samansuuruisiksi. Suomalaiset nuoret 

kärsivät hieman useammin yksinäisyydestä kuin tanskalaiset nuoret. (Tobias-

sen, Hjerrild Carlsen & Fredskaard Svendsen 2003, 30–31). 

 Vuosina 2012–2014 kerätyn Alueellisen terveys- ja hyvinvointitutkimuksen 

aineiston mukaan yksinäisyyttä maakunnittain tarkasteltuna havaitaan, että 

Pohjanmaalla yli 20-vuotiaista yksinäisiä oli lähes viisi prosenttiyksikköä vä-

hemmän kuin Keski-Pohjanmaalla. Eniten yksinäisiä miehiä oli Kainuussa 12,3 

prosenttia ja naisia Keski-Pohjanmaalla 12,4 prosenttia. Yksinäisiä naisia oli 

miehiä selvästi enemmän Satakunnassa, Uudellamaalla ja Etelä-Pohjan-

maalla. Yksinäisyyttä kokevien miesten osuus oli suurempi Kymenlaaksossa 

ja Kainuussa. Eniten itsensä yksinäiseksi tuntevia miehiä on nuorten aikuisten 

eli 20–29-vuotiaiden joukossa 10,8 prosenttia. (Toikka, Vuorjoki, Koskela & 

Pentala 2015, 9–10,13.)  

 

2.1.4 Yksinäisyyden vaikutukset nuorten miesten hyvinvointiin 

Yksinolo voi olla rakentavaa ja välttämätöntä nuoren yksilöllistymisproses-

sissa. Tällaista yksinoloa siedetään ja sitä pidetään luonnollisena ja toivotta-

vana. Yksinolemisen vapaaehtoisuudella on tärkeä merkitys mielekkyyden ko-

kemisessa. (Kangasniemi 2005, 232–233.) Hetkelliset yksinäisyyden tunte-

mukset kuuluvat normaaliin elämään, mutta pitkään jatkuessaan yksinäisyys 

on tuskallista ja elämää rajoittavaa (Junttila 2015, 30). 

 Yksinäisyyteen on liitetty kielteisiä tunteita, tyytymättömyyttä sosiaalisiin 

suhteisiin, erilaisia elämäntilanteita sekä asenteita ja persoonallisuuden piir-

teitä (Tiikkainen 2011, 59). Kielteinen yksinäisyys, jossa koetaan samanaikai-

sesti ihmisistä erillään olon tunne ja yhdessäolon tarve on katsottu olevan ter-

veyteen ja sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvä hyvinvointivaje (Saari 2009, 9). 

Kutsumaton, pakollinen yksinäisyys estää sosiaalisten tarpeiden ja minuuden 

toteuttamisen ja on täten hajottavaa ja syövyttävää. (Uusitalo 2007b, 23.)  
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 Tutkimustulosten mukaan kielteinen yksinäisyys nostaa verenpainetta ja pai-

noa sekä vähentää liikkumista ollen täten ennustava riskitekijä sairastumiselle 

ja ennenaikaiselle kuolemalle. Yksinäisyys on liitetty myös uniongelmiin, pas-

siivisuuteen ja moniin muihin samankaltaisiin terveysongelmiin. Yksinäisyyden 

runtelema ihminen voi vajota tilaan, jossa mikään ei huvita tai hän voi olla 

valmis tekemään mitä tahansa päästäkseen yksinäisyydestä eroon (Saari 

2010, 45; Nevalainen 2009, 22.)  

 Torjutuksi tuleminen, ystävän puuttuminen ja kiusatuksi joutuminen ovat osit-

tain päällekkäisiä ilmiöitä. Torjutuksi tuleminen ennustaa sekä kiusatuksi jou-

tumista että ystävän puuttumista jatkossa. Torjutuksi tuleminen vertaisryh-

mässä ennustaa koulun keskeyttämistä ja myöhempiä käyttäytymisen ongel-

mia. Se ennustaa myös myöhempiä tunne-elämän ongelmia, kuten ahdistu-

neisuutta ja masennusta. Kiusatuksi joutumisella näyttää olevan edellä maini-

tuista eniten kielteisiä seurauksia. Kiusatuksi joutuminen vaikuttaa vahvemmin 

nuoren käsitykseen muista ihmisistä kuin hänen käsitykseensä itsestään. Pit-

källä aikavälillä myös kiusatuksi joutuminen saattaa aiheuttaa masentunei-

suutta ja vaikeutta luottaa muihin ihmisiin. (Salmivalli 2000, 57.) 

Ihminen voi kokea olevansa täysin yksin, ulkopuolinen, ilman ymmärtäjää ja 

lohduttajaa esimerkiksi läheisen kuoleman tai itsemurhan, vakavan sairauden, 

avioeron, lapsen kuoleman tai muun yhtä syvälle tunkevan menetyksen 

vuoksi. Elämä tuo esiin sen mielettömyyden varsinkin, jollei lähellä ole ketään 

jonka kanssa voi purkaa tuskaa. Ihminen voi elämän kuormittuessa ajautua 

helposti vastoinkäymiseen, joka voi puolestaan laukaista ennalta arvaamatto-

mia ja hallitsemattomia tilanteita. (Heiskanen & Saaristo 2011b, 18.) 

 Yksinäisyyden kokemusten tiedetään olevan yhteydessä myös masennukseen 

ja huonoon itsetuntoon. Mielenterveydeltään järkkyneet ihmiset ovat usein en-

nen sairastumistaan kärsineet yksinäisyydestä (Uusitalo 2007b, 26; Nevalai-

nen 2009, 22). Pelkästään itsensä syyttäminen saattaa aiheuttaa masennusta 

ja ajan myötä itsetunto-ongelmia vaikeuttaen entisestään seuraan hakeutu-

mista (Kangasniemi 2005, 284).  

 Sosiaalinen yksinäisyys altistaa nuoren masennukselle. Se on myös masen- 

nuksen jälkitauti, sillä masentunut nuori vetäytyy sosiaalisista verkostoistaan ja 

muuttaa harrastuksiaan, olemustaan, asenteitaan ja identiteettiään niin, ettei- 

vät vanhat verkostot tunnista sairastunutta nuorta. Masennus saa vetäyty- 
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mään kuoreensa, irrottautumaan ja hautautumaan omiin ongelmiinsa ja ajatuk- 

siinsa. Masennuksen jälkeen nuori on usein yksin, todella yksin. (Junttila 2015, 

39.) 

 Kiusaaminen on vakava peruskouluun pesiytynyt ja syrjäytymiskehitykseen 

yhteydessä oleva vitsaus, joka traumatisoi ja kriisiyttää monen yksilön elämän 

ja kätkee kouluyhteisöön pahoinvointia (Kuronen 2010, 328). Koulukiusaami-

sen on todettu olevan riski kiusatuksi joutuneen ja toisia kiusaavan oppilaan 

hyvinvoinnille. Kiusatuksi tulemisen kokemukset ovat pääsääntöisesti negatii-

visia. (Herkama 2012, 11.) Kiusaaminen vaikuttaa henkiseen hyvinvointiin ja 

mielialaan, mutta aiheuttaa myös psykosomaattisia stressioireita sekä sosiaa-

listen suhteiden ongelmia, kuten pelkoa tai ujoutta (Pörhölä 2008, 96). Yli-

opisto-opiskelijoita koskevassa tutkimuksessa lähes puolet kiusatuista kertoi 

kiusaamisesta johtuvista negatiivisista kokemuksista kuten alentuneesta toi-

mintakyvystä, motivaation puutteesta, mielialan laskusta, itsetunnon alenemi-

sesta, masennuksesta, jännittämisestä, pelokkuudesta ja eristäytymisestä 

(Lappalainen, Meriläinen, Puhakka & Sinkkonen 2011, 74–75). Kurosen tutki-

muksen mukaan erityisesti koulukiusattujen selviytymisvoimavarat olivat vä-

häiset ja he kokivat yksinäisyyttä ja masentuivat. Myös kouluterveyskyselyn 

tulosten pohjalta tehdyssä tutkimuksessa masentuneisuuden ja usean päivit-

täisen oireen kokemisen todettiin olleen yhteydessä kiusatuksi joutumiseen. 

Lisäksi kouluoloihin liittyvistä tekijöistä huono työilmapiiri oli yhteydessä kiu-

satuksi joutumiseen. (Kuronen 2010, 327.) 

 Kurosen tutkimuksen mukaan kiusaaminen oli koulukokemuksiin vahvasti vai-

kuttava tekijä ja se sai suuren merkityksen nuorten kokemusmaailmassa. Tut-

kimuksen nuorten kertomukset kuvasivat kiusatulle ominaisista ongelmista, 

vaikutuksista koulunkäyntiin ja elämänkulkuun. Nuorten tunnelmat ja mielialat 

välittyivät voimakkaasti henkisenä pahoinvointina, alakuloisuutena ja masen-

nuksena. Kiusatun roolissa olleista nuorista moni osoittautui sinnittelijöiksi, 

sillä paha olo pidettiin sisällä, sitä hävettiin eikä sitä otettu helposti puheeksi. 

Poissaoloja vältettiin ahdistavien tilanteiden pahenemiseen asti. Kiusatut nuo-

ret välttivät vastaansanomista ja puolustautumista oman sietokyvyn äärira-

joille. Nuorten kertomukset kuvasivat myös kiusatun käyttäytymisen muutok-

sesta väkivaltaiseen suuntaan johtuen kyvyttömyydestä säädellä tunteitaan. 

Kiusattuna olo saattoi aiheuttaa räjähdysalttiutta, aggressiivisuutta ja hyökkää-

vyyttä kiusaajiaan vastaan, jolloin kiusattua alettiin pitää riidan toisena osa-
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puolena. Kiusattuna olo huononsi itsetuntoa ja psyykkistä hyvinvointia, vä-

hensi voimia ja vaikeutti oppimista olennaisesti. Joidenkin kiusattujen kohdalla 

koulunkäynti kriisiytyi niin, että tarvittiin ammatillista apua. Kiusaamiskoke-

mukset jäivät nuorten mieliin vaikuttaen pitkälle heidän elämäänsä. (Kuronen 

2012, 142.) 

 Tutkimuksen tulosten mukaan erityisesti koulukiusaaminen ja huono itsetunto 

liittyvät krooniseen yksinäisyyteen. Yksinäisyyteen liittyvät syömishäiriöt ja it-

semurhan pohtiminen ja sen yrittäminen. Itsemurhan yrittämisen on katsottu 

liittyvän tilastollisesti lähes merkitsevästi eksistentiaaliseen sekä sosiaaliseen 

yksinäisyyteen. Itsemurhaa yrittäneistä kaikki ovat olleet kroonisesti yksinäisiä. 

(Kangasniemi 2008, 233.) 

 

2.1.5 Läheissuhteiden merkitys nuorten miesten yksinäisyyden tunteeseen 

Nuoruudessa lapsen ja vanhemman vuorovaikutus muuttuu, mutta nuoren 

suhde vanhempaan säilyy samankaltaisena kuin lapsuudessa (Nurmi ym. 

2008, 145). Nuoruus on haavoittuvaa aikaa, jossa nuori ei ole vain oman 

fyysisen kasvunsa ja sosiaalisten tekijöiden armoilla, vaan hän ohjaa itse 

omaa kehitystään. Nuoruusiässä tehdyt valinnat luovat pohjaa aikuisena 

elettävälle elämälle Toverit, läheiset ihmissuhteet, harrastukset, koulutyö ja 

koulutus ovat valintoja, joilla nuori antaa suuntaa elämälleen. (Nurmi ym. 

2014, 142.)  

Yksi ihmisen perustarpeista on löytää itsensä rakastettavana ja rakastumis-

kykyisenä. Tämän saavuttaminen edellyttää ihmiseltä pääsemistä hyväksy-

vään vastavuoroiseen ihmissuhteeseen, jossa voi tulla kohdatuksi ja rakaste-

tuksi. Lapsen arvon on sanottu syntyvän vanhemman rakastavasta katsees- 

ta ja kumppanuussuhteessa toisen ihailusta, arvostamisesta, rakkaudesta ja 

turvallisuudesta. (Väestöliitto 2016.) 

Sosiaalisilla suhteilla on suuri merkitys nuoren hyvinvoinnille sekä elämänku-

lulle ja sen sisällölle. Keskeisessä asemassa ovat erityisesti läheiset ihmis-

suhteet ja roolit perheessä, ystäväpiirissä ja työssä. Varhaisaikuisuudessa 

suhde vanhempiin on tavallisesti vielä tiivis, vaikka emotionaalista irrottautu-

mista alkaa jo tapahtua. Ystävyyssuhteita on tässä ikävaiheessa usein 

enemmän kuin nuorempana, naisilla yleensä miehiä enemmän. (Mustonen 
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ym. 2013, 35; Nevalainen 2009, 26.) Ystävien merkitys on nuorille itseisarvoi-

nen. Ystävät myös parantavat hyvinvointia ja lisäävät sosiaalista ja kulttuurista 

pääomaa. (Aaltonen, Kivijärvi, Peltola & Tolonen 2011, 55.) Ystävyyssuhteet 

saattavat toimia välittävänä tekijänä nuoren itsetunnon ja yksinäisyyden ko-

kemisen välillä (Salmivalli 2005, 38). Tärkeä osa aidon yhteisyyden kokemi-

sessa on kaltaisuuden kokemus eli tunne siitä, että muut ovat ”samaa maata” 

kuin itse on (Taimela 2007, 107). 

Ystävyyssuhteet ovat erityisiä vertaissuhteita. Ne ovat läheisempiä, niihin si-

toudutaan vahvemmin, ja niissä uskoudutaan enemmän kuin muissa vertais-

suhteissa. Tärkein ystävyyssuhteen ominaisuus on vastavuoroisuus, molem-

minpuoliset myönteiset tunteet. Vastavuoroinen ystävän puute ennustaa yksi-

näisyyden kokemuksia. Nuoruusiän ystävyyssuhteissa korostuu läheisyys, 

salaisuuksien jakaminen, itsen tutkiskelu yhdessä ystävän kanssa sekä loogi-

sen päättelyn ja emootioiden integrointi. (Salmivalli 2005, 35−37.) 

Perheen on määritelty muodostuvan yhdessä asuvista avio- tai avoliitossa 

olevista tai parisuhteensa rekisteröineistä henkilöistä ja heidän lapsistaan, toi-

sesta vanhemmasta lapsineen sekä avio- ja avopuolisoista sekä parisuh-

teensa rekisteröineistä henkilöistä, joilla ei ole lapsia (Tilastokeskus). Nuoren 

kokema elämänmuutos esimerkiksi vanhempien erotilanne ja siitä seuraava 

toisen vanhemman puuttuminen voi altistaa nuoren ongelmien kokemiselle 

elämän eri osa-alueilla (Nurmi ym. 2014, 175). Vanhempien eroon liittyvien, 

nuorta kuormittavien tekijöiden, voidaan olettaa lisäävän nuoren kokeman yk-

sinäisyyden todennäköisyyttä yksinhuoltaja- tai uusperheessä (Perälä 2015, 

65).  

Jokaisella lapsella ja nuorella tulisi olla oikeus turvalliseen kotiin ja perhee-

seen. Nuoren tulisi kokea, että hänen on hyvä tulla kotiin ja siellä hän saa olla 

oma itsensä. Nuoren on myös tärkeää tuntea kuuluvansa kotiin, omaan per-

heeseen tai kotiyhteisöön, joka tukee elämän kolhiessa. (Tukiverkko.) Koti 

tarjoaa kontekstina lapselle ja nuorelle turvaa ja ymmärrystä sekä tukee sosi-

aalista ja emotionaalista hyvinvointia (Junttila 2015, 126). 

Mustosen ym. seurantatutkimuksen tulokset osoittavat, että monet niin yksilön 

omiin kuin ympäristöön liittyvät voimavarat suojaavat yksilön hyvinvointia uh-

kaavilta tekijöiltä. Esimerkiksi suhteet vanhempiin, hyvä itsetunto ja läheinen 

ihmissuhde suojaavat myöhemmältä masennukselta ja vaikuttavat välillisesti 
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myös aikuisiän parisuhteeseen. (Mustonen ym. 2013, 71.) Perälän tutkimuk-

sen tulokset osoittivat, että äidin tuki koettiin nuorten elämässä keskeiseksi. 

Nuoret kokivat omien tunteiden ja huolien jakamisen äidin kanssaan keskus-

tellen helpommaksi. (Perälä 2015, 67.) 

Fyysiseen yksinäisyyteen liittyy voimakas läheisyyden ja liittymisen tarve. 

Nuorilla on erityisesti murrosiän kynnyksellä voimakas läheisyydentarve 

ikäisiinsä. Samalla, kun nuoret vetäytyvät fyysisesti vanhemmistaan, fyysinen 

läheisyyden kaipuu saa pojat muun muassa nujakoimaan ja tytöt kosketta-

maan, hellimään sekä halailemaan toisiaan. (Uusitalo 2007b, 27.) 

Siirtymävaiheet ja aikuistumiseen kytkeytyvä vastuun kantaminen omasta elä-

mästä ovat korostuneen haasteellisia haavoittavissa oloissa eläville nuorille. 

Erityisiä haasteita onnistuneiden siirtymien läpikäymiseen ovat sosiaalisen 

tuen ja verkoston puute, koulutukselliset vajeet ja työelämäkokemuksen tai – 

valmiuksien puuttuminen, tunneperäiset ja psyykkiset vaikeudet tai hälyttävä 

päihteiden käyttö. (Juvonen 2015, 31.) 

Suomalaisista nuorista enemmistö kokee elämänsä olevan hyvin. Voidaan 

sanoa, että yhdeksän kymmenestä nuoresta on tyytyväinen elämäänsä, sillä 

heillä on ystäviä ja harrastuksia, he saavat vanhemmilta tukea koulunkäyntiin 

ja pystyvät keskustelemaan vanhempiensa kanssa. Hyvinvoinnin on kuvattu 

kuitenkin eriarvoistuvan ja nuoruuden erilaistuvan Suomessa. Samalla kun 

enemmistö nuorista voi hyvin, pienellä osalla ongelmat jatkuvat ja kärjistyvät. 

Pahoinvointia tai hyvinvoinnin uhkia kohtaavien nuorten osuuden on sanottu 

vaihtelevan muutamista prosenteista yli 10 prosenttiin. (Eskola 2014.) 

Perhetekijöillä on suuri merkitys nuoren itsetunnon kehittymiselle (Nurmi ym. 

2014, 146; Keltikangas-Järvinen 2010, 162). Vanhempien kasvatusmenetel-

millä ja perheen ilmapiirillä on vaikutusta nuoren itsetunnon kehittymiseen. 

Esimerkiksi vanhemman vaativa tiukka kuri ja järjestys voivat vaikuttaa nuoren 

itsetuntoon negatiivisesti. (Keltikangas-Järvinen 2010, 162.) Vanhemman ja 

lapsen välillä vallitseva molemminpuolinen hyväksyntä ja vuorovaikutus tuke-

vat nuoren positiivisen itsetunnon kehitystä (Nurmi ym. 2014, 146).   

Tutkimuksen mukaan vanhempien sosioekonominen asema ja perhetausta, 

perhe- ja ystävyyssuhteet, koulumenestys, koetut elämänmuutokset ja nuo-

ruuden mielenterveys ovat yhteydessä myöhemmän elämän hyvinvointiin. 
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Näillä osa-alueilla ilmenevät erot nuoruusvuosina voivat johtaa monenlaiseen 

eriarvoisuuteen. Tulosten mukaan esimerkiksi vanhempien sosioekonomisen 

aseman yhteys terveyteen ja terveyskäyttäytymiseen säilyy aikuisuuteen 

saakka. Lisäksi vanhempien sosioekonominen asema on yksi keskeisemmistä 

aikuisiän koulutustason ennustajista. (Mustonen ym. 2013, 71; Eskola 2014.) 

Perälän tutkimuksen aineistosta nousi esille perheen keskimääräisen tai huo-

non taloudellisen tilanteen ja nuoren kokeman yksinäisyyden välinen yhteys. 

Yhteyttä voitiin selittää nuoren kokemuksella siitä, etteivät vanhemmat voineet 

tarjota nuorelle uusinta elektroniikkaa, vaatteita tai harrastusmahdollisuuksia 

huonon taloudellisen tilanteet vuoksi. (Perälä 2015, 65.) 

Tutkimuksen mukaan nuoret aikuiset ilmoittivat puhuvansa useimmiten on-

gelmistaan puolisolleen, seurustelukumppanilleen, ystävilleen tai sisaruksil-

leen. Vaikka nuorilla oli hyvät suhteet vanhempiin, läheskään kaikki nuoret ei-

vät puhuneet ongelmistaan vanhemmilleen. Äidille ongelmistaan puhui nai-

sista vajaa puolet ja miehistä huomattavasti pienempi osa. Isän kanssa hen-

kilökohtaisista ongelmistaan keskusteli vain pieni osa nuorista. Monet puhui-

vat vaikeuksistaan läheisilleen. Miehet olivat enemmistö niistä, jotka eivät ha-

lunneet puhua ongelmistaan muille tai joilla ei ollut ketään, jolle kertoa ongel-

mistaan. (Mustonen ym. 2013, 37.) 

Läheisyys, avoin keskustelupiiri, tunne aidosta kiinnostuksesta omia asioita 

kohtaan ja ainakin yksi objektisuhde ovat nuorelle tarpeen. Elleivät vanhem-

mat kykene tarjoamaan tätä nuorelle, nuori hakee sitä kavereilta tai seuruste-

lukumppaneilta, joiden kanssa hän saattaa kokea helposti pettymyksiä. Ystä-

vät ja kaverit eivät voi milloinkaan kokonaan korvata vanhempia huolenpitoi-

neen, rajoineen ja välittämisen tunteineen. (Aaltonen & Lukkarinen 1999, 

287.) 

Suhde vanhempiin on yleensä varhaisaikuisuudessa vakaa ja tukea antava, 

mutta keskeiseksi kiintymyssuhteeksi tässä elämänvaiheessa muodostuu ta-

vallisesti seurustelusuhde (Mustonen ym. 2013, 36). Seurustelusuhteen alka-

minen on hyvä esimerkki nuoruuteen liittyvän uudenlaisen ihmissuhteen luo-

misesta ja omaksumisesta. Seurustelusuhteiden ohella nuori hakee myös 

emotionaalista riippuvuutta vanhemmistaan. Omaa identiteettiään etsiessään 

nuori etsii paitsi vanhemmilta, myös ikätovereilta tukea ja esikuvia. Ikätoverei-

den merkitys on keskeinen vanhemmista irrottautumisessa. (Kangasniemi 
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2005, 230–231.) Yksinäiset korkeakouluopiskelijat ovat kuvanneet kaipaa-

vansa Hentilän tutkimuksen mukaan seurustelukumppania ja tuntevat olonsa 

ulkopuoliseksi muiden seurustelevien joukossa. Yksinäisten korkeakouluopis-

kelijoiden tyyppiin kuuluvilla seurustelukumppanin puute johtaa usein emotio-

naaliseen yksinäisyyteen. (Hentilä 2012, 43.) 

Pinnallinen sosiaalinen kanssakäyminen ja muiden läsnäolo eivät välttämättä 

poista yksinäisyyden kokemista, koska siihen tarvitaan aito yhteisyyden ja hy-

väksynnän kokemus, joka ei välttämättä toteudu kaikissa sosiaalisissa suh-

teissa. (Taimela 2007, 107.) Itsemurhaa yrittäneiden miesten kokemuksia ku-

vaavassa tutkimuksessa kaikki miehet kokivat olevansa yksinäisiä, vaikka 

heillä oli elämänkumppani. Yksinäisyys oli koettua yksinäisyyttä, joka oli usein 

aluksi emotionaalista ja johti lopulta sosiaaliseen yksinäisyyteen. Miehiä vai-

vasi sosiaalinen sisäänpäin kääntyneisyys ja minäkuva koettiin syrjäytyneeksi. 

Sosiaaliset suhteet saattoivat rajautua työpaikalle johtaen lopulta passivoitu-

miseen ja vetäytymiseen kaikista ihmissuhteista. (Hinkkurinen 2008, 47–48.) 

Erakoitumisen on katsottu vievän jäljellä olevat sosiaaliset taidot, jotka eivät 

ole yksinäisellä muutenkaan kovin hyvät (Saari 2009, 178; Hentilä 2012, 44). 

Kasvaakseen eheäksi ihminen tarvitsee sekä fyysistä että psyykkistä lähei-

syyttä. Kasvaakseen itsenäiseksi, riippumattomaksi ja henkisesti vahvaksi hän 

tarvitsee myös yksinoloa. (Uusitalo 2007b, 23.) Nuoren elämän perusta ja hy-

vinvointi ovat nuoren kanssa elävien ihmisten kuten vanhempien, muiden lähi-

kasvattajien, opettajien sekä toveripiirin vastuulla. Myös yhteisössä laajasti 

vaikuttavilla ilmiöillä kuten nuorisokulttuurilla, medialla sekä yhteiskunnan 

arvoilla ja ihanteilla on nuoren kasvua voimakkaasti säätelevä vaikutus. 

(Määttä 2007b, 221.)  

 

2.1.6 Nuorten miesten yksinäisyyden tunteen helpottamisen keinot 

 Yksinäisyyden havaitseminen vaatii kuuntelua ja herkkyyttä toisten ihmisten 

kokemusmaailmalle. Yksinäisyyden kokemusta voi lähestyä kuuntelemalla ja 

havainnoimalla ihmistä. Toisten ihmisten yksinäisyyden voi toisinaan tunnistaa 

omien kokemusten pohjalta, mutta joskus yksinäisyys voi jäädä muilta piiloon. 

(Kangasniemi 2008, 14.) 
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 Miehiä on pidetty naisiin verrattuna heikompina tuen antajina, koska heidän on 

ajateltu välttelevän tunteista puhumista. Suomalaisten miesten ongelmien on 

ajateltu selittyvät sillä, etteivät he puhu vaikeuksistaan eivätkä ylläpidä tukea 

antavia ihmissuhteita. Virtasen tutkimuksen mukaan suomalaisilla miehillä on 

kuitenkin läheisiä emotionaalista tukea viestiviä ystävyyssuhteita. Koska 

miesten mukaan toisen kokemusta ei voi koskaan täysin ymmärtää, miehet 

välttävät verbaalisesti määrittämästä ystävälle hänen kokemustaan ja pyrkivät 

mieluummin hienovaraiseen tuen antamiseen. Hyödyllisen tuen on ajateltu 

olevan toisen asemaan asettumista, muttei ainoastaan ongelman kokijana 

vaan myös tuen tarvitsijana. Aktiivisen ja empaattisen kuuntelemisen on sa-

nottu olevan keskeisen supportiivisen viestinnän muoto. Tuloksista ilmenee 

korostuen motivaation merkitys tukea annettaessa. Omien haavoittuvaisuuden 

kokemusten tunnustaminen ja niiden hyväksyminen toisissa lähentää ihmis-

suhdetta. (Virtanen 2015, 11–13.) 

 Virtasen tutkimuksen mukaan miesten supportiivisen viestinnän tavoitteena on 

auttaa ystävää pääsemään ongelmasta eteenpäin kuuntelemalla aktiivisesti ja 

myötätuntoisesti, tuottamalla ystävälle myönteisiä tunteita sekä auttamalla 

häntä uudelleen arvioimaan kokemustaan. Koska miesten ystävyyssuhteiden 

supportiivinen viestintä tapahtuu usein kulttuurisesti tunnistettavissa tilanteissa 

ja merkityksellisissä paikoissa, kuten saunoessa tai mökkeillessä, myös hiljai-

suus ja rauhassa yhdessä oleminen saavat supportiivisia merkityksiä. (Virta-

nen 2015, 12.) 

Sosiaaliseen tukeen liittyvät tekijät ja aktiiviset, ongelmanratkaisuun tähtäävät 

selviytymiskeinot voivat tutkimuksen mukaan suojata stressitilanteessa ma-

sennukselta. Henkilökohtaisten voimavaratekijöiden suotuisalla kehittymisellä 

näyttäisi olevan myös sosioekonomisia terveyseroja kaventava vaikutus. 

(Mustonen ym. 2013, 71.) 

Sosiaalisiin kontakteihin liittyviä selviytymiskeinoja olivat Viitaniemen tutki-

muksen mukaan muiden ihmisten seuraan hakeutuminen, ihmisten kanssa 

juttelu ja tuen saaminen. Muiden seurassa ilmenevä ujous ja hiljaisuus osoit-

tautuivat ongelmaksi osallistua eri tapahtumiin ja illanistujaisiin. Muiden ih-

misten läsnä olo helpotti jo pelkästään yksinäisyyttä. Perheeltä saatu tuki hel-

potti myös yliopisto-opiskelijoiden yksinäisyyttä. (Viitaniemi 2011, 66.) 
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 Yksinäisyyden perusratkaisuina on pidetty lääkkeitä ja lääkäriä, aktivoitumista 

jonkin toiminnan kautta, toinen ihminen tai sopeutuminen, jolloin yksinäisyy-

teen ei ole ratkaisua (Saari 2009, 197). Yksinäisyydestä selviämisessä ja sen 

kanssa elämisessä auttavat eniten ajan viettäminen mahdollisten ystävien 

kanssa sekä kirjoittaminen ja luotetulle uskoutuminen. Lisäksi kuntoilu, musii-

kin kuunteleminen ja voiman etsiminen itsestä helpottavat yksinäisyyden tun-

netta. Koska ihmisillä on rakastamisen ja rakastetuksi tulemisen tarve, on ra-

kastumisen ja rakkauden usein katsottu olevan lääke yksinäisyyteen. Itsetut-

kiskeluun liittyviä selviytymiskeinoja oli esimerkiksi vahvuuden löytäminen it-

sestä, itseensä uskominen, pohdiskeleminen ja positiivisten puolien etsiminen. 

(Kangasniemi 2008, 256, 243.)  

 Viitaniemen tutkimuksessa yksinäisyyden vähättely samoin kuin tulevaisuuden 

haaveilu olivat keinoja pyrkiä irti yksinäisyyden tunteesta. Ajatuksien poissaa-

minen yksinäisyydestä auttoi kuitenkin yksinäisen jaksamista oman yksinäi-

syyden tunteen kanssa. (Viitaniemi 2011, 71.) 

 Nykyajan uudet tekniset mahdollisuudet ovat muuttaneet nuorten ajankäyttöta-

poja ja samalla vuorovaikutuksen malleja. Kännykästä ja internetistä on tullut 

tärkeä keino sosiaalisten kontaktien ja yhteisöllisyyden luomisessa ja ylläpi-

dossa. Nopea yhteydenpito helpottaa myös mahdollisuutta sopia tapaamisesta 

lyhyellä varoitusajalla. Vaikka vuorovaikutusmahdollisuudet ovat lisääntyneet, 

eivät esimerkiksi nettikeskustelut puuttuvine ilmeineen ja eleineen korvaa fyy-

sistä läsnäoloa ja yhdessä tekemistä ja kokemista. (Kangasniemi 2005, 235–

236.) 

 Sosiaalinen media antaa nykyään mahdollisuuden verkostoitua ja pitää yhte-

yttä ihmisiin, mutta sosiaalinen media voi lisätä myös masennusta ja yksinäi-

syyden tunnetta, koska toisten kohtaaminen tapahtuu verkossa. Viitaniemen 

tutkimuksessa keskustelupalstalle kirjoittaminen ja sitä kautta saatu vertaistuki 

koettiin yliopisto-opiskelijoiden keskuudessa tärkeäksi. Internet saattoi kuiten-

kin toisten opiskelijoiden joukossa pitkittää yksinäisyyttä siihen tulleen riippu-

vuuden vuoksi. (Viitaniemi 2011, 68.) Tutkimuksen mukaan esimerkiksi Face-

book on paikka, jossa yksinäiset ihmiset erityisesti yksinäiset naiset paljasta-

vat itsestään enemmän yhteenkuuluvuuden tunteen kokemisen toivossa (Al-

Saggaf & Nielsen 2014, 460).  



34 
 

 Itsemurha on monelle pitkäaikaisyksinäiselle ja masentuneelle lopullinen rat-

kaisu yksinäisyyden ongelmaan. Useimmiten itsemurha katsotaan ainoaksi 

mahdolliseksi armahdukseksi yksinäisyyden aiheuttamaan kärsimykseen. 

(Saari 2009, 200.) 

 

2.2 Yksinäisyyden seuraukset nuorilla miehillä 

Yksinäisyyden syyt ja seuraukset ovat eri asioita. Yksinäiset pitävät itse laa-

jasti, mutta eivät yksimielisesti, yksinäisyyttä monien asioiden syynä. Yksinäi-

syyttä on pidetty masennuksen, pahan olon, pettymysten, läheisyyden ja sek-

sin puutteen sekä pitkittyessään eristäytymisen, häpeän ja kateuden aiheut-

tajana. Kaikkiaan yksinäisyyden on katsottu aiheuttavan sekä koettuun ter-

veyteen että hyvinvointiin liittyviä hyvinvointivajeita. Yksinäisyyttä on pidetty 

aikaisempien tutkimusten kirjoitusten mukaan masennuksen aiheuttajana, 

kaikkein viheliäisimpänä kohtalona, tappavana tautina, kaiken pahan olon al-

kuna ja juurena. (Saari 2009, 176–178, 200.)  

 Nuorten syrjäytyminen on tutkitusti yksi suomalaisten suurimmista huolenai-

heista, todellinen ja vakava. Nuoret itse ymmärtävät käsitteen yksin jäämisenä 

ja syrjäytymisenä ihmissuhteista; kaverisuhteista ja koulunkäynnistä. Syynä 

mainitaan usein ujous, hiljaisuus tai erilaisuus. Syrjäytymisen syynä saatetaan 

pitää myös vaikeita kotioloja tai traagisia tapahtumia. (Pekkola 2010, 126.) 

Nuorisobarometri 2014:n tuloksista ilmenee, että ystävien puute on säilyttänyt 

asemansa tärkeimpänä nuorten syrjäytymisen selittäjänä. Sen sijaan entistä 

harvempi nuori pitää epäterveellisiä elämäntapoja, omaa laiskuutta tai välin-

pitämättömyyttä syrjäytymisen syynä. (Myllyniemi 2015, 52.)  

Kotitaustan vaikutus nuorten syrjäytymiskehitykseen on tullut esiin myös Ku-

rosen tutkimuksen kertomusaineistossa, jossa valtaosalla tutkimuksen nuo-

rista lapsuuden kasvuympäristöön liittyvinä riskitekijöinä esiintyivät yksinhuol-

tajuus, vanhempien avioero, alkoholismi, perheväkivalta, mielenterveyson-

gelmat ja matala sosioekonominen asema. (Kuronen 2010, 325.) 

Nuoren elämässä syrjäytyminen etenee vaiheittain ja ulottuu lopulta yksilön 

koko elämään. Esimerkiksi ongelmat koulussa altistavat nuoren työttömyy-

delle, joka puolestaan kasvattaa riskiä nuoren köyhyydelle, perhe- ja päihde-
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ongelmille ja niin edelleen, jolloin huono-osaisuus kasautuu samoille nuorille 

muodostaen syrjäytymiskierteen. (Lehtonen & Kallunki 2013, 130.) 

 Monelle lopullinen ratkaisu yksinäisyyden ongelmaan on itsemurha. Itsemur-

haksi kutsutaan kaikkia sellaisia kuolemantapauksia, jotka johtuvat suorasti tai 

epäsuorasti uhrin omasta positiivisesta tai negatiivisesta teosta, jonka hän 

tietää varmasti tuottavan tämän tuloksen (Durkheim 1985, 19). Itsemurha kat-

sotaan usein ainoaksi mahdolliseksi keinoksi armahtaa yksinäisyyden aiheut-

tama kärsimys (Saari 2009, 197). Nuorten kirjoittamien kuvausten perusteella 

moni on ollut valmis luovuttamaan elämän tuntuessa merkityksettömältä. Olo 

on tuntunut hylätyltä, ulkopuoliselta, tyhjän päällä seisomiselta ja melkein val-

miilta hyppäämään. (Junttila 2015, 186.)  

 Nuoren itsemurha on yleensä pitkään kasautuneiden vaikeuksien päätepiste. 

Nuoren elämässä pitkäaikaisten vaikeuksien rinnalla riittää yksi elämäntapah-

tuma laukaisemaan siirtymisen ajatuksesta impulsiiviseen tekoon. Vaikeudet 

ihmissuhteissa ja nuoruusiän mielenterveyden häiriöiden riskitekijät kuten per-

heen sisäiset ristiriidat, huono kommunikaatio, avioero, vanhemman mielen-

terveyden häiriö, vanhemman kuolema ja vanhemman itsetuhokäyttäytyminen 

voivat olla itsetuhokäyttäytymisen riskitekijöitä ja täten edeltää itsetuhoista te-

koa. Itsemurhan laukaiseva tekijä saattaa olla myös jokin odottamaton kriisi- 

tai traumatilanne. Valtaosa itsemurhan tehneistä on kärsinyt mielenterveyden 

ongelmista, joista masennus on ollut yleisintä. Monella itsemurhan tehneellä 

pojalla on ollut paljon erilaisia epäsosiaalisuuteen liittyviä ongelmia kuten so-

peutumisvaikeuksia ja käytöshäiriöitä. Mielenterveyden ongelmat eivät kuiten-

kaan selitä pelkästään itsemurhaan johtavaa kehityskulkua. Nuorilla korostu-

vat lisäksi ystävyys- ja seurustelusuhteiden merkitys, joten lyhyenkin seurus-

telun päättyminen voi olla nuorelle ylivoimaiselta tuntuva kokemus. (Karlsson, 

Pelkonen & Marttunen ym. 2007, 3; Kumpula ym. 2006, 26.) 

 

2.2.1 Nuorten miesten syrjäytyminen 

Syrjäytyminen on määritelty kasautuvana huono-osaisuutena, johon liittyy al-

hainen koulutustaso, työttömyys, toimeentulo-ongelmat, elämän hallinnan ja 

yhteiskunnallisen osallisuuden menetys. Syrjäytymistä voidaan nimittää osat-

tomuudeksi ympäristön toimintoihin ja niiden kehittämiseen. Syrjäytyminen on 
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ilmiö, jolla tarkoitetaan usein laajaa psyykkis-aineellista ongelmakokonai-

suutta. Se voi olla tiedollista, toiminnallista, tahatonta tai tarkoituksellista ve-

täytymistä ja siihen voi liittyä sairautta, vammaisuutta, poikkeavaa käytöstä, ri-

kollisuutta ja päihteiden käyttöä. Terveydellisten seikkojen on sanottu vahvis-

tavat sosiaalisia syrjäytymismekanismeja. (Kuorelahti & Viitanen 1999, 5; 

Myrskylä 2012, 2.) 

 Syrjäytyminen muistuttaa käsitteenä syrjinnän käsitettä ja ne liittyvät toisiinsa 

myös ilmiöinä. Syrjinnän kohteeksi joutunut ei ole välttämättä syrjäytynyt, 

mutta syrjintä voi johtaa syrjäytymiseen tai ainakin vahvistaa muutoin alka-

nutta syrjäytymiskehitystä. Tarkasteltaessa syrjintää yhteisötasolta, syrjintä voi 

aiheuttaa syrjityssä sosiaalista ja kulttuurista ulkopuolisuuden tunnetta sekä 

konkreettisesti heikentää sosiaalisen vuorovaikutuksen mahdollisuuksia. Yh-

teiskuntatasolla syrjintä esimerkiksi työhönotossa voi aiheuttaa työttömyyttä ja 

täten altistaa taloudelliselle syrjäytymiselle. (Lepola 2007, 13.) Merkittävimmin 

syrjäytymiselle altistavat läheissuhteiden puute ja työmarkkinoilta syrjäytymi-

nen, mutta vakavin tilanne on kiinnittymisen ollessa kaikkiin instituutioihin 

heikko (Simpura ym. 2008, 252).  

Nuorten syrjäytyminen Suomessa on ollut esillä yhteiskunnallisessa keskus-

telussa jo 1980-luvulta lähtien. Viime vuosina nuorten syrjäytymistä koskeva 

keskustelu on taas lisääntynyt. Aiheesta tehdyissä tutkimuksissa on koros-

tettu, että nuorten huono-osaisuus on harvoin kasautunut niin vakavasti, jotta 

heitä voisi kutsua syrjäytyneiksi. Keskusteluissa on osuvampi käyttää syrjäy-

tymisriskiä. (Notkola, Pitkänen, Tuusa, Ala-Kauhaluoma, Harkko, Korkeamäki, 

Lehikoinen, Lehtoranta, Puumalainen, Ehrling, Hämäläinen, Kankaanpää, 

Rimpelä & Vornanen 2013, 55–56.) Tarkasteltaessa nuoria syrjäytymisen kä-

site on ongelmallinen, osin epätarkka ja moniselitteisyydessään tutkimukselli-

seen käyttöön erottelukyvyltään puutteellinen. Käsitteelle ei ole muodostunut 

yhtä ja vakiintunutta määritelmää tutkimuksen parissa eikä myöskään arki-

elämässä. Syrjäytymistä on lähestytty tutkimuksissa erilaisten syrjäytymisen 

riskitekijöiden avulla. (Juvonen 2015, 31–32.) Sellaisiksi on määritelty esimer-

kiksi nuoren heikko toimintakyky ja terveys, perheen huono-osaisuus, puut-

teelliset asuinolosuhteet, matala koulutustaso, puuttuva ammattitaito, työttö-

myys tai vähemmistöihin kuuluminen (Vaarama, Siljander, Luoma & Meriläi-

nen 2010, 143–144).  
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 Koulutuksen ulkopuolelle jääneitä 17–24-vuotiaita miehiä vastaavanikäisestä 

väestöstä oli vuonna 2013 Kymenlaaksossa 14,1 prosenttia. Tarkasteltaessa 

koko maata vastaava luku oli 10,5 prosenttia. (Sotkanet 2013b.) Suomessa oli 

vuoden 2010 lopussa syrjäytyneitä 15–29-vuotiaita nuoria yhteensä 51 341, 

joka on noin 5 prosenttia kaikista tämänikäisistä nuorista. Miehiä syrjäytyneistä 

nuorista oli 64 prosenttia ja naisia 36 prosenttia. Syrjäytyneistä liki joka neljäs 

oli vieraskielinen. Perusasteen koulutuksen suorittaneista nuorista syrjäyty-

neinä oli 12,6 prosenttia. Syrjäytyneistä nuorista työttömiä työnhakijoita oli 

18 830 ja muita työvoiman ulkopuolisia 32 511. (Myrskylä 2012, 2.) Kuva 4 

havainnollistaa 15–29-vuotiaiden syrjäytyneiden nuorten ja nuorten aikuisten 

osuuden kantaväestöön kuuluvista ja vieraskielisistä maakunnittain vuoden 

2010 lopussa. 

  

 Kuva 4. Syrjäytyneiden nuorten ja nuorten aikuisten osuus maakunnittain (Tilastokeskus) 

 

 Nuorten hyvinvointierojen kaventaminen ja syrjäytymisen ehkäisy ovat olleet 

pitkään tärkeitä hyvinvointipoliittisia tavoitteita, sillä syrjäytymisvaarassa olevat 

nuoret ovat tutkimustulosten mukaan muita huono-osaisempia useimmilla hy-

vinvoinnin osa-alueilla. Huono-osaisuuden kasautumisen on lisäksi todettu 

http://www.google.fi/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRxqFQoTCOmPzujIkskCFQsRLAodbPQKCQ&url=http://yle.fi/uutiset/nain_nuoret_syrjaytyvat_eri_puolilla_suomea/6072902&bvm=bv.107467506,d.bGg&psig=AFQjCNGrXvqrCb1zBybj24HQueb2jaQF8Q&ust=1447681539091424


38 
 
olevan osin sukupuolittunutta. Tutkimusten mukaan nuorilla syrjäytymisvaa-

rassa olevilla miehillä joka viidennellä on vähintään kolme hyvinvoinninvajetta, 

kun nuorilla naisilla vastaava osuus on lähes kolmannes. Syrjäytymisvaaraan 

yhdistyy uutena ilmiönä yksinäisyys, joka ei ole kokemuksena yleistynyt, vaan 

kyse on kokemuksen jakautumisen muutoksesta. Aiempaa suurempaa osuutta 

yksinäisistä voi pitää syrjäytymisvaarassa olevina nuorina. Erityisesti koulut-

tamattomien nuorten on katsottu olevan syrjäytymisen riskissä. Heidän huono-

osaisuutensa näyttäisi olevan tulosten mukaan myös melko pysyvää. (Karvo-

nen & Kestilä 2014, 160, 173.) Riski heikkoon elämänlaatuun oli suurin 18–24-

vuotiailla vähän koulutetuilla ja työttömillä nuorilla, työkyvyttömyyseläkkeellä 

olevilla ja toimeentulotuen asiakkailla eli tuloköyhillä (Vaarama, Mukkila & 

Hannikainen-Ingman 2014, 21). 

Suomessa nuorisotyöttömyys näyttää virallisella työttömyysasteella mitattuna 

ongelmalliselta. Vuonna 2014 Kymenlaaksossa 18–24-vuotiaiden työttömyys-

aste oli 23,8 prosenttia, koko maan ollessa 16 prosenttia (Sotkanet 2014). 

Kaakkois-Suomessa oli vuoden 2015 lopussa noin 25 200 työtöntä eli työttö-

mien määrä kasvoi hieman nopeammin kuin koko maassa. Kaakkoissuoma-

laisten nuorten työttömyys kasvoi lähes samaa vauhtia kokonaistyöttömyyden 

kanssa. Alle 25-vuotiaita työttömiä oli 3832. Tilanne oli vuodentakaista hei-

kompi, sillä vuositasolla nuoria työttömiä oli 5,1 prosenttia enemmän. Kaak-

koissuomalaisten nuorten työttömien osuus on alle 25-vuotiaasta työvoimasta 

19,2 prosenttia koko maata korkeampi eli 28,1 prosenttia. Kouvolan seutukun-

nassa vastaava luku oli 27,8 prosenttia ja Kotka-Haminan seutukunnassa 30,5 

prosenttia. (Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus 2016, 

1-2.) 

 Vaikka Suomessa hyvinvointi ja terveys ovat kohentuneet, ovat epäsäännölli-

set työsuhteet, matala palkka ja heikko koulutus lisänneet köyhyyden riskiä. 

Yksinäisyyden, työttömyyden, pienituloisuuden, huono-osaisuuden ja heikon 

terveyden on huomattu liittyvän yhteen ja lisäävän ihmisten epävarmuutta ja 

syrjäytymisen uhkaa. Tämä on puolestaan vaikuttanut sosioekonomisten ryh-

mien välisten erojen kasvuun. (Vaalavuo & Moisio 2014, 107; Sosiaali- ja ter-

veysministeriö 2012, 15–16.)  

Tuloerot ja köyhyys ovat Suomessa kansainvälisesti katsottuna suhteellisen 

matalat, mutta taloudellinen eriarvoisuus on kasvanut voimakkaasti 2000-lu-
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vulla. Köyhiksi luettavista kotitalouksista suurin osa on yksinasuvia. Noin 52 

prosenttia köyhyysrajan alapuolella olevista elää yksinäistalouksissa. He ovat 

myös huonon toimeentulon vuoksi toimeentulotukiasiakkaina. Seuraavaksi 

eniten pienituloisia elää lapsiperheissä, lähes 30 prosenttia. Tarkasteltaessa 

kotitalouksia sosioekonomisen aseman mukaan suurimmassa köyhyysriskissä 

ovat työttömien kotitaloudet, joista 38 prosenttia lukeutuu köyhiksi. Seuraa-

vaksi korkein köyhyysriski on opiskelijoilla 26 prosenttia. (Vaalavuo & Moisio 

2014, 98, 107.) 

Syrjäytymistä on teoretisoitu niin kutsutun prosessimallin avulla, jossa syrjäy-

tyminen käsitteellistetään huono-osaisuuden syveneväksi jatkumoksi, joka al-

kaa usein jo varhaislapsuuden elinoloista. Perhetaustan ja kouluympäristöön 

sopeutumisen nähdään puolestaan vaikuttavan asemaan työmarkkinoilla. 

Syrjäytymisellä tarkoitetaan huono-osaistumisen viimeistä tasoa, johon liittyvät 

erilaiset elämänhallinnan ongelmat ja yhteiskuntaan yhdistävien siteiden kat-

keaminen. (Järvinen & Jahnukainen 2001, 129–130, 133–135.) Yleisellä ta-

solla syrjäytyminen määritellään yksilöiden, perheiden tai kokonaisten yhtei-

söjen ajautumisena yhteiskunnan tavanomaisen ja yleisesti sopivana pidetyn 

elämäntavan, resurssien hallinnan tai elintason ulkopuolelle (Simpura, Moisio, 

Karvonen & Heikkilä 2008, 251).  

Syrjäytymistä voi käsitteellistää myös tarkastelemalla sitä suhteessa mar-

ginalisaatioon eli valtavirran ulkopuolella olemiseen. Marginalisaatioon ei 

välttämättä liity ulkoisesti havaittavaa huono-osaisuutta. Joillakin sosiaalisen 

elämän osa-alueilla voi olla marginaalissa samaan aikaan kun toisilla keskus-

tassa. Marginalisaatio voi kuitenkin edetä syrjäytymiseksi, jos yksilö on sa-

manaikaisesti useiden elämän osa-alueiden ulkopuolella ja siihen liittyy riski 

ongelmien kasautumisesta tai pitkittymisestä. Syrjäytyminen määrittyy siis yk-

silön elämässä negatiivisena ja totaalisena, kun taas marginaalisuus voi olla 

vapaaehtoista ja väliaikaista. (Järvinen & Jahnukainen 2001,141–145; Helne 

2002, 100.) 

Syrjinnällä tarkoitetaan sitä, että henkilöä tai ryhmää kohdellaan ilman hyväk-

syttävää oikeutusta eriarvoisesti esimerkiksi sukupuolen, iän, uskonnon, 

vamman, seksuaalisen suuntautumisen, etnisen alkuperän tai muun henkilöön 

liittyvän syyn perusteella vuoksi. Myös esimerkiksi koulukiusaaminen voi olla 

syrjintää. (Myllyniemi 2015, 29.) Syrjinnän määrittelyn lähtökohtana on sen 
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tunnustaminen, että ihmiset ovat erilaisia ja, että erilaisuus on hyväksyttävää. 

Jos ihmisiä aletaan erotella näiden luonnollisten erojen perusteella, kyse on 

syrjinnästä. Syrjinnän voidaan sanoa olevan ihmisten välisiin eroihin perustu-

vaa ei-hyväksyttävää erottelua. (Scheinin 1996, 7–8.)  

 Nuoret kuuluvat vähemmistöön ikänsä ja usein heikompien vaikutusmahdolli-

suuksiensa takia. Nuoriin kohdistuvan syrjinnän kokemukset paljastuvat Nuo-

risobarometri 2014:n mukaan niin yleisiksi, että syrjintää voi pitää nuorten ar-

kea leimaavana piirteenä. Enemmistö kaikista nuorista kokee itsekin tulleensa 

jossain elämänsä vaiheessa syrjityksi. (Myllyniemi 2015, 6.) 

 Välillinen syrjintä voi olla kytköksissä yhdenmukaisuuden paineisiin: suurin osa 

nuorista arvioi samanlaisuuden paineen Suomessa liian vahvaksi. Kokemuk-

set kuulumisesta johonkin vähemmistöön ovat yhteydessä korkeampaan syr-

jintäriskiin niin virallisissa ympäristöissä kuin nuorten vertaissuhteissa. (Mylly-

niemi 2015, 6.) Nykyään keskimäärin joka koululuokassa tai kurssilla on lähes 

joka kymmenennellä pitkäaikainen sairaus esimerkiksi diabetes, astma, aller-

gia, ylipaino tai pitkäaikainen lääkitys, jonka vuoksi pitkäaikaista terveyson-

gelmaa poteva nuori voi olla muista poikkeava. Huono-osaisuuden on havaittu 

liittyvän huonoon terveyteen ja kasautuvan jo nuoruudessa. Fyysiset sairaudet 

voivat olla myös mielen ongelmien taustalla. (Rimpelä 2010, 23.) 

 Koulu on syrjinnän paikoista yleisin: miltei puolet nuorisobarometri 2014:sta 

vastanneista on kokenut syrjintää koulussa, erityisesti peruskoulussa ja toisen 

asteen ammatillisissa oppilaitoksissa. Tämän jälkeen yleisimpiä syrjinnän 

paikkoja nuorilla ovat työelämä (19 prosenttia) ja internet (16 prosenttia). 

(Myllyniemi 2015, 6.)  

 Maahanmuuttajien riski syrjäytyä on 4–6-kertainen kantaväestöön verrattuna. 

Syrjäytyneistä nuorista lähes neljännes on maahanmuuttajataustaisia.  Maa-

hanmuuttajanuorten syrjäytyminen on myös kotouttamiseen liittyvä ongelma. 

(Hannu-Jama ym. 2014, 3.) Tilastokeskuksen väestörakennetilaston mukaan 

Suomessa vakituisesti vuoden 2012 lopussa asuneista 25–34-vuotiaista lähes 

joka kymmenes oli ulkomaista syntyperää. Vuoden 2013 lopussa Kotkassa ul-

komaalaisten kansalaisten osuus väestöstä oli neljänneksi suurin eli 5,9 pro-

senttia. Vantaa (8,7 prosenttia), Helsinki (8,6 prosenttia) ja Espoo (8,6 pro-

senttia) sijoittuivat Kotkan edelle. Kuva 5 osoittaa ulkomaista syntyperää ole-
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vien osuuden väestöstä iän mukaan vuoden 2013 lopussa. (Tilastokeskus 

2013.) 

  

 Kuva 5. Ulkomaista syntyperää olevien osuus väestöstä iän mukaan 31.12.2012 (Tilastokeskus 2013) 

 

Peruskoulun päättäneistä ja yhden vuoden syrjässä olleista nuorista, enää 40 

prosenttia suorittaa jonkin perusastetta korkeamman tutkinnon. Ulkopuolisuu-

den jatkuttua kolme vuotta, tutkintoja suorittavien osuus alenee 20 prosenttiin. 

Ulkopuolisiksi tai työttömiksi päätyneistä 15–29-vuotiaista nuorista 80 prosent-

tia ei suorita myöhemminkään perusastetta korkeampaa tutkintoa. (Myrskylä 

2012, 2.) Nuoret, joilta puuttuu peruskoulun päättötodistus, asettuvat heikkoon 

työmarkkina-asemaan ja ovat vaarassa syrjäytyä jatkossa sekä koulutus- että 

työmarkkinoilta (Honkasalo, Utkar, Meuronen, Järvinen, Laasanen & Haapa-

nen 2014, 7). Peruskoulun jälkeisen koulutuksen puuttuminen on merkittävä 

riskitekijä myös aikuisiän huono-osaisuudelle. Nuoruusiän huono-osaisuus eri 

elämänalueilla voi johtaa puolestaan kohonneeseen kuolleisuusriskiin myö-

hemmin elämässä. (Mustonen ym. 2013, 71.) 

Vuosi-ikäluokasta noin 20 prosenttia eli noin 6600 nuorta miestä koko maassa 

ei suorita varusmiespalvelusta, sillä heistä lähes puolet vapautetaan mielen-

terveydellisten syiden perusteella. Aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet, että 

varusmiespalveluksen keskeyttäneille miehille tyypillistä ovat lapsuusajan on-

gelmat, vaatimaton koulumenestys, ongelmat parisuhteessa, rikollinen käyt-
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täytyminen, runsas alkoholinkäyttö, työttömyys, taloudelliset ongelmat ja 

psyykkinen oireilu. (Stengård, Haarakangas ym. 2008, 11.) 

 

2.2.2 Nuorten miesten itsemurhat 

 Nuoruusikä on merkittävä riski itsetuhoisen käyttäytymisen alkamiseen (Tuisku 

2015, 7). Itsetuhoisuuden piiriin kuuluvien ilmiöiden esiintyvyys nousee monin-

kertaisesti nuoruusiässä, jolloin 15–19-vuotiailla ilmaantuvuus on huipussaan. 

Nuoruusiän kuluessa vakavia ja toistuvia itsemurha-ajatuksia esiintyy väestö-

tutkimusten mukaan noin 10–15 prosentilla ja itsemurhayrityksiä noin 3–5 pro-

sentilla nuorista. Itsetuhokäyttäytymisen lisääntyminen lapsuudesta nuoruu-

teen siirryttäessä johtuu osittain erilaisten riskitekijöiden samanaikaisesta 

yleistymisestä. (Karlsson, Pelkonen, Marttunen 2006, 1–2.)  

 Tapaturmat ja itsemurhat ovat Kymenlaaksossa ennenaikaisen kuolleisuuden 

suurin ryhmä. Täällä kuollaan edelleen maata yleisemmin alkoholiin ja nuoriin 

miehiin kohdistuvaan väkivaltaan. Ajanjaksolla 2003–2008 alkoholiperäisten 

sairauksien ja alkoholimyrkytysten aiheuttamat kuolemat nousivat Kouvolassa 

muuta maata enemmän. Kotkassa kodin ulkopuolelle sijoitettujen nuorten 

määrä, nuorisotyöttömyys, koulutuksen ulkopuolelle jääminen, mielenterveys-

ongelmat ja päihdehuollon laitoshoidon asiakkaiden määrä ylittää kansallisen 

keskiarvon. (Pekkola 2010, 125.)   

15–29-vuotiailla suomalaisilla miehillä on yli kolminkertainen riski kuolla tapa-

turmaisesti tai väkivaltaisesti verrattuna samanikäisiin naisiin. Eniten nuoria 

miehiä kuolee tieliikennetapaturmien, itsemurhien, myrkytysten ja väkivallan 

uhrina. Hyvin usein myös päihteillä on osuutta asiaan. (Stengård, Haarakan-

gas ym. 2008, 9−10.) Vuonna 2013 nuorten keskeisenä kuolemansyynä olivat 

itsemurhat. 15–24-vuotiaana kuolleista nuorista itsemurhan tehneitä oli 35 

prosenttia. 18–24-vuotiaista miehistä 24,8 prosenttia sataatuhatta vastaavan 

ikäistä kohden teki itsemurhan. Kaikista itsemurhan tehneistä joka kymmenes 

oli alle 25-vuotias. (Tilastokeskus 2014a.) 

Suomalaisnuorten itsemurhakuolleisuus on kansainvälisessä vertailussa kor-

kea. Suomalaisten alle 18-vuotiaiden poikien itsemurha on kuolemansyynä 

OECD-maiden yleisimpiä. Eurostatin tilastojen mukaan vuonna 2011 nuorten 
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itsemurhakuolleisuus oli Suomea korkeampi vain Liettuassa ja Latviassa. (Es-

kola 2014.) 

 Sukupuolten välinen suhteellinen kuolleisuusero on Suomessa suurimmillaan 

20–29-vuoden iässä, jolloin miesten kuolleisuus on yli kolminkertainen naisiin 

verrattuna. Nuoret naiset tekevät enemmän itsemurhayrityksiä kuin nuoret 

miehet. Miesten suuri kuolleisuus itsemurhiin johtuu ainakin osittain siitä, että 

he käyttävät kuolettavampia itsemurhamenetelmiä kuin naiset. (Kumpula ym. 

2006, 14, 24.) Vuonna 2013 15–24-vuotiaiden poikien itsemurhakuolleisuus oli 

27,8 henkeä sataatuhatta kohden ja tyttöjen 9,2 henkeä (Terveyden ja hyvin-

voinnin laitos 2014). Kuva 6 havainnollistaa 15–24-vuotiaiden itsemurhakuol-

leisuuden kehityskaaren ikäryhmittäin ja sukupuolittain vuosina 2000–2013. 

 

  

 Kuva 6. 15–24-vuotiaiden itsemurhakuolleisuus ikäryhmittäin ja sukupuolittain ajanjaksolla 

2000–2013 (THL:n tapaturmatietokanta) 

 

Lahden tutkimuksen mukaan 1990-luvun alusta lähtien poikien itsemurhat 

ovat vähentyneet ja tyttöjen lisääntyneet. Tytöillä oli hirttäytyminen ja pojilla oli 

ampuminen yleisimmät itsemurhan tekotavat, kunnes vuosina 2008–2012 lii-

kenneitsemurhat nousivat yleisimmäksi tekotavaksi molemmilla sukupuolilla. 

Poikien ampumisitsemurhakuolleisuus oli Pohjois-Suomessa lähes kolmin-

kertainen muuhun Suomeen verrattuna. Poikien ampumisitsemurhat olivat 
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yleisempiä syksyllä kuin muina vuodenaikoina. Väkivaltaisten eli tappavam-

pien itsemurhamenetelmien lisääntyminen tytöillä on huolestuttavaa, koska 

tyttöjen itsemurhayritysten tiedetään olevan yleisiä. Aiempi itsetuhoisuus ja 

viiltely oli yleisempää tytöillä kuin pojilla. Puolet nuorista oli humalassa itse-

murhahetkellä. Suurin osa päihtyneenä tehdyistä itsemurhista tapahtui lasku-

humalassa yöaikaan. Tutkimuksen mukaan esimerkiksi Oulun läänin alueella 

itsemurhan tehneistä pojista 15 prosenttia ja tytöistä 17 prosenttia oli ollut 

psykiatrisessa osastohoidossa ennen itsemurhaa. (Lahti 2014, 5.) 

 Tuiskun tutkimuksen mukaan nuorilla, jotka vahingoittavat itseään ilman tarkoi-

tusta tehdä itsemurha ja joilla on itsemurha-ajatuksia tai itsemurhayrityksiä 

yleisin mielenterveydenhäiriö on masennus. Nuorempi ikä ja alhainen psy-

kososiaalinen toimintakyky ennustivat nuoren itsensä eli oman ruumiin vahin-

goittamista ilman itsemurhatarkoitusta, masennusoireet ja alhainen psykososi-

aalinen toimintakyky ennustivat itsemurha-ajatuksia ja itsemurhayrityksiä. 

(Tuisku 2015, 7–8.) 

 Itsemurhaan johtaneita syitä voidaan pitää niin yksilöstä kuin ympäristöstä 

riippuvaisina, jonka vuoksi syiden etsiminen ei ole yksiselitteistä. Itsemurhien 

riskitekijät ovat hyvin samanlaisia kaikkialla maailmassa. Itsemurhan yleisinä 

riskitekijöinä voidaan pitää muun muassa vaikeita elämänoloja ja elämänkrii-

sejä, syrjäytymistä, sosiaalisen tuen puutetta, muita stressitekijöitä, masen-

nusta, muita mielenterveys- ja päihdeongelmia Riskitekijöitä ovat myös aiempi 

itsemurhayritys tai itsemurha-aikomus sekä ystävän tai läheisen itsemurha. 

Suomalaisten itsemurhille on tyypillistä päihteiden käyttö, jotka ovat olleet 

osassa tapauksista mukana itsemurhaan johtavassa kehityskulussa jo aikai-

sesta vaiheesta asti. Yksilöt eivät ole lähtökohdiltaan samassa asemassa 

elämänvaikeuksista selviämisessä. Itsemurhan tehneillä korostuu yleisesti 

koko elämän ajan vallinneet vaikeat elinolot ja elämänongelmien kasautumi-

nen. Itsemurha-alttiin riskiryhmän muodostuminen alkaa usein jo varhaislap-

suudessa. (Kumpula ym. 2006, 25–26.) 

 

2.3 Yhteenveto teoreettisista lähtökohdista 

Ihminen haluaa viettää lapsuutensa vanhempiensa kanssa, luoda koko elä-

män mittaisia kestäviä ystävyyssuhteita, kokea parisuhteen ja olla osa ge-
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neettistä tai sosiaalista sukua. Ihminen pyrkii olemaan vuorovaikutuksessa 

naapureiden ja työ- ja opiskelutovereiden kanssa sekä osallistumaan erilais-

ten yhteisöjen ja yhdistysten toimintaan. Ihminen haluaa vanhuksena pitää 

yhteyttä lapsiinsa, sukulaisiinsa ja ystäviinsä. Ilman tällaisia sosiaalisia suh-

teita ihminen tuntee itsenäisenä usein yksinäiseksi. (Saari 2009, 9.)  

Nuoren hyvinvoinnille on merkityksellistä saada mahdollisuus vastavuoroiseen 

tunnetason sitoutuneisuuteen ja yhdessä kokemisen iloon. Nuoren on tärkeää 

saada tuntea olevansa hyväksytty ja rakastettu sekä kokea olevansa kyvykäs 

tuottamaan iloa ja onnea omille ystävilleen. (Uusitalo 2007b, 28.) 

Yksinäisyyden tunteiden on havaittu ilmenevän ajatusten, tunteiden ja käyt-

täytymisen tasolla. Yksinäisyys voi liittyä ihmissuhteisiin, jolloin yksinäiseltä 

voi puuttua toveruus, johon kuuluu kokemusten jakaminen iloineen ja surui-

neen, yhteenkuuluvuus ja toisesta välittäminen sekä yhdessä toimiminen. Yk-

sinäisyys voi olla myös tyhjyyden tunnetta, jolloin yksinäisyyden tunne ei koh-

distu kehenkään toiseen henkilöön tai ihmissuhteisiin. (Kangasniemi 2005, 

241.) 

Yksinäisyys on siis subjektiivinen kokemus, joka ei välttämättä liity objektiivi-

seen sosiaaliseen eristyneisyyteen. Yksinäisyys voi olla myönteinen, vapaa-

ehtoinen ja toivottu tila, vaikka se koetaan yleensä epämiellyttävänä. Yksinäi-

syyden kokemisen syynä on yleensä sosiaalisten suhteiden puute. Koettu yk-

sinäisyys on tutkimusten mukaan vähentynyt ja että yksinäisyyden kokeminen 

liittyy vahvasti ulkoisiin tekijöihin, ennen kaikkea koettuun terveydentilaan, 

elinvaiheeseen ja pääasialliseen toimintaan. (Moisio & Rämö 2007, 392, 400.) 

Yksinäisyys on viime vuosien aikana noussut tieteellisiin ja poliittisiin keskus-

teluihin. Yksinäisyys on nähty lapsuudesta lähtevänä, väestöämme voimak-

kaasti eriarvoistavana tekijänä. Yksinäisyys, pitkään jatkuva ahdistava paha 

olo, lamaannuttaa ja etäännyttää ihmissuhteista, opiskelu-urilta ja työelä-

mästä. (Junttila 2015, 10.) 

Moision ja Rämön tutkimuksen mukaan esimerkiksi työttömien ja terveydenti-

lansa huonoksi kokevien on raportoitu kokevan yksinäisyyttä useammin kuin 

muut. Eniten yksinäisyyden kokemista raportoivat terveytensä huonoksi koke-

vat, joista 18 prosenttia raportoi kokevansa yksinäisyyttä jatkuvasti tai melko 

usein. Myös työttömien on raportoitu kokevan muita useammin yksinäisyyttä. 
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(Moisio & Rämö 2007, 397, 399.) Nuorten miesten syrjäytyminen sosiaalisista 

suhteista, koulutuksesta ja työstä ovat lisänneet julkista keskustelua, sillä 

nuorten miesten sosiaalinen syrjäytymiskehitys, huono-osaisuus ja kuolleisuus 

ovat yhteydessä toisiinsa. Väkivalta- ja tapaturmakuolleisuuden kasautuminen 

miessukupuoleen on selitetty tyttöjä heikommalla elämänhallinnalla ja elinta-

voilla. Hyvin usein myös päihteillä on osuutta asiaan. (Stengård, Appelqvist-

Schmidlechner ym. 2008, 13.) 

 Vaikka suurin osa nuorista jatkaa opiskelua peruskoulun jälkeen, osa nuorista 

ei päädy opiskelemaan eikä työelämään. Osa jättäytyy tarkoituksella sivuun, 

osa syrjäytyy. 32 511 ulkopuolista nuorta ei käy töissä eikä opiskele. He ovat 

nuoria, jotka eivät näy missään tilastoissa, ja joista kukaan ei tarkkaan tiedä, 

millaisia he ovat tai mitä he tekevät. He ovat syrjäytymisongelman kova ydin. 

On erittäin huolestuttavaa, että juuri kriittisessä vaiheessa elämää yli 30 000 

nuorta katoaa järjestelmän näköpiiristä. (Myrskylä 2012, 2.) 

 Syrjäytymisen vaikutukset valtiontalouteen ovat erittäin negatiiviset pitkällä 

aikavälillä. Nuorten työelämästä syrjäytymisestä aiheutuu nykyisin jo pelkäs-

tään kasvaneiden sosiaaliturvamenojen ja vähentyneiden verotulojen vuoksi 

joka vuosi vähintään 600 miljoonan euron kustannukset, minkä lisäksi krooni-

sesti syrjäytyneiden nuorten terveyspalvelujen kokonaiskustannukset ovat 

jopa seitsenkertaiset verrattuna peruskoulun suorittaneisiin nuoriin, jotka eivät 

ole syrjäytymisvaarassa. (Aaltonen, Berg & Ikäheimo 2015, 5.) Eurooppa 

2020-strategiassa Suomen kansallisena tavoitteena on vähentää köyhyyden ja 

syrjäytymisen riskissä elävien määrää. Tavoite on jäänyt kuitenkin vuonna 

2008 alkaneen talouskriisin ja hitaan talouskasvun jalkoihin. (Vaalavuo & Moi-

sio 2014, 113.) 

Vaikka nuorisotakuu on hallitusohjelman kärkihanke, nuorisotakuun rahoitus 

on uhkaavasti vähenemässä vuonna 2016 alle puoleen ja vuonna 2017 jopa 

96 prosentilla. Erityisen huolestuttavaa ovat etsivän nuorisotyön leikkaukset ja 

nuorisotakuun työllisyysmäärärahojen lakkauttamiset. Merkittävää on, että 

valtioneuvoston suunnitteleman hallituskauden kiristyvän talouspolitiikan ja 

siitä seuraavan nuorisotakuun leikkauksien myötä yhä useamman nuoren 

työttömyys pitkittyy yli kolmen kuukauden rajan, jolloin pitkäaikaistyöttömyy-

den ja yhteiskunnasta syrjään jäämisen riski kasvaa.  (Rämö & Joensuu 2015, 

1-2.) Nuorten yhteiskuntatakuu on keskeinen myös maahanmuuttajien kan-
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nalta, koska 70 prosenttia maahanmuuttajista on alle 35-vuotiaita. Maahan-

muuttajien kotoutuminen edellyttää yksilöllisiä ja tuettuja polkuja. Toimiva ja 

laadukas kotouttamiseen ja maahanmuuttoon liittyvä politiikka on edellytys 

maahanmuuttajien hyvinvoinnille ja terveydelle. (Hannu-Jama ym. 2014, 3, 7.) 

 Vuonna 2013 julkaistussa Suomen maahanmuuttostrategiassa määritetään 

pitkäjänteisiä linjauksia maahanmuuttopolitiikalle. Strategian keskeisen viestin 

mukaan Suomeen muuttavat ja tänne asettuvat ihmiset on otettava mukaan 

rakentamaan maan tulevaisuutta siitä huolimatta, vaikka etnisen alkuperän pe-

rusteella tapahtuva syrjintä on kaikkein yleisintä. Heidät on tärkeää nähdä 

osallisina ja aktiivisina toimijoita, eikä vain palvelujen ja toimenpiteiden koh-

teena. (Sisäministeriö, 2015; Myllyniemi 2015, 29.) 

Etsivän nuorisotyön tavoittamien nuorten määrä on kasvanut selkeästi 2010-

luvulla. Sen rooli ennaltaehkäisevässä työssä on lisääntynyt, sillä melkein 

puolet tavoitetuista syrjäytymisvaarassa olevista nuorista ovat olleet työttö-

minä. Suurimmat etsivän nuorisotyön kohderyhmät ovat olleet 16–20-vuotiaita 

ja 21–25-vuotiaita nuoria. Vuonna 2014 etsivän nuorisotyön tavoittamista nuo-

rista 90 prosenttia oli iältään 16–25-vuotiaita. Etsivä nuorisotyön piirissä on 

enemmän miehiä kuin naisia kaikissa ikäryhmissä. (Opetus- ja kulttuuriminis-

teriö 2015, 7.) 

 Nuoret tarvitsevat runsaasti arvostusta, onnistumisen kokemuksia ja varhaista 

puuttumista ongelmiin, sillä osallisuus ja syrjäytymisen ehkäiseminen ovat 

kuuluneet pitkään niin Suomen kuin Euroopan politiikan teemavuosiin ja isku-

lauseisiin. Esimerkkejä yhteisöllisyyden ulkopuolelle jäämisestä olivat yhteis-

kuntarauhaa pahasti horjuttaneet 2000-luvun lopulla tapahtuneet koulusurmat. 

(Heiskanen & Saaristo 2011b, 20.) Huldenin tutkimuksen nuoren kirjoituksessa 

tuodaan esille kouluammunnat, jotka ovat seurausta ystävien ja seuran puut-

teesta johtuneesta syrjäytymisestä. Myös tässä nuoren kirjoituksessa koros-

tetaan varhaista syrjäytymiseen puuttumista. (Hulden 2015, 61.) 

 Elämän perusedellytysten suhteen syrjäytymisvaarassa olevien tai jo 

syrjäytyneiden nuorten aikuistumiseen liittyy ristiriita koskien sitä, onko heillä 

itsellään riittävästi toimijuuden vahvistumiseen tarvittavia voimavaroja, ja 

missä määrin kontrollin elementtejä sisältävää tukea tarvitaan. Olennaista on 

kuitenkin, että nuori voi osallistua oman toimijuutensa määrittelyyn ja rakenta-
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miseen siinä mittakaavassa kuin kykenee sen tekemään. (Juvonen 2015, 

104.) 

Ensisijainen keino ehkäistä syrjäytymistä ja nostaa nuoria takaisin työmarkki-

noille on koulutus, sillä mitä kauemmin nuori on syrjäytynyt, sitä pienemmäksi 

koulutuksen suorittamisen todennäköisyys muuttuu. (Myrskylä 2012, 2.) Ulko-

puolisten nuorten paikantamisella on kiire, sillä jo peruskoulutodistuksen 

puuttuminen on riskin syrjäytyä jatkossa sekä koulutus- että työmarkkinoilta. 

Menolippu-hanke on hyvä esimerkki siitä miten projektin tuloksena 52 van-

taalaista nuorta suoritti peruskoulun päättötodistuksen tuetun peruskouluope-

tuksen avulla. Näistä nuorista 80 prosenttia sijoittui Menolippu-hankkeen jäl-

keen jatko-opintoihin. Toimintamallin tarkoitus on ollut tukea nuorten elämän-

hallintaa ja selviytymistä ottaen huomioon kohderyhmän erityispiirteet. Lisäksi 

se on mahdollistanut toiminnan yksilöllisen räätälöinnin, tukenut yhteiskuntaan 

integroitumista ja kotoutumista sekä antanut tarvittavaa psykososiaalista tu-

kea. (Honkasalo ym. 2014, 6.) 

Joka vuosi kutsuntatarkastuksessa noin puolet palveluksesta vapautetuista on 

jäänyt palveluksen ulkopuolelle mielenterveydellisistä syistä. Vuosittain pal-

veluksensa aloittaneista asevelvollisista noin joka kymmenes keskeyttää va-

rusmiespalvelun ja heistä yli puolet keskeyttää mielenterveydellisistä syistä. 

Time out! Aikalisä! Elämä raiteilleen-hankkeen tutkimustulokset vahvistavat 

aikaisempien tutkimusten tulokset siitä, että palveluksen ulkopuolelle jääneet 

miehet ovat jo lapsuusajan elinolojen suhteen lähtökohtaisesti palvelukseen 

määrättyjä miehiä heikommassa asemassa. Heillä on todettu olevan puutteita 

itseluottamuksessa, toivorikkaudessa tulevaisuuden suhteen, toimivassa sosi-

aalisessa tukiverkostossa, kodin ulkopuolisessa harrastustoiminnassa ja 

säännöllisessä liikunnassa. Heille on myös ehtinyt kasautua enemmän erilai-

sia psyykkisiä ja sosiaalisia ongelmia kuten päihteiden ongelmakäyttöä, talou-

dellisia ongelmia, työttömyyttä, asunnottomuutta ja psyykkistä oireilua. Kol-

masosa palveluksen ulkopuolelle jääneistä miehistä on joskus elämänsä ai-

kana harkinnut vakavasti itsemurhaa. (Stengård, Haarakangas ym.  2008, 12.) 

 Itsemurhien ehkäisytyön näkökulmasta katsottuna yhteiskuntamme suurimpia 

haasteita ovat masennuksen tunnistaminen sekä masennuksesta kärsivien 

nuorten auttaminen. (Uusitalo 2007a, 11.) Tunnistamisen haasteita lisää se, 

että aikuiset ovat usein tietämättömiä nuorten itsetuhoajatuksista, sillä tutki-
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musten mukaan nuoret kertovat ajatuksistaan todennäköisemmin ikätovereil-

leen kuin aikuisille (Karlsson ym. 2007, 2). Nuoren, jonka on vaikea luottaa 

muihin ja joka luulee, että vaikeuksista on selvittävä yksin, on riskiryhmässä 

verrattuna nuoreen, jonka on helppo kertoa vaikeasta olostaan muille sekä tu-

keutua aikuisiin. Tutkimusten mukaan, riskitekijöistä huolimatta, hyvä huolen-

pito ja sosiaalinen tuki sekä toimivat vuorovaikutussuhteet perheessä voivat 

suojata nuorta. (Karlsson ym. 2007, 3.) Koska huomattava osa itsemurhayri-

tyksistä ja itsemurhista tehdään päihtyneenä, korostaa se myös nuorten alko-

holinkäytön vähentämisen merkitystä (Karlsson ym. 2007, 4; Lahti 2014, 5). 

Kuva 7 havainnollistaa teoreettisen viitekehyksen nuoren miehen kokemasta 

yksinäisyydestä ja siitä selviämisestä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 7. Teoreettinen viitekehys nuoren miehen kokemasta yksinäisyydestä ja siitä 

selviytymisestä 

SYNTYMÄ 

YKSINÄISYYS 

– yleisyys 

– syy 

– tunne 

– vaikutus 

 – seuraukset 
SYRJÄYTYMINEN 

– yleisyys 

– seuraukset 

ITSEMURHA 

– yleisyys 

– keinot 

ELINAJANODOTE 

MUUT 

SELVIYTYMIS-

KEINOT 

– opinnot ja työ 

– yhteiskunnan tukitoimet 

(esim. Menolippu, Aikalisä) 

LÄHEISSUHTEI-

DEN MERKITYS 

– tuen antaminen (kuunte-

leminen ja hyväksyminen) 

– yhdessä oleminen ja 

tekeminen 
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3 TUTKIMUSONGELMAT 

Tämän tutkimuksen tarkoitus oli kuvata nuorten miesten yksinäisyyden syitä, 

yksinäisyystuntemuksia, yksinäisyyden vaikutusta hyvinvointiin, läheissuhtei-

den merkitystä yksinäisyyden tunteeseen ja keinoja yksinäisyyden helpottami-

seen heidän itsensä kertomana. Tutkimuksen tarkoitus oli auttaa nuoria mie-

hiä tarkastelemaan heidän omia sisäisiä tilojaan henkilökohtaisena itsereflek-

tiona ja purkautumistienä mahdollisen yksinäisyyden aiheuttaman ahdistuksen 

helpottamiseen. 

Tutkimuksen tavoitteena oli lisätä tietoisuutta nuorten aikuisten miesten yksi-

näisyydestä ja auttaa kehittämään yksinäisyyttä ennaltaehkäiseviä ja vähen-

täviä keinoja. 

Tutkimuskysymykset, joilla lähestyttiin miesten nuoruusiän yksinäisyyden ko-

kemisen ymmärtämistä: 

1. Mitkä ovat nuorten miesten yksinäisyyden syyt? 

2. Miltä yksinäisyys tuntuu nuorista miehistä?  

3. Mikä vaikutus yksinäisyydellä on nuorten miesten hyvinvointiin? 

4. Mikä on läheissuhteiden merkitys nuorten miesten yksinäisyyden 

tunteeseen? 

5. Millä keinoilla voidaan helpottaa nuorten miesten yksinäisyyden tun-

netta? 

 

4 TUTKIMUSMENETELMÄ 

4.1 Tutkimuksen lähestymistapa 

Tämän tutkimuksen metodologisena lähtökohtana oli hermeneuttis-feno-

menologinen näkökulma, sillä fenomenologiaan ja hermeneutiikkaan liittyvät 

keskeiset käsitteet olivat kokemus ja merkitys sekä ymmärtäminen ja tulkinta 

(Laine 2010, 28). Koska tutkimus käsitteli nuorten miesten yksinäisyyskoke-

muksia, oli kokemuksia tutkiva tutkimusote sopivin tutkimusta ohjaavaksi nä-

kökulmaksi. Fenomenologia on filosofinen lähestymistapa, jonka avulla pyri-

tään tavoittamaan ja ilmaisemaan ihmisten koetussa maailmassa olevia mer-
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kityssuhteita mahdollisimman pitkälti siten, kuin ihmiset ne kokevat. Tutkimuk-

sen kiinnostus kohdistui erityisesti ihmisen kokemuksellisuuteen ja niihin ko-

kemuksiin, jotka olivat ihmiselle tärkeitä. (Janhonen & Nikkonen 2003, 127; 

Smith, Flowers & Larkin 2009, 11.) Kokemuksen on sanottu muotoutuvan 

merkityksen mukaan. Tämän fenomenologisen tutkimuksen varsinainen 

kohde olivat merkitykset. (Laine 2010, 29.)  

Hermeneuttinen eli tulkinnallinen menetelmä tarkoitti tekstin sisällön ja tarkoi-

tuksen tulkintaa eli kirjoittajan viestin ymmärtämistä. Merkityksen käsitteellä on 

keskeinen rooli hermeneutiikassa. Hermeneuttisen näkemyksen mukaan il-

maistavaa asiaa on pyrittävä ymmärtämään, jotta vältyttäisiin väärin tulkitse-

miselta ja ymmärtämiseltä. (Heikkilä, Jokinen & Nurmela 2008, 30–31.) Tässä 

tutkimuksessa hermeneuttisuus ilmeni merkitysten tulkinnassa ja ymmärtämi-

sessä. Koska tutkimuksen kohteena oli toisen ihmisen elämismaailma, tutkijan 

oli mahdotonta täysin ymmärtää tutkittavaa ilmiötä ja siihen liittyviä merkityk-

siä. Tutkimuksessa tulkinnalla tarkoitettiin empiirisesti kerättyjen merkityssuh-

teiden aukipurkamista. Ymmärtämisellä tarkoitettiin merkitysten yhdistämistä 

yhdeksi kokonaisuudeksi. (Varto 1992, 58, 64.) 

 

4.2 Tutkimukseen osallistujat 

Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa opiskelee paljon nuoria miehiä, joten 

se osoittautui sopivaksi tutkimuksen kohdepaikaksi. Tutkimuksen teko käyn-

nistyi yhteydenotolla kuraattori Tommi Koivulaan. Hänen avustuksellaan tut-

kimus eteni yhteydenpitoon äidinkielenopettaja Matti Rantalan kanssa. Tutki-

muksen kohderyhmä muodostui tapaamisen ja puhelimessa käytyjen kes-

kustelujen tuloksena. Tutkimukseen osallistujat, joita oli 34, olivat Etelä-Ky-

menlaakson ammattiopiston 1.-2. vuosiluokan miesopiskelijoita. Enemmistö 

vastaajista oli 17-vuotiaita. Nuorimmat vastaajat olivat 16-vuotiaita ja vanhin 

oli 31-vuotias. 

Lupa tutkimuksen suorittamiseen pyydettiin Etelä-Kymenlaakson ammat-

tiopiston johtaja Sami Tikkaselta. Nuorten miesten yksinäisyys Etelä-Kymen-

laakson ammattiopiston miesopiskelijoiden kokemana-tutkimus oli osa laa-

jempaa terveyden edistämisen määrärahoilla rahoitettua tutkimushanketta 
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”Alueellinen eriytyminen ja yhteisölliset menetelmät miesten terveyden edis-

tämisessä”.  

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto on Kotkan - Haminan seudun koulutus-

kuntayhtymän omistama monialainen ammatillinen oppilaitos. Ammattiopis-

tossa opiskelee noin 6000 opiskelijaa, joista ammatillista perustutkintoa suo-

rittaa noin 2400. Aikuisille ammattiopisto tarjoaa perustutkintojen lisäksi am-

mattitutkintoja sekä erikoisammattitutkintoja että ammatillista lisäkoulutusta. 

Etelä-Kymenlaakson ammattiopisto toimii myös oppisopimuskoulutuksen jär-

jestäjänä. Aikuiskoulutuksessa ja oppisopimuskoulutuksessa on yhteensä 

noin 4300 opiskelijaa, joista tutkintoon johtavassa koulutuksessa on 1300 

opiskelijaa. Lisäksi Ekamin Rannikkopajat järjestävät nuorten työpajatoimintaa 

ja etsivää nuorisotyötä noin 400 nuorelle vuodessa. (Etelä-Kymenlaakson 

ammattiopisto.) 

Vaikka yksinäisiä ihmisiä on sanottu erilaisiksi, he eivät ole muusta väestöstä 

erillinen tai selvärajainen ryhmä (Heiskanen & Saaristo 2011a, 9; Saari 2009, 

25). Yksinäiset ovat usein huomaamattomia, sillä he eivät pidä ääntä itsestään 

eikä heillä ole ulospäin näkyviä ongelmia. 

 

4.3 Tutkimusaineisto ja sen hankinta 

 Tämän laadullisen tutkimuksen tavoitteena oli ymmärtää yksinäisyyden koke-

muksia ja siihen liittyviä tunteita nuorten miesten subjektiivisesta näkökul-

masta. Tutkimuksen pyrkimyksenä oli kerätä mahdollisimman rikas aineisto, 

joka kohdentui ensisijaisesti tutkittavan ilmiön laatuun. (Ks. Kylmä & Juvakka 

2007, 26–27.) 

Tutkimusaineiston muodosti Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston nuorten 16–

31-vuotiaiden miesopiskelijoiden oppitunnin aikana kirjoittamat omaelämäker-

ralliset ja kokemukselliset yksinäisyyttä käsittelevät kirjeet. Aineiston käytön 

yhtenä tärkeänä tutkimuseettisenä lähtökohtana oli vapaaehtoinen aiheesta 

kirjoittaminen. Myös tutkimuksen saatekirjeessä korostettiin osallistumisen va-

paaehtoisuutta ja aineiston keräämisen luottamuksellisuutta. Jokainen tutki-

mukseen osallistuja sai kirjekuoren, joka sisälsi saatekirjeen ja aihealueita 

kirjoittamisen virikkeeksi. Kirjeiden kirjoittaminen tapahtui tietokoneella opet-

tajan valvonnassa. Aikaa kirjeiden kirjoittamiseen kului 15–30 minuuttia. Kir-
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jeen kirjoittamisen ja tulostamisen jälkeen jokainen tutkimukseen osallistuja 

sulki henkilökohtaisesti tutkijalle osoitetun kirjekuoren. Tutkimukseen osallis-

tujat luovuttivat kirjeet opettajalle, joka luovutti ne tutkijalle. Kirjeitä kertyi kai-

ken kaikkiaan 34 kpl. 

Koska teknologiasta on tullut nuorten elämän ja itseilmaisun keskeinen hal-

lintatyökalu ja tietotekniikan mahdollistamat tilat ovat keskeisiä opiskelun apu-

välineitä (Kangas & Kuurre 2003), kirjeiden kirjoittamismenetelmäksi valikoitui 

tietokone. Tietokoneen tarjoamasta mahdollisuudesta huolimatta osa nuorista 

kirjoitti kirjeen paperille. Kirjeet olivat pääsääntöisesti lyhyitä lauseita sisältäviä 

kuvauksia yksinäisyydestä ja läheisistä ihmisistä. Kirjeiden joukossa oli myös 

muutama useampia kappaleita sisältävä kirjoitus. Osa nuorista oli piirtänyt kir-

jeisiin myös kuvia. 

Vaikka saatekirjeen ohjeen oli liitetty aihealueita kirjoittamisen virikkeeksi, 

mahdollisti se kuitenkin vapaan kirjeen kirjoittamisen yksinäisyydestä omassa 

elämässä. Virikekirjeen aihealueina olivat yksinäisyystunteen kokeminen, lä-

heiset ihmiset, yksinäisyyden syyt, murheiden kuunteleminen ja hyvinvointi. 

Jokainen nuori koki ja tulkitsi yksinäisyytensä henkilökohtaisesti. 

Koska yksinäisyydestä puhuminen voi olla niin vaikeaa, arkaa ja satuttavaa 

ettei siitä halua puhua saati myöntää edes itselleen, oli yksinäisyydestä kir-

joittaminen sopin vaihtoehto kuvaaman henkilökohtaista aihetta. Kirjeen kir-

joittaminen sopi hyvin tutkimusaineistoksi, koska nuorten miesten tuottamat 

tekstit pitivät sisällään merkityksiä eli ihmisen käsityksiä, kokemuksia, usko-

muksia, haluja, ihanteita ja arvoja. (Vilkka 2005, 122.) Omasta yksinäisyy-

destä kirjoittaminen helpotti myös yksinäisyyden kanssa elämistä. Tällä me-

netelmällä luotiin myös mahdollisuus kuvata ajatuksia ja kertoa, miltä yksinäi-

syys tuntuu omassa elämässä ja miten se vaikutti jokapäiväiseen elämään 

sekä hyvinvointiin. Yksinäisyyttä jakamalla voitiin tulla osallisiksi ja löytää 

huojennusta yksinäisyyden sisältöön, merkitykseen ja kokemukseen. (Heiska-

nen & Saaristo 2011a, 9.) 

 

4.4 Dokumenttien sisällönanalyysi 

Tämän tutkimuksen aineistolähtöinen sisällönanalyysi käynnistyi tutkijan pää-

töksestä, mistä toiminnan logiikkaa tai tyypillistä kertomusta etsitään (ks. 
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Vilkka 2005, 140). Tutkimus lähti liikkeelle tiedosta, että kymenlaaksolaiset 

miehet voivat huonosti. Kymenlaaksossa poikien elinajanodote on maamme 

toisiksi lyhin eli 76 vuotta ja yläkoululaiset pojat kokevat vahvaa emotionaa-

lista yksinäisyyttä eli läheisen ja tärkeän ihmissuhteen puutetta.  

 Tutkimusaineistona käytettyjen dokumenttien analyysissä käytettiin sisällön-

analyysia, joka on laadullisen tutkimuksen perusanalyysimenetelmä kirjoitetun 

kommunikaation systemaattiseen ja objektiiviseen analysointiin. Analysoita-

vina dokumenttina olivat nuorten miesopiskelijoiden kirjoittamat kirjeet yksinäi-

syyskokemuksista. (Ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 84, 103.) Sisällönanalyysin 

tavoitteena oli tuottaa tietoa tutkimuksen kohteena olevasta ilmiöstä kerätyn 

aineiston avulla (Kylmä & Juvakka 2007, 112) sekä tutkittavien toiminta- ja 

ajattelutapojen ymmärtäminen ja uudistaminen tutkimuksessa muodostunei-

den käsitteiden, luokitusten ja mallien avulla. (Vilkka 2005, 140–141.)  

Koska tämän tutkimuksen oli tarkoitus testata aineistosta lähtevän tiedon li-

säksi myös aikaisemmin tutkittua tietoa uudesta näkökulmasta ja tehdä uusia 

johtopäätöksiä, auttoi teorialähtöinen eli deduktiivinen analyysi laajan aiheen 

kokoamista yleiseen ja tiivistettyyn muotoon. (Ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 95–

102; Kyngäs & Vanhanen 1999, 3–7.) Deduktiivisessa päättelyssä lähtökoh-

tana olivat teoria tai teoreettiset käsitteet, joiden ilmenemistä tarkasteltiin 

konkretiassa. (Janhonen & Nikkonen 2003, 24.) Runsaan teoria-aineiston 

deduktiivinen tarkastelu keskeisten käsitteiden avulla auttoivat tutkimuksen 

kannalta keskeisimpien dokumenttien rajaamista (Tuomi & Sarajärvi 2002, 

116; Kyngäs & Vanhanen 1999, 4−5).  

Teorialähtöinen sisällönanalyysi käynnistyi analyysirungon muodostamisella, 

jota ohjasi aikaisemmin luotu teoreettinen viitekehys (kuva 7). Aineistosta 

muodostui analyysirungon sisälle erilaisia kategorioita. Teemat, joiden avulla 

teoria-aineistoa etsittiin, olivat yksinäisyyden syyt, yksinäisyyden tunne, 

yksinäisyyden vaikutukset hyvinvointiin, läheiset ihmiset ja heidän merkitys, 

yksinäisyydestä selviytymiskeinot ja yksinäisyyden seuraukset. Analyysirunko 

ja alustavat tavoitteet ohjasivat tutkimuksen tekoa. (Tuomi & Sarajärvi 2002,  

116; Kyngäs & Vanhanen 1999, 4−5.) Taulukko 1 esittelee deduktiivisen sisäl- 

lönanalyysin kategoriat. 
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Taulukko 1. Deduktiivisen sisällönanalyysin kategoriat/teemat 

Deduktiivisen sisällönanalyysin 

kategoriat 

Yksinäisyyden syyt 

Yksinäisyyden tunne 

Yksinäisyyden vaikutus hyvinvointiin 

Läheiset ihmiset ja heidän merkitys 

Yksinäisyydestä selviytymisen keinot 

Yksinäisyyden seuraukset 

-syrjäytyminen 

-itsemurha-ajatukset 

 

 1. Aineiston analyysi aloitettiin kirjeiden lukemisella ja numeroimisella. Kirjeet 

luettiin läpi useampaan kertaan.  

 2. Empiirinen tutkimusaineisto tarkistettiin aluksi sen mukaisesti, että kirjeet 

sisälsivät tehtäväksi annon mukaisia asioita. Kaikki kirjeet sisälsivät oleellista 

tietoa, joten yhtään kirjettä ei poistettu.  

 3. Seuraavaksi tarkistettiin, että oliko kaikki tarvittava aineisto saatu.  

 4. Seuraava vaihe oli aineiston järjestäminen analyysejä ja tiedon tallennusta 

varten. Aineisto järjestettiin niin, että alkuperäisestä tekstistä poimittiin tutki-

musongelmittain tai teemoittain tekstejä allekkain. Tutkimusongelmat vastasi-

vat kuvassa 7 esitettyjä teemoja.  

 5. Dokumenttiaineiston rajaamisen jälkeen aineiston tutkiminen jatkui induktii- 

visen analyysimallin avulla, jossa aineisto lajiteltiin ensimmäisenä nostamalla 

esiin alkuperäisilmaisuja alleviivaten ja marginaalimerkintöjä tehden esimer-

kiksi yksinäisyyden tunteen ilmaisut (liite 5). 

 6. Tutkimusaineiston tiivistäminen samanlaisuuksien ja erilaisuuksien perus-

teella ja osiin pilkkominen auttoivat poistamaan asioita ja kokoamaan tutki-

muksen keskeisimmät asiat. 

 7. Seuraavaksi tutkimusongelmien kannalta epäolennainen tieto hävitettiin. 

Tutkimusongelmat ohjasivat tiivistämistä.  
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 8. Tämän jälkeen seurasi tutkimusaineiston uudelleen ryhmittely johdonmukai-

seksi kokonaisuudeksi. Ryhmittelyä ohjasi kysymys, mitä tutkimusaineistosta 

ollaan etsimässä. Ryhmittelyn apuna toimi teoreettinen viitekehys. Tämän 

jälkeen ryhmät nimettiin sisältöä parhaiten kuvaavalla käsitteellä. Lopuksi 

käsitteet rajattiin tarkemmin niin, että tutkimuksen pääkäsitteiksi muodostuivat 

yksinäisyyden syyt, tunnetilat, hyvinvointi, läheiset ihmiset ja auttamiskeinot. 

Tutkimuksen liitteissä 4−8 on kuvattu aineiston luokittelu. 

 9. Lopuksi tutkimusaineisto käsitteellistettiin teoreettisen viitekehyksen avulla 

keskeisiksi tutkimustuloksiksi (ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 108–117; Kyngäs 

& Vanhanen 1999, 6). 

Sisällönanalyysiprosessin viimeinen vaihe oli analyysin luotettavuuden arvi-

ointi, jota käsiteltiin muun muassa validiteetin ja reliabiliteetin käsittein. Luo-

tettavuuden kannalta oli oleellista, että tutkija pystyi osoittamaan yhteyden tu-

losten ja aineiston välillä. Tutkijan muodostamilla tutkittavaa ilmiöitä kuvaavilla 

käsitteillä tuli olla selkeä yhteys tutkittavaan aineistoon. Tutkimuksen tekijänä 

tutkija oli vastuussa siitä, että tutkimustulos vastasi aineistoa. (Kyngäs & Van-

hanen 1999, 10.) Tutkimuksen luotettavuuden arviointi löytyy luvusta 6.3. 
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5 TUTKIMUKSEN TULOKSET 

5.1 Nuorten miesten yksinäisyyden syyt 

 Tämän laadullisen tutkimuksen yhtenä tarkoituksena oli tutkia 

kymenlaaksolaisten nuorten miesten yksinäisyyden syitä. Tutkimustuloksista 

käy ilmi, että nuoret miehet etsivät syitä yksinäisyydelleen. Miehet kuvasivat 

itsestä johtuviksi syiksi persoonatekijät. Ulkopuolisiksi syiksi miehet kuvasivat 

etäisyydet läheisiin ihmisiin, elämäntilanteessa tapahtuneet muutokset, 

ihmissuhteet ja kiusaamisen. Kuva 8 havainnollistaa nuorten miesten 

yksinäisyyden syntyyn vaikuttaneita itsestä johtuvia ja ulkopuolisia syitä. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 8. Nuoren miehen yksinäisyyden syyt 

 

5.1.1 Itsestä johtuvat syyt 

Aineistosta nousivat esiin itsestä johtuviksi syiksi persoonatekijät. Persoonan 

ominaispiirteitä olivat ujous, sulkeutuneisuus, hiljaisuus, luonteen erilaisuus, 

heikko itsetunto, heikot sosiaaliset taidot ja erilaisuus. Heikko itsetunto erottui 

kyvyttömyydellä löytää itsestään hyviä asioita tai luonteenpiirteitä. Heikkoon it-

setuntoon liittyi myös heikko itsearvostus ja erilaisuuden kokeminen. Erilaisuus 

vaikeutti sosiaalisten kontaktien luomista tai niiden ylläpitämistä. Seuraavat 

kirjoitukset kuvasivat itsestä johtuvia yksinäisyyden syitä: 

 ”Olen yksinäinen, koska olen ujo ja en ole puhelias.” (15/34) 

 ”Koen yksinäisyyttä luonteeni takia. Yksinäisyyteen johtanut syy on 
sulkeutuneisuus.” (8/34) 
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 ”Olen ollut aika paljon elämässä yksinäisuudessa…Yksinäisyytesi syy on ehkä 

se että aika vähän on ihmisiä jotka ovat minun tyyppisiä.” (18/34)  

 Nämä seuraavat aineistosta erottuneet persoonan ominaispiirteet olivat 

vähentämässä henkilön sosiaalista haluttavuutta ja rajoittamassa täten mah-

dollisuuksia luoda uusia suhteita: 

  ”Yksinäisyyteni syistä voin kertoa, että olen supersankari.” (3/34) 

  ”Olen psyko, siinä yksinäisyyteni syy.” (19/34) 

Itsestä johtuvista syistä heikot sosiaaliset taidot vaikeuttivat tutustumista uusiin 

ihmisiin. Oli mahdollista, että vaikeus tutustua uusiin ihmisiin johti erakoitumi-

seen ja sosiaalisen taitojen kehittymättömyyteen: 

”Yksinäisyyteni syynä on ujous. En ole kyllä muutenkaan kovin sosiaalinen”. 

(4/34) 

 Kuten tutkimusaineistosta kävi ilmi, yksinäisyydelle ei ollut yksittäistä syytä tai 

selitystä. Myös ystävyyden solmiminen oli hankalaa monesta eri syystä. Yksi-

näisyyden kokemukselle oli monesti useita syitä, jotka vaihtelivat eri ihmisillä 

ja eri elämänvaiheissa. Seuraava kirjoitus kuvaa ystävyyden solmimisen vai-

keutta: 

 ”Ystävyyden solmiminen voi olla hankalaa monista eri syistä. Noo…kaveri voi 
kerto. Mun mieli Yksinäisyydelle ei ole yksittäistä syytä tai selitystä. 
Yksinäisyyden kokemuksella on monesti useita syitä ja ne voi vaihdella eri 
ihmisillä, eri elämänvaiheissa.” (33/34)   

 

5.1.2 Ulkopuoliset syyt 

Merkittäviksi yksinäisyyden syiksi aineistosta erottuivat fyysiset syyt eli pitkät 

etäisyydet ja huonot yhteydet läheisiin ihmisiin. Aineistossa korostui kaverei-

den merkitys ja yhdessä tekeminen. Nämä seuraavat esimerkit kuvaavat fyy-

sistä yksinäisyyttä: 

 ”Kaverini asuvat kaukana ja uskon, että se on yksinäisyyden syy.” (14/34) 

 ”Syyt yksinäisyyteeni ovat: se, että kaverit on jossakin matkalla, koulussa tai 

 töissä tai en vain pääse niitten luokse (jos kulkuneuvo on rikki).” (16/34) 

 ”Syitä miksi ole, joskus ollut yksinäinen on varmaan siksi, että henkilöt, jotka 
ovat tärkeitä, ovat todella kaukana tai muuten tavoittamattomissa pidemmän 
aikaa. Ala- ja yläasteet ovat iso osa nuoren henkistä kasvua ja siellä muodostuu 
tai on muodostumatta ystäväpiiri nuorelle. Itselläni oli ala-asteella paljon 
kavereita, mutta yksi ystävä. Yläasteella jatkui sama trendi, mutta ystäväni ei 
ollut samalla luokalla, mikä johti siihen, että luokalla olo ei aina ollut sitä 
”ykkösherkkua”.” (31/34) 
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 ”Mun mieli yksinäisyys tuntuu aiheuttaa esimerkiksi välimatka perheeseen.” 

(33/34)  

 Muutos elämäntilanteessa saattoi johtaa tilanteeseen, jossa yksilö huomasi 

jääneensä yksin. Syynä saattoivat olla muutto pois lapsuuden kodista ja uu-

teen oppilaitokseen siirtyminen. Tällainen muutos saattaa usein liittyä siihen, 

kun fyysinen välimatka sosiaalisista kontakteista kasvaa. Muutto voi olla suuri 

elämänmuutos, joka laukaisee yksinäisyyden kokemuksen. Usein tällainen yk-

sinäisyys on ohimenevää ja siksi helpompi kestää: 

 ”Mun mieli yksinäisyys tuntuu aiheuttaa uusi ja outo elämäntilanne.” (33/34) 

 Aineisto paljasti yksinäisyyden syyksi ihmissuhteet. Yksinäisyyden tunteita 

voimistivat parisuhteen päättyminen sekä sinkkuna oleminen. Usein seuruste-

lusuhteen aikana yhteydenpito ystäviin unohtuu ja seurustelusuhteen päätty-

essä huomaa jääneensä yksin ilman ystäviä: 

 Eipä tunnu yksinäiseltä, tosin en ole kyllä muutenkaan kovin sosiaalinen, että 
tää yksin olo (sinkkuus) sopii mulle tällä hetkellä…Yksinäisyyteni syinä ovat 
kiusaaminen, elämäntilanteen muutos ja ujous”. (4/34) 

 ”Koen yksinäisyyttä muiden ihmisten takia.” 8/34) 

 Aineistosta kävi ilmi, että kiusatuksi joutuminen vaikeutti kavereiden saamista 

vielä aikuisuuden kynnyksellä. Kiusatuksi tuleen oli vaikea solmia ystävyys-

suhteita vielä kiusaamisen päätyttyä: 

 ”Yksinäisyyteni syinä ovat kiusaaminen, elämäntilanteen muutos ja ujous.” 
(4/34) 

 ”Yksinäisyyteni syynä on ala-asteella alkanut ja yläkoulun lopussa loppunut 
koulukiusaaminen.” (17/34) 

 

5.2 Nuorten miesten yksinäisyystuntemukset 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata nuorten miesten yksinäisyystun-

temuksia. Tutkimukseen osallistuneet kuvasivat kokemaansa yksinäisyyden 

tunnetta niin myönteisin kuin kielteisin tuntein. Suurin osa yksinäisyyden aihe-

uttamista tunteista oli kuitenkin kielteisiä. Myönteiset tunteet kuvattiin vapaa-

ehtoisena ja rauhoittavana. Osa nuorista miehistä ei pystynyt kuvaamaan yk-

sinäisyyden aiheuttamaa tunnetta ollenkaan, koska he eivät olleet kokeneet 

yksinäisyyttä. Kuva 9 havainnollistaa nuorten miesten kokeman yksinäisyyden 

aiheuttamia tunteita. 
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Kuva 9. Nuoren miehen yksinäisyystuntemukset 

  

Tutkimusaineistosta nousseiden yksinäisyyttä kuvaavien tunteiden perusteella 

puolet nuorista miehistä ei ollut kokenut yksinäisyyttä. Läheissuhteet tuottivat 

heille tyydytystä, ja he olivat elämäänsä tyytyväisiä. Nämä kirjoitukset ovat 

esimerkkejä yksinäisyyttä kokemattomien nuorten miesten tunteista: 

 ”En tiedä miltä yksinäisyys tuntuu, kun en ole yksinäinen.” (6/34) 

 ”En ole ikinä ollut yksinäinen, joten en tiedä miltä yksinäisyys tuntuu. Minulla on 
 paljon läheisiä ystäviä, vanhemmat, isovanhemmat, kaverit, tyttöystävä ja 
 monet muut.” (32/34) 

 Nuorten miesten kielteiseksi kokemia yksinäisyystunteita kuvattiin tylsäksi, 

haikeaksi, huonoksi, masentavaksi, epämukavaksi, surulliseksi ja epätoivoi-

seksi. Yksinäisyyden kuvattiin aiheuttavan myös syrjäytymisen tunnetta. Näi-

den lisäksi yksinäisyys herätti myös vihan tunteita elämää kohtaan, kuten seu-

raavista kuvauksista ilmenee: 

 ”Yksinäisyys tuntuu haikealta, sillä ystävät ovat hylänneet sinut.” (2/34) 

 ”Olen usein surullinen.” (19/34) 

”Yksinäisyys tuntuu tylsältä ja masentuneelta.” (23/34) 

 ”Fuck I fucking hate my life.” (26/34) 
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 ”Yksinäisyys voi herättää äärimmäisiä epätoivon tunteita, syrjäytymistä ja 

todella huonon omantunnon. Äärimmäinen yksinäisyys on masentavaa ja sitä 
kenenkään ei kuuluisi kokea.” (31/34) 

Yksinäisyys voi olla hetkellisesti helpotuksen tuoja ja voimien palauttaja. Tätä 

myönteistä ja vapaaehtoista tunnetta kuvattiin kirjoituksissa monella tavalla 

myönteisesti. Kuten seuraavissa kirjoituksissa, nuorten miesten keskuudessa 

vapaaehtoinen, lyhytaikainen yksinolo kuvattiin myönteiseksi haluksi päästä 

välillä rauhaan ja keskittymään omiin asioihin: 

”Yksinäisyys on ihan ok välillä, mutta tylsää pidemmän päälle. Yksinäisyys on 
välillä rauhoittavaa, ja saa ajatella rauhassa. (24/34) 

 ”En koe olevani yksinäinen, mutta olen mielelläni joskus yksin koska voin silloin 
keskittyä omiin asioihin paremmin.” (25/34) 

 ”Yksinäisyys ei yleensä tunnu sen erikoisemmalta kuin seurassa oleminen. 
Viihdyn hyvin yksinäni ja saan enemmän aikaankin yksin, joten voisin sanoa, 
että yksinäisyys, joka ei karkaa käsistä, ei tee pahaa.” (31/34) 

  

5.3 Yksinäisyyden vaikutukset nuorten miesten hyvinvointiin 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata kymenlaaksolaisten nuorten 

miesten yksinäisyyden vaikutuksia heidän hyvinvointiinsa. Tutkimukseen 

osallistujat kuvasivat yksinäisyyden vaikuttavan hyvinvointiin kielteisesti muun 

muassa masentaen ja vaarantaen mielenterveyden. Toisaalta yksinäisyyden 

vaikutuksia kuvattiin hyväksi ja rauhoittavaksi, kun sai ajatella rauhassa ja 

keskittyä omiin asioihin paremmin. Osa aineiston nuorista miehistä kuvasi, 

ettei yksinäisyydellä ollut vaikutuksia heidän hyvinvointiinsa. Kuva 10 

hahmottaa yksinäisyyden vaikutukset nuoren miehen hyvinvointiin. 
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Kuva 10. Yksinäisyyden vaikutukset nuoren miehen hyvinvointiin 

 

Tutkimukseen osallistujat kuvasivat yksinäisyyden vaikutuksia siten, että niillä 

on kielteisillä vaikutuksilla heidän hyvinvointiinsa. Nuoret miehet kuvasivat 

kirjeissään yksinäisyyden aiheuttamiksi kielteisiksi vaikutuksiksi surullisuuden, 

vihaisuuden, masentuneisuuden, ruokavalion epäterveellisyyden ja jännityk-

sen puutteen elämässä. Seuraavat kirjoitukset kuvastivat hyvin yksinäisyyden 

kielteisiä vaikutuksia nuorten hyvinvointiin: 

 ”Olen usein surullinen.” (19/34) 

 ”Kuitenkin äärimmäinen yksinäisyys voi vaarantaa henkilön mielenterveyden. 
 Se voi herättää äärimmäisiä epätoivon tunteita, syrjäytymistä ja todella huonon 
 omantunnon. Äärimmäinen yksinäisyys on masentavaa ja sitä kenenkään ei 
 kuuluisi kokea.” (31/34) 

 ”Yksinäisyys ei ole mitenkään muuten vaikuttanut minun elämääni, tosin syön 
 paljon kalapuikkoja, koska asun yksin ja se on hieman epäterveellistä.” (30/34) 

Yksinäisyyden aiheuttamista hyvinvointihaitoista nuorten miesten keskuu-

dessa mainittiin myös jännityksen häviämisen elämästä. Erityisenä hyvinvoin-

tihaittana voidaan kuitenkin pitää, että nimenomaan kaveriseurassa oleminen 

saa aikaan tupakan polttoa ja huumekokeilua. Yhteisön tavoista poikkeaminen 

voi aiheuttaa yksinäisyyttä: 

 ”No, jos vaik keulii mopol fobbii hanee ni ei voi guumodella kaverin kaa ja, jos 
on kavereitten kaa ni poltan paljo röökii ja paljo huumeit.” (1/34) 

Yksinäisyyden vaikutukset hyvinvointiin kuvattiin myös myönteisinä. Yksin 

oloa kuvattiin helpottavaksi ja viihdyttäväksi. Yksinäisyys oli välillä rauhoitta-

NUORI 

MIES 

MYÖNTEINEN 

VAIKUTUS 

KIELTEINEN 

VAIKUTUS 

Masennus 

Surullisuus 

Viha 

Ruokavalion 

epäterveellisyys 

EI VAIKUTUSTA 

Jännityksen puute 

Kukaan ei naura 

Yksin viihtyminen 

On rauhoittavaa 

ajatella asioita 

Omiin asioihin 

keskittyminen  
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vaa, ja sai ajatella rauhassa ja keskittyä omiin asioihin paremmin. Seuraavat 

kirjoitukset kuvasivat yksinäisyyden myönteisiä vaikutuksia: 

 ”Jos keulin ympäri kukaan ei ole kuvaamassa sitä ja nauramassa minulle 5/5.” 
(5/34) 

 ”Voin hyvin vaikka en olekkaan kavereiden seurassa.” (17/34) 

 ”Hallittu yksinäisyys vaikuttaa omaan hyvinvointiini mielestäni hyvin. Viihdyn 
yksinäni parhaiten. Viihdyn myös kahden ja kolmen henkilön kanssa, kunhan 
persoonallisuudet kohtaavat hyvin. Isompia porukoita en voi kestää.” (31/34)
  

Puolet tutkimusaineiston nuorista miehistä ei ollut yksinäisiä. Nämä kirjoitukset 

kuvasivat yksinäisyyttä, jolla ei ole vaikutusta hyvinvointiin. Yksinäisyyden vai-

kutusta hyvinvointiin oli myös vaikea kuvata: 

 ”Yksinäisyys ei vaikuta hyvinvointiini mitenkään.” (15/34) 

 ”Yksinäisyys ei liiemmin vaikuttanut mitenkään hyvinvointiini, minulla ei ole 
 yleensä mitään murheita.” (22/34) 

 ”Yksinäisyys ei vaikuta oikeen minun hyvinvointiin ☺.” (23/34) 

 ”Yksinäisyys ei vaikuta minun hyvinvointiin ollenkaan, koska joskus on hyvä 
 kun on vain yksinään.” (29/34) 

 ”En osaa sanoa miten yksinäisyyteni vaikuttaa hyvinvointiini.” (14/34) 

 

5.4 Läheissuhteiden merkitys nuorten miesten yksinäisyyden tunteeseen 

Tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata nuorten miesten läheissuhteiden 

merkitystä yksinäisyyden tunteeseen. Tutkimuksen nuorista miehistä 

seitsemäntoista kirjoitti, ettei tunne itseään yksinäiseksi. Melkein jokaisella 

heistä oli läheisiä ihmissuhteita niin perheessä kuin ystävä- ja kaveripiirissä. 

Tutkimukseen osallistuneiden joukossa oli myös yksi yksinäisyyttä kokematon, 

joka kertoi, ettei tarvitse ketään. Yksinäiseksi itsensä tunteneet kuvasivat 

kirjoituksissaan läheisiksi ihmisiksi myös perheenjäsenet ja kaverit. Usealla 

nuorella oli side erityisesti molempiin vanhempiin tai toiseen vanhempaan. 

Myös sisarukset ja sukulaiset liitettiin nuorten lähipiiriin.  

Tämän tutkimuksen tuloksista ilmeni, että miesten kokeman yksinäisyyden 

syynä oli kavereiden puute, joten kavereiden merkitys yksinäisyyden tuntee-

seen oli tässä ikäryhmässä suuri. Tyttöystävä ja kumppani kuvattiin erityisen 

tärkeiksi ihmissuhteiksi. Tutkimuksessa oli myös nuoria, joilla ei ollut luotetta-

vaa ihmistä, joka olisi kuunnellut ja jolle olisi voinut kertoa esimerkiksi mur-
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heensa. Kuvasta 11 käy ilmi tutkimuksen nuorille miehille läheisten ihmisten 

verkosto. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 11. Nuorelle miehelle läheisten ihmisten verkosto 

 

Tutkimukseen osallistujat kuvasivat kirjeissään hyvin sosiaalisten suhteiden 

merkityksen heidän hyvinvoinnilleen, elämänkululleen ja sen sisällölle. Vaikka 

nuoret olivat jo alkaneet irrottautua emotionaalisesti vanhemmistaan, kirjeistä 

erottui vielä vanhempien tärkeä merkitys. Vanhempien rinnalla myös ystä-

vyyssuhteiden merkitys oli kuvausten perusteella suuri. Kuva 12 havainnollis-

taa läheissuhteiden merkityksen nuorten miesten yksinäisyyden tunteeseen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 12. Läheissuhteiden merkitys nuorten miesten yksinäisyyden tunteeseen 

NUORI 

MIES 

PERHEENJÄSENET 

– vanhemmat, äiti ja 

veli 

MUUT HENKILÖT 

– isovanhemmat, suku-

laiset, läheiset ihmiset, 

harvat ja valitut 

YSTÄVÄT JA KAVERIT 

– tyttöystävä, kump-

pani, hyvä ystävä ja 

luotettava ystävä 

EI LÄHEISIÄ 

IHMISIÄ 

NUORI 

MIES 

VANHEMMAT, SISARUK-

SET, ISOVANHEMMAT, 

SUKULAISET 

– kyky kuunnella 

– kyky ymmärtää ja tukea 

– kyky hyväksyä 

 

 

YSTÄVÄT JA KAVERIT 

– kyky kuunnella 

– kyky tukea huonoissa 

tilanteissa 

– kyky pitää salaisuuksia  

 

TYTTÖYSTÄVÄ, 

KUMPPANI, VAIMO 

– kiintymyssuhde 

– kyky kuunnella murheita 

– kyky luottaa 

 

 

EI KETÄÄN 
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Aineistosta kävi ilmi, että nuorilla miehillä oli tärkeitä ihmissuhteita niin per-

heen kuin lähiyhteisön piirissä. Suhde vanhempiin oli tiivis. Vanhemmat ku-

vattiin ymmärtäväisiksi. Heille pystyi kertomaan murheensa ja he myös kuun-

telivat ja tukivat. Heidän seurassaan pystyi olemaan oma itsensä:  

 ”Paras ystäväni ja äiti ovat ymmärtäväisiä minua kohtaan ja heidän seurassaan 
 voin olla oma itseni.” (2/34) 

 ”Minun läheisiä ihmisiä on minun veljeni, hän hymyilee ja välitän hyvin. Äiti 
läheinen ystävä kuuntelee murheitani.” (4/34) 

 ”Minulle läheisiä ihmisiä ovat vanhempani ja veli sekä muutama todella hyvä 
ystävä. Voin kertoa murheistani vanhemmilleni tai luotettaville ystävilleni.” 
(25/34) 

 ”En ole yksinäinen. Läheiset ihmiset tukevat ja kuuntelevat minua.” (27/34) 

Huolimatta hyvistä suhteista vanhempiin nuoret eivät puhuneet murheistaan 

aina vanhemmilleen. Aineiston perusteella nuoret miehet ilmoittivat puhu-

vansa murheistaan useimmiten ystävilleen ja kavereilleen. Nuorille ystävien ja 

kavereiden merkitys oli keskeinen, sillä he osasivat kuunnella ja tukea huo-

noissa tilanteissa. Heidän kanssaan pystyi tekemään myös asioita, joita ei ker-

rottu vanhemmille: 

 ”Minulle läheisiä ihmisiä on kaverit koska kavereiden kanssa voi tehdä asioita 
 joita ei kerrota vanhemmille ja voi pitää tosi hauskaa. Kerron kavereille ja välillä 
 vanhemmille, jos on murheita” (16/34) 

 ”Läheiset kaverini ovat mukavia, jotka osaavat kuunnella ja tukea huonoissa 
tilanteissa. Läheisiin kavereihin kuuluu sekä tyttöjä että poikia. (23/34) 

 ”Minulla on paljon läheisiä ihmisiä. Murheitani kuuntelee moni ystäväni.” (30/34) 

Vaikka nuorten miesten suhde vanhempiin oli kuvausten mukaan vakaa ja tu-

kea antava, oli seurustelusuhteesta muodostunut nuorille keskeinen kiintymys- 

ja luottamussuhde. Tutkimukseen osallistuneiden joukossa oli myös yksi avio-

liiton solminut. Aineiston perusteella tyttöystävä, kumppani ja vaimo olivat 

henkilöitä, joille nuoret pystyivät kertomaan murheensa:  

 ”Läheisiä ihmisiäni ovat: perhe, ystävät ja tyttöystävä. Voin puhua kenelle vain 
läheisistä ihmisistä” (24/34) 

 ”Minulle läheisiä ihmisiä ovat pidemmän ajan kumppani, perhe ja kaksi läheistä 
ystävää. En helposti rakenna luottamussuhdetta henkilöihin, joten ystäviä on 
vähän.” (31/34) 

Tutkimusaineistosta erottuivat nuoret, joilla oli vain vähän läheisiä, luotettavia 

ja murheita kuuntelevia ihmisiä. Huolestuttavana piirteenä olivat nuoret, joiden 

murheita ei kuunnellut kukaan:  
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 ”Minulla ei oikeastaan ole luotettavaa ihmistä joille voisin kertoa murheistani” 
(14/34) 

”Läheisiä ihmisiäkään ei ole minulla paljon, ne jotka ovat, ovat hyvin läheisiä, 
jonka silmästä näkyy aina positiivisuutta.” (18/34)  

 ”Murheitani ei kuule kukaan. Aivan totta, ei kukaan. Olen oppinut siihen, että 
omat sotkut pitää selvittää itse ja käsittelenkin asiat itsekseni jos mahdollista. 
Joskus, kun asia on niin iso, että tarvitsee tukea esim. hyvin läheisen kuolema, 
voi saada tukea läheisiltä.” (31/34) 

 

5.5 Nuorten miesten ilmaisemat keinot yksinäisyyden tunteen helpottamiseen 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli kuvata keinoja nuorten miesten 

yksinäisyyden tunteen helpottamiseksi. Vaikka yksinäisyys koskettaa 

kipeimmin yksinäistä nuorta, jokainen voi tehdä jotain yksinäisyyden 

lievittämiseksi. Tähän tutkimukseen osallistuneet nuoret miehet kuvasivat yk-

sinäisyyden tunteen helpottamisen keinoiksi sosiaalisen toiminnan, tuen saa-

misen, itsekseen tekemisen ja itsekseen olemisen. Kuva 13 havainnollistaa 

nuorten miesten kuvaamia keinoja yksinäisyyden tunteen helpottamiseen. 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 13. Keinot nuorten miesten yksinäisyyden tunteen helpottamiseen 

 

Nuorten miesten eniten kuvaamana yksinäisyyden tunteen helpottamisen kei-

nona aineistosta nousi sosiaalinen toiminta eli kavereiden kanssa oleminen ja 

yhdessä tekeminen. Nuoret korostivat ulos lähtemisen ja tekemisen keksimi-

sen tärkeyttä. Nuoret kuvasivat ottavansa itse yhteyttä kavereihin esimerkiksi 

soittamalla heille tai etsimällä heitä. Seuraavat esimerkit kuvaavat parhaiten 

tekemisen ja kavereiden tärkeyttä: 

NUORI 

MIES 

SOSIAALINEN TOI-

MINTA 

– kavereille soittaminen 

– kavereiden kanssa 

oleminen ja yhdessä 

tekeminen 

 

ITSEKSEEN OLEMINEN 

ITSEKSEEN TEKEMI-

NEN 

– pelaaminen 

– tekemisen keksiminen 

 

TUEN SAAMINEN 

– perheeltä 

– läheisiltä kavereilta 
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”Yksinäisyydestä ei ole kokemusta, mutta keksisin tekemistä. Soittaa vaikka 
ystävälle ja lähtee skeittaamaa ja ei auta olla kotona yksin. Viikonloppuuni liittyy 
yleensä minun tyttöystävä. Yleensä olen tyttöystävälläni katsomassa elokuvaa.” 
(7/34) 

”Sitten käyn miettimään että mitähän tänään tekis jos ei oo mitää kunnon nii 
lähen vaan ulos kattelee et mis ois jotain tai sit soitan vaa jollee frendille et onks 
missää mitään. Yksinäisyyden keskellä auttaa, jokin sosiaalinen toiminta.” 
(8/34) 

”Ootan et onks missää mitää pippaloit, no riippuu miten porukka käyttäytyy mut 
yleensä on iha hyvä tunnelma.no yleensä jonkun verrat kaverit mukaan :D. no 
hyvä ympäristö on isopuisto kanpungissa koska siel on aina juhlapäivin paljo 
porukkaa. Kotoa lähden ulos jonnekin kavereitteni kanssa joko nuokkarille tai 
autojen kanssa ajelee tai jotain muuta ihmeellistä. no näen paljon muita ihmisiä 
ja valmiiksi tehdyn maan.” (9/34) 

Nuoret kuvasivat yksinäisyyden tunteen helpottamisen keinona läheisiltä ihmi-

siltä saamansa tuen. Myös tämä keino oli kuvattu usean nuoren kirjeessä: 

”Yksinäisyyden keskellä auttaa perheen tuki.” (12/34) 

”Läheiset kaverini ovat mukavia, jotka osaavat kuunnella ja tukea huonoissa 
tilanteissa. Läheisiin kavereihin kuuluu sekä tyttöjä ja poikia.” (23/34) 

Tutkimukseen osallistuneista nuorista miehistä osa kuvasi tekemisen tärkeyttä 

yksinäisinä hetkinä. Nuoret pakottivat itsensä keksimään tekemistä ja hakeu-

tumaan paikkoihin, joissa oli muita ihmisiä. Nämä esimerkit kuvaavat parhai-

ten yksinäisyydestä pois pyrkimistä ja tekemisen pakkoa: 

”Yksinäisinä hetkinä pelaisin varmaan tai keksisin tekemistä. Kavereiden 
kanssa olemista ja hauskanpitoa. Meen kaverin kanssa kahville, nään 
kaikenlaista esim. hymyä, kauniita ihmisiä.” 6/34) 

”Keksin tekemistä. Lähden yleensä Karhulaan ja näen siellä kavereita ja en tee 
yleensä mitään.” (11/34) 

 ”Yksinäisyys on tylsää jolloin yritän tappaa aikaa pelaamalla 
konsoli/tietokonepelejä ja jos ne pelit muuttuvat tylsiksi niin sitten on vain pakko 
keksiä jotakin muuta tekemistä.” (16/34) 

Omassa rauhassa oleminen ja asioiden käsitteleminen itsekseen oli yksi 

nuorten ilmaisemista keinoista yrittää selvitä yksinäisyyden keskellä. Myös 

positiivinen asenne auttoi jaksamaan eteenpäin:  

 ”Yksinäisyys on ihan ok välillä, mutta tylsää pidemmän päälle. Yksinäisyys on 
välillä rauhoittavaa, ja saa ajatella rauhassa. (24/34) 

 ”En koe olevani yksinäinen, mutta olen mielelläni joskus yksin koska voin silloin 
keskittyä omiin asioihin paremmin.” (25/34) 

 ”Joskus on hyvä kun on vain yksinään.” (29/34)  

 Tutkimusaineistosta nousi esiin myös niitä, jotka eivät halunneet puhua ongel-

mistaan muille tai joilla ei ollut ketään, jolle kertoi ongelmistaan: 
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 ”Olen ollut aika paljon elämässä yksinäisyydessä ja minusta se tuntuu aika 
hyvältä, voi miettiä kaikkea. Läheisiä ihmisiäkään ei minulla ole paljon. Ne jotka 
ovat, ovat hyviä läheisiä, joiden silmistä näkyy aina positiivisuutta.” (18/34) 

 ”Murheitani ei kuule kukaan. Aivan totta, ei kukaan. Olen oppinut siihen, että 
omat sotkut pitää selvittää itse ja käsittelenkin asiat itsekseni jos mahdollista. 
Joskus, kun asia on niin iso, että tarvitsee tukea esim. hyvin läheisen kuolema, 
voi saada tukea läheisiltä.” (31/34) 

 Tutkimustulosten lopuksi tutkija voi yhtyä 17-vuotiaan Etelä-Kymenlaakson 

ammattiopiston nuoren miesopiskelijan sanoihin ”Yksinäisyys on huono asia, 

koska jokainen tarvitsee kaveria.” (19/34). 

6 POHDINTA 

6.1 Tulosten tarkastelu  

Tutkimuksen aineisto on suppeudessaan arvokas osa kymenlaaksolaisten 

miesten yksinäisyyskokemuksia. Yksinäisyystutkimus toi esille dokumentteja 

eli nuorten miesten omia kertomuksia yksinäisyytensä syistä, yksinäisyystun-

temuksista, yksinäisyyden vaikutuksesta hyvinvointiin, läheissuhteiden merki-

tyksestä yksinäisyyden tunteeseen ja keinoista yksinäisyyden helpottamiseen. 

Yksinäisyyttä voitiin parhaiten ymmärtää antamalla nuorten miesten itse ker-

toa yksinäisyyden sisällöstä. Tutkimuksen teoreettiset lähtökohdat, aikaisem-

mat tutkimukset ja tutkimuksen tuloksena syntyneet nuorten miesten yksinäi-

syyttä kuvaavat tekstit avasivat yksinäisyyskokemuksia. Näin voitiin todistaa, 

kuinka hyvin teoreettisiin lähtökohtiin pohjautuva tutkimus vastasi todellisuutta.  

 Yksinäisyys on tutkimusten mukaan nuoruudessa yleisempää kuin muissa 

elämänvaiheissa (Perlman & Landolt 1999, 334; Kangasniemi 2008, 113). Ai-

empaa suurempaa osuutta yksinäisistä voidaan pitää syrjäytymisvaarassa 

olevina nuorina. Tutkimukseen osallistuneilla nuorilla miehillä oli Etelä-Ky-

menlaakson ammattiopiston tarjoama koulutuspaikka, joten siltä osin heidän 

elämänsä oli hyvin. Koulutuksen ulkopuolelle jääminen olisi lisännyt syrjäyty-

misen riskiä. (Ks. Karvonen & Kestilä 2014, 173.) Koulutus ei ole kuitenkaan 

tae syrjäytymistä vastaan, sillä läheissuhteiden puutetta pidetään myös yhtenä 

syrjäytymiselle altistavista tekijöistä (Simpura ym. 2008, 252).  

Enemmistöllä tutkimukseen osallistuneista nuorista miehistä elämä oli hyvin. 

Suurin osa nuorista oli tyytyväisiä elämäänsä, sillä heillä oli läheisiä ihmisiä, 

joiden kanssa he pystyivät keskustelemaan ja joilta he saivat tukea. Enem-

mistö nuorista ei ollut kokenut ystävyyden ja henkisen yhteenkuuluvuuden 



69 
 
puutetta. Heillä oli joko koulussa tai kotona läheinen ja ymmärtävä ihminen, 

jonka kanssa he pystyivät keskustelemaan ja kertomaan asioita ja jonka puo-

leen he pystyivät kääntymään avun tarpeessa. (Ks. Eskola 2014.) 

 

Yksinäisyyden syyt nuorilla miehillä  

Kuten Kangasniemi ja Uusitalo ovat tuoneet esille miesten nuoruusaikaan liit-

tyvät kehityksen aiheuttamat muutokset, fyysiset ja fysiologiset muutokset 

sekä lisääntyneet emotionaaliset, älylliset ja moraaliset kyvyt synnyttävät yksi-

näisyyden tunnetta. Nuoruusiässä koettu yksinäisyys on kuitenkin välttämätön 

välivaihe kohti kypsää, aikuista kykyä ihmissuhteisiin. (Kangasniemi 2005, 

229, 231; Uusitalo 2007b, 23.)  

Ihmisen tuntiessa sosiaalisen elämänsä epätyydyttäväksi ja itsensä yksinäi-

seksi alkaa hän usein etsiä syitä tilanteelleen. Syiden etsiminen auttaa usein 

ihmistä ymmärtämään tilannetta ja voi olla ensimmäinen askel tilanteen rat-

kaisemiselle. (Kangasniemi 2008, 26.) Myös tämän tutkimuksen nuoret miehet 

etsivät syitä yksinäisyydelleen itsestä ja ulkopuolelta. Itsestä johtuviksi syiksi 

kuvattiin persoonatekijät. Henkilökohtaisista ominaisuuksista esimerkiksi ujou-

den ja arkuuden on sanottu voivan vaihdella eri henkilöillä eri tilanteissa. 

Ujouden on kuvattu hankaloittavan ja hidastavan toisiin tutustumista aiheut-

taen mahdollisesti yksinäisyyttä. Ujoutta on pidetty arkuuden ohella jossain 

määrin perittynä ominaisuutena, mutta sen on sanottu olevan pitkälti myös ko-

kemuksen muovaamaa (Junttila 2010, 57–58; Nevalainen 2009, 31). Oma 

persoona, hauras itsetunto ja itsearvostus, heikot sosiaaliset taidot ja erilai-

suus on mainittu myös aiemmissa tutkimuksissa itsestä johtuvina syinä yksi-

näisyyden kokemiseen (Heiskanen 2011, 82; Hentilä 2012, 42; Kangasniemi 

2008, 176; Kuronen 2010, 325). Heikon itsearvostuksen on arveltu olevan 

sekä yksinäisyyden syy että sen seurausta.  

 Tässä tutkimuksessa yksinäisyyden ulkopuolisiksi syiksi miehet kuvasivat 

fyysiset syyt eli etäisyydet kavereihin ja sukulaisiin. Kavereista ulkopuolelle 

jäämisen on sanottu merkitsevän yksinäisyyttä ja hyvinvoinnin kärsimistä (Ku-

ronen 2012, 325). Vertaissuhteilla on tässä elämänvaiheessa suuri merkitys, 

sillä esimerkiksi nuorten yhdessä kokemilla asioilla on tärkeä vaikutus niin vä-

littömään kuin tulevaisuuden sopeutumiseen ja hyvinvointiin (Salmivalli 2000, 
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15). Kuten myös tässä tutkimuksessa todettiin opiskelun aloitus ja muutto 

toiselle paikkakunnalle aiheuttavat fyysistä erossaoloa ystävistä ja rakkaista ja 

voivat olla täten yksinäisyyttä edeltävä tapahtuma (Kangasniemi 2005, 239). 

Nuorten keskuudessa yhden hengen talous on tavallinen elintapa kotoaan 

maailmalle lähteneelle nuorelle. Yksin asuva nuori ei välttämättä tunne itseään 

yksinäiseksi. Yhdessä eläminen ei ole myöskään mikään turva yksinäisyyttä 

vastaan. (Viertola 2005, 693.)  

Kokemukset kuulumisesta johonkin vähemmistöön ovat yhteydessä korkeam-

paan syrjintäriskiin niin virallisissa ympäristöissä kuin nuorten vertaissuhteissa 

(Myllyniemi 2015, 6). Tämän tutkimuksen tulosten mukaan maahanmuuttaja-

nuori nähtiin erilaisena. Sosiaaliseen verkostoon kuulumaton nuori ilman seu-

raa ja tukea voi tuntea olevansa todella yksinäinen. Kuulumattomuus on yh-

teydessä yksinäisyyden syntyyn. Maahanmuuttajanuori voi olla yksinäinen 

myös maamiestensä parissa. (Kopylova 2011, 122–123.) 

Tässä tutkimuksessa yksinäisyyden ulkopuolisena syynä tuotiin esiin myös 

muiden ihmisten hyväksymättömyys. Kiusaaminen voi liittyä hyväksymättö-

myyteen ja olla täten syy yksinäisyydelle. Kiusaaminen on vakava koulumaa-

ilmaan pesiytynyt ja syrjäytymiskehitykseen yhteydessä oleva vitsaus, joka 

traumatisoi ja kriisiyttää monen yksilön elämän ja kätkee kouluyhteisöön pa-

hoinvointia (Kuronen 2010, 328). Kiusaamisen on osoitettu olevan ajoittain 

selkeästi havaittavaa ja välillä hyvin piiloista niin, ettei esimerkiksi opettajan 

ole aina helppoa tunnistaa kiusaamista oppilaiden välisessä vuorovaikutuk-

sessa (Herkama 2012, 11). Kansallisen kouluterveyskyselyn tuloksista ilmeni, 

että koulukiusattuna olemisen kokemukset olivat pojilla hieman yleisempiä 

kuin tytöillä. Vuonna 2013 ammatillisissa oppilaitoksissa viikoittain koulu-

kiusattuja nuoria miehiä oli 6 prosenttia ja tyttöjä 3 prosenttia. (Luopa ym. 

2014, 25.) Saman kouluterveyskyselyn tuloksista ilmeni myös, että ensimmäi-

sen polven maahanmuuttajanuoret joutuivat muita nuoria yleisemmin kiusa-

tuiksi, fyysisesti uhatuiksi ja seksuaalisen väkivallan kohteeksi (ks. Matikka, 

Luopa, Kivimäki, Jokela & Paananen 2014, 3). 

 

Yksinäisyystuntemukset nuorilla miehillä  

Tämän tutkimuksen tulosten mukaan nuorten miesten kuvaamat yksinäisyys-

tuntemukset jakautuivat myönteisiin ja kielteisiin tuntemuksiin. Puolet tutki-
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mukseen osallistuneista nuorista ei tuntenut yksinäisyyttä. Nuorten miesten 

kokema yksinäisyys oli niin sosiaalista kuin emotionaalista. Sosiaalisen yksi-

näisyyden kokeminen oli puutetta seurasta, jonka kanssa pystyi viettämään 

aikaa ja kokemaan asioita (Junttila 2015, 34). Emotionaalisen yksinäisyyden 

kokeminen liittyi puolestaan parisuhteen kaipuuseen (Uusitalo 2007, 27–28; 

Laine 2005, 162; Kangasniemi 2008, 78; Junttila 2015, 34). 

Suurin osa tämän tutkimuksen nuorten miesten yksinäisyyskokemuksista liittyi 

kaverin ja tekemisen puutteeseen. Vaikka osa nuorista koki yksinäisyyden 

epämiellyttävänä ja ahdistavana, osalle nuorista se oli myönteinen, vapaaeh-

toinen ja toivottu tila, joka voitiin kokea rakentavana voimavarana. (ks. Peplau 

& Perlman 1982, 3; Moisio & Rämö 2007, 392; Uusitalo 2007, 23; Tiikkainen 

2011, 59–60.) Osa tämän tutkimuksen nuorista koki yksinäisyyden hyväksi ja 

rauhoittavaksi, kun sai ajatella rauhassa ja keskittyä omiin asioihin paremmin. 

Kuten Taimelan tutkimuksessa myös tässä tutkimuksessa koetun yksinäisyy-

den kestossa oli vaihteluja, osalle miehistä tuntemukset olivat vain ohimene-

viä, toiset olivat kärsineet yksinäisyydestä jo pidempään (ks. Taimela 2007, 

107). Osa nuorista miehistä kuvasi, että yksin olo oli ollut lyhytaikaista yksin 

olemista ilman koettua puutosta ihmissuhteista esimerkiksi ajan käyttämistä 

rauhaa ja keskittymistä vaativiin tehtäviin (Kangasniemi 2005, 284; Kangas-

niemi 2008, 68; Nevalainen 2009, 19). Tuloksista ilmeni myös, että nuorten 

miesten yksinäisyyskokemukset olivat osalle pakotettuja ja osalle vapaaehtoi-

sia. Myös Kotilaisen tutkimus kuvasi nuorten viihtyneen yksin, kun yksinolo oli 

itse valittua tai suunniteltua. Yksin oleminen kuvattiin ajoittain positiiviseksi ko-

kemukseksi. (Kotilainen 2015, 89.)  

 Kangasniemen tutkimuksen mukaan yksinäisyyttä kokevista nuorista jopa noin 

40 % oli emotionaalisesti yksinäisiä. Tämä muodosti tutkimuksen suurimman 

yksittäisen yksinäisyyden tyyppiryhmän. Saman tutkimuksen perusteella mie-

het olivat emotionaalisesti yksinäisempiä kuin naiset, jotka olivat useammin 

sosiaalisesti yksinäisiä. Emotionaalinen yksinäisyys näytti myös olevan tyypil-

listä nuoruuden loppuvaiheessa eli ikäluokassa 25–30-vuotiaat, kun taas sosi-

aalinen yksinäisyys liittyi nuorempiin ikäluokkiin eli 15–19-vuotiaat ja 20–25-

vuotiaat. (Kangasniemi 2008, 98, 105.) Niin vuoden 2013 kouluterveyskyselyn 

kuin tämän tutkimuksen tulosten mukaan on huolestuttavaa, että maahan-
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muuttajien joukossa oli nuoria, joilla ei ollut ystäviä. (ks. Matikka, Luopa, Kivi-

mäki, Jokela & Paananen 2014, 3).  

 

Yksinäisyyden vaikutus hyvinvointiin nuorilla miehillä  

Yksinäisyyden katsottiin aiheuttavan niin tämän kuin aikaisempien tutkimusten 

mukaan miesten koettuun terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä hyvinvointivajeita. 

Yksinäisyyttä pidettiin myös tässä tutkimuksessa masennuksen aiheuttajana. 

Sen on katsottu olevan myös kaikkein viheliäisin kohtalo, tappava tauti ja kai-

ken pahan olon alku ja juuri. (Ks. Saari 2009, 178, 200.)  

Kuten tämän tutkimuksen tuloksista ilmeni, yksinäisyyteen liitettiin monia kiel-

teisinä pidettyjä tunteita, joilla oli yhteys mielialaan, vireyteen ja kanssakäymi-

seen (Heiskanen 2011, 89). Yksinäisyyden tunteesta kärsineet nuoret miehet 

kuvasivat myös jonkin asteista syyllisyyttä omasta yksinäisyydestään (ks. Ne-

valainen 2009, 21–22). Se oli huolestuttavaa, että itsensä syyttämisellä saattoi 

olla masennusta ja ajan myötä itsetunto-ongelmia aiheuttavia vaikutuksia. It-

sensä syyttämisen seurausten on sanottu saavan aikaan seuraan hakeutumi-

sen vaikeutumisen entisestään. (Kangasniemi 2005, 284.) 

Monen nuoren kokeman absoluuttisen köyhyyden on sanottu olevan aineel-

lista puutetta. Rahattomuus aiheuttaa monelle nuorelle muun muassa ruoka-

valion yksipuolistumista, kuten myös tämän tutkimuksen nuori mies kuvasi. 

(Ks. Heiskanen & Saaristo 2011, 38–39). Yksipuoliseen ruokavalioon voi olla 

vaikuttamassa myös ruoan valmistuksen helppous, sillä ruoan valmistukseen 

vaadittavat taidot saattavat olla monella nuorella vielä puutteelliset. 

Aikaisempien tutkimustulosten mukaan kielteisen yksinäisyyden kuvattiin saa-

van aikaan verenpaineen ja painon nousua sekä liikunnan vähenemistä ollen 

täten ennustava riskitekijä sairastumiselle ja ennenaikaiselle kuolemalle. 

(Saari 2010, 45). Tämän tutkimuksen nuoret miehet liittivät yksinäisyyden ko-

kemuksen mielenterveyden vaarantumiseen ja masennuksen tunteeseen. 

Mielenterveydeltään järkkyneiden ihmisten on kuvattu kärsineen ennen sai-

rastumistaan yksinäisyydestä (Uusitalo 2007, 26; Nevalainen 2009, 22). 

Masennuksen on sanottu saavan nuoren vetäytymään kuoreensa, irrottautu-

maan ja hautautumaan omiin ongelmiinsa ja ajatuksiinsa. Masennuksen jäl-

keen nuori on usein yksin, todella yksin. Yksinäisyys on myös masennuksen 
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jälkitauti, sillä masentunut nuori vetäytyy sosiaalisista verkostoistaan ja muut-

taa harrastuksiaan, olemustaan, asenteitaan ja identiteettiään niin, etteivät 

vanhat verkostot tunnista sairastunutta nuorta. (Junttila 2015, 39.)  

 Osa tämän tutkimuksen nuorista koki, Kotilaisen tutkimuksen nuorten lailla, 

varhaisten alakouluikäisenä tapahtuneiden kiusaamiskokemusten vaikuttavan 

yksinäisyyteensä vielä tänäkin päivänä (Kotilainen 2015, 95–96). Kiusaami-

sesta kärsineet ovat kuvanneet vaikutuksia henkisessä hyvinvoinnissa ja mie-

lialassa. Kiusaaminen on liitetty myös psykosomaattisiin stressioireisiin sekä 

sosiaalisten suhteiden ongelmiin, kuten pelkoon ja ujouteen, josta myös tämän 

tutkimuksen nuoret miehet kuvasivat. Se on vakava ongelma, joka on voinut 

jättää arpia ja pitkäaikaisen pelon muiden ihmisten kohtaamiseen. (Nevalainen 

2009, 19; Kangasniemi 2008, 80.)  

Kiusatut kuvasivat niin tässä kuin aikaisemmissa tutkimuksissa kärsineensä 

negatiivisista kokemuksista. Tunnelmat ja mielialat välittyivät henkisenä pa-

hoinvointina, alakuloisuutena ja masennuksena. (ks. Lappalainen ym. 2011, 

74–75; Kuronen 2012, 142.) Kuten Kurosen tutkimuksesta kävi ilmi, erityisesti 

koulukiusatut kokivat yksinäisyyttä ja masentuivat. Myös heidän selviytymis-

voimavaransa olivat vähäiset (Kuronen 2010, 327). Koulukiusaamisen ja itse-

tunnon on sanottu liittyvän krooniseen yksinäisyyteen. Yksinäisyyteen on lii-

tetty syömishäiriöt ja itsemurhan pohtiminen ja sen yrittäminen. (Kangasniemi 

2008, 233.) 

 Itsemurhan yleisiksi riskitekijöiksi on kuvattu vaikeat elämänolot ja elämän-

kriisit, syrjäytyminen, sosiaalisen tuen puute, erilaiset muut stressitekijät, ma-

sennus ja muut mielenterveysongelmat sekä päihdeongelmat. Itsemurha-alttiin 

riskiryhmän muodostuminen alkaa usein jo varhaislapsuudessa. (Kumpula ym. 

2006, 25–26.) Tuiskun tutkimuksen mukaan nuorilla, jotka vahingoittivat itse-

ään ilman itsemurhatarkoitusta ja joilla oli itsemurha-ajatuksia tai itsemur-

hayrityksiä, yleisin mielenterveydenhäiriö oli masennus. (Tuisku 2015, 7–8.) 

 Vaikkei kenelläkään tämän tutkimuksen yksinäisyyskokemuksista kirjoitta-

neista nuorista miehistä ollut itsemurha-ajatuksia, itsemurha on monelle pitkä-

aikaisyksinäiselle ja masentuneelle lopullinen ratkaisu yksinäisyyden ongel-

maan. Useimmiten itsemurha katsotaan ainoaksi mahdolliseksi armahduk-

seksi yksinäisyyden aiheuttamaan kärsimykseen. (Saari 2009, 200.) 
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Läheissuhteiden merkitys yksinäisyyskokemuksissa nuorilla miehillä 

Tämän tutkimuksen nuorten miesten sosiaalisilla suhteilla oli suuri merkitys 

nuoren hyvinvoinnille, elämänkululle ja sen sisällölle. Keskeisessä asemassa 

olivat erityisesti läheiset ihmissuhteet, roolit perheessä ja ystäväpiirissä. On 

sanottu, että varhaisaikuisuudessa suhde vanhempiin on tavallisesti vielä tii-

vis, vaikka emotionaalista irrottautumista alkaa jo tapahtua. Ystävyyssuhteita 

on tässä ikävaiheessa usein enemmän kuin nuorempana, naisilla yleensä 

miehiä enemmän. (Ks. Mustonen ym. 2013, 35; Nevalainen 2009, 26.) Tämän 

tutkimuksen tulosten mukaan nuorten miesten elämässä keskeisessä ase-

massa olivat erityisesti läheiset ihmissuhteet perheenjäseniin, ystäviin ja kave-

reihin. Nuoret kuvasivat heitä mukaviksi ja ymmärtäväisiksi, heidän kanssaan 

pystyi keskustelemaan ja saamaan tukea. Heidän kanssaan nuorilla oli hyvä 

olla, ja nuoret pystyivät olemaan omina itsenään. Nuorten oli tärkeää antaa 

itse määritellä läheiset ihmiset, sillä heillä oli tärkeä rooli nuorten miesten yk-

sinäisyyskokemuksissa.  

Fyysisen ja emotionaalisen yksinäisyyden on kuvattu muistuttavan toisiaan. 

Läheisen ihmissuhteen puuttumisen tai olemassa olevan ihmissuhteen epä-

tyydyttävyyden on sanottu johtavan usein emotionaaliseen yksinäisyyteen 

(Uusitalo 2007, 27–28). Vaikka tämän tutkimuksen nuorilla miehillä oli vakaa 

suhde vanhempiin, muodostui seurustelusuhteesta keskeinen kiintymys- ja 

luottamussuhde. Tulosten mukaan osalla nuorista miehistä parisuhteen kat-

keaminen oli syynä elämänmuutokselle ja yksinäisyydelle. Seurustelukump-

panin puutteen on havaittu muun muassa Hentilän tutkimuksen mukaan johta-

van usein yksinäisyyteen, varsinkin yksinäisten opiskelijoiden tyyppiin kuulu-

villa. (Hentilä 2012, 43).  

Läheisyys, avoin keskustelupiiri, tunne aidosta kiinnostuksesta omia asioita 

kohtaan ja ainakin yksi objektisuhde olivat tutkimuksen nuorille miehille tär-

keitä. Tässä tutkimuksessa nuori haki sitä kavereilta tai seurustelukumppa-

neilta, vaikka myös vanhemmat olisivat kirjoitusten perusteella kyenneet tätä 

tarjoamaan. (Aaltonen & Lukkarinen 1999, 287.) 

Niin tässä kuin Mustosen ym. tutkimuksessa nuoret kuvasivat puhuvansa on-

gelmistaan ystävilleen, sisaruksilleen ja seurustelukumppanilleen, vanhem-

milleen läheskään kaikki nuoret eivät puhuneet. Mustosen ym. tutkimuksen 

mukaan äidille ongelmistaan puhui miehistä reilusti alle puolet, isän kanssa 
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nuorista keskusteli vain pieni osa. Sen sijaan moni nuori puhui vaikeuksistaan 

läheisilleen. Miehet olivat enemmistö niistä, jotka eivät halunneet puhua on-

gelmistaan muille tai joilla ei ollut ketään, jolle kertoi ongelmistaan. (Mustonen 

ym. 2009, 26.) 

Tämän tutkimuksen nuorten miesten kuvaama läheisten puute tai halu olla yk-

sin oli huolestuttavaa, sillä aikaisemman tutkimuksen mukaan itsemurhaa 

yrittäneiden miesten joukossa oli niitä, jotka kokivat joko sosiaalista tai emo-

tionaalista yksinäisyyttä tai molempia yhdessä. Heiltä puuttui ystävä, jonka 

kanssa saattoi jakaa elämänkokemuksia, sillä elämänkumppanille tai kaverille 

ei voinut puhua kaikesta. Myös ne miehet, jotka halusivat olla yksin ilman va-

kituista elämänkumppania, kaipasivat itselleen ystävää. (Hinkkurinen 2008, 

32.) 

 Keinot yksinäisyyden helpottamiseen nuorilla miehillä  

 Tämän tutkimuksen tulosten mukaan yksinäisyyden havaitsemisen vaati nuor-

ten miesten läheisiksi kokemiltaan ihmisiltä kuuntelua ja herkkyyttä heidän ko-

kemusmaailmalleen. Nuorten miesten kuvaamat läheiset ihmiset olivat niitä, 

jotka lähestyivät nuorten kokemaa yksinäisyyttä kuuntelemalla ja havainnoi-

malla. (Ks. Kangasniemi 2008, 14.) Merkityksellisten ja kivuliaitten kokemus-

ten jakaminen helpotti, auttoi eteenpäin ja vahvisti nuorten itsetuntoa. (Heis-

kanen & Saaristo 2011, 17.) Aikaisemman tutkimuksen tavoin myös tässä tut-

kimuksessa yksinäisyyden vähättely oli osalle nuorista keino pyrkiä irti yksinäi-

syyden tunteesta. Ajatusten poissaaminen yksinäisyydestä auttoi jaksamista 

oman yksinäisyyden tunteen kanssa. (Viitaniemi 2011, 71.) 

On sanottu, että sosiaaliseen tukeen liittyvät tekijät ja aktiiviset ongelmanrat-

kaisuun tähtäävät selviytymiskeinot voivat tutkimuksen mukaan suojata stres-

sitilanteessa masennukselta (Mustonen ym. 2013, 71). Tämän tutkimuksen 

nuorten miesten mukaan läheisiltä ihmisiltä saatu tuki oli ymmärtäväistä, sillä 

he osasivat kuunnella ja tukea nuorta huonoissa tilanteissa. Heidän seuras-

saan nuori pystyi olemaan oma itsensä. Erityisesti kavereiden kanssa pystyi 

pitämään tosi hauskaa ja tekemään asioita, joita ei kerrottu vanhemmille.  

Vaikka miehiä on pidetty naisiin verrattuna heikoimpina tuen antajina tunteista 

puhumisen välttelyn vuoksi, oli tämän tutkimuksen nuorilla miehillä kuitenkin 

läheisiä emotionaalista tukea viestiviä ystävyyssuhteita. Omien haavoittuvai-
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suuden kokemusten tunnustaminen ja niiden hyväksyminen toisissa lähensi 

myös tämän tutkimuksen ihmissuhteita. Miesten kirjoitusten mukaan empaat-

tinen kuunteleminen oli keskeisen supportiivisen viestinnän muoto. (Virtanen 

2015, 11–13.) 

Myös tämän tutkimuksen tuloksista ilmeni, että yksinäisyydestä selviämisessä 

ja sen kanssa elämisessä auttoivat eniten ajan viettäminen ystävien ja kave-

reiden kanssa ja luotetulle uskoutuminen. Lisäksi voiman etsiminen itsestä 

helpotti yksinäisyyden tunnetta. Koska ihmisillä on rakastamisen ja rakaste-

tuksi tulemisen tarve, on rakastumisen ja rakkauden usein katsottu olevan 

lääke yksinäisyyteen. (Kangasniemi 2008, 256.) Jotta ihminen löytää itsensä 

rakastettavana ja rakastumiskykyisenä, edellyttää sen saavuttaminen pääse-  

mistä hyväksyvään vastavuoroiseen ihmissuhteeseen (Väestöliitto 2016). Osa 

tämän tutkimuksen nuorista miehistä kuvasi tyttöystävän, elämänkumppanin 

ja vaimon tärkeiksi ihmissuhteiksi. 

 

Yksinäisyyden seuraukset nuorilla miehillä 

Nuorten miesten yksinäisyys ja syrjäytyminen ovat puhuttaneet yhteiskuntaa 

viime aikoina, sillä yksinäisyys on nähty suomalaisessa sosiaalipoliittisessa 

kontekstissa yhtenä syrjäytymistä aiheuttavista tekijöistä. Yksinäisyyttä on pi-

detty myös tärkeänä sosiaalisen huono-osaisuuden osoittimena. (Moisio & 

Rämö 2007, 392.) 

 Nuorten hyvinvointierojen kaventaminen ja syrjäytymisen ehkäisy ovat olleet 

pitkään tärkeitä hyvinvointipoliittisia tavoitteita, sillä syrjäytymisvaarassa olevat 

nuoret ovat tutkimustulosten mukaan muita huono-osaisempia useimmilla hy-

vinvoinnin osa-alueilla (Karvonen & Kestilä 2014, 160). Suomessa oli vuoden 

2010 lopussa syrjäytyneitä 15–29-vuotiaita nuoria yhteensä 51 341, joista joka 

neljäs oli vieraskielinen (Myrskylä 2012, 2). Huono-osaisuuden kasautumisen 

on todettu olevan osin sukupuolittunutta. Tutkimusten mukaan nuorilla syrjäy-

tymisvaarassa olevilla miehillä joka viidennellä on vähintään kolme hyvinvoin-

ninvajetta, kun nuorilla naisilla vastaava osuus on lähes kolmannes. Syrjäyty-

misvaaraan yhdistyy uutena ilmiönä yksinäisyys, joka ei ole kokemuksena 

yleistynyt, vaan kyse on kokemuksen jakautumisen muutoksesta. Aiempaa 
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suurempaa osuutta yksinäisistä voi pitää syrjäytymisvaarassa olevina nuorina. 

(Karvonen & Kestilä 2014, 160, 173.) 

 Maahanmuuttajanuorten ulkopuolisuuden ja syrjäytymisen ehkäisy ovat jokai-

sessa Suomen maakunnassa tunnistettuja alueellisia kehittämistarpeita. Syr-

jäytymisen ehkäisemisen tavoitteeseen on tartuttu kansallisesti muun muassa 

hallitusohjelmassa. Nuorten yhteiskuntatakuu on keskeinen maahanmuuttajien 

kannalta, koska 70 prosenttia maahanmuuttajista on alle 35-vuotiaita. Maa- 

hanmuuttajien kotoutuminen edellyttää yksilöllisiä ja tuettuja polkuja. Toimiva 

ja laadukas kotouttamiseen ja maahanmuuttoon liittyvä politiikka on edellytys 

maahanmuuttajien hyvinvoinnille ja terveydelle. (Hannu-Jama ym. 2014, 3, 7.) 

Tutkimusaineistosta ei ilmennyt miksi nuoret maahanmuuttajamiehet olivat 

päätyneet Suomeen. Oli syy mikä tahansa kyse oli henkilökohtaisesta taipa-

leesta, jonka tavoitteena oli uudenlaisen oman elämän aloittaminen uudessa 

maassa. Jokaisella oli odotukset elämän järjestymisestä ja menestymisestä 

sekä tutustumisesta uuteen kulttuuriin, ihmisiin ja elämänmuotoon. (ks. 

Kopylova 2011, 121.)  

 

6.2 Tutkimuksen eettisyys  

Yksinäisyys on hyvin arkaluontoinen ja henkilökohtainen tutkimusaihe, joten 

ihmisen asema ja osuus olivat tässä laadullisessa tutkimuksessa erityisen tär-

keitä huomioitavia seikkoja (ks. Kylmä & Juvakka 2007, 20). Aiheen tarkaste-

lussa otettiin huomioon tutkimuseettisen neuvottelukunnan ihmistieteiden tut-

kimuksen keskeisiksi eettisiksi lähtökohdiksi nostamat kolme osa-aluetta: tut-

kittavan itsemääräämisoikeuden kunnioittaminen, vahingoittamisen välttämi-

nen, yksityisyys ja tietosuoja. (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2009, 4.) 

Itsemääräämisoikeuden kunnioittamisella tarkoitettiin sitä, että tutkimuk-

seen osallistujalla oli oikeus päättää osallistumisestaan tutkimukseen. Osal-

listuminen oli vapaaehtoista. Vahingoittamisen välttämisen eettinen periaate 

koski tutkimuksesta saatujen hyötyjen ja sen mahdollisesti aiheuttamien hait-

tojen puntarointia. Tutkimus ei aiheuttanut tutkimukseen osallistujalle esimer-

kiksi henkistä, taloudellista tai sosiaalista haittaa. Yksityisyyden ja tie-

tosuojan periaatteen mukaan tutkija suojasi tutkimukseen osallistujan henki-

löllisyyttä aineiston käsittelyssä, säilyttämisessä ja suojaamisessa. (Tutkimus-
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eettinen neuvottelukunta 2009, 4-11.) Käytännössä nämä periaatteet olivat 

yksinkertaisia, mutta niiden käytännön soveltaminen edellytti eettistä pohdin-

taa varsinkin, kun osa tutkimukseen osallistuvista nuorista oli alaikäisiä (Her-

kama 2012, 181).  

Tässä tutkimuksessa eettiset näkökohdat pyrittiin ottamaan riittävästi ja oikein 

huomioon (Hirsjärvi ym. 2010, 27). Tutkimustyössä noudatettiin Tutkimuseetti-

sen neuvottelukunnan ohjeiden mukaisia hyvälle tieteelliselle käytännölle kes-

keisiä, tiedeyhteisön tunnustamia toimintatapoja aina ideointivaiheesta tutki-

mustulosten tiedottamiseen asti. Näitä olivat rehellisyys, yleinen huolellisuus 

ja tarkkuus tutkimustyössä, tulosten tallentamisessa ja esittämisessä sekä tut-

kimusten että niiden tulosten arvioinnissa. (Ks. Hirsjärvi ym. 2010, 23–24, 227; 

Tuomi & Sarajärvi 2009, 132; Vilkka 2007, 29.)  

Tutkimusta varten tarvittava tutkimuslupa-anomus toimitettiin Kotkan-Haminan 

seudun koulutuskuntayhtymän Etelä-Kymenlaakson ammattiopiston johtaja 

Sami Tikkaselle huhtikuussa 2015. Viranhaltijapäätös tutkimusluvan myöntä-

misestä syntyi 4. toukokuuta 2015. Tutkimusluvan hakuvaiheessa sovittiin 

valmiin työn toimittamisesta tutkimusluvan myöntäjälle toukokuussa 2016. 

 Tutkimuksessa oli saatekirjeen avulla varmistettu, että Etelä-Kymenlaakson 

ammattiopiston nuoret miesopiskelijat saavat riittävän tiedon tutkimuksen 

luonteesta ja tavoitteesta. Saatekirjeestä (liite 2) kävivät ilmi tutkimuksen aihe, 

osallistumisen vapaaehtoisuus, aineistonkeruun toteutustapa, arvioitu ajan-

kulu, kerättävän aineiston käyttötarkoitus ja säilytys sekä jatkokäyttö. Lisäksi 

saatekirjeestä ilmenivät tutkimuksen luotettavuus ja tutkimukseen osallistuvien 

henkilötietosuojan säilyttäminen kaikissa tutkimusaineiston käsittelyvaiheissa 

ja tutkijan yhteystiedot. (Ks. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012–2014.) 

 Tutkimukseen osallistuminen oli riittävään tietoon perustuvaa ja tapahtui 

vapaaehtoisesti sekä nimettömänä koulutuntien aikana opettajan valvonnassa. 

Opettaja ei päässyt missään tutkimuksen vaiheessa lukemaan tutkimusai-

neistoa. Tutkittaville kuvattiin tutkimuksen aihe ja kerrottiin, mitä tutkimukseen 

osallistuminen konkreettisesti tarkoittaa ja kauanko siihen menee aikaa. Tut-

kittavat olisivat voineet antaa suostumuksensa käyttäytymiseen perustuen, 

joten kirjoituspyyntöön vastaaminen oli osoitus tutkimukseen suostumuksesta. 

(vrt. Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012–2014.) Kirjeiden kirjoittaminen ei 
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häirinnyt nuorten koulunkäyntiä eikä vaikuttanut nuorten henkiseen hyvinvoin-

tiin negatiivisesti (vrt. Aarnos 2010, 175).  

 Tutkimuksesta teki uskottavan ja eettisesti pätevän se, että siinä kunnioitettiin 

aikaisempien tutkijoiden työtä ja annettiin heidän saavutuksilleen niille kuuluva 

arvo ja merkitys niin itse tutkimuksessa kuin tuloksia julkaistaessa (Tuomi & 

Sarajärvi 2009, 132). Tutkimuksen lähteiden käyttö oli asiallista ja tarkkaa. 

Myös tutkimuksen luotettavuutta ja eettisyyttä kuvattaessa, tutkimuksen tekijän 

käyttämät lähdeviitteet osoittivat luotettavuus- ja eettisyyskysymysten hallintaa 

(Kylmä & Juvakka 2007, 67–68). Tutkimustyön laadinnassa oli noudatettu Ky-

menlaakson ammattikorkeakoulun dokumentointiohjetta 

 

6.3 Tutkimuksen luotettavuus  

Tutkimuksen lähtökohtana oli tieto siitä, että yksinäisyyden on sanottu olevan 

yksi nykynuorten kipeimmistä ongelmista (Uusitalo 2007, 24) ja yksinäisyys on 

nähty yhtenä syrjäytymistä aiheuttavista tekijöistä (Moisio & Rämö 2007, 392). 

Tutkimuksen pyrkimys oli tuottaa Etelä-Kymenlaakson ammattiopistossa opis-

kelevien miesten yksinäisyyskokemuksista mahdollisimman luotettavaa tietoa, 

joten luotettavuuden arvioinnin tehtävänä oli selvittää tutkimuksella tuotetun 

tiedon totuudenmukaisuus. Luotettavuuden arviointi oli tutkimustoiminnan, 

tieteellisen tiedon ja sen hyödyntämisen kannalta välttämätöntä (ks. Kylmä & 

Juvakka 2007, 127).  

 Tutkimuksen luotettavuutta arvioitiin reliabiliteetin avulla. Reliabiliteetti ilmaisi 

sen, miten luotettavasti ja toistettavasti käytetty mittaus- tai tutkimusmene-

telmä mittasi haluttua ilmiötä. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 136; Hirsjärvi, Remes 

& Sajavaara 2010, 231.)  

 Tutkimus käynnistyi syksyllä 2014, joten sen toteuttaminen on ollut pitkällinen 

prosessi. Aineiston keruu tapahtui keväällä 2015 valvotuissa oloissa, vapaa-

ehtoisten kirjeiden kirjoittamisella. Aineiston hankinnan jälkeen kirjeet luettiin 

ja numeroitiin. Koska kaikki kirjeet sisälsivät oleellista tietoa, yhtään kirjettä ei 

poistettu. Analyysiprosessin luotettavuuden varmistamiseksi tutkija perehtyi 

huolellisesti kerätyn aineiston lisäksi tutkimusta varten hankittuun teoriatietoon 

ja aikaisempiin tutkimuksiin. Tutkimusmetodina käytetty sisällönanalyysi to-

teutettiin tutkimuksessa aiemmin kuvatun analyysiprosessin mukaisesti. Si-
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sällönanalyysiä käyttö mahdollisti kattavat vastaukset tutkimuskysymyksiin. 

(Ks. Tuomi & Sarajärvi 2009, 140–141.) 

 Tutkimuksen teoriaosuuden kokoamisessa käytettiin miehiin, yksinäisyyteen ja 

sen kokemiseen, syrjäytymiseen ja itsemurhiin liittyviä teoksia, tutkimuksia ja 

tilastotietoa. Tutkimukseen valitut lähteet olivat tuoreita asiantuntijalähteitä, 

joten teoriatieto oli ajantasaista ja luotettavaa. Tutkimuksessa käytettiin 

kriittisen tarkastelun jälkeen myös vanhempia teoksia niiden sisältämän laaja-

alaisuuden ja kattavuuden vuoksi. Tutkimuksen lähteinä käytettiin pääasiassa 

kirjallisuutta ja lisäksi sähköisiä lähteitä. Sähköisistä lähteistä otettu tieto oli 

peräisin luotettavien asiantuntijaliittojen ja -järjestöjen muun muassa Nuoriso-

tutkimusseuran, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen, opetus- ja kulttuurimi-

nisteriön, sosiaali- ja terveysministeriön verkkosivuilta. Tutkimuksessa käytetyt 

julkaisut haettiin pääasiassa sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonalan yh-

teisestä avoimesta julkaisuarkistosta Julkarista julkaisun nimen, tekijöiden ja 

asiasanojen avulla. (Ks. Tuomi & Sarajärvi 2009,159.) 

 Tässä tutkimuksessa luotettavuutta arvioitiin validiteetin avulla. Validiteetti 

ilmaisi sen, miten hyvin tutkimuksessa käytetty mittaus- tai tutkimusmenetelmä 

mittasi juuri sitä tutkittavan ilmiön ominaisuutta, mitä oli tarkoitus mitata. 

(Hirsjärvi ym. 2010, 231). Tämän tutkimuksen sisällönanalyysi perustui 

tulkintaan ja päättelyyn, jossa edettiin empiirisestä aineistosta kohti 

käsitteellisempää näkemystä tutkittavasta ilmiöstä. Tutkimuksen vastaukset 

tutkimustehtäviin saatiin yhdistettyjen käsitteiden avulla. Tutkimusongelmien 

teemat nousivat teoreettisesta osasta. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 112.) 

 Tutkimuksessa käytettyjä aikaisempia tutkimuksia, julkaisuja ja hankittua 

aineistoa tarkisteltiin huolella ennen tutkimuksen raportointivaihetta. Näin es-

tettiin harhaanjohtava raportointi ja tutkimuksen epäluotettavuus. Tutkimuk-

seen tuotettu teksti pyrittiin yhdistämään selkeäksi ja yhteneväiseksi teoriako-

konaisuudeksi. Tutkimuksen raportoinnin luotettavuutta lisättiin huolellisilla 

lähdemerkinnöillä ja tarkoilla lähdeviittauksilla. (Ks. Paunonen & Vehviläinen-

Julkunen 1997, 220.)  

 Tässä laadullisessa tutkimuksessa luotettavuutta arvioitiin myös kriteereillä, 

jotka olivat synteesi useiden eri tutkijoiden näkemyksistä. Synteesin pohjalta 

syntyneitä kriteerejä olivat uskottavuus, vahvistettavuus, refleksiivisyys ja siir-

rettävyys. (Ks. Kylmä & Juvakka 2007, 127.) 
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Tutkimuksen uskottavuus liittyi tutkimuksen ja sen tulosten uskottavuuteen 

sekä sen osoittamiseen tutkimuksessa (ks. Kylmä & Juvakka 2007, 128; Es-

kola & Suoranta 2008, 211). Tämän tutkimuksen uskottavuutta lisäsi se, että 

osalla tutkittavista oli omakohtaista kokemusta yksinäisyydestä ja sen aiheut-

tamasta tunteesta. Myös tutkimuksen tekijän omakohtaiset kokemukset ryh-

mästä poissulkemisesta, kiusaamisesta ja yksinäisyydestä lisäsivät tutkimuk-

sen uskottavuutta. Nuorten miesten oman elämän pohdinta antoi mahdolli-

suuden rakentaa minuuttaan kirjoittamalla elämästä ja yksinäisyydestä. 

Omanelämänkerrallisissa kirjoituksissa faktat ja fiktiot saattoivat sekoittua, jo-

ten ei ollut mahdollista täysin päätellä, kuinka todellisia kirjoituksia olivat. 

Joistakin kirjeistä tutkijan oli vaikea arvioida olivatko kokemukset omakohtaisia 

vai yleisellä tasolla. 

Tutkija vastasi aineiston luokittelusta ja analysoinnista, joten tutkimustulosten 

tulkinta oli puhtaasti tutkijan omaa tulkintaa. Tutkimuspäiväkirjana toimi al-

manakka, johon tutkija kirjasi muun muassa tutkimusprosessin aikaiset tärkeät 

tapaamiset, ajatukset ja tuntemukset. 

 Tutkimuksen vahvistettavuus liittyi koko tutkimusprosessiin ja edellytti 

tutkimusprosessin kirjaamista niin, että esimerkiksi opinnäytetyön ohjaaja 

pystyi seuraamaan prosessin kulkua pääpiirteissään (Kylmä & Juvakka 2007, 

129). Tutkimuspäiväkirjan merkitys oli suuri tutkimuksen kaikissa vaiheissa, 

sillä tutkimuksen tekijä joutui hyödyntämään muistiinpanojaan tutkimuksen 

edetessä ja raporttia kirjoittaessa. 

 Tutkimuksen refleksiivisyyttä tarkasteltaessa tutkija oli tietoinen omista lähtö-

kohdistaan tutkimuksen tekijänä (ks. Kylmä & Juvakka 2007, 129). Pitkäaikai-

nen työskentely sairaiden lasten ja nuorten parissa lisäsi tutkijan herkkyyttä 

ymmärtää nuorten miesten välittämää elämänsä tarinaa ja yksinäisyyttä. Tut-

kimuksen tekijä antoi tutkimuksessa riittävästi kuvailevaa tietoa tutkimukseen 

osallistujista ja ympäristöstä, joka tarkoittaa tulosten siirrettävyyttä muihin 

vastaaviin tilanteisiin (Kylmä & Juvakka 2007, 129). 

 

6.4 Kehitysehdotukset ja tulosten hyödynnettävyys 

Nykynuoret ovat taustoineen ja terveyteen liittyvine haasteineen hyvin erilai-

sessa asemassa. Osallistaminen ja tunne osallisuudesta ovat terveyden tär-
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keitä tekijöitä. Niillä ehkäistään myös eriarvoistumista ja syrjäytymistä. Nuor-

ten kuunteleminen, hyväksyminen ja välittäminen sekä heidän elämäänsä 

osallistuminen ovat tärkeitä nuorten itsetunnolle. Nuorten eläessä elämäänsä 

osittain virtuaalisesti, terveyttä tulee edistää myös nuorten viestintäkulttuuri 

huomioiden. Aikuisilta tarvitaan herkkyyttä huomioida, ettei kuka jää yksin, 

rohkeutta puuttua epäkohtiin ja voimavaroja tukea syrjäytymisvaarassa olevia. 

Aikuisilta odotetaan läsnäoloa ja välittämistä myös internetissä.  

Ensimmäisenä jatkotutkimusideana on tutkia syrjäytymisriskin kohteena ole-

vien maahanmuuttajanuorten oppilaitosyhteisöissä kokemaa yksinäisyyttä ta-

voitteena nuorten osallisuuden edistäminen. Maahanmuuttajanuorilla on en-

nestään terveyteen ja hyvinvointiin liittyviä haasteita, joten he eivät tarvitse 

enää ryhmästä poissulkemista. Nuorten on saatava olla myönteisessä yhtey-

dessä muihin ihmisiin. Oppilaitosyhteisöt ovat merkittäviä nuorten hyvinvointia 

tukevia kehitysyhteisöjä kodin rinnalla. Yhteiset tavoitteet, yhdessä oleminen 

ja tekeminen sekä tunne- ja vuorovaikutustaitojen opetteleminen oppimisen 

ohessa ovat tärkeitä. Maahanmuuttajanuorten tuomien uusien yhteisöllisten 

käyttäytymistapojen ja elämän mallien myötä yksinäisyyden kokemukset ja 

merkitykset voivat saada uusia sisältöjä. 

 
1. Tutkitaan syrjäytymisriskin kohteena olevien maahanmuuttajanuorten 

oppilaitosyhteisöissä kokemaa yksinäisyyttä tavoitteena nuorten osalli-
suutta edistävien keinojen kehittäminen. 
 

Koulu on perheen ohella toinen arjenhallinnan oppimisen näyttämö. Koska 

yhteisöillä on suuri merkitys nuorten yksinäisyyden kokemusten synnyssä ja 

niiden ehkäisemisessä, peräänkuulutetaan koulujen aikuisia keskittymään 

nuorten hyvinvoinnin kannalta keskeisiin vuorovaikutuksen ilmiöihin ja merki-

tyksellisiksi koettuihin vuorovaikutussuhteisiin ja niissä mahdollisesti esiintyviin 

haasteisiin. Kouluympäristössä suurin vastuu ongelmien varhaisessa tunnis-

tamisessa on opettajilla. Toinen kiinnostava jatkotutkimusidea olisi tutkia 

opettajien käyttämiä, nuorten keskinäisiä suhteita edistäviä ja ryhmästä pois-

sulkemista vähentäviä, pedagogisia keinoja tavoitteena nuorten yksinäisyyden 

vähentäminen ja hyvinvoinnin lisääminen. Kolmantena jatkotutkimusideana on 

tutkia oppilaitostasolla ryhmäytymiseen ja yhdessä tekemiseen perustuvia 

menetelmiä tavoitteena yhteistoiminnallisen oppimisen lisääminen 
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2. Tutkitaan opettajien käyttämiä, nuorten keskinäisiä suhteita edistäviä ja 
ryhmästä poissulkemista vähentäviä, pedagogisia keinoja tavoitteena 
nuorten yksinäisyyden vähentäminen ja hyvinvoinnin lisääminen. 
 

3. Tutkitaan oppilaitostasolla ryhmäytymiseen ja yhdessä tekemiseen 
perustuvia menetelmiä tavoitteena yhteistoiminnallisen oppimisen li-
sääminen. 
 

Viestintä on sosiaalista toimintaa, joka vahvistaa yhteenkuuluvuuden tunnetta 

ja on tuottanut suurelle osalle nuorista selkeää iloa ja lisävarmuutta. Vertais-

tuki, yksinäisyydestä puhuminen ja kirjoittaminen voivat helpottaa nuoren oloa. 

Uusia ystäviä voi löytää muun muassa harrastusten parista tai internetistä. 

Sosiaalinen media voi tarjota uusia kontakteja, mutta virtuaalinen maailma ja 

toisten kohtaaminen verkossa voivat lisätä myös masennusta ja yksinäisyyden 

tunnetta. Neljäntenä jatkotutkimusideana on tutkia nuorten motiiveja ja sosiaa-

lisen median merkityksellisyyttä tavoitteena nuorten onnistumisen tunteen ko-

kemisen lisääminen ja yksinäisyyden tunteen vähentäminen. 

 
4. Tutkitaan nuorten motiiveja ja sosiaalisen median merkityksellisyyttä ta-

voitteena onnistumisen tunteen kokemisen lisääminen ja yksinäisyyden 
tunteen vähentäminen. 
 

Kuten tässä tutkimuksessa on todettu, nuorisopolitiikkamme yksi keskeisim-

mistä teemoista on nuorten hyvinvointi, johon julkisen keskustelun huomio 

kiinnittyy vasta ongelmien kärjistyessä ja hyvinvoinnin muuttuessa pahoin-

voinniksi. Nuorten miesten yksinäisyyden ehkäisy on keskeinen terveyden ja 

hyvinvoinnin edistämisen haaste, jotta elämänlaatu paranisi, työkyky lisään-

tyisi, pahoinvointi sekä syrjäytyminen vähenisivät ja henki pelastuisi.  

Tutkimuksen tuloksia voidaan hyödyntää erityisesti maahanmuuttajanuoriin 

kohdistuvassa mielenterveys- ja hyvinvointityössä niin sosiaali- ja terveyden-

huollossa kuin opetus- ja nuorisotoimessa. Tutkimus täydentää aikaisempaa 

Kymenlaaksolaisten nuorten miesten yksinäisyyttä koskevaa tutkimustietoa. 
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LIITTEET 
 
Tutkimustaulukko 

 
Tekijä, vuosi ja nimi 
 

 
Tausta ja tarkoitus 

 
Aineisto ja menetelmä 

 
Keskeiset tulokset 

Hentilä, J. 
2012 
Yksinäisyyden kokemukset 
korkeakouluopiskelijoiden 
elämäkerrallisissa kirjoituksissa. 
Pro gradu –tutkielma, Jyväs-
kylä. 

Korkeakouluopiskelu on elä-
mänvaihe, johon liittyy aikuis-
tuminen ja jolloin on mahdollista 
kokeilla erilaisia valintoja ennen 
vakiintuneemman elämäntavan 
muodostamista. Yksinäisyyden 
kokemus korostuu usein elä-
män muutostilanteissa. Tässä 
tutkimuksessa yksinäisyys 
käsitettiin subjektiivisena ja 
enimmäkseen kielteisenä ko-
kemuksena. Tutkimuksen 
tehtävänä oli selvittää, millaista 
korkeakouluopiskelijoiden 
yksinäisyys oli, millä tavoin 
yksinäisyys vaikutti heidän 
elämäänsä sekä millä tavoin 
yksinäisyys vaikutti siihen, 
millaisena tulevaisuus nähdään. 

Tutkimuksen aineistona käytet-
tiin Opiskelijan elämää 2004 -
kirjoituskilpailun kirjoituksia. 
Varsinaiseen aineistoon vali-
koitui 32 kirjoitusta, joissa 
käsiteltiin yksinäisyyttä. Ana-
lyysimenetelminä hyödynnettiin 
teemoittelua ja tyypittelyä. 
Tutkimuksesta löydettiin kolme 
tyyppiryhmää: yksinäiset kor-
keakouluopiskelijat, oman 
paikkansa löytäneet sekä 
tulevaisuutta pelkäävät. 

Keskeisenä tutkimustuloksena 
havaittiin, että arvot ja eettisyys 
olivat yksinäisille tärkeitä. Arvova-
linnoillaan yksinäiset erottautuivat 
muista opiskelijoista, mutta samalla 
he kaipasivat muiden joukkoon 
kuulumista. Yksinäiset pohtivat 
myös suhdetta turvallisuuden ja 
vapauden välillä; toisaalta he 
kaipasivat vakiintumista, mutta 
toisaalta he eivät olleet valmiita 
menettämään vapauttaan. Oman 
paikkansa löytäneet olivat oppineet 
käsittelemään yksinäisyyttään tai 
yksinäisyys oli poistunut. He olivat 
onnistujia refleksiivisyyttä vaati-
vassa yhteiskunnassa, sillä he 
eivät tukeutuneet vain yhteen 
elämisen malliin. Oman paikkansa 
löytäneet kykenivät tekemään 
elämänvalintoja, joita vaaditaan 
jälkimodernissa yhteiskunnassa. 

Herkama, S. 
2012 
Koulukiusaaminen. 
Loukkaavat vuorovaikutuspro-
sessit oppilaiden vertaissuh-
teissa. 
Väitöskirja. Jyväskylän yliopisto. 

Kiusaaminen on ollut viime 
vuosina toistuvasti esillä yhteis-
kunnallisessa keskustelussa. 
Tutkimuksen tavoitteena oli 
perehtyä siihen, miten yläkou-
lun oppilaat kuvaavat kiusaa-
mista vuorovaikutuksen näkö-
kulmasta. Tarkastelun huomio 
kiinnittyi erityisesti kiusaami-
seen liittyviin tulkintoihin ja 
merkityksenantoihin. Tarkaste-
lussa oli myös miten loukkaa-
minen muuttuu oppilaiden iän 
myötä ja millaista kiusaaminen 
oli tyttöjen ja poikien keskuu-
dessa. Tutkimus perehtyi myös 
siihen, miten toisia kiusanneet 
tai esimerkiksi kiusatuksi joutu-
neet oppilaat kuvasivat kiusaa-
miseen liittyvää loukkaamista ja 
siihen vastaamista. 

Tutkimukseen osallistui 365 
seitsemäs- ja kahdeksasluok-
kalaista oppilasta kolmesta eri 
koulusta. Iältään he olivat 
13−17-vuotiaita ja heistä hie-
man yli puolet oli tyttöjä. 
Aineistonkeruumenetelmä oli 
kirjoittaminen. Osana hankkee-
seen kuulunutta laajempaa 
aineistokeruuta oppilaita pyy-
dettiin vastaamaan kolmeen 
avoimeen kysymykseen ja 
kuvaamaan kirjoittamalla koke-
muksiaan kiusaamisesta. 
Lisäksi vastaajia ohjeistettiin 
täyttämään kyselylomake, jossa 
esimerkiksi kartoitettiin oppilai-
den aikaisempia kokemuksia 
kiusaamisesta useammalla 
mittarilla. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat, 
että kiusaaminen voi ilmetä oppi-
laiden välisessä vuorovaikutuk-
sessa sanallisesti tai sanattomasti, 
toisilleen lähes tuntemattomien tai 
hyvin läheisten oppilaiden kesken, 
kahden välisissä keskusteluissa tai 
koko luokan läsnä ollessa. Kiu-
saamisessa on kyse vuorovaiku-
tussuhteista ja siihen liittyy luotta-
muksen pettämistä, valehtelua, 
kavereiden varastamista ja salai-
suuksien paljastamista. Tutkimus 
osoittaa, että kiusaamista voi 
tapahtua sellaistenkin oppilaiden 
välillä, jotka ovat olleet ystäviä 
keskenään. 

Hinkkurinen, J. 
2008 
”Viimeinen niitti”. 
Itsemurhaa yrittäneiden miesten 
kokemuksia itsetuhoisuudesta 
ja itsetuhoisuuteen liittyvästä 
toivottomuudesta. 
Pro gradu –tutkielma. 
Yhteiskuntatieteellinen tiede-
kunta, Kuopio. 
 

Suomessa tehdään vuosittain 
noin 1100 itsemurhaa. Itsemur-
hayrityksiä arvellaan olevan 10–
20-kertainen määrä. Yksi 
ihminen kymmenestä on aja-
tellut vakavasti itsemurhan 
mahdollisuutta joka päivä. 
Suomessa miesten itsemurha-
kuolleisuus on erittäin suuri. 
Toivottomuus on merkittävä 
tekijä itsetuhoisuudessa. Itse-
murhien ehkäisyssä on erittäin 
tärkeää itsetuhoisuuden ja 
toivottomuuden tunnistaminen 
ensiapupoliklinikan hoitotyössä. 
Tutkimuksen tarkoituksena oli 
kuvata itsemurhaa yrittäneiden 
miesten omia kokemuksia 
itsetuhoisuudesta ja toivotto-
muudesta itsetuhoisuudessa.  

Tutkimuksen lähtökohta oli 
narratiivinen. Aineisto koostui 
13 itsemurhaa yrittäneen mie-
hen syvähaastattelusta. Ai-
neisto analysoitiin sisällönana-
lyysillä.  

Itsemurha on prosessi, joka muo-
dostuu itsemurha-ajatuksista, 
itsemurhailmoituksista, itsemurha-
mallista ja itsemurhayrityksestä.  
Itsemurhayrityksen laukaisevat 
riskitekijät liittyivät menetyksiin 
(terveys, elämänkumppani, sek-
sielämä, vanhemmuus, vanhem-
mat, hoitosuhde ja työ), kokemuk-
selliseen yksinäisyyteen, päihtei-
den käyttöön ja taloudellisiin huo-
liin. Toivottomuus ilmeni proses-
sina. Miehet kokivat monia vas-
toinkäymisiä ja elämästä katosi 
mielekkyys. Miehet kokivat epätoi-
voa, ahdistusta ja häpeää. Kukaan 
miehistä ei kuitenkaan halunnut 
kuolla oikeasti. He halusivat olla 
kuolleita eli vapautua sietämättö-
mäksi käyneestä loukusta. Tämä 
tieto antaa sairaanhoitajille oikeu-
tuksen auttaa itsetuhoisia miehiä 
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hoitoyön keinoin. Koska toivotto-
muus lisää itsemurhavaaraa huo-
mattavasti, on sairaanhoitajan 
tärkeää tunnistaa toivottomuuden 
dynamiikka, ennen kuin mies 
kokee olevansa toivoton. 

Honkasalo, K., Utkan, H., 
Meuronen, P., Järvinen, A., 
Laasanen, Y. & Haapanen, A.  
2014. 
Eteenpäin opintiellä - Perus-
opetus päätökseen-hanke 
(Menolippu). 

Menolippu-hanke perustettiin, 
kun 2008–2009  TE-palvelun 
asiakastilastojen pohjalta 
huomattiin, että monilta 17–28-
vuotiailta vantaalaisilta nuorilta 
puuttuu peruskoulun päättöto-
distus. Ilmiö on luonteeltaan 
valtakunnallinen.   
Tämänikäiset nuoret tarvitsevat 
erityisiä toimia päättötodistuk-
sen saamiseksi. Lisäksi tarvi-
taan nuorten osaamisen ke-
hittämistä ja kehitettyjen toi-
mintatapojen hyödyntämistä 
sekä kokonaisvaltaista yksilöl-
listä suunnitelmaa jolla yh-
teiskuntaan sijoittumista helpo-
tetaan ja syrjäytymistä ehkäis-
tään. 

Valtakunnallinen Manner-
Suomen ESR-ohjelmaan kuu-
luva hanke vuosiksi 2010–2014. 
80-nuorelle annettiin henkilö-
kohtainen kehitty-
mis/selviytymissuunnitelma, 
johon sisältyi peruskoulun 
suorittaminen, 
jatkokoulutuspaikkaan hakeu-
tuminen ja psykososiaalinen 
tuki. Projekti toteutettiin ver-
kostokehittämisyhteistyönä 
Vantaan kaupungin sivistystoi-
men, nuorisopalvelujen/nuorten 
työpajojen, Vantaan ammat-
tiopisto Varian, sosiaali- ja 
terveystoimen, työ- ja elinkei-
notoimiston sekä valtakunnal-
listen kumppaneiden kanssa. 
Menolipun toiminnan perusperi-
aatteita ovat mm. voimaannut-
taminen, vastuullistaminen ja 
mahdollistaminen. 

Projektin tuloksena 103 nuorta sai 
tuettua peruskouluopetusta (tilanne 
2013 lopussa). Heistä 52 suoritti 
peruskoulun päättötodistuksen. 
Peruskoulun päättötodistuksen 
saaneista nuorista noin 80 % 
sijoittui Menolipun jälkeen jatko-
opintoihin. 

Hulden, P. 
2015 
Tupakkapaikalla jutellaan aina 
muiden kanssa” Sosiaalisuuden 
paine, yksinäisyys ja ystävien 
sekä ammattilaisten merkitys 
nuorten kirjoituksissa. 
Pro gradu –tutkielma. 
Valtiotieteellinen tiedekunta, 
Helsinki. 

Tutkimuksen tavoitteena oli 
tarkastella pääkaupunkiseudulla 
toisen asteen ammatillisissa 
oppilaitoksissa opiskelevien 18–
29-vuotiaiden nuorten kirjoituk-
sista sitä, miten he määrittävät 
sosiaalisen hyvinvointinsa 
osatekijöitä, pahoinvointia ja 
syrjäytymistä sekä tarkastella 
sitä millaiseksi opiskelijaku-
raattorityö nuorten kirjoituksissa 
jäsentyy. Tutkimuksessa oli 
myös määritetty millaisia iden-
titeettejä nuorille muotoutuu 
sekä millaisia mahdollisia 
rooleja kuraattorille ammattilai-
sena muodostuu. 

Tutkimusaineisto koostuu 
nuorille tutkimusta varten 
järjestetyissä kirjoitustilaisuuk-
sissa kerätystä kirjoitusaineis-
tosta (N=24). Nuoret kirjoittivat 
etukäteen valittujen teemojen ja 
niihin liittyvien apukysymysten 
pohjalta yleisesti nuorten elä-
mään liittyvistä asioista (kou-
lunkäynti, vapaa-aika, harras-
tukset, kaverit, perhe, päih-
teidenkäyttö ja tulevaisuuden-
suunnitelmat) sekä tutkimus-
teemoista (sosiaalinen hyvin-
vointi, pahoinvointi, syrjäytymi-
nen sekä opiskelijakuraattori-
työ). Saatu aineisto analysoitiin 
diskurssianalyysin avulla.  

Nuorten kirjoituksista määrittyy 
kuusi eri tulkintarepertuaaria. 
Päihteiden käytön sosiaalista 
ulottuvuutta koskevassa repertuaa-
rissa korostuu nuorten sosiaalisten 
suhteiden rakentaminen ja raken-
tuminen päihteidenkäytön yhtey-
dessä. Tässä repertuaarissa 
nuorille määrittyy avuttoman iden-
titeetti. Valtavirrasta poikkeamisen 
repertuaarissa määrittyy päihteiden 
vähäinen käyttö ja ei-käyttäminen. 
Identiteetiksi nuorille tässä reper-
tuaarissa muotoutuu itsenäisen 
nuoren identiteetti. Yksinäisyyden 
ja syrjäytymisen repertuaarissa 
korostuu yksinäisyys toisaalta ei-
haluttuna tilana, mutta myös tietoi-
sesti valittuna. Identiteeteiksi 
nuorille määrittyy yksinäisen iden-
titeetti sekä oman tiensä kulkijan 
identiteetti. Sosiaalisuuden paine -
repertuaari kuvaa nuorten sosiaali-
siin suhteisiin liittyviä vaatimuksia 
ja pakkoja. Muodostuneita identi-
teettejä ovat vastuullisen nuoren, 
erilaisen sekä avuttoman identitee-
tit. Toisten kanssa jakamisen 
tärkeys -repertuaari kuvaa nuorten 
välistä vuorovaikutusta ja vasta-
vuoroista asioiden jakamista. 
Asioiden jakaminen ammattilaisen 
kanssa -repertuaarissa määrittyy 
kuraattorityö kiusaamiseen puut-
tumisena, ratkaisujen löytämisenä, 
neuvojen saamisena sekä ymmär-
ryksen ja empatian kokemisena 
kuraattorin taholta. Kuraattorin 
saamia rooleja ovat ulkopuolisen, 
kiusaamiseen puuttujan, ratkaisu-
jen löytäjän, neuvonantajan ja 
lohduttajan roolit. 

Junttila, N. 
2010 
Social competence and loneli-
ness during the school years - 
Issues in assessment, interrela-

Väitöskirjassa tarkastellaan 
kouluikäisten lasten ja nuorten 
sosiaalisen kompetenssin ja 
yksinäisyyden mittaamista, 
yhteyksiä ja periytyvyyttä van-

Alakouluikäisten lasten tutki-
musaineisto (n=985) koostuu 
lapsilta itseltään, heidän luok-
katovereiltaan, opettajiltaan ja 
vanhemmiltaan vuosina 2000 - 

Lasten sosiaalinen kompetenssi ja 
yksinäisyys ovat luotettavasti 
mitattavissa jo alakouluvuosina. 
Junttilan väitöstyössä kehitettiin ja 
validoitiin tarkoitukseen kouluym-
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tions and intergenerational 
transmission. Väitöskirja. Turun 
yliopisto. 
 

hemmilta heidän lapsilleen 2004 osana Merkitystä etsi-
mässä – tutkimusprojektia (M. 
Vauras) kerätystä aineistosta. 
Mukana on itse-, toveri-, opet-
taja- ja vanhempien arviot 
lasten sosiaalisesta kompe-
tenssista, seuranta-aineisto 
lasten yksinäisyydestä, opetta-
jien arviot lasten motivationaali-
sesta orientaatiosta, standar-
doiduin testisarjoin arvioidut 
akateemiset taidot sekä lasten 
äitien ja isien arviot omasta 
yksinäisyydestään ja koetusta 
kyvykkyydestään toimia van-
hempana. Yläkouluikäisten 
nuorten (n=386) aineisto koos-
tuu vuosina 2006 – 2007 osana 
Sosioemotionaalinen oppiminen 
ja hyvinvointi yläkouluyhtei-
sössä (P. M. Niemi) kerätystä 
nuorten yksinäisyyden, sosiaa-
lisen ahdistuneisuuden ja 
sosiaalisen fobian seuranta-
aineistosta. 

päristössä toimivat mittarit. 
Alakouluikäiset lapset kokevat 
suhteellisen pysyvää yksinäisyyttä. 
Sosiaalinen yksinäisyys eli itsensä 
kaveriporukasta ulkopuoliseksi 
kokeminen oli pysyvämpää kuin 
emotionaalinen yksinäisyys, jolla 
tarkoitetaan läheisen luotettavan 
ystävyyssuhteen puuttumisen 
aiheuttamaa ahdistavaa tunnetta. 
Alakouluikäisillä lapsilla yhteys 
heikon sosiaalisen kompetenssin ja 
yksinäisyyden välillä oli vahva. 
Yläkouluun siirryttäessä yksinäi-
syys vahvistui vieläkin pysyväm-
mäksi eli jos nuori jäi ensimmäisen 
puolen vuoden aikana ilman ka-
veri- ja ystävyyssuhteita oli hän 
todennäköisesti yksinäinen myös 
tästä eteenpäin. Yläkouluvuosina 
pysyvyyskertoimet nousivat lähes 
huippuunsa. Samanaikaisesti 
nuorten yksinäisyys linkittyi sosiaa-
liseen ahdistuneisuuteen ja sosiaa-
liseen fobiaan, jotka molemmat 
rajoittavat nuoren arkipäiväistä 
sosiaalista toimintaa.  
Sukupuolten välisissä tarkaste-
luissa nousi huolestuttavan selke-
ästi esille poikien kokema vahva 
emotionaalinen yksinäisyys. Isien 
yksinäisyys oli aineistossa äitien 
yksinäisyyttä tilastollisesti erittäin 
merkitsevästi korkeampaa. Yksi-
näisyyden periytyvyys tapahtunee 
suurimmaksi osaksi opittujen ja 
koettujen sosiaalisten tapojen ja 
käyttäytymissääntöjen kautta, 
mutta myös perityillä ominaisuuk-
silla, kuten ujoudella ja alttiudella 
sosiaaliseen ahdistuneisuuteen 
lienee merkitystä koetun yksinäi-
syyden siirtymässä. 

Juvonen, T. 
2015 
Sosiaalisesti kontrolloitu, hau-
raasti autonominen - nuorten 
toimijuuden rakentuminen 
etsivässä työssä.  
Väitöskirja. Helsingin yliopisto. 

Aikuistumiseen kuuluu monia 
myöhempään elämänkulkuun 
vaikuttavia siirtymiä. Keskeisiä 
näistä ovat irrottautuminen 
lapsuudenkodista, itsenäisen 
asumisen aloittaminen, talou-
dellisen riippumattomuuden 
saavuttaminen, koulutus- ja 
työurasta päättäminen sekä 
perheen perustaminen. Erityi-
sen haastavaksi aikuistuminen 
muodostuu haavoittavissa 
oloissa eläville nuorille, jotka 
eivät koe olevansa kykeneviä 
tai valmiita tekemään elä-
määnsä koskevia päätöksiä. 

Tutkimus paikantuu etsivään 
työhön sekä laajemmin palvelu-
verkostoon, jossa nuoria pyri-
tään auttamaan. Tutkimusai-
neisto koostuu etsivään katu-
työhön liittyvistä asiakirjoista, 
etsivässä työssä kohdattujen 
nuorten haastatteluista ja 
asiointikäyntien taltioinneista 
sekä etsivän työryhmän ryhmä-
haastatteluista ja kehittämispäi-
vien taltioinneista. 
Aineiston analyysimenetelminä 
olivat sekä narratiivinen ana-
lyysi että narratiivien analyysi. 

Sosiaalisten suhteiden puuttumi-
nen ja yksinäisyys leimaavat 
monen syrjäytyneen ja vähäosai-
sen elämää. Auttamistyön kohtaa-
miset ja vuorovaikutus ovat merki-
tyksellisiä. Etsivässä työssä koh-
dattavien nuorten toimijuuden 
vahvistamisessa tarvitaankin 
pitkäaikaista kumppanuutta ja 
tukea. Sen sijaan nuoriin kohdistu-
vat pakot tai ilman heitä tehdyt 
ratkaisut eivät lisää nuorten it-
seymmärrystä tai autonomista 
toimijuutta, jotka kuitenkin kuuluvat 
mihin tahansa hyvän elämän 
määrittelyyn. 

Kangasniemi, J.  
2008. 
Yksinäisyyden kokemisen 
avainkomponentit Yleisradion 
tekstitelevision Nuorten palstan 
kirjoituksissa.  
Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto.  

Erityisesti nuoruus on elämän-
vaihetta, jossa itsenäistyminen, 
uusien ihmissuhteiden luomi-
nen, seurustelu sekä tärkeiden, 
pitkälle tulevaisuuteen vaikutta-
vien päätösten tekeminen aihe-
uttavat yksinäisyyden koke-
muksia.  

Tutkimusaineisto koostuu yli 
seitsemästäsadasta Yleisradion 
tekstitelevision Nuorten palstan 
kirjoituksista vuosilta 1994–
2004. 
Teoriataustan ja aineiston 
analyysi on triangulatiivista. 
Analyysissa käytetään sekä 
kvalitatiivisia että kvantitatiivisia 
tutkimusmenetelmiä. 

 

Tulosten mukaan erityisesti koulu-
kiusaaminen ja huono itsetunto 
liittyvät krooniseen yksinäisyyteen. 
Yksinäisyyteen liittyvät syömishäi-
riöt ja itsemurhan pohtiminen ja 
sen yrittäminen. Yksinäisyydestä 
selviämisessä ja sen kanssa 
elämisessä auttavat eniten ajan 
viettäminen mahdollisten ystävien 
kanssa sekä kirjoittaminen ja 
luotetulle uskoutuminen. Lisäksi 
kuntoilu, musiikin kuunteleminen ja 
voiman etsiminen itsestä helpotta-
vat yksinäisyyden tunnetta. 

Kotilainen, A.  
2015  
Yksinäisyyden sosiaalisuus. 

Tutkimuksen kohteena on 
kroonistunut yksinäisyys, jonka 
yksinäinen itse kokee ongel-

Haastateltavat olivat yksinäi-
syyskokemuksen omaavia 
opiskelijoita Helsingin yliopiston 

Kokemus yksinäisyydestä oli 
haastatteluaineiston perusteella 
monitasoinen, yksilöllinen ja vah-
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Tulkitseva fenomenologinen 
analyysi yksinäisyyden kokemi-
sesta.  
Pro gradu –tutkielma. 
Valtiotieteellinen tiedekunta, 
Helsinki. 

malliseksi. Sen sijaan lyhytai-
kainen ja tilannetekijöihin 
sidottu yksinäisyyden kokemi-
nen on normaalielämään kuulu-
vaa.  
Tutkielma lähestyy y yksinäi-
syyttä sen subjektiivisten koke-
musten kautta. Subjektiivisuu-
della tarkoitetaan, että yksinäi-
syyden kokemus ilmenee eri 
tavoin kunkin yksinäisen ha-
vainnoissa, tulkinnoissa ja 
sosiaalisessa käyttäytymisessä. 
Erityisenä kiinnostuksen koh-
teena on yksinäisyyden sosiaa-
linen ulottuvuus. Tavoitteena on 
valaista, kuinka yksinäisyyden 
sosiaalisuus näyttäytyy niissä 
tulkinnoissa, joita yksinäiset 
muodostavat omista yksinäi-
syyden kokemuksistaan. Tutki-
mus pyrkii selvittämään, missä 
määrin tutkittavat tulkitsevat 
oman toimintansa sosiaalisissa 
tilanteissa selittävän yksinäi-
syyttään. 

sähköpostituslistalta sekä Nyyti 
ry:stä. 
Tutkielma lähestyy yksinäisyy-
den ilmiöaluetta tulkitsevan 
fenomenologisen analyysin 
IPA:n (Interpretative pheno-
menological analysis) kautta. 

vasti emotionaalinen. Yksinäisyy-
den kokemukset vaihtelivat sekä 
intensiteetiltään, syiltään että 
tilannetekijöiltään. 
Subjektiivisen yksinäisyyden 
kokemuksen syntyyn vaikuttavat 
muun muassa yksinäisyyden 
kesto, yksilölliset motivaatiotekijät 
sekä koetut puutteet omassa 
sosiaalisessa ympäristössä. Yksi-
näisyys näyttäytyi vahvasti sosiaa-
lisuuteen kietoutuvana ilmiönä: 
haastateltavat johdonmukaisesti 
tulkitsivat yksinäisyyden kokemuk-
siaan suhteessa toisiin ihmisiin. 

Kuronen, I. 
2010 
Peruskoulusta elämänkouluun   
Ammatillisesta koulutuksesta 
syrjäytymisvaarassa olevien 
nuorten aikuisten tarinoita 
peruskoulusuhteesta ja elä-
mänkulusta peruskoulun jäl-
keen. 
Väitöskirja, Jyväskylän yliopisto. 

Haparoiden käydyn peruskou-
lun jälkeen koulupudokkaiksi 
leimautuneet nuoret jäävät 
ajelehtimaan kiinnittymättä jat-
kokoulutukseen tai työelämään 
ja siten sidokset yhteiskunnalli-
seen osallisuuteen haurastuvat.  
Tutkimuksessa tarkastellaan 
syrjäytymisvaarassa tai margi-
naalissa olevien, erityistä tukea  
ja ohjausta tarvitsevien ja siten 
haasteellisiksi määrittyvien 
nuorten tai nuorten aikuisten 
koulutusuria, biografisia oppi-
misprosesseja ja elämänkulun 
käännekohtia heidän kouluko-
kemustensa näkökulmasta. 

22 ammatillisesta koulutuksesta 
syrjäytymisvaarassa olevan 
nuoren aikuisen haastattelutut-
kimus. 

Myönteisimmät kokemukset syntyi-
vät kyläkouluissa tai muuten pie-
nissä kouluyhteisöissä. Sitoutumi-
nen koulutyöhön oli heikoimmillaan 
yläkoulussa ja ammatillisessa 
koulutuksessa, joka usein päättyi 
keskeyttämiseen. Elämänkulun 
selkiintymisessä auttoivat vaihto-
ehtoiset koulutusmallit, joille esi-
merkiksi työpainotteisuus, henkilö-
kohtainen elämänhallinnan tuki, 
nopea ongelmiin reagointi ja luot-
tamusta rakentavat kohtaamiset 
olivat tyypillisiä piirteitä. Opiskelu 
valtavirrasta poikkeavissa koulu-
tusmalleissa tuotti aikaisemmista 
koulukokemuksista selvästi erottu-
via myönteisiä tunteita ja pär-
jäämisen kokemuksia, niihin kiin-
nityttiin parhaiten ja koulutukset 
koettiin mahdollisuuksina. Tutki-
mus osoitti myös opettajien vai-
keuden kohdata erilaisia oppilaita. 
Opettajat näkivät muuttumisen 
tarpeen enemmän oppilaassa kuin 
koulun joustamattomissa käytän-
nöissä. Tukijärjestelmää olisi te-
hostettava erityisesti yläkouluvai-
heessa, joka ei valmista riittävästi 
toisen asteen koulutukseen siirty-
miseen. 

Lahti, A. 
2014.  
Epidemiological study on trends 
and characteristics of suicide 
among children and adoles-
cents in Finland.  
Väitöskirja, Oulun Yliopisto. 

Suomalaisnuorten itsemurha-
kuolleisuus on kansainvälisessä 
vertailussa korkea. Tässä 
epidemiologisessa tutkimuk-
sessa selvitettiin alle 18-vuoti-
aiden suomalaislasten ja -
nuorten itsemurhien erityispiir-
teitä. 

Tutkimuksessa käytettiin kahta 
aineistoa. Kansallisen kuole-
mansyyrekisterin avulla selvi-
tettiin alaikäisten itsemurha-
kuolleisuutta ja itsemurhien 
tekotapojen muutoksia Suo-
messa vuosina 1969–2012. 
Empiirisen aineiston asiakirjat 
koskivat entisen Oulun läänin 
alueella vuosina 1988–2012 
itsemurhan tehneiden 58 ala-
ikäisen oikeuslääketieteellistä 
kuolemansyyn selvittämistä. 
Aineiston perustiedot koottiin 
kuolintodistuksista. Lisäksi 
tietoja poimittiin muista kuole-
mansyyn selvittämisasiakir-
joista, kuten poliisin tutkinta-
pöytäkirjoista ja oikeuskemialli-

1990-luvun alusta lähtien poikien 
itsemurhat ovat vähentyneet ja 
tyttöjen lisääntyneet. Liikenneitse-
murhat nousivat yleisimmäksi 
tekotavaksi molemmilla sukupuo-
lilla vuosina 2008–2012. Poikien 
ampumisitsemurhakuolleisuus oli 
Pohjois-Suomessa lähes kolmin-
kertainen muuhun Suomeen ver-
rattuna. Vastaavaa alueellista eroa 
ei ollut muissa tekotavoissa. Oulun 
läänin alueella itsemurhan teh-
neistä pojista 15 % ja tytöistä 17 % 
oli ollut psykiatrisessa osastohoi-
dossa ennen itsemurhaa.  Suurin 
osa päihtyneenä tehdyistä itse-
murhista tapahtui laskuhumalassa 
yöaikaan. Poikien ampumisitse-
murhat olivat yleisempiä syksyllä 
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sista tutkimustuloksista. Ai-
neistoon liitettiin myös hoitoil-
moitusrekisteritietoja. 

kuin muina vuodenaikoina. Päihty-
neenä tehtyjen itsemurhien suuri 
osuus alaikäisillä korostaa nuorten 
alkoholinkäytön vähentämisen 
merkitystä. 

Moisio, P. & Rämö, T. 
2007 
Koettu yksinäisyys demogra-
fisten ja sosioekonomisten 
taustatekijöiden mukaan  
Suomessa vuosina 1994 ja 
2006. 

Tutkimuksessa tarkastellaan 
yksinäisyyden kokemisen 
muutosta ja yhteyttä ulkoisiin 
taustatekijöihin. 

Aineistona oli ELO 1994- ja 
HYPA 2006-tutkimukset, joissa 
kysyttiin 18–79-vuotiaiden 
vastaajien arvioita omasta 
yksinäisyydestään samalla 
kysymyksellä. 

Yksinäisyyttä jatkuvasti tai melko 
usein kokevien osuus on laskenut 
kuudesta prosentista neljään 
vuosien 1994–2006 välisenä 
aikana. Yksinäisyydestä rapor-
toivien osuuden lasku näyttää 
liittyvän työttömyyden vähenemi-
seen ja väestön koetun terveyden-
tilan kohenemiseen. Työttömät 
näyttävät olevan ainoa ryhmä, 
jossa yksinäisyyden kokemisen 
yleisyys on kasvanut tarkastelujak-
solla. Tarkastelluista taustamuuttu-
jista koetulla terveydentilalla, 
elinvaiheella ja pääasiallisella 
toiminnalla todettiin olevan voi-
makkain yhteys yksinäisyyden 
kokemiseen. Sukupuolella tai 
asuinkunnan kaupunkimaisuuden 
asteella ei löydetty olevan varsi-
naista yhteyttä yksinäisyyden 
kokemiseen. 

Mustonen, U., Huurre, T., 
Kiviruusu, O., Berg, N., Aro, 
H. & Marttunen, M. 
2013 
Elämänkulku, mielenterveys ja 
hyvinvointi. 
Seurantatutkimus 16-vuotiaista 
tamperelaisnuorista 22-, 32- ja 
42-vuotiaina (TAM-projekti). 

Lapsuus ja nuoruus ovat yksilön 
myöhemmän elämän kannalta 
monin tavoin merkityksellistä 
aikaa. Pitkittäistutkimuksia, 
joissa lapsuuden kasvuolojen 
yhteyttä mielenterveyteen ja 
psykososiaaliseen hyvinvointiin 
olisi seurattu pitkälle aikuisuu-
teen, on kuitenkin vähän. Tässä 
26 vuotta kestäneessä seuran-
tatutkimuksessa on selvitetty 
yhden tamperelaisnuorten 
ikäluokan, noin 2200 nuoren, 
elämänkulkua ja elämänkulussa 
esiintyneiden riskitekijöiden ja 
suojaavien tekijöiden yhteyttä 
mielenterveyteen ja hyvinvoin-
tiin nuoruudesta varhaiseen 
keski-ikään saakka. 

Tutkimuksen kohderyhmänä 
olivat kaikki suomenkieliset 
nuoret, jotka kävivät Tampe-
reen peruskoulun yhdeksättä 
luokkaa keväällä 1983. Tutki-
muksen aineisto kerättiin kyse-
lylomakkeella yhden oppitunnin 
aikana ja tutkimukseen osallis-
tui 2194 oppilasta. Kun tutkitta-
vat olivat 22-vuotiaita, tehtiin 
ensimmäinen seurantatutkimus 
postikyselynä. Seuraava kysely 
toteutettiin, kun tutkittavat olivat 
32-vuotiaita. Tutkimuksen 
uusimman seurantavaiheen 
aineisto kerättiin vuonna 2009, 
kun tutkittavat olivat 42-vuoti-
aita. 

Tutkimuksen tulokset osoittavat 
tähän mennessä, että valtaosa 
tutkittavista on selvinnyt eri ikävai-
heiden kehitystehtävistä ja haas-
teista hyvin. Nuoren kasvuun, 
kehitykseen ja kasvuympäristöön 
näyttää kuitenkin liittyvän riskiteki-
jöitä, jotka voivat uhata nuoren 
hyvinvointia ja vaikuttaa pitkälle 
elämään. Esimerkiksi perheen 
matala sosioekonominen asema oli 
tulosten mukaan yhteydessä 
nuorten epäterveellisiin elämänta-
poihin sekä alempaan saavutet-
tuun koulutustasoon aikuisuuteen 
saakka. Lapsuudessa koettu 
vanhempien avioero ennusti suu-
rempaa riskiä parisuhde- ja ihmis-
suhdevaikeuksille ja psyykkisille 
ongelmille sekä heikommalle 
sosioekonomiselle asemalle myö-
hemmin elämässä. Kasautunut 
huono-osaisuus nuoruudessa oli 
yhteydessä kohonneeseen kuollei-
suuteen aikuisuudessa. Aikuisuu-
den masennusta ennustivat eten-
kin nuoruusiässä koetut masen-
nusoireet ja heikko itsetunto. 

Myllyniemi, S. (toim.) 
2015 
Ihmisarvoinen nuoruus. 
Nuorisobarometri 2014. 

Barometrin teemana on yhden-
vertaisuus. Yhdenvertaisuuteen 
kuuluvat demokratia ja tasa-
arvo. Normien ahtaus ei koske 
vain vähemmistöjä, vaan jokai-
nen voi joutua tarkkailemaan 
itseään ja pohtimaan, saako va-
paasti olla sellainen kuin on. 
Yhdenvertaisuudessa ei siis ole 
kyse vain vähemmistöjen 
asiasta. Nuoret kuuluvat 
vähemmistöön ikänsä ja usein 
heikompien vaikutusmahdolli-
suuksiensa takia. 

Perusjoukkona olivat 15–29-
vuotiaat Suomessa asuvat 
nuoret lukuun ottamatta Ahve-
nanmaata. Perusotoksessa pu-
helinhaastatteluita tehtiin yh-
teensä 1903. Aineistossa on 
1680 suomenkielistä, 100 
ruotsinkielistä ja 123 vieraskie-
listä, mikä vastaa osuuksia 
Suomen 15–29-vuotiaista. 
Haastattelukielinä olivat suomi 
ja ruotsi. Puhelinhaastattelut to-
teutettiin 7.4. ja 8.6.2014 väli-
senä aikana. 

Nuoriin kohdistuvan syrjinnän 
kokemukset paljastuvat Nuorisoba-
rometri 2014:n mukaan niin ylei-
siksi, että syrjintää voi pitää nuor-
ten arkea leimaavana piirteenä. 
Enemmistö kaikista nuorista kokee 
itsekin tulleensa jossain elämänsä 
vaiheessa syrjityksi. Välillinen 
syrjintä voi olla kytköksissä yhden-
mukaisuuden paineisiin: suurin osa 
nuorista arvioi samanlaisuuden 
paineen Suomessa liian vahvaksi. 
Kokemukset kuulumisesta johonkin 
vähemmistöön ovat yhteydessä 
korkeampaan syrjintäriskiin niin vi-
rallisissa ympäristöissä kuin nuor-
ten vertaissuhteissa. Koulu on 
syrjinnän paikoista yleisin: miltei 
puolet vastanneista on kokenut 
syrjintää koulussa, erityisesti 
peruskoulussa ja toisen asteen 
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ammatillisissa oppilaitoksissa. 
Tämän jälkeen yleisimpiä syrjinnän 
paikkoja nuorilla ovat työelämä (19 
%) ja internet (16 %). 

Myllyniemi, S. (toim.) 
2016 
Arjen hallinta. 
Nuorisobarometri 2015. 

Nuorisobarometri 2015:n tee-
mana on arjenhallinta. Arjen 
jäljillä pureutuu teemaan tuot-
tamalla tuoretta tietoa siitä, 
millaista nuorten jokapäiväinen 
elämä juuri nyt on. Käsitellyksi 
tulevat niin ruoanlaitto, siivous, 
unirytmi, päihteet, harrastukset, 
taloudellinen pärjääminen kuin 
sosiaalinen elämäkin. Arjenhal-
lintaa tutkittiin paitsi kouriintun-
tuvien arkitoimien kautta, myös 
kysymyksillä, jotka kertovat 
elämänhallinnasta, itsetunnosta 
ja sosiaalisesta luottamuksesta. 

Perusjoukkona ovat 15–29-
vuotiaat Suomessa asuvat 
nuoret lukuun ottamatta Ahve-
nanmaata. Puhelinhaastatte-
luita tehtiin yhteensä 1 894. 
Aineistossa on sukupuolen, 
ikäryhmien (15–19-, 20–24- ja 
25–29-vuotiaat), suuralueen ja 
äidin- kielen mukainen kiinti-
öinti, joka vastaa osuuksia 
perusjoukossa. Haastattelukie-
linä olivat suomi ja ruotsi. 
Puhelinhaastattelut toteutettiin 
joulu- kuun 2014 ja helmikuun 
2015 välisenä aikana. Haastat-
telujen pituuksien keskiarvo oli 
24 minuuttia 31 sekuntia. 

Teos on arkielämän syvien ja 
pitkäkestoisten seurausten jäljillä. 
Kyselytulosten mukaan lapsuuden-
kodin olosuhteet ovat yhteydessä 
nuoruusiän arjenhallintaan. Arjen 
jäljillä ollaan siinäkin mielessä, että 
kysely tuo tietoa arkisten valintojen 
seurauksista nuorten hyvinvoin-
nille. Nuorisobarometrin kyselyssä 
taloudelliset, sosiaaliset ja käytän-
nön arkitoimiin liittyvät kysymykset 
kytkeytyvät vahvasti toisiinsa. 
Lapsuudenkodista saadut eväät 
tukevat arjesta selviytymistä, joka 
puolestaan tukee kokemusta 
elämässä pärjäämisestä. Arkeen 
liittyvät haasteet ylittävät niin 
sukupolvet kuin sektorirajatkin 

Mäkelä, K.  
2010  
Kukaan ei kuule hiljaista huu-
toani-itsensä yksinäiseksi 
kokevien korkeakouluopiskeli-
joiden käsityksiä yksinäisyy-
tensä syistä. 
 Pro gradu −tutkielma.  
Opettajankoulutuslaitos, Hel-
sinki. 

Yksittäisen opiskelijan on 
helppo syrjäytyä kenenkään 
huomaamatta. Tutkimuksen 
tarkoitus on selvittää korkea-
kouluopiskelijoiden yksinäisyy-
den syitä yksinäisten kirjoitta-
mien tekstien perusteella. 

Opiskelijoiden tukikeskus Nyyti 
ry:n internetissä olevan Yksi-
näisyys- keskusteluryhmän 
tekstit vuosilta 2006 ja 2007. 
268 viestistä 170 käsitteli 
yksinäisyyden syitä, jotka 
analysoitiin sisällönanalyysillä. 

Yksinäisyyden syistä suurin osa oli 
kirjoittajaan itseensä liittyviä kuten 
heikko itsetunto, heikot sosiaaliset 
taidot ja persoonallisuuden piirteet. 
Yksi merkittävimmistä aineistoista 
nousseista yksinäisyyden syistä oli 
koulukiusaamisen uhriksi joutumi-
nen. Myös opiskelupaikkakunnan 
vaihto, ikäero muihin opiskelijoihin 
ja opiskelijaelämään liittyvä alko-
holin käyttö edesauttoivat joidenkin 
opiskelijoiden yksinäisyyttä. 

Perälä, M. 
2015 
Yksinäisyyden kokeminen 
nuoruusiässä. WHO-Koululais-
tutkimus. 
Pro gradu -tutkielma 
Terveystieteiden laitos, Jyväs-
kylä. 

Nuorten kokemaa yksinäisyyttä 
on tärkeää selvittää, jotta 
tunnistetaan tekijöitä jotka ovat 
yhteydessä nuorten henkiseen 
pahoinvointiin sekä osataan 
puuttua yksinäisyyden kokemi-
seen varhaisessa vaiheessa. 
Nuoruudessa yksinäisyyden 
kokeminen on yleisempää kuin 
muissa elämänkulun vaiheissa. 
Tutkielma selvittää yksinäisyy-
den kokemisen yleisyyttä 13- ja 
15- vuotiailla pojilla ja tytöillä. 
Lisäksi tutkimuksessani tar-
kasteltiin ystävyyssuhteiden, 
itsetunnon ja perheeseen 
liittyvien tekijöiden yhteyttä 
yksinäisyyden kokemiseen 
yläkouluikäisillä.    

Aineistonani oli WHO-Koulu-
laistutkimuksen vuoden 2010 
Suomen aineisto. 13- ja 15-
vuotiaat nuoret (n=4624) vasta-
sivat anonyymisti kyselylomak-
keeseen koulun oppitunnilla. 
Ystävyyssuhteiden, itsetunnon 
ja perhetekijöiden yhteyttä 
nuorten yksinäisyyden kokemi-
seen selvitettiin ristiintaulukoin-
nilla. Yhteyksien tilastollista 
merkitsevyyttä tarkasteltiin khiin 
neliötestillä. Ystävyyssuhteiden 
laatua kuvaavista tekijöistä 
muodostettiin faktorianalyysin 
perusteella summa- muuttujat 
erikseen pojille ja tytöille. Yksi-
näisyyden yhteyttä yksilöllisiin 
ja perheeseen liittyviin tekijöihin 
tarkasteltiin binäärisen logisti-
sen regressioanalyysin avulla. 

Sukupuolten välillä oli eroa yksi-
näisyyden kokemisessa, sillä tytöt 
kokivat poikia yleisemmin itsensä 
usein yksinäisiksi. 15-vuotiaat tytöt 
raportoivat 13-vuotiaita yleisemmin 
yksinäisyyden kokemuksia, pojilla 
vastaavaa ikäryhmien välistä eroa 
ei havaittu. Pojat arvostivat ystä-
vien olemassaoloa, kun taas tytöt 
sitä, että ystävät osoittivat välittä-
mistä ja läsnäoloa. Pojilla havaittiin 
yhteys myös ystävien lukumäärän 
ja yksinäisyyden kokemisen välillä, 
mitä vähemmän pojilla oli ystäviä 
sitä yleisemmin he kokivat itsensä 
yksinäisiksi. Myös huono itsetunto 
oli yhteydessä nuorten yksinäisyy-
den kokemiseen, tytöillä tämä oli 
yleisempää kuin pojilla. Uusper-
heessä asuvilla nuorella oli ydin-
perheen nuoreen verrattuna suu-
rempi riski kokea yksinäisyyttä. 
Keskinkertainen tai huono kiinty-
myssuhteen laatu äitiin oli yhtey-
dessä nuoren usein kokemaan 
yksinäisyyteen. 

Saari, J.  
2010 
Yksinäisten yhteiskunta. 

Kirjassa analysoidaan suoma-
laisten 2000-luvun alussa 
kokemaa yksinäisyyttä sekä 
tutkitaan yksinäisyyttä ja sen 
vaikutusta suomalaisten koet-
tuun hyvinvointiin. 

Tutkimuksessa on hyödynnetty 
kahdeksaa määrällistä aineistoa 
ja yhtä laadullista aineistoa.  
1999-Kulutus ja elämäntapa 
vuosituhannen vaihteessa 
(TU99), Suomalaisten auttami-
sen asenteet ja rakenteet 
(SAAT06), RAY08, Turvalli-
suuskysely (TU07), European 
Social Survey (ESS07), Euro-
barometer 65:1 (EU06), Euro-
barometer 66:3 (ESR06), Euro-
barometer 69:2 (EU08) ja  
146 yksinäisyyttä käsittelevää 
kirjoitusta Internet-keskustelu-

Yhteiskunnan muutokset korosta-
vat ystävyyssuhteiden merkitystä 
hyvinvoinnin lähteenä. Eri ryhmissä 
maiden välillä ja sisällä on eroja. 
Perheelliset, puolison kanssa 
asuvat ja paljon ystävyyssuhteita 
omaavat ovat onnellisempia ver-
rattaessa yksinäisiin tai yksin 
asuviin. Yksinäisyys ei ole lisään-
tynyt 1980-luvulta 2000-luvulle. 
Suurin osa suomalaisista arvioi 
sosiaaliset suhteensa hyviksi. Joka 
viides yli 15-vuotias kokee sään-
nöllisesti yksinäisyyttä. Yksinäisyys 
vaikuttaa merkittävästi ihmisen 
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palstalta. hyvinvointiin. 

Stengård, E., Harakangas, T., 
Upanne, M., Appelqvist-
Schmidlechner, K., Savolai-
nen, M. & Ahonen, J.  
2010.  
Time out! Aikalisä! Elämä 
raiteilleen - toimintamalli. 

Hankkeen käynnisti huoli syr-
jäytymisvaarassa olevista 
nuorista miehistä ja tahto 
edistää nuorten miesten psy-
kososiaalista hyvinvointia. 
Toimintamalli tarjoaa psykososi-
aalisia tukitoimia nuorten mies-
ten syrjäytymiskehityksen 
ehkäisemiseksi. Toimintamalli 
mahdollistaa aktiivisen tuen 
tarjoamisen nuorille miehille 
kutsunnoissa ja varusmies- tai 
siviilipalveluksen. 

Tutkimus- ja kehittämishanke, 
jota on toteutettu vuosina 2004–
2008 laaja-alaisessa yhteis-
työssä Stakesin, puolustusvoi-
mien, työministeriön ja osallis-
tuneiden kuntien kanssa. 

Usean vuoden tutkimus- ja kehit-
tämistyön tuloksena syntyi toimin-
tamalli tukea tarvitsevien nuorten 
miesten tavoittamiseksi ja auttami-
seksi Aikalisä-tukipalvelussa. 
Toimintamallissa ei ole kysymys 
monimutkaisista menettelytavoista 
tai vaikeasti hallittavissa olevista 
palveluprosesseista. Se rakentuu 
kuntien sosiaali- ja terveysalan 
ammattilaisten, asevelvollisuusasi-
oista vastaavien sekä siviilipalve-
luskeskuksessa työskentelevien 
vankalle oman työnsä osaamiselle. 

Taimela, S. 
2007 
Yksinäisyyden avaruus. 
Yksinäisyyskokemuksen tilat 
”Yksin”-kirjoituskilpailun aineis-
tossa. 
Lisensiaattitutkielma, Jyväsky-
län yliopisto. 
 

Jonkinlainen kokemus yksinäi-
syydestä, epämukava tai miel-
lyttävä, on tuttu kaikille. Joillekin 
yksinäisyys merkitsee elintär-
keää tapaa seurustella oman 
itsensä tai vaikkapa luonnon 
kanssa, toiset voivat huonosti ja 
haluaisivat kokemistaan tun-
teista eroon. Yksinäisyyden 
kokemuksessa on kaksi puolta, 
yleisimmin kielteiseksi koettu 
yksinäisyys ja periaatteessa 
neutraali, mutta usein myös 
myönteisiä tunteita herättävä 
yksin olemisen tila. Vastentah-
toinen yksinäisyys voi pitkään 
kestettyään jopa sairastuttaa 
ihmisen. Kokemuksen laatu 
riippuu suuresti siitä, millaisia 
tunteita se saa aikaan. 
Tämä työ tutkii yksinäisyyden ja 
yksin olon kuvauksia julkaise-
mattomissa runoissa. Kohteina 
ovat samalla sekä yksinäisyy-
den kokemus ja siihen liittyvät 
tunteet että kirjoittajien yksinäi-
syydelle antamat merkitykset.  

Kansanvalistusseura ja Opin-
totoiminnan Keskusliitto järjesti-
vät yhdessä vuonna 1999 
kirjoituskilpailun (Yksin) yk-
sinolon teemasta. Tarkoituk-
sena oli kerätä kirjoituksia, 
joissa kuvattaisiin yksin ole-
mista ja elämistä. Vastauksia, 
muun muassa runoja, kerto-
muksia, novelleja, omakohtaisia 
esseitä, päiväkirjan lehtiä ja 
kirjeitä, tuli 1544 niin miehiltä 
kuin naisilta. Nuorin kirjoittaja oli 
5-vuotias ja vanhin 80-vuotias. 
Miehiä kirjoittajista oli 343. 
Tämä tutkimuksen aineistoksi 
valikoituivat ”julkaisemattomat” 
runot, joita oli 2 681. Yhdellä 
kirjoittajalla saattoi olla useampi 
runo. 
Yksin-aineiston runoja tulkitaan 
tapauskohtaisesti hyödyntäen 
semanttisen tekstianalyysin, 
metafora-analyysin sekä Ben-
jamin Hrushovskin kehittelemän 
metaforisen viitekehysanalyysin 
antamia välineitä. Myös te-
maattinen tulkinta on soveltuva 
metodi. 

Aineisto tukee näkemystä, jossa 
yksinäisyyden tila määrittyy va-
kiintuneimman käsityksen mukaan 
halutun läsnäolon puutteista 
johtuvaksi ei-toivotuksi tilaksi. 
Yksinäisyyden tila voi olla eksis-
tentiaalinen, meditatiivisilla teknii-
koilla saavutettava henkistynyt 
erillisyyden tila tai hetkellisen 
sosiaalisesta elämästä irtautumi-
sen luoma onnea tuottava tila. 
Yksinäisyyden syyt ja sen kesto 
eroavat persoonasta toiseen, 
samoin sen kokemisen tavat. 

Tuisku, V. 
2015 
Depressed adolescents grow 
up: Prevalence, course and 
clinical risk factors of non-
suicidal self-injury, suicidal 
ideation and suicide attempts. 
Väitöskirja, Tampereen yli-
opisto. 

Nuoruusikä on merkittävä riski 
itsetuhoisen käyttäytymisen 
alkamiseen. Masennus on 
yleisin mielenterveyden häiriö 
nuorilla, jotka vahingoittavat 
itseään ilman tarkoitusta tehdä 
itsemurha, sekä niillä, joilla on 
itsemurha-ajatuksia tai itsemur-
hayrityksiä. Itsensä vahingoit-
tamisella tarkoitetaan tarkoituk-
sellista oman kehon vahingoit-
tamista ilman itsemurhatarkoi-
tusta. Suuri osa itsetuhoisuutta 
koskevasta tutkimustiedosta ei 
ole erottanut itsensä vahingoit-
tamista itsemurhayrityksistä, 
joissa on selkeä tarkoitus 
kuolla. Myös näiden eri itsetu-
hoisuusmuotojen riskitekijöiden 
yhtäläisyyksiä tai eroavuuksia 
on tutkittu vähän. 

Tämä tutkimus on osa Nuorten 
Depressio-tutkimusta, joka on 
toteutettu yhteistyössä Tervey-
den- ja Hyvinvoinnin laitoksen 
Mielenterveyden ja päihdepal-
velujen-osaston ja Helsingin 
Yliopistollisen keskussairaalan 
(HYKS) Peijaksen sairaalan 
tulosalueen nuorisopsykiatrisen 
klinikan kanssa. Tutkimukseen 
osallistuneet nuoret olivat 
hakeutuneet hoitoon nuoriso-
psykiatriselle poliklinikalle. 
Tutkimuksen alkumittauksessa 
haastateltiin puolistrukturoidun 
haastattelun (K-SADS-PL) 
avulla 218 DSM-IV masennus-
diagnoosin saanutta nuorta 
(13–19 vuotiaita). Lisäksi tutki-
mustietoa kerättiin nuoren 
täyttämillä standardoiduilla 
psykometrisillä kyselylomak-
keilla. Itsetuhoinen käyttäytymi-
nen arvioitiin K-SADS-PL 
haastattelulomakkeen itsetuhoi-
suusosion kysymyksillä. Alku-
mittauksen jälkeen tutkimuk-
sessa mukana olevat nuoret 
arvioitiin uudelleen noin yhden 
vuoden (n=189) ja kahdeksan 
vuoden (n=148) kuluttua haas-
tattelemalla heidät puoli struktu-

Alkoholinkäyttö ja muu samanai-
kainen mielenterveyden häiriö 
masennuksen lisäksi ennustivat 
kaikkia itsetuhoisuuden muotoja. 
Vuoden seurannassa olevista 
nuorista 56 % oli tutkimuksen 
alkumittauksessa itsetuhoisia ja 
puolet heistä oli itsetuhoisia edel-
leen vuoden seurannan aikana. 
Sukupuolena nainen ja masennuk-
sen lisäksi jokin muu mielentervey-
den häiriö ennustivat itsetuhoisen 
käyttäytymisen jatkumista. Tutkit-
tavien itsemurhayrityksiä ennusti-
vat alhainen kaverituki ja alkoholin 
käyttö sekä yhden vuoden että 
yhdestä kahdeksaan vuoteen 
jatkuneen seurantajakson aikana.  
Merkittävällä osalla masennuksen 
vuoksi hoitoa hakeneista nuorista 
oli itsensä vahingoittamista ja usein 
siihen liittyi itsemurha-ajatuksia tai 
itsemurhayrityksiä. Masennuksen 
vuoksi hoitoa hakeneilla nuorilla 
itsensä vahingoittaminen ennusti 
myöhempää itsetuhoista käyttäy-
tymistä. Masennuksen lisäksi 
nuoren saama sosiaalinen tuki ja 
alkoholin käyttö ovat tärkeitä 
huomioida ehkäistäessä tulevaa 
itsetuhoista käyttäytymistä.  
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roidulla diagnostisella haastat-
telulla (K-SADS-PL yhden 
vuoden jälkeen, SCID-I kah-
deksan vuoden jälkeen) ja 
standardoiduilla psykometrisillä 
kyselylomakkeilla. 

Viitaniemi, S.  
2011 
Yliopisto-opiskelijoiden kokema 
yksinäisyys. Tarkastelun koh-
teena Nyyti ry:n Yksinäisyys-
nettiryhmään kirjoitetut viestit.  
Pro gradu –tutkielma. Kasva-
tustieteiden yksikkö, Tampere. 

Tutkimuksessa tarkasteltiin 
yliopisto-opiskelijoiden koke-
maa yksinäisyyttä. Yksinäisyy-
den olemuksen lisäksi tutkittiin 
yksinäisyyden syitä ja selviyty-
mistä. Huomion kohteena olivat 
opiskelijoiden käyttämät selviy-
tymiskeinot sekä selviytymisen 
kokonaisvaltainen tarkastelu, 
jolla tarkoitetaan selviytymisen 
prosessimaisuuden huomioi-
mista.  

Tutkimuksen aineistona olivat 
opiskelijoiden tukikeskus Nyyti 
ry:n Yksinäisyys-nettiryhmään 
kirjoitetut viestit. Aineisto analy-
soitiin laadullisesti sisällönana-
lyysilla teemoitellen. Viestit oli 
kirjoitettu syksyn 2008 ja ke-
vään 2009 välisenä aikana. 
Viestejä oli yhteensä 118, joista 
tarkemman analyysin kohteena 
olivat viiden aktiivisimmin 
kirjoittaneen opiskelijan viestit, 
joita oli yhteensä 30. Ana-
lyysitapa oli teoriasidonnainen. 

Tutkimus osoitti, että yksinäisyyden 
kokemus on hyvin ainutlaatuista ja 
subjektiivista. Yksinäisyys koettiin 
vastentahtoiseksi olotilaksi. Siihen 
liittyi muun muassa häpeän, surul-
lisuuden ja epätoivon tunteita. 
Yksinäisyyteen liittyvä häpeä oli 
yhteydessä kulttuurisiin arvoihin, 
normeihin ja käsityksiin, joita 
yksinäiset olivat sisäistäneet. 
Yksinäisyyden lievittämiseen 
käytettiin monenlaisia keinoja, jotka 
luokiteltiin sosiaalisiin kontakteihin, 
itsetutkiskeluun ja hetkellisen 
lievittämisen keinoihin.  

Virtanen, I. 
2015 
Supportive Communication in 
Finnish Men's Friendships. 
Väitöskirja, Tampereen yli-
opisto. 

Miesten ajatellaan usein 
välttelevän tunteista puhumista, 
minkä takia heitä saatetaan 
pitää naisia heikompina tuen 
antajina. Tutkimuksen tarkoituk-
sena on kuvata ja ymmärtää 
sosiaalisen tuen ilmiötä ja sen 
viestinnällistä toteutumista eli 
supportiivista viestintää suoma-
laisten miesten 
ystävyyssuhteissa. Tutkimuk-
sessa selvitetään miesten 
tavoitteita tuen antamisessa 
sekä niitä viestinnällisiä tapoja, 
joilla miehet pyrkivät tavoit-
teensa saavuttamaan 

Tutkimus toteutettiin monime-
netelmätutkimuksena, jonka 
pääasiallisena aineistona on 25 
suomalaisen, 21–67-vuotiaan 
(M=41, Md=37) miehen haas-
tattelua. Empiirinen aineisto 
kerättiin jokaiselta tutkimukseen 
osallistuneelta mieheltä kah-
della eri haastattelumene-
telmällä: teemahaastattelulla ja 
episodihaastattelulla. Lisäksi 
yhdessä julkaisussa redusoitiin 
tutkimuskirjallisuudessa esiinty-
viä sosiaalisen tuen määritelmiä 
(Study I). Julkaisuissa käytetyt 
aineistot analysoitiin sekä 
laadullisin (I–IV) että määrällisin 
(III) menetelmin. 

Tulosten mukaan miesten 
supportiivisen viestinnän tavoit-
teena on auttaa ystävää 
pääsemään ongelmasta eteenpäin. 
Tähän tavoitteeseen miehet pyr-
kivät kanssaolemisella, 
vartenolemisella ja peilaamisella. 
Yksilön tuen tarve on ainutlaatui-
nen ja siksi saatavilla oleminen, 
autonomian tukeminen sekä aitous 
ja rehellisyys ovat keskeisiä ele-
menttejä miesten supportiivisessa 
viestinnässä. Tulokset viittaavat 
vahvasti siihen, että mitä 
läheisempi miesten ystävyyssuhde 
on, sitä todennäköisemmin emotio-
naalista tukea on saatavilla. Tulok-
set osoittavat, että tutkimukseen 
osallistuneilla suomalaisilla miehillä 
on läheisiä ystävyyssuhteita, joissa 
emotionaalista tukea viestitään. 
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Hei opiskelija, 

 

Opiskelen Kymenlaakson ammattikorkeakoulussa terveyden edistämisen ylempää ammattikorkea-

koulututkintoa. Olen tekemässä tutkintooni liittyvää opinnäytetyötä aiheesta nuorten miesten yksi-

näisyyskokemukset. Tutkimustani varten tarvittavan aineiston kerään opiskelijoiden kirjoittamien 

kirjeiden muodossa. 

Kirjeen kirjoittaminen on vapaaehtoista. Kirje kirjoitetaan oppitunnin aikana tietokoneella. Aikaa 

kirjeen kirjoittamiseen menee 15–30 minuuttia. Kirje tulostetaan ja suljetaan minulle osoitettuun 

kirjekuoreen. Tutkimusaineisto kerätään, analysoidaan, tallennetaan ja raportoidaan niin, ettei yk-

sittäistä vastaajaa voida tunnistaa. Tutkimusaineisto säilytetään ja hävitetään asianmukaisesti tut-

kimuksen päätyttyä. 

Toivon, että osallistut kirjoittamiseen, sillä jokaisen opiskelijan tuntemukset ovat tärkeitä tutkimuk-

sen onnistumisen kannalta. Kirjoittamalla sinulla on mahdollisuus kertoa miltä yksinäisyys tuntuu 

omassa elämässäsi ja miten se vaikuttaa elämääsi sekä hyvinvointiisi.  

Tutkimustuloksia hyödynnetään kymenlaaksolaisten nuorten miesten hyvinvointia ja terveyskäyt-

täytymistä tukevien yhteisöllisten menetelmien kehitystyössä sekä tulevaisuuden tutkimustyössä. 

Opinnäytetyöni on valmis ja luettavissa toukokuussa 2016. 

 

Kiitos yhteistyöstä! 

 

Terveisin, 

 

Marja-Leena Multanen 

YAMK–opiskelija 

 

Lisätietoja tutkimuksesta antaa Marja-Leena Multanen  

(Marja-Leena.Multanen@student.kyamk.fi 044 3502112) 
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Kerrothan alkuun: Minkä ikäinen olet? 

 

 

KIRJOITA VAPAASTI YKSINÄISYYDESTÄ OMASSA ELÄMÄSSÄSI 

 

 

Voit kertoa miltä yksinäisyys tuntuu  

 

Voit kertoa sinulle läheisistä ihmisistä  

 

Voit kertoa yksinäisyytesi syistä 

 

Voit kertoa kuka kuuntelee murheitasi 

 

Voit kertoa miten yksinäisyys vaikuttaa hyvinvointiisi 

 

 

 

KIITOS! 
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Esimerkki 1. aineiston luokittelusta. Mitkä ovat yksinäisyyden syyt? 

Pelkistetty ilmaisu Alakäsite Yläkäsite Pääkäsite 
 
…kaverini asuvat kaukana… 
 
…välimatka perheeseen…  
 
...ystäväni ei ollut samalla 
luokalla…  
 
…en pääse kavereiden 
luokse, koska ne ovat 
jossain muualla…  
 
…joskus kavereil muuta 
tekemistä…  
 
…kiusaaminen…  
 
…koulukiusaaminen…  
 
…muiden ihmisten takia…  
 
…asun yksin… 
 
…uusi ja outo elämän-
tilanne… 
 
…elämäntilanteen muutos… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Välimatka, muiden 
hyväksymättömyys ja 

elämäntilanteen muutos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ulkopuoliset syyt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
…luonteeni takia… 
 
 …sulkeutuneisuus…  
 
…ujous…  
 
…en ole puhelias…  
 
…minun tyyppisiä ihmisiä on 
vähän…  
 
…olen psyko…  
 
…olen supersankari… 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Oma persoona, hauras 

itsetunto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Itsestä johtuvat syyt 

YKSINÄISYYDEN SYYT 
 
 
 
 

..yksin kotona oleminen, eikä 
ole ulkona  
 
…ei ole muutakaan 
tekemistä… 
 
…ei ole mitään tekemist tai 
ei pääse minnekään…  
 
 

   

 
…en ole yksinäinen 
 
…ei ole kokemusta 
yksinäisyydestä 
 

 
 

Ei syytä 

 
 

Ei yksinäisyyttä 

 
 

EI SYYTÄ 
YKSINÄISYYDELLE 
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Esimerkki 2. aineiston luokittelusta.  Miltä yksinäisyys tuntuu? 

Pelkistetty ilmaisu Alakäsite Yläkäsite Pääkäsite 
 
…olen surullinen… 
 
…tylsää… 
 

   

…haikealta… 
 

   

…huonolta… 
 

   

…ei ole kivaa… 
 

   

…huono asia… Kielteinen tuntemus Kielteisten tuntemusten 
vaikutus mieleen 

 

…ei tunnu mukavalta… 
 

   

…tylsältä ja masentuneelta… 
 

   

…yksinäisyydeltä… 
 

   

…tylsää pidemmän päälle, 
ihan ok välillä… 
 
…herättää epätoivon 
tunteita… 

   
 

 
…ihan hyvältä silloin, kun 
haluaa olla yksin… 
 

 
 
 

 
 

 

TUNNETILAT 

…aika hyvältä, voi miettiä 
kaikkea… 
 
…viihdyn hyvin yksinäni… 
 

Myönteinen tuntemus Myönteisten tuntemusten 
vaikutus mieleen 

 

 
…en tiedä miltä yksinäisyys 
tuntuu… 
 

  
 
 

 

…en osaa kertoa… 
 

   

…ei yleensä tunnu sen 
erikoisemmalta kuin 
seurassa oleminen… 
 

 
Tuntematon 

tuntemus 
 

 
Ei vaikutusta mieleen 

 

…en tiedä, kun en ole 
yksinäinen… 
 

   

…en tunne yksinäisyyttä… 
 

   

…eipä tunnu yksinäiseltä… 
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Esimerkki 3. aineiston luokittelusta. Miten yksinäisyys vaikuttaa hyvinvointiin? 

Pelkistetty ilmaisu Alakäsite Yläkäsite Pääkäsite 
 
…kukaan ei ole nauramassa 
minulle… 
 

   

…voin hyvin… 
 

   

…yksinäisyys vaikuttaa 
omaan hyvinvointiin hyvin, 
viihdyn yksinäni parhaiten… 
 

 
 
 

Hyvä vaikutus 

 
 
Yksinäisyyden aiheuttamat 
hyvät terveysvaikutukset 

 

…yksinäisyys on välillä 
rauhoittavaa, ja saa ajatella 
rauhassa… 
 

   

…voin silloin keskittyä omiin 
asioihini paremmin… 
 
…on hyvä, kun on vain 
yksinään… 
 

   

 
…et voi guumodella 
(=jännittää) kaverin kaa… 
 

   

…syön paljon kalapuikkoja, 
koska asun yksin ja se on 
hieman epäterveellistä… 
 

  
 
 
 

HYVINVOINTI 

…huonosti, saattaa 
masentua yms… 
 

 
 

Huono vaikutus 

 
Yksinäisyyden aiheuttamat 
huonot terveysvaikutukset 

 

…vaarantaa mielenter-
veyden… 
 

   

…masentavaa ja sitä 
kenenkään ei kuuluisi 
kokea… 
 

   

…fuck I fucking hate my 
life… 
 

   

…olen usein surullinen… 
 

   

 
…en osaa sanoa… 
 

  
 
 

 

…ei ole liiemmin vaikuttanut 
mitenkään… 
 

 
Ei vaikutusta 

Yksinäisyydellä ei vaikutusta 
terveyteen 

 

…ei vaikuta… 
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Esimerkki 4. aineiston luokittelusta. Ketkä ovat läheisiä ihmisiä? 

Pelkistetty ilmaisu Alakäsite Yläkäsite Pääkäsite 
 
…muutama hyvä ystävä… 
 

   

…muutama todella hyvä 
ystävä… 
 

   

…kaksi läheistä ystävää… 
 

Ystävät ja kaverit Ystävien ja kavereiden 
läheisyys 

 

…jotkut ystävät… 
 

   

…ystävä… 
 

   

…kaverit… 
 
…tyttöystävä… 
 

   

…pidemmän ajan 
kumppani… 
 

   

    
…sukulaiset ja perhe… 
 

   

…vaimo ja lapset… 
 

 
 

  

…vanhempani ja veli… 
 
…pikkuveli… 
 

 
 

Perheenjäsenet 

 
 

Perheenjäsenten läheisyys 

LÄHEISET IHMISET 

…pidemmän ajan 
kumppani… 
 

 
 

  

…isovanhemmat…  
 
…äiti ja iskä… 
 
…perheenjäsenet… 
 

 
  

  

 
…ja monet muut… 
 
…harvat ja valitut… 
 

 
 

Muut henkilöt 

 
 

Muiden läheisyys 

 

 
…ei oikeastaan ole 
luotettavia ihmisiä… 
 
…läheisiä ihmisiäkään ei ole 
minulla paljon… 
 
…en tarvitse ketään… 
 
…murheitani ei kuule 
kukaan… 
 

 
 
 
 
 

Vähän tai ei ollenkaan 
läheisiä ihmisiä 

 
 
 
 
 

Ei läheisyyttä 
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Esimerkki 5. aineiston luokittelusta. Mitkä keinot auttavat yksinäisyyden tunteeseen? 

Pelkistetty ilmaisu Alakäsite Yläkäsite Pääkäsite 
 

...soittaa ystävälle… 

 

…lähtee skeittaa… 

 

..sosiaalinen toiminta… 

 

…tyttöystävälläni 

katsomassa elokuvaa… 

 

…kotoa lähen ulos jonnekin 

kavereitteni kanssa… 

 

…autojen kanssa ajelee… 

 

 

 

 

 

 

 

Yksinäisyydestä pois 

pyrkiminen, yhdessä 

tekeminen 

 

 

 

 

 

 

 

Sosiaalinen toiminta 

 

 

…pelaisin varmaan… 

 

…pelaamalla tietoko-

nepelejä… 

 

…keksisin tekemistä… 

 

…on pakko keksii te-

kemistä… 

 

…ei auta olla yksin kotona… 

 

…lähen vaa ulos kattelee… 

 

 

 

 

 

 

 

Yksinäisyydestä pois 

pyrkiminen, itsekseen 

tekeminen 

 

 

 

 

 

 

 

Itsekseen tekeminen 

 

 

…perheen tuki… 

 

…tuki läheisiltä… 

 

…läheisten tuki ja 

kuunteleminen… 

 

..läheiset kaverit kuuntelee ja 

tukee huonoissa 

tilanteissa… 

 

 

 

 

 

 

Perheen, läheisten ja 

kavereiden antama tuki 

 

 

 

 

 

Tuen saaminen 

 

AUTTAVAT KEINOT 

YKSINÄISYYDEN KESKELLÄ 

 

…saa ajatella rauhassa… 

 

…voi keskittyä omiin 

asioihin paremmin… 

 

…joskus on hyvä kun on 

vain yksinään… 

 

…omat sotkut pitää selvittää 

itse… 

 

…käsittelen asiat itse… 

 

…muheita en jaa 

kenellekään… 

 

…yritän vain miettiä 

positiivisesti… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Asioiden käsittely itsekseen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omassa rauhassa oleminen 

 

  


