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Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää lastensuojelun jälkihuollossa olevien kokemuk-
sia yksinäisyydestä. Tutkimuskysymyksiä olivat seuraavat: Mitä yksinäisyys on ja miten
yksinäistä nuorta voidaan tukea. Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä lastensuojelun ja
jälkihuollon työntekijöiden tietoa ja ymmärrystä yksinäisyydestä ja sen kokemisesta,
minkä avulla yksinäisiä nuoria voidaan tukea.

Opinnäytetyö oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus ja sen kohderyhmänä olivat jäl-
kihuollon tukiasunnoissa asuvat 18–20-vuotiaat jälkihuoltonuoret. Opinnäytetyössä haas-
tateltiin neljää 18–20-vuotiasta jälkihuollon tukiasunnossa asuvaa nuorta, jotka olivat ker-
toneet tai ilmaisseet omalle työntekijälleen olevansa yksinäisiä. Aineisto kerättiin yksilö-
haastatteluina teemahaastattelulla. Haastattelut äänitettiin, jonka jälkeen ne litteroitiin sa-
nasta sanaan. Kerätty aineisto analysoitiin teemoittelun avulla.

Opinnäytetyön keskeiset tulokset teemoittain olivat turvaton lapsuus ja nuoruus, yksinäi-
syys tunteena ja tilana sekä yksinäisen nuoren kohtaaminen ja tukeminen. Haastateltavat
nuoret kokivat, että heidän yksinäisyytensä aiheuttajia olivat lapsuuden ja nuoruuden tur-
vattomuus, etäiset suhteet omiin vanhempiin ja sisaruksiin, muutot, koulukiusaaminen ja
heikko koulumenestys. Yksinäisyys oli vahvasti emotionaalista, ja se tuntui surulliselta,
häiritsevältä ja masentavalta. Siitä oli myös vaikea päästä eroon. Yksinäisyyden tunne
tuli ajatuksesta, ettei ketään kiinnosta, ja sitä koettiin, kun näki tai ajatteli muiden ihmis-
ten olevan omien ystäviensä kanssa. Yksinäisyyttä koettiin sekä arkisin että viikonlop-
puisin niin kotona kuin koulussakin. Haastattelujen perusteella jälkihuoltonuorten yksi-
näisyys oli toisen ja läheisen ihmisen puutetta; ei ole ketään, jolle voisi kertoa omista
asioistaan. Esteeksi koettiin luottamuspula läheisiin ihmisiin, henkilökohtaiset piirteet tai
heikot sosiaaliset taidot. Esiin nousi myös yksinäisen nuoren kohtaamisen ja tukemisen
tärkeys. Haastateltavat toivoivat saavansa läheisen ihmissuhteen, jossa voisi jakaa omaa
elämäänsä iloineen ja suruineen. Heidän mielestään yksinäisyyttä voidaan lievittää esi-
merkiksi tukihenkilön avulla. Myös jälkihuollon tukiasuntojen sosiaaliohjaajia ja heidän
säännöllisiä tapaamisiaan pidettiin tärkeässä roolissa.

Saatujen tulosten perusteella voidaan huomata, että jälkihuoltonuorten kokema yksinäi-
syys ei suoranaisesti liity itsenäistymisprosessiin, vaan se on seurausta siihen saakka ele-
tyn elämän eri vaiheista sekä lapsuuden ja nuoruuden tapahtumista ja kokemuksista. Var-
haislapsuudessa koettu turvattomuus ja lastensuojelun tukitoimia vaatinut perhetilanne,
jonka seurauksena on tehty huostaanotto, ovat olleet vaikuttamassa yksinäisyyden syn-
tyyn. Yksinäisyyden ennaltaehkäisyyn pitää kiinnittää erityistä huomiota kaikissa lasten-
suojeluprosessin eri vaiheissa, kuten sosiaalihuoltolaki ja lastensuojelulaki velvoittavat.
Erityisen tärkeää on, että nuorten on mahdollista säilyttää tärkeät ihmissuhteensa myös
sijaishuollon aikana ja heille voidaan tarjota myös korvaavia ihmissuhteita sekä mahdol-
lisuuksia sosiaalisiin suhteisiin.

Asiasanat: yksinäisyys, jälkihuolto, lastensuojelu, nuoret, kvalitatiivinen tutkimus, tee-
mahaastattelu



ABSTRACT

Holmström,  Tomi.  LONELINESS  IN  INDEPENDENT  LIVING.  67  p.,  3  appendices.
Language: Finnish. Helsinki, Spring 2017. Diaconia University of Applied Sciences.
Degree Programme in Social Services, Degree: Bachelor on Social Services.

Aim of the study was to define experiences of loneliness in independent living. The
research questions were: 1. What is loneliness? and 2. How to support lonely adolescent?
Purpose of the study was to increase knowledge and understanding about feeling
loneliness, which helps the professionals of child welfare and after-care to support lonely
adolescents.

This study was qualitative research and target group was adolescent in independent living
aged 18–20 years. The material was gathered by individual focused interview of four
person who had told their workers about their experiences of loneliness. The interviews
were recorded and after that were written down word by word. The written material was
analyzed to themes. The method used was data-oriented content analysis.

Main themes of the results in this research were insecure childhood and adolescence,
loneliness as a feeling and a condition, and how to confront and support lonely adolescent.
In interviews they told that reasons of loneliness were insecure of their childhood and
adolescence, distant relationships with parents and siblings, migrations, schoolbullying
and weak success in school. Loneliness was emotional and it felt sad, disturbing and
depressing; feeling is in heart and it is hard to dispose. Adolescents thought that nobody
was interested of them and they felt lonely when saw or thought that other people were
with their friends. They felt lonely everywhere and everytime: in school and home,
weekdays  and  weekends.  Loneliness  was  lack  of  close  and  reliable  people;  there  was
nobody  they  were  able  to  told  about  their  personal  affairs.  Obstacles  were  lack  of
confidence, their personal attributes or weak social skills. In interviews came out the
importance of confronting and supporting lonely adolescents. They hoped they had close
and reliable relationships for sharing their lives with joys and sorrows. They were
thinking that for example support person organized by social worker could relieve
loneliness. Also regular meetings with their worker in independent living played
significant role.

Conclusion was that loneliness was not only feelings by independent living and moving
alone but more likely consequence of different experiences and incidents of their lives.
Loneliness was consequence of insecure in early childhood and family situation which
demanded child protection and foster care. In every step of the processes in child welfare
is needed to pay special attention to prevention of loneliness. By the laws of social care
and child welfare it is very important and necessary that adolescent are able to preserve
their  close and reliable relationships also if  foster care is  needed. At the same time the
duty of social work and foster care is to create replacing relationships and opportunities
to social relations.

Key words: loneliness, independent living, child welfare, adolescence, qualitative
research, focused interview
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1 JOHDANTO

Lastensuojelun jälkihuolto on asiakkaalle vapaaehtoista, lastensuojelulain velvoittamaa

ja kunnan järjestettävää palvelua sijaishuollon päättymisen jälkeen. Jälkihuoltoa on jär-

jestettävä lapselle, joka on ollut sijoitettuna huostaan otettuna tai avohuollon tukitoimen-

piteenä ilman vanhempaa kodin ulkopuolelle yli kuuden kuukauden ajaksi. Jälkihuollon

järjestämisvelvollisuus päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 21 vuotta tai sijoituksen

päättymisen jälkeisestä viimeisestä lastensuojelun asiakkuudesta on kulunut yli viisi

vuotta. (Lastensuojelulaki 2007/417; THL 2016.) Jälkihuolto voidaan siis nähdä viimei-

senä lastensuojelulain velvoittamana ja organisoituna toimintana ja tukimuotona.

Työskennellessäni Helsingin kaupungin jälkihuollon tukiasunnoilla olen nähnyt läheltä

usean jälkihuoltonuoren itsenäistymisprosessin. Valtaosa jälkihuoltonuorista muuttaa it-

senäiseen elämään ja omaan asuntoon suoraan sijaishuoltopaikasta eli laitoksesta tai per-

hehoidosta täytettyään 18 vuotta, jolloin huostaanotto ja sijaishuolto päättyvät. Vanhem-

man tai vanhempiensa luona asuvat jälkihuoltonuoret muuttavat tukiasuntoon yleensä

hieman myöhemmin täysi-ikäiseksi tulemisen jälkeen.  Muuttoajankohta tukiasuntoon

määräytyy kuitenkin pääsääntöisesti iän mukaan eli muutto suunnitellaan toteutuvaksi

mahdollisimman pian täysi-ikäistymisen jälkeen. Muuttaminen tukiasuntoon ei näin ollen

välttämättä ole yksilöllisen tarpeen, kypsyyden ja elämäntilanteen vaan lainsäädännön ja

lastensuojelun järjestelmän määrittämä (Pukkio & Hoikkala 2016, 8).

Muutto omaan kotiin ja itsenäistymisen harjoittelu ovat isoja ja vaativia elämänmuutok-

sia, joissa tarvitaan kokonaisvaltaista apua ja tukea lähellä olevilta ihmisiltä. Jälkihuollon

tukiasuntojen asiakkaat kohtaavat luonnollisesti omaan kotiin muuttamisen aikana tilan-

teita, jolloin ovat yksin tai yksinäisiä (Reinikainen 2009; Törrönen & Vauhkonen 2012).

Sijaishuollosta itsenäistyviä nuoria on länsimaissa pidetty yhtenä yhteiskunnan syrjäyty-

neimmistä ryhmistä; jälkihuoltonuorten suhde omiin vanhempiin ja läheisverkostoon voi

olla olematon tai sitä ei ole lainkaan (Hoikkala 2016, 29–38; Pukkio & Hoikkala 2016,

8). Lisäksi he ovat usein koulutuksen ja työelämän ulkopuolella eivätkä he lukuisista

syistä johtuen kykene esimerkiksi harrastustoimintaan. Heillä ilmenee usein myös mie-
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lenterveyteen ja päihteidenkäyttöön liittyviä ongelmia, jotka edelleen vaikeuttavat kiin-

nittymistä suunnitelmalliseen ja tavoitteelliseen päiväohjelmaan kuten opiskeluun ja har-

rastustoimintaan.

Kesällä 2015 RAY:n teettämän valtakunnallisen yksinäisyystutkimuksen mukaan tutki-

mukseen vastanneista 1000 suomalaisesta 11 % koki olleensa yksinäinen viimeisen vuo-

den aikana usein tai jatkuvasti ja peräti 40 % ainakin joskus. Tutkimuksen mukaan kaik-

kein yksinäisimpiä olivat 18–24-vuotiaat nuoret aikuiset, joista 15 % kertoi olleensa yk-

sinäinen usein tai jatkuvasti ja peräti 21 % koki, ettei kuulu mihinkään ryhmään. (RAY

2016.)

Yksinäisyyden tunne liittyy vahvasti huono-osaisuuden kokemukseen ja heikentää oleel-

lisesti yksilön elämänlaatua, jopa enemmän kuin köyhyys. Yksinäinen ihminen tuntee

itsensä onnettomaksi. Pitkäkestoinen yksinäisyys kietoutuu osaksi ihmisen minuutta ja

hän alkaa vältellä sosiaalisia kontakteja. Yksinäisiä ihmisiä nähdään olevan suurin piir-

tein saman verran kuin taloudellisesti köyhiä. (Saari 2016b, 51.) Täten yksinäisyyttä voi-

daan pitää kansanterveysongelmana jo pelkästään sen yleisyyden vuoksi. Länsimaissa

20–40 % aikuisista tuntee yksinäisyyttä, määritelmästä riippuen. Yksinäisyyden moninai-

set vaikutukset terveyden ja toimintakyvyn heikkenemiseen ovat kansanterveyden kan-

nalta merkittäviä. Tutkimusten mukaan yksinäisyyteen liittyy runsaasti erilaisia oireita

sekä fysiologisia ja psyykkisiä muutoksia ja sairauksia: se on yhteydessä keskeisiin kan-

santerveydellisiin sairauksiin kuten sydän- ja verisuonisairauksiin sekä ikääntyneiden

muistisairauksiin. Yksinäiset ihmiset myös kokevat oman terveydentilansa keskimää-

räistä heikommaksi. (Kauhanen 2016, 97–103.)

Lähtökohtana yksinäisten ihmisten auttamisessa ja tukemisessa on lisätä heidän sosiaali-

sia kontaktejaan ja vuorovaikutustaan. Ongelmana yleisesti on, että yksinäisiä ihmisiä ei

tavoiteta, jolloin mahdollisesta avusta ja tuesta ei ole hyötyä. Lastensuojelun jälkihuolto

on kuitenkin lastensuojeluprosessin viimeinen saareke, jossa voidaan vielä tavoittaa yk-

sinäisiä nuoria. Tämän vuoksi valitsin opinnäytetyön aiheeksi jälkihuoltonuorten yksinäi-

syyden. Tämän tutkimuksen keskeisiä käsitteitä ovat yksinäisyys, nuoruus ja lastensuo-

jelun jälkihuolto.
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2 NUORUUS ELÄMÄNVAIHEENA

2.1 Nuoruuden kehitystehtävät

Nuoruusvaiheen nähdään alkavan puberteetista eli murrosiästä ja päättyvän, kun nuori on

saavuttanut fysiologisen ja fyysisen kypsyyden sekä lainsäädännön ikärajat ja hänestä on

tullut taloudellisesti riippumaton ja itsenäinen. Nuoruus elämänvaiheena voi kehitty-

neissä yhteiskunnissa kestää jopa kaksi vuosikymmentä, mutta silti sitä pidetään siirty-

mävaiheena. Nuoruuteen kuuluvina kehitystehtävinä pidetään yleisesti koulutuksen lop-

puunsaattamista ja ammatin hankintaa, töiden tekemistä elannon hankkimiseksi, itse-

näistä asumista sekä parisuhteen muodostamista. Näiden lisäksi miehillä on asevelvolli-

suuden suorittaminen, mikä on ollut mahdollista myös naisille viimeisen 20 vuoden ai-

kana. Näiden kehitystehtävien saavuttamisen seurauksena nuoruuden identiteetti muuttuu

aikuisen identiteetiksi. (Ruoppila 2006, 162–163.)

Robert J. Havighurstin (1981) kehitystehtäväteorian mukaan myöhäisnuoruuden vaihe on

16–23 vuoden iässä ja nuoren aikuisen 23–35 vuoden iässä. Myöhäisnuoruuteen kuuluu

neljä kehitystehtävää: emotionaalinen riippumattomuus omista vanhemmista, parisuhtee-

seen (avo- tai avioliittoon) valmistautuminen, uranvalinta ja ammattiin valmistautuminen

sekä yksilöllisen eettisen ja moraalisen uskomusjärjestelmän kehittäminen. Nuoren aikui-

sen kehitystehtäviä puolestaan ovat elämänkumppanin valitseminen, perheen perustami-

nen, yhteisen talouden hallinta, työelämään osallistuminen ja työuralla eteneminen sekä

kansalaisvelvollisuuksien omaksuminen. (Kuusinen 2006, 312–316.) Yksi kehityspsyko-

logian mukainen edellytys nuoruudesta aikuisuuteen siirryttäessä on työssäkäynti ja sen

myötä itsensä elättäminen. Pitkäaikainen työttömyys voi siis vaikeuttaa tätä aikuisuuteen

siirtymisen kehitysvaihetta. Tämän seurauksena pitkään työttömänä olleelle nuorelle voi

kehittyä sellainen elämäntapa ja identiteetti, että työelämään siirtyminen tulee entistä vai-

keammaksi. (Nurmi 2006, 273–274.)

Kuusinen (2006, 316) kuvaa E. H. Eriksonin korostaneen, että yksilön kasvu ja kehitys

tapahtuu sosiaalisessa kontekstissa perheen, koulun, ystävien ja muun sosiaalisen ympä-

ristön kanssa. Sosiaalisten suhteiden kriisit ja niistä selviytymiset vaikuttavat yksilön mi-
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näkuvaan ja elämänkatsomukseen suhtautumisineen, asenteineen, tunteineen ja tiedosta-

mistapoineen. Nuoruusvaiheen tärkein kehitystehtävä on identiteetin ja roolihämmennyk-

sen välisen kriisin ratkaisu. Kehityskriisin ratkaisuun sisältyy kyky rakastaa toista tai toi-

sia ihmisiä sekä luoda ja ylläpitää tärkeitä läheiseltä tuntuvia ihmissuhteita. Epäonnistu-

minen näissä sosiaalisissa suhteissa merkitsee eristyneisyyden kokemusta: nuori kokee

itsensä yksinäiseksi, hylätyksi ja ei-rakastetuksi. Kyky läheisyyteen, rakastamiseen ja ra-

kastetuksi tulemiseen ovat nuoren aikuisen tärkeiden kehitystehtävien lisäksi olennaisia

kaikissa ihmissuhteissa. E. H. Erikson pitää eristäytymistä sosiaalisista suhteista varhais-

aikuisuuden kehityksen riskitekijänä (Ruoppila 2006, 290).

2.2 Nuoruuden sosiaaliset suhteet

Nuoruuden yhtenä oleellisena elämänalueena ovat harrastukset. Ne perustuvat yleensä

nuoren omaehtoisuuteen ja motivaatioon, vaikka usein mallit ja ideat tulevatkin ystäviltä,

vanhemmilta tai joltain muulta ulkopuoliselta taholta. Harrastuksien myötä nuoret saavat

mahdollisuuksia vuorovaikutukseen, sosiaalisten taitojen muodostamiseen sekä eettis-

moraalisten ajattelu- ja toimintaperiaatteiden omaksumiseen. (Ruoppila 2006, 165–166.)

Ystävyys ja kaveruus voidaan erottaa toisistaan. Kaveriporukassa nuorelle muodostuu

vuorovaikutuksen kautta yhteenkuuluvuuden tunne. Ystävyys puolestaan on intensiivistä

ja kahdenkeskeistä vuorovaikutusta, johon oleellisesti sisältyy sitoutuminen ja molem-

minpuolinen kiintymys. Kavereihin verrattuna ystävien kanssa on enemmän emotionaa-

lista jakamista ja mahdolliset erimielisyydet voidaan ratkaista helpommin. Ystävyyssuh-

teita voidaan pitää erittäin merkittävässä roolissa yhteistyötaitojen ja vuorovaikutuksen

kehittymisen kannalta. Joskus voi olla, että vaikka nuori ei kaveriporukassa olekaan kovin

suosittu, voi hänellä silti olla läheisiä ja tärkeitä ystäviä. (Poikkeus 2006, 123.)

Ystävyyssuhteet ovat merkityksellisiä myös elämänlaadun kannalta. Erityisesti läheiset

ihmissuhteet kohentavat uusimpien tutkimusten mukaan elämänlaatua tavallisia ystäviä

enemmän. Niin sanottujen sydänystävien kanssa jaetaan ilot ja surut ja heillä on suurempi

merkitys. Tällainen läheinen ystävyys on molemminpuolista sekä  vastavuoroista ja se

tyydyttää kolmea psykologista perustarvetta eli autonomiaa, osaamista ja yhteenkuulu-

vuutta. (Kainulainen 2016, 115.)
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Kaverisuhteisiinsa tyytymättömät nuoret hakeutuvat usein ryhmiin, joista heillä on mah-

dollisuus saada hyväksyntää ja palkitsevia vuorovaikutussuhteita. Etenkin nuoret, joiden

lapsuudenkodin ilmapiiri on ollut poikkeuksellisen ankara tai vastakohtaisesti hyvin sal-

liva, hakeutuvat kaveriporukoihin, joissa arvot ja normit ovat poikkeavia. Tällaisen kave-

riporukan ongelmat eivät automaattisesti johda epäsosiaaliseen käyttäytymiseen, mutta

yhdessä muiden riskitekijöiden, kuten epätyydyttävien perhesuhteiden, stressin tai trau-

maattisten kokemuksien kanssa voivat entisestään syventää jo olemassa olevia vaikeuk-

sia. (Poikkeus 2006, 135.)

Nuoren jatkuva yksinolo, ystävien puute ja kaveriporukan ulkopuolelle joutuminen lisää-

vät riskiä sairastua psyykkisesti. Nuoruuden vakavat mielenterveysongelmat puolestaan

vaikeuttavat aikuistumista, koska elämänhallintataidot jäävät puutteellisiksi. Seurauksena

tästä ovat nuoren altistuminen helpommin päihteidenkäytölle, välinpitämättömyys omaa

terveyttä kohtaan sekä vaikeudet koulussa ja työelämässä. (Müller & Lehtonen 2016, 86.)

Ystävyyssuhteiden puuttuminen ja kavereiden hyljeksintä ovat todellisuutta monelle nuo-

relle. Vaikka tämä ilmiö tunnistetaankin kouluissa laajasti, siihen ei ole helppo puuttua.

Havaintojen mukaan esimerkiksi lukuvuoden alussa solmitut ystävyyssuhteet vaikuttavat

opiskelumotivaatioon merkittävästi. Ystävyyssuhteiden solmiminen voi olla vaikeaa nuo-

relle, jolla on esimerkiksi oppimisvaikeuksia tai sosiaalisten taitojen puutteita. (Poikkeus

2006, 137.)

Edellä kuvatun noidankehän ymmärtäminen ja tiedostaminen on tärkeää mietittäessä kou-

lumaailman interventiokeinoja ongelmiin ajautuneiden nuorten kohdalla. Kielteisiin ke-

hityskulkuihin ja kokemuksiin tulisi puuttua mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, ku-

ten oppimisvaikeuksien diagnosoimisella. Vetäytyvien tai kiusattujen tilanteeseen puut-

tuminen esimerkiksi luokkasiirroilla tai tukioppilaiden avulla tulisi samoin huomioida

mahdollisimman nopeasti. Erilaisia toimintamalleja positiivisten onnistumiskokemusten

saamiseksi voitaisiin kehittää entistä enemmän: hyvänä esimerkkinä tästä ovat erilaiset

pajakoulukokeilut. (Nurmi 2006, 271.)

Elämänkaaren vaiheet, joissa erityisesti tarvitaan ystäviä, ovat nuoruus ja vanhuus. Nuo-

ruuden aikaiset ihmissuhteet vaikuttavat merkittävästi ihmisen kehitykseen ja sen myötä

koko elämään. Lapsuudessa ja nuoruudessa koetun yksinäisyyden aiheuttajia ovat ylei-

sesti suhteet omiin vanhempiin sekä vaikeudet solmia ihmissuhteita. Näiden tekijöiden
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lisäksi persoonaan liittyvät tekijät, kuten ujous, sosiaalisten tilanteiden pelko tai masen-

nus heikentävät hyvinvointia ja aiheuttavat yksinäisyyttä. (Kainulainen 2016, 115.)
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3 LASTENSUOJELUN LÄHTÖKOHDAT

3.1 Lastensuojelun periaatteet

Lastensuojelun lähtökohtana on edistää lapsen suotuisaa kehitystä ja hyvinvointia. Las-

tensuojelulain tarkoituksena on ”turvata lapsen oikeus turvalliseen kasvuympäristöön, ta-

sapainoiseen ja monipuoliseen kehitykseen sekä erityiseen suojeluun” (THL 2016). Las-

tensuojelun palveluja kohdistetaan vanhempiin, huoltajiin ja muihin lapsen hoidosta ja

kasvatuksesta vastaaviin henkilöihin ja tavoitteena on ehkäistä lapsen ja perheen ongel-

mia sekä puuttua niihin riittävän varhain. Lastensuojelun tarvetta arvioitaessa ja lasten-

suojelua toteutettaessa on ensisijaisesti otettava huomioon lapsen etu. Lapsen etua arvi-

oitaessa tulee kiinnittää erityistä huomiota myös lapsen läheisverkostoon ja muihin tär-

keisiin ihmissuhteisiin. Lapsen edun mukaista on kasvuympäristö, joka turvaa lapselle:

1) tasapainoisen kehityksen ja hyvinvoinnin sekä läheiset ja jatkuvat ihmis-
suhteet;
2) mahdollisuuden saada ymmärtämystä ja hellyyttä sekä iän ja kehitysta-
son mukaisen valvonnan ja huolenpidon;
3) taipumuksia ja toivomuksia vastaavan koulutuksen;
4) turvallisen kasvuympäristön ja ruumiillisen sekä henkisen koskematto-
muuden;
5) itsenäistymisen ja kasvamisen vastuullisuuteen;
6) mahdollisuuden osallistumiseen ja vaikuttamiseen omissa asioissaan;
sekä
7) kielellisen, kulttuurisen ja uskonnollisen taustan huomioimisen.
(Lastensuojelulaki 2007/417.)

3.2 Lastensuojelun sijaishuolto ja jälkihuolto

Lastensuojelun toimenpiteiden tulee olla mahdollisimman hienovaraisia ja niiden tulee

ensisijaisesti olla avohuollon tukitoimia. Jos avohuollon tukitoimenpiteet ovat riittämät-

tömät, järjestetään sijaishuoltoa. Sijaishuollolla tarkoitetaan huostaan otetun, kiireellisesti

sijoitetun tai avohuollon tukitoimenpiteenä sijoitetun lapsen hoidon ja kasvatuksen jär-

jestämistä kodin ulkopuolella joko perhe- tai laitoshoidossa. Lapsi voidaan sijoittaa myös

enintään puoleksi vuodeksi vanhempansa tai muun huoltajansa luokse esimerkiksi silloin,

kun valmistellaan kodin ulkopuolisen sijoituksen päättymistä. Myös sijaishuollon aikana
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tulee kiinnittää erityistä huomiota lapsen yhteydenpidon mahdollisuuksiin vanhempien,

sisarusten sekä muiden tärkeiden ja läheisten ihmisten kanssa. (Lastensuojelulaki

2007/417; THL 2016.)

Lastensuojelun jälkihuolto on asiakkaalle vapaaehtoista, lastensuojelulain velvoittamaa

ja kunnan järjestämää palvelua sijaishuollon päättymisen jälkeen. Jälkihuoltoa on järjes-

tettävä lapselle, joka on ollut sijoitettuna huostaan otettuna tai avohuollon tukitoimenpi-

teenä ilman vanhempaa kodin ulkopuolelle yli kuuden kuukauden ajaksi. Jälkihuollon

järjestämisvelvollisuus päättyy viimeistään, kun nuori täyttää 21 vuotta tai sijoituksen

päättymisen jälkeisestä viimeisestä lastensuojelun asiakkuudesta on kulunut yli viisi

vuotta. (Lastensuojelulaki 2007/417; THL 2016.) Jälkihuolto voidaan siis nähdä viimei-

senä lastensuojelulain velvoittamana ja organisoituna toimintana ja tukimuotona.

Jälkihuolto ja sen palvelut pohjautuvat lasta tai nuorta koskevaan asiakassuunnitelmaan

tai jälkihuoltosuunnitelmaan, johon kirjataan jälkihuollon tarkoitus ja tavoitteet sekä eri-

tyisen tuen ja avun järjestäminen lapselle tai nuorelle sekä hänen vanhemmilleen, huolta-

jilleen tai muille hänen hoidostaan ja kasvatuksestaan vastaaville henkilöille. (Lastensuo-

jelulaki 2007/417; THL 2016.)

Lain mukaan kunnan on järjestettävä riittävä toimeentulo sekä korjattava asumisoloihin

liittyvät puutteet tai järjestettävä tarpeen mukainen asunto, mikäli riittämätön toimeen-

tulo, puutteelliset asumisolot tai asunnonpuute ovat esteenä jälkihuollon asiakkaan kun-

toutumiselle (Lastensuojelulaki 2007/417; THL 2016). Jälkihuollon tarjoamat palvelut

ja tukitoimet vaihtelevat kunnittain tarpeen ja resurssien mukaan. Yleensä jälkihuollon

palvelu on psykososiaalisen tuen antamista, kuten henkilökohtaista ohjausta ja neuvon-

taa arjessa selviytymiseen ja itsenäisen elämän taitoihin, sekä palveluohjausta. Jälki-

huollon tarkoituksena on tukea nuorta opiskelussa ja työllistymisessä sekä auttaa asun-

non hankinnassa, omien voimavarojen löytämisessä ja tulevaisuuden suunnittelussa. Jäl-

kihuollon on mahdollista tarjota taloudellista tukea opiskeluun, itsenäiseen asumiseen ja

harrastuksiin. (THL 2016.) Vaikka useimmat jälkihuoltonuoret ovat itsenäistyessään

täysi-ikäisiä, he tarvitsevat kuitenkin paljon tukea. Nuorten kokemusten mukaan pelkkä

taloudellinen tuki ei ole riittävää, vaan rinnalle tarvitaan aikuista, jolla on aikaa kuun-

nella ja olla läsnä. Tärkeimpänä jälkihuollon työmenetelmänä voidaankin pitää aitoa

kohtaamista, missä nuori tulee kuulluksi ja nähdyksi. (Heinonen 2016, 4.)
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Helsingin kaupungin sosiaali- ja terveysviraston jälkihuollon tukiasuntotoiminta on jäl-

kihuollon sosiaalityön palvelua 16–20-vuotiaille jälkihuollon asiakkaille, joiden on arvi-

oitu hyötyvän sosiaaliohjauksesta ja tuetun asumisen palvelusta ja jotka haluavat ottaa

sitä vastaan. Jälkihuollon tukiasunnoilla on Helsingissä 302 välivuokrattua asuntoa, joissa

jälkihuollon asiakkaat asuvat. Asiakkailla on oma vuokrasopimus, ja he ovat vuokran-

maksun lisäksi vastuussa omasta taloudellisesta tilanteestaan. Jälkihuollon tukiasunnoilla

on johtava ohjaaja ja 20 sosiaaliohjaajaa, jotka antavat sosiaaliohjausta asiakkailleen. So-

siaaliohjaus on suunnitelmallista ja kokonaisvaltaista asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin ja

tavoitteisiin kohdentuvaa psykososiaalista työtä. Pukkion ja Hoikkalan (2016, 16–18)

mukaan psykososiaalinen työ voi olla ehkäisevää, kuten ohjausta, tukea ja neuvontaa,

sekä korjaavaa, jolloin keskitytään ongelmallisten elämäntilanteiden ratkaisemiseen. Se

on myös palveluohjausta, verkostotyötä ja sosiaalista kuntoutusta. Nuoren kannalta psy-

kososiaalisen tuen tarjoama mielekkyys ja vaikuttavuus perustuu nuoren ja työntekijän

väliseen luottamukseen ja toimivaan vuorovaikutussuhteeseen. "Itsenäistyvä nuori tarvit-

see tukea ja turvaa - olkapäätä, johon nojata" (Hipp & Pukkio 2016, 111).
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4 NÄKÖKULMIA YKSINÄISYYTEEN

4.1 Yksinäisyyden määrittelyä

Yksinäisyystutkimuksen pioneerin, sosiologi Robert Weissin, vuonna 1973 julkaise-

massa teoksessa (Loneliness: The Experience on Emotional and Social Isolation) yksi-

näisyys määriteltiin ihmisten välisten vuorovaikutussuhteiden ongelmaksi. Yksi ihmisen

perustarpeista on läheinen kiintymys sekä toiseen ihmiseen että verkostoon, joka koostuu

kavereista tai vertaisista. Ne antavat mahdollisuuden sosiaaliseen kanssakäymiseen. Mi-

käli nämä sosiaaliset tarpeet jäävät toteutumatta, ihminen kokee itsensä yksinäiseksi –  tai

kokee "jatkuvaa ahdistusta ilman toivoa paremmasta", kuten Weiss asian ilmaisi. (Junttila

2016a, 53.)

Yksinäisyys on tunne, jota koetaan, kun sosiaaliset suhteet ovat vajavaisia (Saari 2016a,

10). Se on maailmanlaajuinen ilmiö, ja lähes jokaisella on siitä henkilökohtaisia koke-

muksia. Yksinäisyys on hyvin henkilökohtainen aihe; sitä voi olla vaikea myöntää ja siitä

on hankala puhua. Yksinäisyyden kokemisessa on yhtäläisyyksiä, mutta jokainen kokee

sen omalla ja ainutlaatuisella tavallaan. (Heiskanen 2011 77–78; Heiskanen & Saaristo

2011a, 9.) Subjektiivinen eli koettu yksinäisyys tarkoittaa ihmisen toteutumatonta ja tun-

neperusteista tarvetta hakeutua toisen ihmisen seuraan (Saari 2016b, 33.) Junttila (2015,

13–14) on kuvannut yksinäisyyttä negatiiviseksi psyykkiseksi olotilaksi, jossa koetaan

ahdistusta, kun ihmissuhteet ovat laadullisesti tai määrällisesti puutteellisia. Kyse on ris-

tiriidasta, joka syntyy ihmisen toivomien ja todellisten sosiaalisten suhteiden välille.

Yksinäisyydelle on monta kuvaavaa ilmaisua ja jaottelua; yksinäisyys voi olla fyysistä,

psyykkistä, sosiaalista, piilossa olevaa, vapaaehtoista, pakollista, tilapäistä ja pitkäai-

kaista. Yksinäisyydelle voi olla yksi tai useampi syy. (Heiskanen 2011, 79.) Yksinäisyy-

den tunne voi tulla seurauksena traumaattisesta kriisistä, jonka on aiheuttanut esimerkiksi

läheisen kuolema, vakava sairaus tai parisuhteen päättyminen. Taustalla voi olla myös

hylätyksi tulemisen kokemuksia. Ihminen voi kokea olevansa täysin yksin ja tuntea, että

kukaan ei ymmärrä eikä voi lohduttaa. (Heiskanen & Saaristo 2011b, 18–27; Müller &

Lehtonen 2016, 89.)
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Aikuisen ihmisen yksinäisyyden taustalla voivat olla eri ikä- ja elämänvaiheissa tai sosi-

aalisissa olosuhteissa syntyneet kokemukset (Müller & Lehtonen 2016, 85). Tiilikainen

(2016, 129–141) nostaa esiin Kirkkopalvelujen vuonna 2011 organisoiman Yhteisvastuu-

keräyksen aikana kootusta kyselyaineistosta yksinäisyyttä kokevien ihmisten kertomuk-

sia siitä, miten heistä tuli yksinäisiä. Vastaajien kokemuksien mukaan yksinäisyyden ai-

heuttajia olivat vanhempien päihteidenkäyttö, mielenterveysongelmat ja epäsosiaalisuus,

sisarusten väliset etäiset suhteet suuren ikäeron vuoksi, koulukiusaaminen, oma persoo-

nallisuus (ujous, arkuus, erilaisuus), muutto paikkakunnalta toiselle ja sen myötä ystä-

vyyssuhteiden katkeaminen, vääränlainen ja epäsosiaalinen harrastus tai ettei harrastuksia

ollut lainkaan. Yksinäisyyttä koettiin myös siksi, ettei itse käytä alkoholia ja jäi siksi ka-

veriporukan ulkopuolelle. Yksin koettiin jääneen myös oman sairastumisen, kuten ma-

sennuksen vuoksi. Yleisesti yksinäisyyden syyksi mainittiin ystävien puute.

Myös köyhyyden on nähty aiheuttavan eristäytymistä, osattomuutta ja yksinäisyyttä: se

voi olla esteenä yksilön ja ympäristön väliselle vuorovaikutukselle. Toimeentulotukeen

turvautuvat ihmiset kokevat usein vääryyttä ja epäoikeudenmukaisuutta, mikä lisää eris-

tyneisyyttä ja osattomuutta. Köyhyys voi esimerkiksi estää osallistumisen tuttavien juh-

liin, koska ei ole taloudellisesti mahdollista hankkia lahjaa ja tilaisuuteen sopivia vaat-

teita. Se voi olla este myös yhteydenpidolle, jos ei ole mahdollisuus hankkia puhelinta tai

tietokonetta ja tietoliikenneyhteyttä, mikä nykyisessä yhteiskunnassa pidetään yleisesti

itsestäänselvyytenä. (Eräsaari 2011, 37–40.)

Nuoren epäonnistumiset esimerkiksi koulussa, opiskelussa ja ihmissuhteissa johtavat ne-

gatiiviseen minäkuvaan ja käsitykseen omista taidoista ja edellytyksistä, jotka edelleen

heikentävät sosiaalisia taitoja sekä vuorovaikutusta. Tällaiset kokemukset saattavat ai-

heuttaa jopa masennusta ja vetäytymistä sekä korottaa kynnystä yrittää uudelleen. (Nurmi

2006, 263–270; Poikkeus 2006, 130–132; Ruoppila 2006, 164.) Useat kavereiden hyljek-

simät nuoret kokevat olevansa yksinäisiä ja tyytymättömiä sosiaalisiin suhteisiinsa. Hyl-

jeksinnällä voi olla pitkäkestoisia vaikutuksia nuoruus- ja aikuisiän hyvinvointiin, kuten

sosiaalisiin pulmiin, koulutus- ja työurien katkeamiseen, mielenterveysongelmiin ja jopa

rikollisuuteen. (Poikkeus 2006, 130–132.) Nurmi (2006, 269–270) on havainnut, että

juuri kielteinen suhtautuminen sosiaalisiin tilanteisiin ja vetäytyminen näyttävät selittä-

vän nuorten myöhempää yksinäisyyttä ja kavereiden hyljeksimäksi joutumista. Tämä
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nähdään olevan yhteydessä masentuneisuuteen, mikä taas lisää vaikeutta sosiaalisissa ti-

lanteissa – näin sosiaalisiin suhteisiin liittyvä noidankehä on valmis (Müller & Lehtonen

2016, 91; Nurmi 2006, 269–270).

Fyysisten ja psyykkisten sairauksien lisäksi yksinäisyys voi aiheuttaa koulutus- ja työuran

katkeamisia (Junttila 2016a, 68). Lisäksi Junttilan (2016a, 56) mukaan suomalaisessa tut-

kimuksessa "yksinäisyys lisäsi sairastavuutta ja aiheutti masentuneisuutta, aloitekyvyttö-

myyttä, tulevaisuuden pelkoa, eristäytymistä kotiin, sosiaalisia pelkoja, työttömyyttä, vel-

kaantumista, lohtushoppailua ja -syömistä, päihteidenkäyttöä sekä ruokahaluttomuutta".

Yksinäisyyden osuutta mielenterveysongelmissa on tutkittu laajasti. Sen on todettu ai-

heuttavan ahdistuneisuutta, masennusta, aggressiivisuutta, vihamielisyyttä, päihdeongel-

mia sekä keskittymis- ja tarkkaavaisuuden häiriöitä. Psyykkisten oireiden ja yksinäisyy-

den suhdetta tarkasteltaessa on lähes mahdotonta sanoa, kumpi saa alkunsa kummasta.

Johtuuko yksinäisyys psyykkisistä ongelmista vai päinvastoin? Suhde on joka tapauk-

sessa vastavuoroinen; yksinäisyys ennustaa masennusta ja masennus puolestaan syventää

yksinäisyyttä. (Kauhanen 2016, 104.)

Yksinäisyyden ja elämänlaadun suhdetta voidaan kuvata vaakana: kun toinen puoli nou-

see niin toinen laskee. Kansainvälisten tutkimusten mukaan ihmiset ovat tyytyväisimpiä

elämänlaatuunsa nuoruudessa ja vanhuudessa, mutta suomalaiset nuoret aikuiset tekevät

tässä poikkeuksen ollessaan yksinäisempiä kuin muissa maissa. Nuorten hyvinvoinnin

kannalta ystävät ovat merkittävässä roolissa, ja varhaisten ihmissuhteiden puute saattaa

heikentää elämänlaatua koko elämän: lapsuudessa ja teini-iässä yksinäisyyttä kokeneiden

elämänlaatu on aikuisena heikompi kuin ikätovereiden, joilla oli ollut läheisiä ihmissuh-

teita. (Kainulainen 2016, 125.)

Yksinäisyys, kuten köyhyys, heikko koulutustausta tai lastensuojelun asiakkuus, siirtyy

sukupolvelta toiselle perittyjen geneettisten ominaisuuksien (esim. arkuus, ujous, sisään-

päin suuntautuminen) ja lapsen varhaisen vuorovaikutussuhteiden sekä kokemuksien ja

perheen toimintamallien avulla (Junttila 2016a, 68). Yksinäisyys voi siis olla jo lapsuu-

dessa alkanut, perheolosuhteista johtuva ongelma ja periytyvä huono-osaisuus, jonka

taustalla voivat olla vanhempien päihdeongelmat ja muut riippuvuudet, mielenterveyson-

gelmat, elämänhallinnan vaikeudet, persoonallisuuden ongelmat ja epäsosiaalisuus (Mül-

ler & Lehtonen 2016, 88; Tiilikainen 2016, 130–131). Yksinäisyydestä on vaikea päästä
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eroon, koska se itsessään passivoi ihmistä ja heikentää hänen psyykkistä ja fyysistä hy-

vinvointiaan (Junttila 2016a, 66).

Yksinäisyysteorioita on ainakin kahdeksan, mutta ne ovat yhdistettävissä neljään keskei-

seen: psykodynaamiseen, eksistentialistiseen, kognitiiviseen ja interaktionistiseen teori-

aan. Teorioissa on eroja, mutta useimpien teorioiden mukaan yksinäisyys on subjektiivi-

nen ja kielteinen kokemus, joka liittyy puutteellisiin vuorovaikutussuhteisiin. Yhteistä on

myös se, että yksinäisyys on eri asia kuin sosiaalinen eristyneisyys, jolloin ihminen voi

olla yksin olematta yksinäinen, ja se, että toisaalta ihminen voi olla yksinäinen, vaikka

ympärillä olisikin muita ihmisiä. (Tiikkainen, 2011, 59–61.)

4.1.1 Psykodynaaminen teoria

Lapsella on heti syntymän jälkeen useita perustarpeita, kuten ravinto, puhtaus, uni, suoja

ja läheisyys, joita läheinen aikuinen, yleensä äiti, tyydyttää. Tämä turvallisuuden koke-

mus synnyttää luottamuksen. Leikki- ja kouluikäiselle leikkikavereiden merkitys alkaa

kasvaa ja leikin tai kaveripiirin ulkopuolelle jääminen voi aiheuttaa yksinäisyyden tun-

teen. Nuoruusiässä ajoittainen yksinäisyyden kokeminen on normaalia ja kuuluu normaa-

liin kehitysvaiheeseen, mutta murrosikäisen herkkä mieli voi myös haavoittua, jos sosi-

aalisissa suhteissa esiintyy ongelmia. Erityisesti nuorten ajattelutaidot ja ympäröivän

maailman hahmottaminen kehittyvät ympäristössä, missä aivot ja mieli saavat riittävästi

virikkeitä. Toisten ihmisten kanssa keskustelu ja mielipiteiden vaihto opettaa uutta ja lisää

elämänkokemusta. Yksinäiseltä ja syrjäytyneeltä tällainen ympäristö kuitenkin puuttuu.

(Müller & Lehtonen 2016, 77–81.)

Psykodynaaminen teorian taustalla on Sigmund Freudin psykoterapeuttinen lähestymis-

tapa. Sen taustalla on ajattelu, että lapsuuden aikaiset kokemukset kulkevat mukana koko

aikuisiän. Teoriassa korostuu ihmisten väliset varhaiset vuorovaikutussuhteet ja läheisyy-

den tarpeet. Varhaisessa lapsuudessa suhde vanhempiin, etenkin äitiin, tuottaa läheisyyttä

ja turvaa sekä konkreettista hoivaa ja huolenpitoa, kuten ruokaa ja pesemistä. Tässä vai-

heessa suhde on yksisuuntainen ja vanhempi tai muu pysyvä suhde luo turvallisuutta. Jos

tämä suhde katkeaa, se aiheuttaa hätää, ahdistusta ja pelkoa. Tällöin voidaan puhua myös
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eroahdistuksesta, jota jokainen voi tuntea menettäessään kiintymystä tuottavan vuorovai-

kutussuhteen. Nuoruudessa äitihahmo korvataan muilla henkilöillä, joiden kanssa muo-

dostuu vastaavanlainen tunneside. Suhde muuttuu kaksisuuntaiseksi eli myös itse osoittaa

läheisyyttä, kiintymystä ja turvaa toiselle osapuolelle. (Tiikkainen 2011, 60–62.) Toisin

sanoen jo varhaislapsuudessa syntynyt elämää ylläpitävä, välttämätön ja luonnollinen yh-

teys toiseen ihmiseen muodostaa ihmiselle läheisyyden tarpeen ja yhteenkuuluvuuden

tunteen. Mikäli yhteys toisiin ihmisiin puuttuu tai katkeaa, syntyy yksinäisyyden koke-

mus. (Müller & Lehtonen 2016, 73.)

Puutteelliset vuorovaikutustaidot sekä ongelmalliset vuorovaikutussuhteet vanhempiensa

kanssa ilmenevät nuoren vaikeutena solmia ja ylläpitää kaverisuhteita. Psykodynaamisen

teorian mukaan varhaisen vuorovaikutuksen ja tunnesiteiden muodostamisen ongelmat,

turvattomuuden tunne ja lapsuuden kielteiset kokemukset johtavat syvään yksinäisyyteen

ja äärimmillään psyykkisiin sairauksiin. Lapsuuden hylkäämiskokemukset saattavat joh-

taa myös päihteidenkäyttöön ja itsetuhoiseen käyttäytymiseen, joita käytetään usein yk-

sinäisyyden tunteen lievittämiseksi. (Lagus & Honkela 2016, 282–283; Tiikkainen 2011,

60–62.)

4.1.2 Eksistentiaalinen teoria

Eksistentiaalisen teorian mukaan yksinäisyys kuuluu ihmisen olemassaoloon, jonka eh-

tona ja oleellisena osana on erillisyys muista. Täydellistä kommunikointia ihmisten vä-

lillä ei ole, koska kukaan toinen ei voi kokea ja tuntea toisen ihmisen tunteita ja ajatuksia.

Näin ollen ihmisten välisillä vuorovaikutussuhteilla ei ole merkitystä yksinäisyyden tun-

teeseen, koska yksinäisyys on ihmisen sisäinen tunne. Ihminen voi siis kokea itsensä yk-

sinäiseksi, vaikka hänellä olisi tyydyttäviäkin ihmissuhteita. (Tiikkainen 2011, 62–65.)

Erilaiset elämän muutosvaiheet ja traumat (esimerkiksi siirtymävaiheet nuoruudesta ai-

kuisuuteen, vakava sairastuminen tai läheisen kuolema) saattavat aiheuttaa eksistentiaa-

lista yksinäisyyttä eli olemassaolon uhkaa. Teorian mukaan yksinäisyyden kokemus ja

yksinäisyysahdistus tai yksinäisyyden pelko ovat toisistaan eroavia. Yksinäisyyden pelko
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on negatiivinen ja todellinen yksinäisyys positiivinen tunnetila. Se pakottaa ihmisen ha-

keutumaan jatkuvasti toisten ihmisten seuraan. Taustalla oleva kyvyttömyys olla yksin

voi myös pahentaa yksinäisyyttä. (Tiikkainen 2011, 62–65.)

Positiivinen yksinolo (solitude) on aina oma valinta ja keino selvitä yksinäisyyden pe-

losta, kun taas negatiivista yksinäisyyttä ei voi valita. Eksistentiaalisen teorian taustalla

vaikuttaa kristillinen näkemys, jonka mukaan positiivinen yksinolo mahdollistaa sisäisen

rauhan ja tasapainon löytämisen. Se voi olla vapauttavaa ja ehkäistä yksinäisyyttä. Kun

ihminen oppii olemaan ja rakastamaan yksin sekä kohtaamaan oma haavoittuvaisuus, ih-

misyys, luovuus ja ainutkertaisuus, vähenee toisten ihmisten ja yhteisöllisyyden merkitys.

Yksinäisyyden kohtaaminen ja hyväksyminen auttavat yksinäisyyden parantamisessa.

Positiivinen yksinolo auttaa ymmärtämään, että yksinäisyys kuuluu oleellisena osana elä-

mään ja näin ollen auttaa selviämään yksinäisyydestä ja sen pelosta. (Tiikkainen 2011,

62–65.)

4.1.3 Kognitiivinen teoria

Kognitiivisen teorian mukaan keskeistä yksinäisyyden kokemuksessa on kognitiivinen

prosessi. Kognitiivisessa prosessissa ihminen tulkitsee oman tilanteensa ja sosiaalisen

verkostonsa suhteen. Mikäli tärkeänä pitämien ja olemassa olevien suhteiden välillä on

ristiriitaa, tuntee ihminen itsensä yksinäiseksi. Näin ollen yksinäisyys on psyykkinen tila.

Taustalla on siis ihmisen oma käsitys omasta tilanteestaan, millaiseksi hän sen kokee.

Yksinäisyyteen vaikuttaa myös persoona: ujous, sulkeutuneisuus, heikko itsetunto ja –

arvostus, sisäänpäin kääntyneisyys, viha, neuroottisuus, jännittyneisyys, ahdistuneisuus

ja masentuneisuus on usein yhdistetty yksinäisyyteen. Edellä mainittuihin piirteisiin puut-

tumalla ja sosiaalisten taitojen kehittämisellä voidaan vaikuttaa yksinäisyyden kokemus-

ten syntymiseen. Esteenä tähän voi kuitenkin olla se, että vain yksinäinen ihminen itse

voi tunnistaa toiveiden ja todellisuuden välisen eron. Toisin sanoen ulkopuolisen on vai-

kea arvioida toisen ihmisen yksinäisyyden kokemuksia. (Tiikkainen 2011, 65–66.)

Sosiaalisen verkoston arvioinnissa laadullisten tekijöiden lisäksi merkitystä on myös

määrällisillä tekijöillä. Yhteiskunta asettaa tiettyjä normeja, mikä vaikuttaa myös ihmisen
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kokemukseen omasta tilanteestaan. Esimerkiksi joulua pidetään perhejuhlana, jolloin ko-

koonnutaan läheisten kanssa. Tällöin yksinäisyys korostuu ja yksinäiset ihmiset saattavat

eristäytyä entisestään välttääkseen leimautumisen. Kognitiivisen yksinäisyysteorian mu-

kaan yksinäinen ihminen voi hakea selitystä tilanteeseensa yksinäisyyttä edeltävistä ta-

pahtumista ja sitä ylläpitävistä tekijöistä, mikä voi olla lähtökohtana henkilökohtaisten

ongelmien ratkaisemiseksi. (Tiikkainen 2011, 65–66.)

4.1.4 Interaktionistinen teoria

Interaktionistisen eli vuorovaikutusteorian mukaan yksinäisyyteen vaikuttavat sekä per-

soonalliset että tilannetekijät. Yksinäisyyttä pidetään normaalina ilmiönä jossain elämän-

vaiheessa. Yksinäisyydessä nähdään olevan kaksi muotoa, emotionaalinen ja sosiaalinen

eristäytyneisyys. (Tiikkainen 2011, 67–71.) Sosiaalisesti yksinäisellä ihmisellä ei ole toi-

mivia ja hänen sosiaalisia tarpeitaan tyydyttäviä verkostoja, kuten koulu- tai työkaverit,

harrastusporukka, ja tämän vuoksi hän kokee itsensä ulkopuoliseksi ja poissuljetuksi.

Emotionaalisesti yksinäiseltä ihmiseltä puolestaan puuttuvat läheiset, merkitykselliset ja

luottamukselliset ihmissuhteet. Joka tapauksessa molemmat yksinäisyyden muodot ovat

vakavia ja ne voivat aiheuttaa ahdistuksen lisäksi muun muassa alemmuuden tunteita,

itseluottamuksen menetystä ja syrjäytymisen kokemusta. Pitkittyessään yksinäisyys voi

tuoda myös sosiaalisia pelkoja, masennusta, psykoottisuutta ja itsetuhoisuutta. (Junttila

2016a, 56).

Emotionaalinen eristyneisyys on siis nimensä mukaisesti tunnetasolla oleva etäisyys toi-

siin ihmisiin ja sosiaalinen eristyneisyys puolestaan havaittava ja määrällisesti mitattava

tila. Emotionaalinen yksinäisyys pohjautuu kiintymysteoriaan (attachment), jonka mu-

kaan ihmisellä on luontainen tarve muodostaa läheinen tunneside niin lapsuudessa kuin

aikuisuudessakin. Emotionaalisen yksinäisyyden kokemus syntyy tällaisen suhteen puut-

tumisesta ja sen taustalla vaikuttavat lapsuuden kokemukset hylätyksi tulemisen pelosta.

Emotionaalisesti yksinäinen ihminen on usein ahdistunut ja masentunut sekä pelkää tule-

vansa hylätyksi. Emotionaalisen yksinäisyyden tunteen poistaa vain uusi turvallinen ja

läheinen ihmissuhde, jota hän yrittää aktiivisesti hakea. (Junttila 2016a, 56; Tiikkainen

2011, 67–71.)
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Tyydyttävän ihmissuhteen lisäksi ihminen tarvitsee myös yhteenkuuluvuutta ja toisten

ihmisten hyväksyntää. Liittyminen (integration) johonkin sosiaaliseen yhteisöön voi kui-

tenkin epäonnistua, jolloin ihminen kokee sosiaalista yksinäisyyttä. Sosiaalisesti yksinäi-

nen ihminen on usein passiivinen ja välinpitämätön. Keskittymiskyvyn puute vaikeuttaa

yksinäisyyden tunnetta helpottavia toimintoja kuten lukemista, musiikin kuuntelua tai te-

levision katselemista. Päinvastoin kuin emotionaalisesti yksinäiset, he eivät yritä itse ha-

keutua toisen ihmisen seuraan. Tyypillisesti yksinäisyys kielletään, mikä johtaa yhä ene-

nevään eristäytymiseen sosiaalisissa suhteissa epäonnistumisen pelossa. Emotionaalisesti

yksinäiset ihmiset hakevat mieluummin kahdenkeskistä seuraa ja läheistä ihmissuhdetta,

kun sosiaalisesti yksinäiset kaipaa ryhmätoimintaa ja vertaistukea. Esimerkiksi tukihen-

kilö, jonka kanssa voi mennä harrastamaan, auttaa sosiaalisesti yksinäistä ihmistä. (Tiik-

kainen 2011, 67–71.)

Yhteenvetona voidaan sanoa, että interaktionistisen teorian taustalla on oletus, että ihmi-

nen tarvitsee erilaisia vuorovaikutussuhteita yksinäisyyden estämiseksi. Tiikkainen

(2011, 67–71) viittaa Robert Weissin 1970-luvulla kehittämään teoriaan, jonka mukaan

vuorovaikutussuhteisiin liittyy kuusi tarvetta tai odotusta: kiintymys, liittyminen, arvos-

tus, avun saannin mahdollisuus, neuvojen saanti ja hoivaaminen. Kiintymys liittyy suh-

teeseen, joka tyydyttää läheisyyden ja rakkauden tarvetta sekä tuottaa turvaa ja lohtua.

Tällainen suhde saattaa puuttua, vaikka ihmisellä olisikin laaja sosiaalinen verkosto, ja

hän kokee itsensä yksinäiseksi. Liittyminen toteutuu silloin, kun ihminen tuntee kuulu-

vansa johonkin ryhmään tai yhteisöön. Vuorovaikutus tyydyttää sosiaalisuuden ja identi-

teetin tarpeet sekä torjuu vahvasti sosiaalista yksinäisyyttä.

Yksinäisyyden tunteet voivat aktivoitua fyysisten olinpaikkojen myötä: esimerkiksi lai-

toshoidosta itsenäiseen asumiseen siirtyessä menetetään yhteisön jäsenyys. Arvostusta

saadaan vuorovaikutussuhteissa, joissa yksilön ominaisuuksia, taitoja ja kykyjä arvoste-

taan. Avun saannin mahdollisuus liittyy tietoon ja tunteeseen siitä, että ympärillä on luo-

tettavia ihmisiä, joiden puoleen voi kääntyä tilanteessa kuin tilanteessa. Neuvojen saanti

on hyvin samantapainen tarve ja usein tällaiseen tilanteeseen liittyy jokin virallinen taho.

Joissakin tilanteissa tätä tarvetta ei voi tyydyttää läheinen ihminen. Hoivaaminen poik-

keaa edellisistä vuorovaikutuksen tarpeista siinä, että toiminta kohdistuukin johonkin toi-

seen ihmiseen. Esimerkiksi nuori aikuinen nainen, joka ei voi saada lasta, voi tuntea it-

sensä yksinäiseksi. (Tiikkainen 2011, 67–71.)
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4.1.5 Attribuutioteoria

Psykodynaamisen, eksistentiaalisen, kognitiivisen ja interaktionistisen teorioiden lisäksi

yksinäisyyttä voidaan lähestyä myös attribuutioteorian näkökulmasta. Tällöin pohditaan,

johtuuko yksinäisyys itsestä, muista vai molemmista. Heiskanen (2011, 82–84) viittaa

Mielenterveysseuran vuonna 2007 tekemään kyselyyn, jonka tuloksena itsestä johtuvia

syitä olivat esimerkiksi heikot sosiaaliset taidot, hauras itsetunto sekä oma persoona. Vas-

taajat tunnistivat itsessään myös vaikeudet ihmissuhteiden luomiseen ja ylläpitämiseen,

arkuuden, sosiaalisten tilanteiden pelon sekä itsensä kokemisen erilaiseksi. Ulkoisina

syinä nousivat esiin lapsuuden traumaattiset ja hylkäämisen kokemukset, etäiset suhteet

perheenjäseniin, maahanmuutto ja kiusaaminen.

Myös elämäntilanteen muutokset koettiin aiheuttaneen yksinäisyyttä: muutto pois kotoa

tai uudelle paikkakunnalle, sairastuminen psyykkisesti tai fyysisesti ja muut elämän krii-

sit. Mielenterveysseuran kyselyn tuloksena voidaan todeta, että yksinäisyys oli lähes

poikkeuksetta pakon sanelema tilanne, joka vaikutti ihmisen jaksamiseen, terveyteen ja

elämänlaatuun. Vastaajat kokivat yksinäisyyden pelottavana, ahdistavana ja turvatto-

mana. (Heiskanen 2011, 82–84.)

4.2  Yksinäisyyden hoitomuodot

Yksinäisyyteen ei ole olemassa vakiintunutta hoitoa, mutta siihen tulisi kiinnittää erityistä

huomiota moninaisten vaurioiden ehkäisemiseksi. Yksinäisyyden torjuntaa ja vähentä-

mistä on kokeiltu ympäri maailmaa, ja niiden vaikuttavuutta on arvioitu. Parhaimmat tu-

lokset näytetään saaneen toimintatavoilla, joiden tavoitteena on ollut korjata vääristymiä

ihmisen sosiaalisessa ajattelutavassa. Lähtökohtana on myös saada yksinäiset ihmiset

toisten pariin niin fyysisesti kuin sosiaalisestikin. (Kauhanen 2016, 112.) Yksinäisyyttä

pyritään vähentämään lisäämällä yhteisöllisyyttä ja sosiaalista pääomaa, kuten sosiaalisia

kontakteja, verkostoja ja luottamuksen kasvua. Tavoitteena on siis pyrkiä liittämään yk-

sinäisiä ihmisiä yhteisöihin. (Grönlund & Falk 2016, 261–263.)

Yksinäisyyden hoito on käytännössä masennuksen hoitoa. Yhtenä käytettynä hoitomuo-

tona on interpersoonallinen psykoterapia, jossa käsitellään sen hetkisiä elämäntapahtumia
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ja ihmissuhteita sekä etenkin niihin liittyviä tunteita. Näin kehitetään tunnetietoisuutta,

jonka avulla opitaan ymmärtämään ja erittelemään sosiaalisiin suhteisiin ja vuorovaiku-

tukseen liittyviä tunteita erilaisissa elämän käännekohdissa, kuten läheisen kuoleman, va-

kavan sairastumisen, perhesuhteiden muutoksen, työttömäksi jäämisen tai vieraalle paik-

kakunnalle muuttamisen yhteydessä. Jos ihminen ei kykene sopeutumaan elämänmuu-

tokseen, riski yksinäisyyteen kasvaa. Terapian tarkoituksena on tarjota käytännön kei-

noja, joiden avulla ihminen voisi saavuttaa uusia merkityksellisiä ihmissuhteita. Mikäli

yksinäisyys on vallitsevana, voi ryhmämuotoinen terapia olla suositeltavaa. Joka tapauk-

sessa terapian viitekehyksestä huolimatta merkityksellisintä niin masentuneen kuin yksi-

näisenkin ihmisen hoidossa ovat todelliset vuorovaikutustilanteet. (Müller & Lehtonen

2016, 92.)

Liikunta on yleisesti ottaen hyvä keino lievittää psyykkisiä oireita, myös yksinäisyyttä.

Aktiivinen liikuntasuoritus saa ainakin hetkellisesti ajatukset pois ikävistä asioista ja vai-

kuttaa virkistävästi. Yksinäinen ihminen tulisikin ohjata liikuntaharrastuksen pariin, ja

vielä mieluummin ryhmässä liikkumiseen itsenäisen liikunnan harrastamisen sijaan.

(Müller & Lehtonen 2016, 93.)

Psykofyysistä kehitystä häiritsevästä yksinäisyydestä kärsivä nuori voi yhtä lailla olla

joko arka ja ujo, tai vastakohtaisesti käyttäytymisongelmainen ja impulsiivinen häirikkö.

Molemmissa tapauksissa auttamiskeinona on sosiaalinen tukiverkosto ja sen vahvistami-

nen. Tarvitaan ympäristö, jossa voidaan turvallisesti harjoitella sosiaalisia taitoja, vahvis-

taa tunnesäätelyä, parantaa itsetuntoa ja sosiaalista rohkeutta sekä keinoja selvitä erilaissa

vuorovaikutustilanteissa. (Müller & Lehtonen 2016, 93.) Junttilan (2016b, 161) mukaan

lasten ja nuorten yksinäisyyttä on mahdollista vähentää. Tehokkaimpia keinoja ovat 1.

sosiaalisten ja sosiokognitiivisten taitojen vahvistaminen, 2. ympärillä olevien ihmisten

asenteiden muuttuminen myönteisemmäksi ja hyväksyvämmäksi, 3. sosiaalisten kontak-

tien lisääminen ja 4. yksinäisyyteen liittyvien kielteisten ajattelumallien vähentäminen.



25

4.3  Aiemmat tutkimukset

Suomessa on ollut laajalti puhetta vanhusten yksinäisyydestä ja sitä on tutkittu paljon.

Nuorten ja nuorten aikuisten yksinäisyydestä on varsin vähän tutkimuksia. (mm. Ikonen

2013; Kotilainen 2015.) Jälkihuoltonuoriin liittyen on tutkittu itsenäistymisprosessia

(mm. Törrönen & Vauhkonen 2012.), joten rajaan tarkoituksella tutkimusaiheeksi nimen-

omaan jälkihuoltonuorten yksinäisyyden ja sen kokemisen. Olen tehnyt tiedonhakua

Nelli-portaalissa. Hakusanalla "yksinäisyys" tuli 2321 osumaa. Hakusanoilla ”yksinäi-

syys ja nuoret” (yksinäi? ja nuor?”) tuli 417 osumaa. Haku "yksinäisyys ja jälkihuolto"

(”yksinäi? ja jälkihuol?”) ei tuottanut yhtään tulosta. Tämän lisäksi olen tehnyt manuaa-

lista tiedonhakua kirjastosta. Hakujen perusteella voin todeta, että jälkihuoltonuorten yk-

sinäisyyttä ei ole aiemmin tutkittu. Esittelen seuraavassa hakujen perusteella löydettyjä

nuorten ja aikuisten yksinäisyyteen liittyviä aiempia tutkimuksia.

4.3.1 Nuorten ja nuorten aikuisten yksinäisyys

Kotilainen (2015) on pro gradu -tutkielmassaan tutkinut yksinäisyyttä subjektiivisten ko-

kemusten kautta ja erityisesti yksinäisyyden sosiaalista ulottuvuutta. Kotilainen peruste-

lee tutkimuksen aihetta sillä, että yksinäisyystutkimus on painottunut kvantitatiivisiin tut-

kimuksiin ja kokemuksellista tutkimustietoa on varsin vähän. Aineisto koostuu viiden

21–34-vuotiaan Helsingin yliopiston opiskelijan haastatteluista ja se kerättiin puolistruk-

turoidulla teemahaastattelulla. Tutkimuksen perusteella kokemus yksinäisyydestä on ko-

kemuksena monitasoinen, yksilöllinen ja vahvasti emotionaalinen. Ilmiönä se kietoutuu

vahvasti sosiaalisuuteen: yksinäisyys nähtiin toisen ihmisen puuttumisena. Vaikka yksi-

näisyys koettiin pääsääntöisesti negatiiviseksi, nähtiin siinä myös positiivisia piirteitä:

yksinolo tuntuu hyvältä, kun se on itse valittua tai suunniteltua. Haastattelujen perusteella

yksinäisen ihmisen oma sosiaalinen käyttäytyminen tai sosiaaliset taidot voivat merkittä-

västi vaikeuttaa yksinäisyydestä eroon pääsemistä. Yksinäisyyden taustalla nähtiin ole-

van ystävyyssuhteiden luomisen ja ylläpitämisen vaikeutta, huonoa itsetuntoa ja luotta-

muksen puutetta omiin kykyihin. Nämä taas johtavat eristyneisyyteen ja passiivisuuteen

ja eräänlaiseen noidankehään. Haastatteluissa nousi esille, että yksinäiset ihmiset kaipa-

sivat emotionaalista ja sosiaalista läheisyyttä, toisin sanoen kiintymyssuhdetta toisen ih-

misen kanssa sekä yhteenkuuluvuudentunnetta johonkin ryhmään. (Kotilainen 2015.)
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Ikonen (2013) puolestaan tarkastelee lapsuuden ja nuoruuden yksinäisyyden kokemuk-

sien merkityksiä varhaisaikuisen ihmisen elämänkulussa. Myös Ikonen perustelee aihe-

valintaa sillä, että yksinäisyyttä on tutkittu Suomessa vähän huolimatta sen toistuvuudesta

mediassa. Tutkimuksen tarkoituksena oli nostaa esiin yksinäisyyden kokemuksellisuutta

ja valottaa sen merkityksiä elämänkulkuun. Aineisto koostui viiden lapsena ja nuorena

yksinäisyyttä kokeneen henkilön haastattelusta ja se kerättiin teemahaastatteluilla. Sekä

aineiston keruun että analyysin lähtökohtina olivat kokemukset yksinäisyydestä ja sen

merkityksistä. Tutkimuksen perusteella lapsuudessa ja nuoruudessa koettu yksinäisyys

vaikuttaa pitkään ihmisen elämänkulkuun myös yksinäisyyden päättymisen jälkeenkin.

Yksinäisyys koettiin kielteiseksi, moniulotteiseksi ja kokonaisvaltaisesti elämään vaikut-

tavana tekijänä. Yksinäisyyskokemukset synnyttävät ulkopuolisuuden ja erilaisuuden

tunteen sekä heikon itsetunnon. Yksinäisyyden syntyyn lapsuudessa ja nuoruudessa näh-

tiin suurimpana tekijänä juuri yhteisöllisyyden puuttuminen: vertaisryhmän ulkopuolelle

sulkeminen aiheuttaa luottamuspulaa ja vetäytymistä sosiaalisista tilanteista. Torjutuksi

tulemisen pelko rajoittaa vuorovaikutusta ja eristää lasta tai nuorta näin entisestään, myös

tulevaisuuden opiskelu- ja työelämän sosiaalisissa tilanteissa. Haastateltavien yksinäisyy-

den kokemuksiin liittyi paljon voimakkaita tunteita, kuten katkeruutta, ahdistuneisuutta

ja pettymystä. Myös häpeän ja epäonnistumisen tunteet ovat läsnä ja ne voivat vaikeuttaa

avun hakemista tai vastaanottamista. (Ikonen 2013.)

Kauppinen, Martelin, Hannikainen-Ingman ja Virtala (2014) ovat raportissaan tarkastel-

leet yksin asuvien hyvinvointia Suomessa. Vaikka yksin asuminen ei itsessään ole on-

gelma, kokevat yksin asuvat kuitenkin useamman henkilön kotitalouksissa eläviin verrat-

tuna keskimäärin enemmän hyvinvoinnin puutteita ja he ovat haavoittuvampia erilaisille

sosiaalisille riskeille, kuten työttömyydelle tai sairastumiselle. Hyvinvointia on raportissa

tarkasteltu elinolojen, terveyden ja elintapojen, sosiaalisten suhteiden sekä elämänlaadun

ja palvelujen käytön osalta. Elinolojen osalta yksin asuvien työllisyysaste ja tulotaso ovat

alhaisemmat ja toimeentulo niukempaa kuin kahden aikuisen talouksissa. Terveyden ja

elintapojen osalta huomattiin, että yksin asuvien kuolleisuusaste on korkeampi, koettu

terveydentila, toiminta- ja työkyky heikompi sekä psyykkinen kuormittuneisuus, masen-

tuneisuus, tupakointi ja runsas alkoholin käyttö yleisempää. Lisäksi yksin asuvat ovat

keskimääräistä yksinäisempiä, heillä on vähemmän sosiaalisia suhteita ja heidän elämän-

laatunsa on joiltakin osin heikompaa. Julkisten palvelujen käyttämisessä yksin asuvat
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ovat yliedustettuja etenkin toimeentulotuen, kuntouttavan työtoiminnan ja päihdepalve-

lujen asiakkaissa. Yksin asuvilla menee siis muita huonommin edellä mainituilla osa-alu-

eilla. Raportin toisena tuloksena nostetaan esiin yksin asuvien väliset suuret erot. Puut-

teellinen hyvinvointi keskittyy yksin asuvien joukossa tiettyihin osaryhmiin kuten työttö-

miin ja eläkeläisiin, vanhuksiin ja nuoriin. Raportti ei tarjoa vastausta siihen, vaikuttaako

yksinasuminen hyvinvointiin alentavasti vai onko yksin asuviksi valikoitunut sellaiset ih-

miset, joilla on valmiiksi alentunut hyvinvointi. (Kauppinen, Martelin, Hannikainen-Ing-

man & Virtala 2014.)

Lyly ja Poutiainen (2016) kartoittivat tutkimuksessaan järvenpääläisten 18–25-vuotiaiden

nuorten aikuisten elinoloja, yhteisöllisyyttä, osallisuutta, vapaa-aikaa ja nuorisotyötä.

Tutkimus oli kvalitatiivinen ja aineisto kerättiin kyselyllä, johon vastasi 253 nuorta ai-

kuista. Tutkimuksen keskeinen tulos oli, että vaikka suurin osa kohderyhmästä voi hyvin,

oli joukossa myös yksinäisyyttä ja osattomuutta kokevia nuoria aikuisia. Tutkimuksessa

keskityttiin juuri edellä mainitun ryhmän kokemuksiin ja selvitettiin, mistä yksinäisyyden

ja osattomuuden tunteet johtuivat. Aikuisiän sosiaalisen toimintakyvyn ongelmia aiheut-

tivat ammatillisen koulutuksen ja työpaikan puute, päihteidenkäyttö sekä ihmissuhde- että

taloudelliset ongelmat. (Lyly & Poutiainen 2016.)

Oikarinen (2011) tutki, kuinka yleistä yksinäisyys on lukiolaisten keskuudessa ja millai-

sia mielipiteitä opiskelijoilla on yksinäisyyden syistä ja vaikutuksista sekä käyttäytymi-

seen että arkeen. Lähtökohtana oli nuoriin kohdistuvien yksinäisyystutkimusten vähäi-

syys Suomessa. Tutkimus oli kvantitatiivinen, sen kohderyhmänä olivat erään itäsuoma-

laisen lukion ensimmäisen vuosikurssin opiskelijat ja aineisto kerättiin käyttämällä sur-

vey-kyselyä. Vastauksia tuli 144. Tutkimuksen mukaan vastaajista lähes kymmenen pro-

senttia kärsi yksinäisyydestä päivittäin tai viikoittain ja noin joka neljäs silloin tällöin.

Yksinäisyyttä kokevilla opiskelijoilla ei ollut tyydyttäviä sosiaalisia suhteita ja ystäviä tai

kavereita oli niukasti. Yksinäisyys nähtiin johtuvan pääosin persoonaan liittyvistä teki-

jöistä,  kuten  ujoudesta,  huonosta  itsetunnosta  ja  heikoista  sosiaalisista  taidoista.  Myös

kuulumattomuuden tunne mihinkään vertaisryhmään näytti selittävän yksinäisyyden ko-

kemista samoin kuin kiusatuksi joutuminen. Tulosten perusteella uusi kouluympäristö ja

luokattomalle lukiolle tyypillinen luokkahengen puute lisäsivät yksinäisyyden kokemuk-

sia. Vastaajien joukossa oli myös yksinasuvia nuoria: heistä 80 % koki olevansa ajoittain
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yksinäinen, mikä johtui enemmänkin tilapäisestä tekemisen tai seuran puutteesta. (Oika-

rinen 2011.)

4.3.2 Jälkihuoltonuorten hyvinvointi

Eriksson ja Karppinen (2016) ovat tuoreessa pro gradu- tutkielmassaan kartoittaneet Hel-

singin jälkihuollon asiakkaina vuosina 2013–2015 olleiden jälkihuoltonuorten toiminta-

tahtoisuutta ja palvelujen käyttöä asiakirjojen valossa. Tässä kvantitatiivisessa tutkimuk-

sessa aineisto kerättiin 600:n huhtikuussa 2015 jälkihuoltonsa päättäneen jälkihuoltonuo-

ren asiakastietojärjestelmistä (ATJ, Effica YPH, Pegasos ja Terveys Effica). Yksi kol-

mesta tutkimuskysymyksestä oli selvittää tietojärjestelmistä, keitä helsinkiläiset jälki-

huoltonuoret vuosina 2013–2015 olivat. Tuloksien mukaan jälkihuoltonuorista yli puolet

(61%) oli kasvanut yhden huoltajan perheessä. Jälkihuollon päätyttyä vain 14 % oli saa-

nut ammatilliset opintonsa päätökseen, jonka perusteella koulutustaso todettiin heikoksi.

Haasteellisimmat elämän osa-alueet olivat päiväohjelma (40%), rahankäyttö (51%)  ja

päihteidenkäyttö (25%). Tutkimuksessa tuli ilmi, että monelta puuttuivat luonnolliset so-

siaaliset verkostot. Nuorilla oli kuitenkin runsaasti toimivaa yhteistyötä jälkihuollon

(92%) ja terveyspalvelujen (68%) kanssa. Kuitenkin vaikka 25% jälkihuoltonuorista oli

päivittäistä päihteidenkäyttöä ja 38%: lla mielenterveysongelmia, oli päihdepalvelujen

(13%) ja psykiatristen palvelujen (23%) käyttö vähäistä. Itsenäistymisen myötä koettui-

hin yksinäisyyden ja turvattomuuden tunteisiin nuoret kaipasivat vertaistukea.

Törrösen ja Vauhkosen (2012) toteuttamassa osallistavassa vertaistutkimuksessa itsenäis-

tymisestä ja jälkihuoltonuorten hyvinvoinnista haastateltiin 53:a 18 vuotta täyttänyttä

nuorta. Hyvinvointia tarkasteltiin sosiaalisten, kulttuuristen, taloudellisten ja terveydel-

listen resurssien näkökulmasta. Sijaishuollon päättyminen ja itsenäistyminen koettiin

usein iloisena ja vapauttavana kokemuksena, mutta myös yksinäisenä ja pelottavana.

Etenkin omassa asunnossa koettiin tyhjyyden ja yksin jäämisen tunnetta sekä yksinäi-

syyttä, avuttomuutta, pelkoa, epävarmuutta, ahdistuneisuutta ja masentuneisuutta. Usein

tähän liittyi myös kiinnittymättömyyden tunteita, kun ei ollut opiskelu- tai työpaikkaa.

Osa haastateltavista kertoi, kuinka heillä ei ole ympärillään yhtään läheistä ja turvallista

ihmistä: tärkeät perhe- ja ystävyyssuhteet ovat katkenneet pitkäkestoisen sijoituksen ai-

kana ja sen päättymisen jälkeen ympärillä ei enää ole edes sijaishuollon työntekijöitä.
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Etenkin nämä nuoret kaipasivat ympärilleen aikuisia itsenäistymisensä tueksi. (Törrönen

& Vauhkonen 2012.)

Reinikainen (2009) on väitöskirjassaan tutkinut nuorisokodissa asuneiden tyttöjen koke-

muksia nuorisokodissa elämisestä ja selviytymisestä aikuisena. Tutkimuksen aineisto ke-

rättiin kyselyn (N 62) ja teemahaastattelun (N 34) avulla. Itsenäisen elämän ja siinä sel-

viytymisen osalta nousee esiin seuraavia tuloksia. Itsenäisen elämän alkuvaihe eli muutto

omaan kotiin oli yleisesti koettu vaikeaksi ajaksi ja sitä olivat varjostaneet yksinäisyyden,

epävarmuuden ja levottomuuden tunteet. Haastateltavat olivat kokeneet sosiaalista yksi-

näisyyttä, koska heillä ei ollut yhtään ystävää, sosiaalisten kontaktien määrä tai yhteys

omiin vanhempiin oli vähäistä. Emotionaalisesta yksinäisyydestä olivat kertoneet ne,

joilta puuttui kokemus olla tunnetasolla tärkeä jollekin toiselle ihmiselle. Kaikkinensa

moni haastateltava kertoi, ettei heillä ollut yhtään läheistä aikuista, jonka puoleen olisi

voinut kääntyä tuen saamiseksi. Jälkihuollon aikana asumiseen ja taloudellisiin asioihin

saatu tuki ei ollut riittävää yksinäisille nuorille. (Reinikainen 2009.)
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5 TUTKIMUSPROSESSIN KUVAUS

5.1 Opinnäytetyön tarkoitus ja tavoitteet

Opinnäytetyön tarkoituksena oli selvittää jälkihuoltonuorten kokemuksia yksinäisyy-

destä. Tutkimuskysymyksiä olivat seuraavat:

1. Mitä yksinäisyys on?
2. Miten yksinäistä nuorta voidaan tukea?

Opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä tietoa lastensuojelun ja jälkihuollon työntekijöiden

ymmärrystä yksinäisyyden kokemisesta, minkä avulla yksinäisiä nuoria voidaan tukea.

Lastensuojelun jälkihuollon palvelut ovat tärkeä ja tarpeellinen jatkumo sijaishuollolle;

jälkihuollon  aikana on vielä mahdollista tukea nuoria aikuisia itsenäisiksi ja yhteiskun-

nan täysivaltaisiksi jäseniksi.

5.2 Aiheen valinta ja rajaus

Aiemmissa tutkimuksissa yksinäisiä ihmisiä on haastateltu, määritelty ja luokiteltu. Tut-

kimukset eivät kuitenkaan yleensä kerro sitä, miltä yksinäisyys tuntuu. (Heiskanen 2011,

80; Heiskanen & Saaristo 2011b, 26.) Yksinäisyyttä on tutkittu erityisesti määrällisillä eli

kvantitatiivisilla tutkimuksilla käyttäen lomakkeita ja asteikkoja. Laadullinen eli kvalita-

tiivinen yksinäisyystutkimus voidaan puolestaan toteuttaa esimerkiksi teemahaastatte-

lulla, jolloin haastattelussa voidaan keskittyä tutkijan valitsemiin teemoihin. (Saari 2016a,

18.) Tämän vuoksi päädyin rajaamaan tämän opinnäytetyön käsittelemään jälkihuol-

tonuorten yksinäisyyttä juuri subjektiivisena kokemuksena. Keskeistä yksinäisyyttä tar-

kasteltaessa onkin se, millaisena yksinäisyys näyttäytyy tai ilmenee yksinäisen ihmisen

näkökulmasta. Miettimällä, millaisia tunteita yksinäisyydestä seuraa ja mitä se merkitsee,

voidaan löytää sopivia auttamiskeinoja. (Tiikkainen 2011, 71–73.)
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Yksinäisyyden subjektiivisuudesta ja monimuotoisuudesta johtuen tämän opinnäytetyön

tarkoituksena ei ole tarjota valmiita konkreettisia työkaluja tai menetelmiä yksinäisen ih-

misen auttamiseksi, vaan herättää kiinnostus aihetta ja ilmiötä kohtaan. Etenkin sosiaali-

ja terveydenhuollon ammattilaiset kohtaavat usein yksinäisiä ihmisiä; yksinäisyyttä me-

dikalisoidaan ja sitä yritetään hoitaa pois, koska sen nähdään tarkoittavan läheisten ih-

misten puuttumista, yksin asumista ja käytännön sanelemaa pakkoa. Yksinäisyys on kos-

ketuksissa yhteiskuntamme pahoinvoinnin kanssa ja siksi sen kohtaaminen voi olla vai-

keaa myös sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaiselle. Yksinäisen ihmisen kohtaami-

sessa ammattilainen kuitenkin edustaa jatkuvuutta ja toivoa, ja siksi kuunteleminen ja

yksinäisyyden jakaminen on tärkeässä roolissa. Näin yksinäinen voi saada helpotusta yk-

sinäisyyden sisältöön, merkitykseen ja kokemukseen. (Heiskanen & Saaristo 2011a, 9.)

Yksinäisyys on monimuotoista ja se syntyy monien eri tekijöiden vaikutuksesta. Kieltei-

set tunteet, tyytymättömyys sosiaalisiin suhteisiin, erilaiset elämäntilanteet, asenteet ja

jopa persoonallisuuden piirteet liittyvät yksinäisyyteen. Yksinäisyyden lievittämisessä ja

auttamisessa oleellista on se, miten ammattilainen näkee yksinäisyyden ja siihen johtavat

syyt. Lähtökohtien ja yksinäisyyden monimuotoisuuden ymmärtäminen auttaa ammatti-

laista ymmärtämään yksinäisyyttä, ehkäisemään sitä ja auttamaan yksinäisiä ihmisiä.

(Tiikkainen 2011, 59.) Yksinäisyydestä kärsivät tulee tunnistaa ja ongelmaan puuttua

mahdollisimman varhaisessa vaiheessa, koska yksinäisyyden on tutkittu vaikuttavan sekä

fyysiseen että psyykkiseen terveyteen. Yksinäisyys voi heijastua myös päihteiden liika-

tai väärinkäyttöön ja äärimmillään johtaa jopa itsemurhaan. Sosiaali- ja terveydenhuollon

ammattilaisten tulee siksi aidosti kuulla ja kuunnella yksinäistä asiakasta. Ongelmallista

tässä usein on se, että tarjotut menetelmät ja aktiviteetit eivät häntä kiinnosta. Tämän

vuoksi ensisijaisen tärkeää onkin selvittää asiakkaan subjektiivinen näkemys yksinäisyy-

destään ja ymmärtää sen monimuotoisuus. (Tiikkainen 2011, 75.)

5.3 Opinnäytetyön metodologia

Opinnäytetyöni oli kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus ja sen kohderyhmänä olivat

jälkihuollon tukiasunnoissa asuvat 18–20-vuotiaat jälkihuoltonuoret. Haastattelin neljää

18–20-vuotiasta jälkihuollon tukiasunnossa asuvaa nuorta, jotka olivat kertoneet tai il-
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maisseet omalle työntekijälleen olevansa yksinäisiä. Haastateltavat valikoituivat yhteis-

työssä työntekijöiden kanssa; tiedotteen (LIITE 1) jakamisen jälkeen kävin jälkihuollon

tukiasuntojen työntekijöiden kokouksessa keskustelua opinnäytetyöstä. Ennen haastatte-

lua pyysin haastateltavilta luvan (LIITE 2). Aineiston keräämisen toteutin teemahaastat-

teluilla, joita varten laadin teemahaastattelurungon (LIITE 3).

5.3.1 Kvalitatiivinen eli laadullinen tutkimus

Yksinäisyyden kokemisen subjektiivisuus ja ainutlaatuisuus tulevat paremmin esiin kva-

litatiivisessa tutkimuksessa. Kvalitatiivisen eli laadullisen tutkimuksen lähtökohtana on

todellisen elämän kuvaaminen. Tarkoituksena on tutkia kohdetta mahdollisimman koko-

naisvaltaisesti ja pyrkiä löytämään tai paljastamaan tosiasioita. (Hirsjärvi, Remes & Sa-

javaara 2013, 161; Tuomi 2007, 97.) Kvalitatiivisen tutkimuksen arvokysymyksenä on

subjektiivisuuden korostaminen (Tuomi & Sarajärvi 2009, 166). Kvalitatiivisen tutki-

muksen aineistona voi olla vain yhden tai muutaman ihmisen haastattelu, koska tarkoi-

tuksena ei ole hakea kvantitatiiviselle tutkimukselle tyypillistä määrällistä ja tilastollista

aineistoa (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 181; Tuomi 2007, 142). Tässä opinnäyte-

työni aineisto koostuu neljästä haastattelusta.

Kvalitatiiviselle tutkimukselle on tyypillistä, että tutkimus on kokonaisvaltaista tiedon-

hankintaa. Kerättävä tieto liittyy tutkittavien tuottamiin merkityksiin ja sitä käsitellään

aineistolähtöisellä analyysilla. Tämän opinnäytetyön kohderyhmä on valittu tarkoituk-

senmukaisesti ja vastaajien määrä on verrattain pieni kvantitatiiviseen tutkimukseen näh-

den. Tutkimuksen tulokset ovat ainutlaatuisia eikä niillä haeta yleistettävyyttä. (Tuomi

2007, 97; Tuomi & Sarajärvi 2009, 85.) Kvalitatiivisen tutkimuksen aineistosta ei tehdä

päätelmiä, joita voitaisiin yleistää. Kuitenkin yksittäistäkin aineistoa tutkimalla voidaan

saada esiin ilmiön merkittävät asiat ja niiden toistuvuus ilmiön yleisemmässä tarkaste-

lussa. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 182.)

Kvalitatiivisen tutkimuksen tutkimustyyppejä on useita ja niissä käytetään samoja aineis-

tonkeruumenetelmiä. Yleisimpiä näistä ovat kysely, haastattelu, havainnointi ja doku-

menttien käyttö.  (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 192; Tuomi & Sarajärvi 2009, 71.)
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Tämän opinnäytetyön tiedonkeruumenetelmänä oli teemahaastattelu, jota varten olin laa-

tinut teemahaastattelurungon.

5.3.2 Teemahaastattelu aineistonkeruumenetelmänä

Ihmisten tutkimisessa voidaan hyödyntää sitä, että tutkittava voi itse kertoa omista asi-

oistaan. Haastattelu on erinomainen tiedonkeruumenetelmä, koska siinä ollaan suorassa

vuorovaikutuksessa tutkittavan kanssa (Hirsjärvi & Hurme 2000, 34; Hirsjärvi ym. 2013,

204; Tuomi 2007, 138; Tuomi & Sarajärvi 2009, 72.) Haastattelussa on mahdollisuus

motivoida vastaajaa ja säädellä kysymysten järjestystä, mikäli se nähdään tarpeelliseksi

esiin nousevien asioiden tiimoilta. Myös haastateltavalla on mahdollisuus tulkita kysy-

myksiä ja tehdä niihin tarkennuksia. Haastattelulla tavoitetaan helpommin vastaajia tai

käänteisesti kieltäytymisprosentti on pienempi kuin lomakekyselyssä. Haastattelun näh-

dään sopivan kyselylomaketta paremmin emotionaalisille ja intiimeille aihealueille, jos-

kin asiasta voidaan olla myös käänteistä mieltä. Haastattelu soveltuu hyvin kartoittami-

seen ja uusien hypoteesien luomiseen sekä osoittamaan ilmiöiden välisiä yhteyksiä. Haas-

tattelu tuottaa usein kuvaavia esimerkkejä. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 36; Tuomi & Sara-

järvi 2009, 73.)

Tutkimushaastattelulajeja on useita ja ne erotellaan sen mukaan, kuinka strukturoitu ja

muodollinen haastattelutilanne on. Haastattelu voi olla strukturoitu haastattelu, lomake-

haastattelu, ja sen kysymykset esitetään tietyssä järjestyksessä ja muodossa. Toisesta ää-

ripäästä haastattelu voi olla täysin vapaamuotoinen keskustelu, avoin haastattelu, joka

käydään tietyn aihepiirin sisällä. Näiden kahden haastattelulajin välimaastoon sijoittuu

teemahaastattelu, jossa tyypillisesti haastattelun aiheet eli teemat ovat tiedossa, mutta ky-

symysten tarkka muoto ja järjestys puuttuvat. Teemahaastattelu on suosittu menetelmä

etenkin kasvatus- ja yhteiskuntatieteellisissä tutkimuksissa, koska se vastaan hyvin kva-

litatiivisen tutkimuksen tarpeisiin. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 208–209.)

Teemahaastattelu rakentuu nimensä mukaisesti tiettyjen ennalta suunniteltujen teemojen

pohjalta (Hirsjärvi & Hurme 2000, 66). Teemahaastattelussa tutkija etenee näiden tietty-

jen keskeisten ja ennalta harkittujen aiheiden ja niitä tarkentavien kysymysten varassa.

Siinä korostuvat tutkittavan käsitykset ja merkitykset tutkittavasta aiheesta. (Tuomi &
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Sarajärvi 2009, 75.) Hankkimani teoriatiedon sekä työkokemukseni avulla mietin teemoja

ja kokonaisuuksia, joiden avulla haastattelussa olisi mahdollista saada tarpeellinen koko-

naiskuva haastateltavan elämästä yksinäisyyteen liittyen. Tämän vuoksi haastattelussa

käyttämäni teemahaastattelurunko perustui taustatietojen, kuten iän, sijoitushistorian ja

yksinasumisen lisäksi sosiaalisten suhteiden kartoitukseen, joka jakautuu verkostoon,

päiväohjelmaan ja harrastuksiin.

Teemahaastattelun avulla voidaan selvittää ihmisten mielipiteitä, kokemuksia, arvoja, kä-

sityksiä ja uskomuksia. Teemahaastattelussa korostuu vuorovaikutus, jolloin haastatelta-

van on mahdollista lähestyä myös vaikeita tai arkoja aiheita ja päästä näin syvällisiinkin

keskusteluihin. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 12.) Se vapauttaa myös tutkijaa strukturoidusta

tutkijan roolista ja mahdollistaa näin tutkittavan äänen kuuluvuuden. Teemahaastattelun

keskiössä ovat tutkittavan antamat merkitykset ja tulkinnat tutkittavasta aiheesta. (Hirs-

järvi & Hurme 2000, 48.) Teemahaastattelu edellyttää hyvää kontaktia tutkijan ja tutkit-

tavan välillä. Haastattelupaikan tulee olla rauhallinen ja tutkittavalle turvallinen. (Hirs-

järvi & Hurme 2000, 73–74.) Yksinäisyys on aiheena herkkä ja kovin henkilökohtainen.

Sitä voi olla myös vaikea myöntää. Miettiessäni aiheeseen parhaiten soveltuvaa aineis-

tonkeruumenetelmää, päädyin teemahaastatteluun, koska halusin korostaa tutkittavan

subjektiivisuutta ja mahdollisuutta kertoa omista asioistaan vapaasti. Haastatteluajankoh-

dan sopimisen yhteydessä sovimme myös haastattelupaikan: kukin haastateltava toivoi

haastattelujen toteutettavan jälkihuollon tukiasuntojen toimistolla.

5.3.3 Aineiston analyysimenetelmät

Aineiston analysointi voidaan karkeasti jakaa selittämiseen tai ymmärtämiseen pyrkivään

lähestymistapaan, joista ensimmäistä käytetään usein kvantitatiivisessa tutkimuksessa ja

jälkimmäistä kvalitatiivisessa tutkimuksessa. Lähtökohtaisesti tutkijan tulee valita sellai-

nen analyysitapa, joka tuottaa parhaiten vastauksen tutkimusongelmaan. (Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 2013, 224.) Tässä tutkimuksessa tavoitteena oli lisätä ymmärrystä ilmi-

östä.

Kvalitatiivista aineistoa voidaan analysoida teemoittelun, tyypittelyn, sisällönerittelyn,

diskurssianalyysin ja keskusteluanalyysin avulla. Kvalitatiivisen tutkimuksen aineisto on
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usein runsas, mutta elämänläheisyytensä vuoksi mielenkiintoinen ja haastava. Usein tut-

kija ei voi hyödyntää kaikkea materiaalia, mutta toisaalta se ei myöskään ole tarpeellista.

(Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 225.) Aineiston analyysi aloitetaan nostamalla ai-

neistosta tutkimuskysymysten kannalta oleellinen tieto esiin ja kuvataan se alkuperäisellä

tuotetulla kielellä. Tämän jälkeen aineistosta pyritään löytämään merkityksiä ja niiden

muodostamia kokonaisuuksia. Analyysissä tutkija tematisoi eli nimeää teemoihin liittyen,

käsitteellistää tai narratiivisesti yleistää esitetyt kuvaukset. Lopuksi merkityskokonai-

suuksista muodostetaan synteesit. (Tuomi & Sarajärvi 2009, 101–102.)

Tämän tutkimuksen aineisto on analysoitu teemoittelun avulla. Litteroitua tekstiä luke-

malla aloin koota asioita eri teemojen alle sekä etsiä yhdistäviä tekijöitä ja samankaltai-

suuksia. Aineiston analysoinnin jälkeen tuloksia on selitettävä ja tulkittava, jolla tarkoi-

tetaan analyysin tulosten pohtimista ja johtopäätöksien tekemistä. Toisin sanoen tuloksia

selkiytetään ja pohditaan esimerkiksi haastattelutilanteen vuorovaikutusta ja kielenkäyt-

töä sekä miten niitä on tulkittu. (Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 229.)

5.4 Opinnäytetyön toteuttaminen

Toteutin opinnäytetyöni Helsingin kaupungin jälkihuollon tukiasunnoilla. Sain tutkimus-

luvan opinnäytetyötäni varten toukokuussa alussa 2016. Tämän jälkeen esittelin opinnäy-

tetyösuunnitelmani pääkohdat sekä työyhteisötiedotteen jälkihuollon tukiasuntojen sosi-

aaliohjaajien kahden viikon välein pidettävässä yhteisessä kokouksessa 24.5.2016. Pian

alkavien vuosilomien vuoksi päädyimme yhdessä siihen, että palaamme haastateltavien

kartoitukseen lomien jälkeen syyskuun alussa, johon mennessä sosiaaliohjaajat kartoitta-

vat omista asiakkaistaan mahdolliset haastatteluun osallistujat. Kokouksessa 13.9.2016

esittelin uudestaan opinnäytetyöni tavoitteet ja tarkoituksen sekä keräsin sosiaaliohjaajien

nimet, joilla oli mahdollisesti tutkimuksen kohderyhmään sopivia asiakkaita. Tavoit-

teenani oli tehdä haastattelut syys- ja lokakuun aikana.

Seitsemän sosiaaliohjaajaa yhdeksästätoista ilmaisi, että heillä saattaisi olla haastatteluun

sopiva asiakas. Kävin kokouksen jälkeen keskustelemassa heidän kanssaan ja sovimme,

että tapaamme kolmistaan asiakkaan kanssa vielä ennen varsinaista haastattelua, jotta

mahdollinen haastattelutilanteeseen saapumisen jännittäminen olisi pienempää. Näin
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olisi mahdollista vielä kertoa opinnäytetyöstä ja sen tavoitteista sekä varmistaa, että haas-

tateltava voi olla varma halustaan ja vapaaehtoisuudestaan osallistua haastatteluun. Kuten

Tuomi ja Sarajärvi (Tuomi 2007, 145–146; Tuomi & Sarajärvi 2009, 131.) ovat esittäneet,

ihmisiin kohdistuvan tutkimuksen eettisen perustan muodostavat ihmisoikeudet. Tutkijan

tulee selvittää tutkittaville tutkimuksen tavoitteet, menetelmät ja mahdolliset riskit siten,

että he kykenevät ne ymmärtämään. Tutkittavat antavat vapaaehtoisen suostumuksen al-

lekirjoittamalla haastatteluluvan ja heillä on oikeus kieltäytyä tutkimuksesta, keskeyttää

tutkimukseen osallistuminen ja kieltää itseään koskevan aineiston käytön tutkimuksessa.

Tutkijan tulee varmistaa, että tutkittavat tietävät oikeutensa ja sen, mistä tutkimuksessa

on kyse. Tutkittavien suojaan kuuluu oleellisesti heidän oikeuksiensa ja hyvinvointinsa

turvaaminen ja ne tulee asettaa aina etusijalle. Tutkimustiedot ovat luottamuksellisia, niitä

käytetään vain tutkimuksen tarpeisiin ja tutkittavien tulee säilyttää anonymiteettinsa. Kai-

ken kaikkiaan tutkimukseen osallistuvilla on oikeus odottaa tutkijalta vastuuntuntoa ja

rehellisyyttä.

Loppujen lopuksi seitsemästä mahdollisesta haastateltavasta jäi jäljelle neljä, jotka tapa-

sin yhdessä heidän omien sosiaaliohjaajiensa kanssa ajalla 14.9.–20.10.2016. Tapaami-

silla kerroin vielä haastattelun yksityiskohdista: haastattelun äänittämisestä, aineiston kä-

sittelystä, anonymiteetistä ja haastatteluluvasta. Pidin tätä tärkeänä, koska myös teorian

mukaan yhteydenotto haastateltavaan on motivointia yhteistyöhön tutkijan kanssa. Haas-

tatteluajan sopiminen on muodollisuus, mutta siinä korostuu haastateltavan suostuttelu.

Sitä voidaan tarvita, koska joillakin ihmisillä on taipumus välttää tilanteita, joista he eivät

tiedä riittävästä, mutta informaation saatuaan jopa innostuvat aiheesta. Suostuttelun näh-

dään myös korostavan haastateltavan ainutlaatuisuutta ja tärkeyttä, jonka perusteella juuri

hänet on valittu. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 85; Tuomi & Sarajärvi 2009, 74.)

Toteutin haastattelut ajalla 22.9.–20.10.2016 jälkihuollon tukiasuntojen toimitiloissa,

mikä oli jokaisen haastateltavan toivomus. Haastattelujen kestot vaihtelivat noin 45 mi-

nuutista 80 minuuttiin, ja ne tallennettiin saneluohjelmilla sekä matkapuhelimen että kan-

nettavan tietokoneen muistiin. Ennen haastattelua kukin allekirjoitti haastattelulupalo-

makkeen. Varsinaisen haastattelun jälkeen keskustelin vielä haastateltavan kanssa hänen

loppupäivän suunnitelmistaan ja muista häntä kiinnostavista asioista, jotta haastattelussa

mahdollisesti esiin tulleet arat ja vaikeat asiat eivät jäisi päällimmäisiksi. Teemahaastat-

telu on yleensä niin henkilökohtaista ja syvälle menevää, että haastattelun lopetukseen
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tulee kiinnittää erityistä huomiota: tilannetta ei voi lopettaa tylysti ja äkkinäisesti, kun

tutkijan omat intressit on saavutettu (Hirsjärvi & Hurme 2000, 74–75). Lopuksi tarjosin

vielä mahdollisuutta tavata uudestaan, mutta kukaan haastateltavista ei kokenut tähän tar-

vetta. Lisäksi lupasin, että toimitan heille tiedoksi oman sosiaaliohjaajan kautta linkin

Theseukseen valmiin opinnäytetyön lukemiseksi.

Haastatteluista tallennettu kvalitatiivinen aineisto on usein perusteltua kirjoittaa puh-

taaksi sanasta sanaan eli litteroida. Tutkija voi tehdä päätelmiä suoraan tallenteesta, mutta

yleisempää on, että litterointi tehdään koko aineistosta tai teema-alueiden mukaan vali-

koiden. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 138–141; Hirsjärvi, Remes & Sajavaara 2013, 222.)

Litteroin haastattelut ajalla 3.10.–7.11.2016 sanasta sanaan ensimmäisestä haastatteluky-

symyksestä viimeiseen vastaukseen. Litteroitua tekstiä tuli yhteensä 91 sivua opinnäyte-

työasetuksin.

Tämän opinnäytetyön aineisto on analysoitu teemoittelemalla. Keskeisimmiksi teemoiksi

nousivat turvaton lapsuus ja nuoruus, yksinäisyys tunteena ja tilana sekä yksinäisen nuo-

ren kohtaaminen ja tukeminen. Seuraavassa luvussa esittelen tutkimustulokset edellä ku-

vattujen teemojen mukaisesti.



38

6 TUTKIMUSTULOKSET

6.1 Turvaton lapsuus ja nuoruus

Kaikkien haastateltavien vanhemmat olivat eronneet. Kunkin äidit asuivat Helsingissä ja

isät yhtä lukuun ottamatta toisilla paikkakunnilla. Yksi haastateltava kertoi olevansa per-

heen ainoa lapsi, muilla sisarusten määrä vaihteli kahdesta neljään. Sisarusten väliset suh-

teet koettiin etäisiksi joko suurien ikäerojen vuoksi tai siksi, että sisaret tai sisarpuolet

olivat eläneet eri kodeissa. Muuttuneita perhetilanteita oli myös vaikea muistaa.

No...mun äiti ja isä on eronnu...en muista millo...mä olin varmaan...mä en
muista olin varmaan jotain kaks kolme neljä...en tarkemmin muista millo se
oli mutta...siinä aikoihin suunnillee.

Isä ja äiti on eronnu niinku varmaa jo kävi selväks ja viis sisarusta...tai oota
ny...meit on minä isoveli kaks isosiskoo ja yks pikkusisko joka siis o puol-
pikkusisko.

Tai eihän meillä kaikilla siis loppujen lopuksi mikään hirveen iso ikäero ole
niinku just mun pikkusisko ku se on niinku menossa yläasteelle kohta ni...ja
mitä nyt mun isovelikin ni eihän meilläkää oo mitään hirveen paljoo ikäeroo
eihän se oo vielä ees kolmekymppinen se mun isoveli ni mitä meillä on kai
jotain kaks kolme emmä tiiä kai jotai kolme vuotta ikäeroo...en mee var-
maks sanoo...ku emmä enää muista muidenkaan sisarusten ikiä ku meit on
nii paljo ni o vaikee muistaa...ni mitä mä oo tyyliin huomannu just jos me-
nee  vaikk  papalle  ni  sekin  välillä  sekottaa  meidän  nimet...et  ihan  kiva  sit
äitikin sekottaa meidän nimet ja...et me sekotetaan kaikki jo toisten nimet
ihan sekasin et.

Lapsuuden perheen kielteiset kokemukset ja muistot nousivat vahvasti esiin haastatte-

luissa. Tyytymättömyys omaan äitisuhteeseen oli aiheuttanut turvattoman lapsuuden ja

sen, ettei omaan äitiin voi luottaa.

Jos pelataan lottoo nii mä veikkaan mun lapsuutta...mul on ollu aivan liian
esimerkki turvattomasta lapsuudesta...et ei mul niinku pentunakaan ol-
lut...tai siis niinku...lapsen äiti on se kaikkein luotettavin henkilö...joka ei
sit mulla ollu kovin luotettava.

No siis mun isä...se o vähä kaukana...et se ei oo niinku ikinä ollu kuvioissa
sillee kunnolla...ja itse asiassa kutosluokkaan asti mä en tienny kuka mun
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isä on...kunnes mä päätin sit ruveta salapoliisiks...äiti ei kyl suostunu ker-
too.

Haastateltavat kuvasivat itsenäistymisen ja yksin asumisen myötä voivansa itse säädellä

tapaamis- ja yhteydenpidon tiheyttä omiin vanhempiinsa. Yksi haastateltava tapasi äiti-

ään viikoittain, muut harvemmin ja satunnaisesti suhteen ollessa etäinen. Yksi haastatel-

tava tapasi puolestaan isäänsä useasti viikossa. Toisilla suhde vanhempiin oli etäinen tai

sitä ei ollut lainkaan. Sisaruksia tavattiin muutaman kerran kuukaudessa tai ei juurikaan

yhteydenpidon ollessa vähäistä tai olematonta.

No se vähä välil riippuu ett välil  mä saatan olla näkemättä sitä kaks kuu-
kautta ja välil mä saatan nähdä sitä viikossa vaik viis kertaa...et välil jos mä
tarviin jotain tosi paljon...et se on enemmänki sellane hyväkskäyttösuhde.

Muutto vieraalle paikkakunnalle, josta ei tunne ketään, kuvattiin tilanteena, jossa yksi-

näisyys koettiin erittäin voimakkaana. Myös koulupaikan pitkä odotusaika ja huono kou-

lumenestys erityistarpeisiin liittyvän tuen puutteen vuoksi aiheuttivat kavereiden puut-

teen ja yksinäisyyden.

Sillo ku me muutettiin Helsinkiin ni sillo mä kyl totesin itteni tosi yksi-
näiseksi et ei mul ollu niinku kavereita et mä tuntenu niinku Helsingistä
ketään...sä tuut niinku paikkaan josta sä et tunne ketään et se oli niinku kai-
kist pahin just sillo ku mä olin yksin.

Ni sillo ku me tänne muutettin ni just se ku yritettiin saada sitä opiskelu-
paikkaa ni sit se loppujen lopuksi löyty ihan tavallisesta koulusta...no...tie-
tenki sun on pakko opiskella ni et sä voi sille mitään et mut pistettiin sitte
sinne...isoon luokkaan...siellä oli kyllä erityisopettaja mut meillä ei ollu
omaa luokkaa siellä et kai se oli jotenki rahan takia siellä et ei ollu varaa...ni
mitä sit ku yrität tyyliin olla yli kahenkymmenen oppilaan luokassa ite eri-
tyisoppilaana  yks opettaja yks avustaja...ni miten sä siel pärjäät...et miten-
kään...arvosanat oli sit mitä oli...ei ne ollu mitää mahtavia...siihen mä oi-
keestaan on tosi pettyny...et sit ku sä loppujen lopuks sait ala-asteen päättö-
todistuksen käteen ni siel oli ihan surkeit numeroita just tyyliin nelosia ja
vitosia tällee et sä oot just ja just saanu kaikki läpi...ei se ollu todellakaan
hauskaa mut.

Voimakkaana negatiivisena kokemuksena olivat myös muistot koulukiusattuna olemi-

sesta ja kavereiden puutteesta. Haastatteluissa kerrottiin myös, ettei koulukavereiden

puute välttämättä liity kiusaamiseen.
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No ei se nyt mitään kivaa oo olla yksin...ku mä oon niinku...no joskus aika-
naan ala-asteella...kärsinyt siitä kun kiusattii ja...kukaan ei halunnu olla ka-
veri ja...kaikki pilkkas ja...no esim just mun nimestä mikä on siis tosi ärsyt-
tävää...no ei ollu todellakaan kivaa.

Ei oikeestaa...tai siis ku mä oon vaihtanu luokkaa kaks kertaa jo siel kou-
lulla ni...ja nyt mä vaihan taas luokkaa ni...ni mä en oo oikei ikinä hengannu
koulu...luokkakavereiden kaa kouluajan ulkopuolella...varmaa viimeks ala-
asteella...mä on aina ollu vähä...tai mä en mitenkään ikinä ollu se kiusattu
tai niinku ku mä ikinä oikein oo ollu mitenkään kaverillinen...mä oon ollu
aina yksinäine susi vähä...omasta tahdosta...ei oikein kiinnostanu...ne yli-
suuret luokkakaveruudet.

Haastateltavat nuoret kertoivat, että päihteiden käyttö liittyy tavalla tai toisella kavereihin.

Kokemuksia oli molemmin päin; tiettyjen kavereiden kanssa vietetään aikaa yhdessä

päihteitä käyttäen, mutta toisaalta jää sen ulkopuolelle, jos päihteitä ei käytä. Yksi haas-

tateltava kertoi, ettei hänellä ole kavereita, koska hän itse ei polta tupakkaa tai juo alko-

holia. Päihteidenkäyttöön liittyi myös traagisia tapahtumia: parhaan ystävän kuolema sai

tuntemaan yksinäisemmäksi kuin koskaan.

On mul siis paljo ryyppykavereit mut niit ei varmaa kauheest lasketa...ei mä
niit oikein laske ku emmä niit niinku näkis oikeestaa ellen mä ole juomas.
Joo...emmä oikeen niinku tiedä siitä...sillo mä olin vielä laitokses...et se oli
kyl...se oli romuttava kokemus mun elämäs...sillo mä olin yksinäisempi ku
koskaan varmaan...se oli pysäyttävää...se oli ihan kauheeta...tai no mä lope-
tin ite kamankäytön sen jälkeen et kai siin oli jotain hyvää...en lähteny pe-
räs...surullista siin oli se et se yritti lopettaa sillo.

No se varmaan johtuu siitä et mä en sillee polta tai juo mitä useimmat te-
keeki...ja sitte mul on sillee vaikee olla jos on paljo ihmisii...ympärillä...nii
siitä.

Kaikki haastateltavat olivat olleet huostaan otettuja ja sijoitettuna kodin ulkopuolelle si-

jaishuoltoyksiköihin. He näkivät huostaanoton ja sijaishuollon olevan yksinäisyyttä ai-

heuttavaa. Haastatteluissa nousi esiin myös sijaishuoltopaikkojen vaihdokset.

Ja muutenki mitä voi olettaa et niinku hirveen moni nuori niinku huostaan-
otettu nuori just kokee sitä yksinäisyyttä...koska niinku...ku ei oo perheessä
elämine onnistunu ni on joutunu lähtee syystä tai toisesta.

Olin sillee et ei hitsi mikä se oli se paikka minne sä voit mennä ihan niinku
tost noin vaan ei sun tartte kellekkään kertoo syytä miks sä tuut...ja sit mä
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lähin sinne...olin siellä jotain...mitä se nyt oli pari viikkoo ja sit mut siirret-
tiin sielt eteenpäin seuraavaan paikkaan ja sielt sitte seuraavaan paikkaan ja
seuraavaan paikkaan.

6.2 Yksinäisyys tunteena ja tilana

Haastateltavat kuvasivat yksinäisyyden olevan kavereiden, ystävien ja läheisten ihmisten

puutetta. Sitä kuvattiin tilanteena, jossa ei ole ketään, kenelle voisi kertoa omista asiois-

taan tai huolistaan. Yksinäisyyden tunne syntyy, kun ei voi keskustella kenenkään kanssa

tai ei ole ketään, jonka kanssa käydä esimerkiksi elokuvissa. Tunne tulee, kun näkee toisia

ihmisiä ystäviensä kanssa ja tajuaa että itseltä puuttuu jotain.

No just esim sitä ku ei oo kavereita ni...ei oo niisanotusti ketään jonka
kanssa jakaa elämää ja...siis onhan mulla niinku...kyl mun kihlattu (x.x.)
ni...on mul kyl niinku se mut se ei oo kuitenkaan sulle kaveri vaan se on
niinku sun...no emmä nyt sanos et mies mut niinku...seurustelukump-
pani...et ku ei mul niinku oo kavereita varsinaisesti ollenkaan niinkään...et
ku just o muuttanu elämänsä aikana tosi paljo ni kaikki o jääny sinne mistä
sä oot muuttanu.

No siis...ku eihän mul tai niiku kylhä mul on ihmisii mun  elämäs mul on
kavereit ainaki jonkin verran...mut ei siis oikein ketään semmost ett jos mul
on paska päivä ni mä en oikeestaa kerro siitä kellekkään...tai paska elämä
tai et miten mulla menee...mä en avaudu kellekkään...tai mul ei oo semmost.

Kaksi haastateltavaa kertoi olevansa seurustelusuhteessa, mutta kokevansa silti itsensä

yksinäiseksi. Seurustelukumppanille ei voi kertoa kaikkia asioitaan, vaikka hän kysyy,

mikä tuntuu molemmin puolin rasittavalta. Seurustelukumppani ei myöskään korvaa lä-

heisen ystävän kanssa käytävää keskustelua tai elokuvissa käyntiä. Seurustelukumppanin

kanssa ei voi jakaa samoja asioita kuin luotettavan ystävän kanssa.

On se vähä rasittavaa...kun on parisuhteessa...ni sit ku toine yrittää siin ky-
sellä ni mä oon sit ett emmä halua puhua asiasta...et sekin välillä sanonut
siitä niinku mun kuuluiski jakaa sille mun asioita mut mä oon sitte vaa hil-
jaa...et sit mä oon niinku itekseni mun ongelmien kera...mun poikaystävälle
on monest tullu semmone olo et mä niinku suljen se ulkopuolelle...mikä on
kyllä aika totta.

Siis voi jakaa mut just niinku tiettyjä asioita mitä just jaetaan esim kaverei-
den kanssa mitä nyt tyttökaverit aina juoruu sillee pojist kaikkee...no ethän
sä  nyt voi miehen kanssa tommosii juoruta...tai käydä kattomassa jotai
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nyyhkytinuuhkytileffaa...vai voit sä tosiaan sen miehen kanssa käydä no
et...sehä alkaa vaa valittaa et miks pitää tämmösii leffoi käydä kattomassa
näähä on iha tylsiä...ja sit sä mietit et sä maksoit turhaan kympin siitä.

Haastateltavat kuvasivat kokevansa yksinäisyyttä liittyen erilaisiin tilanteisiin tai ajan-

kohtiin. Arkena yksinäisyys tuntuu koulussa, kun näkee toisilla olevan ystäviä ja itsellä

ei ketään. Viikonloppuisin tunne tulee siitä, kun ajattelee muiden olevan ystäviensä seu-

rassa ja itse on omassa kodissaan yksin.

Ja just seki ku ei oo vapaa-ajalla niinku ihmistä ihmistä jonka kanssa käydä
just leffassa ja tällee ni.

Mä oon aika tottunu olemaan yksin oikeestaa...nii se on tavallaan ku ei ke-
tään kenenkä kanssa keskustella...se on  kyllä vähän...kyllä siihen oikees-
taan tottuu ihan nopeesti...lopulta...tai mä ainakin totuin.

Haastateltavat nuoret pohtivat myös omien sosiaalisten taitojen, henkilökohtaisten piir-

teiden ja ominaisuuksien vaikutuksia yksinäisyyteen. Yksi haastateltava kertoi, että oli

kuullut hänessä olevan jokin piirre, miksi häneen on vaikea tutustua, ja että hänellä on

päässä vikaa. Hän kuvasi myös, että hermostuu helposti ja että hänellä on koulussa vai-

keuksia keskittyä ja olla paikallaan. Haastatteluissa nousi esiin nousi myös vaikeus viih-

tyä isossa porukassa ja se, ettei osaa olla aktiivinen keskusteluiden aloittamisessa. Halu

ja tarve keskusteluun on, mutta siitä ei kerrota kenellekään.

No ei oikeestaan oo semmosta mutta...satunnaista juttelemista jos tulee
semmosta että keskustellaan tai sitte jos ei ni ei...se vaan riippuu tilan-
teesta...mä en tavallaa...tavallaa en vaan yleensä oo kovin kovin aloitteelli-
nen en ole.

Yksinäisyys kuvattiin tuntuvan surulliselta, häiritsevältä ja masentavalta. Se tuntuu sydä-

messä ja siitä on vaikea päästä eroon. Yksinäisyyden tunnetta koetaan, kun kukaan ei tule

kysymään, miten voi. Myös ajatus siitä, ettei ketään kiinnosta tai ettei tule huomatuksi,

aiheuttaa yksinäisyyden tunteen. Yksinäisyys tiedostetaan selvästi, kun on masentunut.

No jos mulle iskee järkyttävä masennuskausi...ni  siis...kukaan ei tuu kysyy
mikä mul on...mä voin makaa kuukauden sängyssä ilman et kukaan tulee
kysyy et kukaan huomaa sitä.
Sillon sä tiedostat paljo paremmin tai sit siin tulee semmone oikein melkein
häiritsevä  semmone...et  mä  voin  olla  siellä  rauhassa  ilman  että  ketään
niinku oikeestaa kiinnostaa pahemmin.
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Mä aloin välttelee hyvin paljo ulkon käymist ja...kaupaskaa mä en käyny ku
ei todellakaa ollu minkäänlaist ruuhkaa ja...tuli semmone pieni paniikki
kaikkialta.

Yksinäisyyden kuvattiin olevan myös itse rakentama häkki, jonka ulkopuolelle läheiset

jäävät luottamuspulan vuoksi; omista asioista ei voi puhua, koska ei ole ketään kehen

luottaa. Ympärillä oleville ihmisille ei kerrota, vaikka tulisi tarve ja halu keskustella.

Tai siis mul ei oo ketään kehe mä luottaisin...tai siis mul ei oo ketään kehen
mul ois semmone syvä luottamus.

Mul oli joskus henkilö kehen mä luotin...mut se henkilö ei enää elä.

Nii luottamus – luottamus – joo emmä tiiä mä en vaa oo ikinä oppinu sitä
lajia.

6.3 Yksinäisen nuoren kohtaaminen ja tukeminen

Haastateltavat kokivat yksinäisyyden tunteena tai tilana, josta yritetään päästä eroon. Yh-

tenä keinona kerrottiin olevan kävely luonnossa musiikkia kuunnellen ja arkiasioita miet-

tien, jolloin yksinäisyyden voi väliaikaisesti unohtaa. Haastateltavilla ei ollut varsinaisia

harrastuksia, syinä olivat kiinnostuksen puute tai ettei siihen ollut taloudellisesti varaa.

Yksi haastateltava kertoi toisinaan käyvänsä nuorisotoimen järjestämissä tietokonepeli-

illoissa, ja toinen silloin tällöin ongella. Muita vapaa-ajan viettotapoja olivat kävely, lu-

keminen, tietokoneella pelaaminen ja television katselu.

No ei siit oikeestaan pääse siit yksinäisyyden tunteesta niin helpolla eroon.

Siis oonhan mä aina halunnu harrastaa jotain mut siis sit ku aina se et ei oo
rahaa...nii ei oo varaa...ja emmä sit tiedä tieskö mutsi et se vois jostain saada
rahaa kustannuksiin...harrastuksiin...mut muutenkin mä olin sillee et ku ei
oikein mistään löytyny semmosta mikä ois kiinnostanu semmosta mieluista
harrastusta ni tietenki se lopahti ja jäi kokonaan.

Muutenki oli muutoksii tosi paljon ja ei ollu kavereita ja ei ollu mitään te-
kemistä ja...ei harrastuksia ja ei mitään niinku hauskaa.

Mut sit mä oon tehny koiran kaa semmosii metsälenkkejä pitkii käy jossai
rämpimässä...siit saa niinku liikuntaa jos sä kiipeet jonnekin kalliolle.
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No yleensä  se  on  sillee  et  mä teen  kävelylenkkejä  tai  sit  mä luen  kirjoja
kotona...et siinäpä se...et ei siellä kotona oo mitään tekemistä.

No sillo mä meen varmaan pidemmälle kävelylle...ku mä asun sellasella
metsäalueella...ni siellä on kiva kävellä aina pitkään pidempään... tai sitte
vaan kuuntelee musiikkia.

Yhden haastateltavan kohdalla lievitystä yksinäisyyteen tuo tavaroiden ostelu ja itsensä

hemmottelu, jolloin on mahdollista tuntea itsensä hetkellisesti onnelliseksi, kunnes tajuaa

sen olleen turhaa. Rahat on vaikea saada riittämään, mikä voi estää myös harrastuksen

hankkimista.

No sillo alko just se et mä aloin niinku just niinku pummimaan äitilt rahaa
sillee et anna rahaa...kyl sä tietenki  yrität niinku automaatisesti saada ra-
halla onnelliseks et sä käyt jotain ostamassa itelles...no tietenki olettaa et
tulee niinku  parempi mieli mut...ehkä hetkellisesti tulee parempi mieli et
sul on taas jotain uutta mut sit sä oot sen jälkeen et ei tää ois ees ollu pakol-
linen et.

Mä onnistun aina tuhlaamaan kaikki rahat tosi nopeesti koska just se ku sä
oot yksinään ni sähän väkisinkin oikeesti tuhlaat kaikki rahat johonkin tur-
huuksiin ku sä yrität saada ittes onnelliseks sillä...mikä siis on tosi turhaa.

Kaikilla haastateltavilla oli päiväohjelmana opiskelu. Yhden haastateltavan opiskelut oli-

vat loppusuoralla. Yksi oli aloittanut opinnot kaksi kuukautta sitten ja kahdella oli käyn-

nissä toinen lukuvuosi, mutta opintosuoritukset vastasivat ensimmäisen lukuvuoden mää-

riä. Molemmilla opintojen jatkaminen oli harkinnassa, toisella sairausloman ja toisella

motivaationpuutteen vuoksi.

Se on niinku toka vuos mut mä oon ykkösten joukossa...koska mä oon vä-
hän jälkeen jääny opinnoissa ni...mut jos mä tohon jään ni tarkoitus ois
päästä ennen joulua kakkosiin kakkosten luokkaan mihin mä siis kuulun
mut mä veikkaan et mä vaa suotta sanon...jätän koulun kesken ku...just sitä
ku mitä mä oon huomannu et joo okei kyl mä oon ihan hyvin tuolla pärjänny
ku eihän ne luokat oo mitään isoja...mut silti niinku toi normaalin koulun
opetus ni ei se silti niinku...vaan onnistu.

Mä tykkään just tosi paljon muodista ja käsitöistä ja kaikkee tällee ni...no
ois kiva päästä jollekki vaatealalle opiskelemaan no joo mä tiedän et niit on
esim vaatetusompelija mut mä en haluu sitä vaan mä haluun jonku työn
missä sä pääset oikeesti suunnittelemaan  tekemään kaiken alusta loppuun
saakka ite.
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Kolmella neljästä haastateltavasta oli aktiivinen hoitokontakti psykiatrian tai neuropsy-

kologian poliklinikalle. Yksi koki, että ammatti-ihmiselle on helpompi puhua kuin lähei-

sille, koska ammattilaiseen ei tarvitse luottaa. Toinen kertoi keskustelevansa paljon vii-

koittain hoitokontaktien kanssa, koska muita ihmisiä hänen ympärillään ei juurikaan ol-

lut. Kolmas puolestaan koki, että psykiatrian poliklinikalla ollaan hoitamassa psyykkistä

vointia - yksinäisyyttä siellä ei voida hoitaa, koska yksinäisyys tuntuu sydämessä.

No kyl mä käyn sinänsä noist mun menneisyyden asioista...juttelemassa ja
jossain...emmä muista taaskaan sen nimee..joku psykiatri systeemi.

Emmä kyl niillekkää iha kaikkee kykene sanoo et sit  siitä tulee vaa et mä
en saa sanaa ulos mun suusta...mut siis kyl mä varmaan vähä enemmän pu-
hun ammattihenkilöille...ei mun tarvii luottaa siihen se on vaa joku kallon-
kutistaja...kun se on kallonkutistaja ni se vaa on.

Ja siis kyllähä mulle äiti just yhessä vaiheessa just ku alko masentaa ku olin
tosi yksinäinen ni sano et joo nyt lähetään hakee sulle masennuslääkkeitä ni
mä sanoin saman tien et...mä en pillereitä  vetele...ni mä sanoin ihan...joo
siis ihan oikeesti...kyl mä joskus aikanaan tein koulullaki masennustestin
mulle todettiin lievä masennus ei mikään tosi paha et sä tarvitset oikeesti
lääkkeet... mut äiti oli sitä mieltä et oikeesti et toi alkaa jo olla lääkkeen
tarpeessa...ku äiti esim ite käyttää tai emmä tiiä on ainaki käyttäny masen-
nuslääkkeitä ja sit tää mun isoin isosisko on käyttäny lääkkeitä masennus-
lääkkeitä kai...toinenki sisko on käyttäny.

Mut mä oon ite loppujen lopuks todennu et on paljo parempi olla ilman
lääkkeitä niin kauan ku pystyy... kauheeta just et sä syöt jotain lääkkeitä ja
sit jos se joskus lopetetaan ni oikeesti sä et kestä sitä – sä et enää kestä sitä
todellisuutta  - et sinänä mä oon oikein tosi tyytyväinen et mä en ikinä ottanu
niitä lääkkeitä vaikka äiti ehdotti mulle et kannattaa ottaa masennuslääk-
keitä et ne helpottas sun elämää oikeesti tosi paljo mut – mä sanoin saman
tien et  mä en ota niitä et  mieluummin mä kärsin oikeesti  sen että mä oon
tullu tänne kärsimäänki niin sanotusti että elämässä myös kärsitään et ei
kaikki oo herkkua.

Haastateltavat olivat jälkihuollon tukiasuntojen asiakkaita, jonka vuoksi heillä jokaisella

oli oma tukiasuntojen sosiaaliohjaaja. Sosiaaliohjaajan kanssa kahdenkeskisiä tapaamisia

oli vaihdellen viikoittaisista noin kerran kuukaudessa toteutuvia. Tukiasuntojen sosiaa-

liohjaajat koettiin tarpeellisiksi, heidän kanssaan voi keskustella useista asioista. Sosiaa-

liohjaajat auttavat asioimisissa ja heidän kanssaan voi käydä esimerkiksi kahvilla. Yksi

haastateltava kertoi sovittujen säännöllisten tapaamisten estävän häntä jäämästä kotiin

yksin sängyn pohjalle.
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Ni mä en ihan voi jäädä sinne sängyn pohjalle aina välillä...et se tekee mulle
aika hyvää et mä nään sitä nii usein...ja mä joudun nousee välillä.

Yhdellä haastateltavalla oli tukihenkilö. Hän kertoi itse halunneensa sellaisen, koska hä-

nellä ei ollut kavereita ja tunsi itsensä yksinäiseksi. Tukihenkilö oli hankittu jälkihuollon

sosiaalityön kautta. Haastateltava uskoi tukihenkilön auttavan yksinäisyyteen ja toivoo,

että voisi pitää tukihenkilöä luotettavana kaverina, jonka kanssa voi keskustella luotta-

muksellisesti ja käydä esimerkiksi elokuvissa.

No ei oo kavereita ja yksinäinen ja...sillee et haluu jonku kuitenki semmo-
sen suht koht nuoren ja kuitenki aikuisen ihmisen jonka kanssa sä voit
niinku käydä niinku kaikkialla...ja sit seki ku haluu kuitenki niinku luotet-
tavan ihmisen niinku ympärilleen no...esim mitä on tullu huomattuu kave-
ripiireissä ni me aina juorutaan kaikki asiat aina samantien eteenpäin...et
odota se kaks päivää ni koko koulu tietää jo kaiken.

Joo ja jakaa just tommosii tiettyjä asioita...senkin takia mä oon tosi tyyty-
väinen siitä et mä sain sen tukihenkilön koska eihän mulla niinkään oo ka-
vereita jonka kaa just tommosii  jakaa niinku mitä mä itekin just sanoin sillo
ku mult kysyttiin toivomuksia et haluunko miehen vai naisen minkä ikäsen
suurinpiirtein ni mä oli sillee et no kuhan ois niinku mahollisimman nuori
ni ois iha kiva et niinku vois pitää sitä niinku tyyliin kaverina vaikkei se
sulle varsinaisesti kaveri kaveri oo mut just semmosest niinku melkein
niinku ittes ikäluokasta.

Tukihenkilöstä oli myös toisenlaisia kokemuksia suhteessa yksinäisyyteen ja sen lievit-

tämiseen. Tukihenkilötoimintaa oli kokeiltu, mutta siitä ei ollut toivottavaa hyötyä.

Kyllä se on sillee ihan kivaa mut...ei sitä sillee kaveriks voi sanoo sitä tuki-
henkilöö...no emmä tiiä...se tuntuu vähä sillee pakotetulta.

Haastateltavilla oli toiveita yksinäisyyteensä ja sen vähenemiseen liittyen. Toiveet liittyi-

vät vuorovaikutussuhteiden lisääntymiseen. Yksi toivoo, että saisi pari läheistä kaveria,

joiden kanssa voisi vaihtaa kuulumisia ja pitää toisistaan huolta. Yksi toivoo voivansa

puhua läheisille ihmisille. Tai että olisi joku, jolle voisi kertoa asioistaan. Vaikka toisi-

naan haluaakin olla yksin kotona peiton alla, toivoo että joku tulisi välillä käymään ja

kysymään, miten voi.

Itseasiassa se ois ihan kiva jos joku tulis ja  repis ylös...sitä pienellä tavalla
toivoo mut sit taas toisaalta ei ku sitä haluu vaan olla siellä peiton alla...et
se on vähä semmone kakspiippune asia...et mul ei ketään joka noukkis mut
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sieltä pohjalta...et jos mä meen pohjalle ni mä saan käydä siellä ihan rau-
hassa.

Se olis varmaan et voi vaihtaa kuulumisia ja pitää toisistaan huolta...et sillee
vähä niinku läheisempiä kavereita.

No mitä sä olettaisit jos sä poissuljet kaikki sun läheiset ihmiset sun ongel-
mista ni eipä ne nyt kauheesti sit tuu sitte ku on niitä ongelmii vielä enem-
män.
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7 JOHTOPÄÄTÖKSET

Tämän opinnäytetyön tavoitteena oli lisätä tietoa ja ymmärrystä yksinäisyyden kokemi-

sesta lastensuojelun ja jälkihuollon työntekijöiden käyttöön, minkä avulla voidaan kehit-

tää keinoja yksinäisen nuoren tukemiseen. Tarkoituksena oli selvittää jälkihuoltonuorten

kokemuksia yksinäisyydestä ja saada vastaukset tutkimuskysymyksiin, mitä yksinäisyys

on ja miten yksinäistä nuorta voidaan tukea.

Haastattelujen perusteella jälkihuoltonuorten kokema yksinäisyys ei suoranaisesti ole

seurausta itsenäistymisprosessista tai ilmene ainoastaan itsenäistymisprosessin yhtey-

dessä, vaan on seurausta oman elämän kulusta, tapahtumista ja kokemuksista. Tässä opin-

näytetyössä nousi esiin, että turvaton lapsuus ja nuoruus aiheuttavat yksinäisyyttä. Haas-

tatteluissa tuli esille, kuinka lapsuuden ja nuoruuden kielteiset kokemukset, turvattomuu-

den tunteet ja erilaiset elämänkriisit, kuten luottamuksen puute omaan äitiin, muutto vie-

raalle paikkakunnalle, huostaanotto tai läheisen ihmisen kuolema on koettu nuoruudessa

merkityksellisiksi tapahtumisiksi ja yksinäisyyden tunteen aiheuttajiksi. Myös traumaat-

tiset kokemukset, kuten koulukiusaaminen ja omien vanhempien mielenterveys- ja päih-

deongelmat sekä kasvatuskyvyttömyys ovat yksinäisyyden syitä. Lisäksi oma sairastumi-

nen masennukseen koettiin yksittäisenä syynä, samoin kuin harrastusten puute ja päih-

teettömyys, jonka vuoksi jää kaveriporukan ulkopuolelle.

Tiilikainen (2016, 129–141) nostaa esiin Kirkkopalvelujen vuonna 2011 organisoiman

Yhteisvastuukeräyksen kyselyaineistosta yksinäisyyden aiheuttajiksi hyvin samankaltai-

sia syitä: omien vanhempien päihteidenkäyttö, mielenterveysongelmat ja epäsosiaalisuus,

koulukiusaaminen sekä muutto paikkakunnalta toiselle ja sen myötä ystävyyssuhteiden

katkeaminen. Myös harrastamattomuus tai se, ettei itse käytä alkoholia ja siksi kaveripo-

rukan ulkopuolelle jääminen, nousivat aineistosta esille, samoin kuin oma vakava sairas-

tuminen esimerkiksi masennukseen. Myös Heiskanen (2011, 82–84) on nostanut esiin

Mielenterveysseuran vuonna 2007 tekemän kyselyn tuloksista samankaltaisia yksinäisyy-

teen johtavia syitä. Esimerkiksi heikot sosiaaliset taidot, oma persoona, arkuus, itsensä

kokeminen erilaiseksi, lapsuuden traumaattiset kokemukset, etäiset suhteet perheenjäse-

niin ja kiusaaminen. Samassa kyselyssä yksinäisyyttä olivat aiheuttaneet elämäntilanteen

muutokset kuten muutto omaan kotiin tai psyykkinen sairastuminen.



49

Erilaiset elämän muutosvaiheet ja traumat, kuten itsenäistyminen tai läheisen kuolema

saattavat aiheuttaa eksistentiaalista yksinäisyyttä eli olemassaolon uhkaa. Teorian mu-

kaan yksinäisyyden pelko on negatiivinen ja se pakottaa ihmisen hakeutumaan jatkuvasti

toisten ihmisten seuraan. Taustalla oleva kyvyttömyys olla yksin voi myös pahentaa yk-

sinäisyyttä. (Tiikkainen 2011, 62–65.)

Tämän opinnäytetyön aineiston perusteella voidaan todeta, että jälkihuoltonuorten ko-

kema yksinäisyys on vahvasti emotionaalinen ja negatiivinen psyykkinen tunne ja tila,

joka koetaan häiritsevänä, surullisena ja masentavana. Se syntyy, kun ei ole läheistä ja

luotettavaa ystävää, jolle voisi kertoa omista asioistaan ja huolistaan. Yksinäisyyden

tunne tulee, kun vertaa toisten ystävyyssuhteita omiinsa ja huomaa, että itseltä puuttuu

jotain. Samaan tulokseen päätyi Kotilainen (2015) tutkiessaan 21–34-vuotiaiden yli-

opisto-opiskelijoiden kokemaa yksinäisyyttä. Myös kognitiivisen teorian mukaan yksi-

näisyys on negatiivinen psyykkinen olotila, jossa koetaan ahdistusta, kun ihmissuhteet

ovat laadullisesti tai määrällisesti puutteellisia; kyse on ristiriidasta, joka syntyy ihmisen

toivomien ja todellisten sosiaalisten suhteiden välille (Junttila 2015, 13–14; Tiikkainen

2011, 65–66).

Kuten myös Reinikaisen (2009) tutkimus osoitti, yksinäisyys voidaan karkeasti jakaa so-

siaaliseen ja emotionaaliseen yksinäisyyteen. Sosiaalisesti yksinäisellä ihmisellä ei ole

toimivia ja hänen sosiaalisia tarpeitaan tyydyttäviä verkostoja (kuten koulu- tai työkave-

rit, harrastusporukka) ja tämän vuoksi hän kokee itsensä ulkopuoliseksi ja poissuljetuksi.

Emotionaalisesti yksinäiseltä ihmiseltä puolestaan puuttuvat läheiset, merkitykselliset ja

luottamukselliset ihmissuhteet. (Junttila 2016a, 56; Tiikkainen 2011, 67–71.) Vaikka tä-

män opinnäytetyön aineistosta nousi esiin kumpaakin yksinäisyyden muotoa, oli emotio-

naalinen yksinäisyys kuitenkin merkittävämpää. Sosiaalisen yksinäisyyden muotoja, ku-

ten ulkopuolisuuden tunteminen luokkakavereiden keskuudessa, pidettiin enemmän tois-

sijaisena. Emotionaalinen yksinäisyys oli vallitseva ja psyykkisesti raskas ja jatkuva

tunne, koska ei ollut ketään, kenen kanssa voisi keskustella syvällisesti ja henkilökohtai-

sista tärkeistä asioista. Myös Kotilaisen (2015) ja Ikosen (2013) tutkimuksissa yksinäi-

syys oli jakautunut sosiaaliseen ja emotionaaliseen yksinäisyyteen. Tosin Ikosen tutki-

muksessa, joka käsitteli lasten ja nuorten yksinäisyyden kokemuksia, korostui puolestaan

sosiaalinen yksinäisyys, joka syntyi vertaisryhmän ulkopuolelle jäämisestä. Oikarinen
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(2011) päätyi tutkimuksessaan lukiolaisten yksinäisyydestä myös siihen, että vertaisryh-

mään kuulumattomuus oli suurin yksinäisyyden aiheuttaja.

Emotionaalinen yksinäisyys kuvattiin seuraukseksi luottamuksen puutteesta, joka johtui

turvattomasta lapsuudesta ja etäisestä suhteesta äitiin. Myös jatkuvasti ympärillä olevien

ihmisten, niin lasten kuin aikuistenkin, vaihtuminen  on estänyt kiinnittymisen ja läheis-

ten ihmissuhteiden muodostamisen. Myös hylätyksi tulemisen tunne vanhempien eron,

huostaanoton ja sijoituksen myötä oli tähän vaikuttanut. Tämä psykodynaaminen teoria

yksinäisyydestä pohjautuu Sigmund Freudin psykoterapeuttiseen lähestymistapaan,

jonka mukaan varhaislapsuuden kokemukset kulkevat mukana koko elämän. Suhde tur-

vaa ja läheisyyttä antavaan vanhempaan, yleensä äitiin, on merkityksellinen. Mikäli tämä

suhde katkeaa tai sitä ei ole, se aiheuttaa hätää, ahdistusta ja pelkoa. Tämänkaltaiset on-

gelmalliset vuorovaikutussuhteet ja puutteelliset vuorovaikutustaidot ilmenevät myö-

hemmin nuoruudessa vaikeutena solmia ja ylläpitää kaverisuhteita. Psykodynaamisen yk-

sinäisyysteorian mukaan juuri varhaisen vuorovaikutuksen ja tunnesiteiden muodostami-

sen ongelmat, turvattomuuden tunne ja lapsuuden kielteiset kokemukset johtavat syvään

yksinäisyyteen ja äärimmillään psyykkisiin sairauksiin. Lapsuuden hylkäämiskokemuk-

set saattavat johtaa myös päihteidenkäyttöön ja itsetuhoiseen käyttäytymiseen, joita käy-

tetään usein yksinäisyyden tunteen lievittämiseksi. (Tiikkainen 2011, 60–62.)

Koulukiusaaminen nousi aineistosta selkeäksi yksittäiseksi yksinäisyyden aiheuttajaksi.

Kiusaaminen nähtiin johtuvan opiskeluun liittyvistä erityistarpeista tai siitä, ettei tarvit-

tuja tukitoimia oltu saatu. Seurauksena näistä aiheutui hyljeksintää ja sen myötä yksinäi-

syyden tunteita sekä masennusta. Poikkeus (2006, 123–137) on tuonut esiin, että oppi-

misvaikeudet tai sosiaalisten taitojen puute vaikeuttavat koulussa ystävyyssuhteiden

muodostamiseen. Opiskelun alkuvaiheessa solmitut ystävyyssuhteet tuottavat nuorelle

yhteenkuuluvuuden tunteen, mikä on nähty vaikuttavan merkittävästi myös opiskelumo-

tivaatioon. Poikkeuksen (2006, 130–132) ja Ruoppilan (2006, 164) mukaan edellä kuva-

tut epäonnistumiset koulussa ja sosiaalisissa suhteissa heikentävät itseluottamusta ja

minä-kuvaa, jotka puolestaan vaikeuttavat vuorovaikutusta ja sosiaalisten suhteiden luo-

mista. Näin noidankehä on valmis. Seurauksena oleva hyljeksintä aiheuttaa yksinäisyyttä

ja tyytymättömyyttä sosiaalisiin suhteisiin ja sillä voi olla pitkäkestoisia vaikutuksia nuo-

ruus- ja aikuisiän hyvinvointiin. Myös Kotilainen (2015) oli omassa tutkimuksessaan pää-
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tynyt samankaltaiseen päätelmään noidankehästä, jossa yksinäisen ihmisen oma sosiaali-

nen käyttäytyminen tai sosiaaliset taidot voivat vaikeuttaa yksinäisyydestä eroon pääse-

mistä. Nurmen (2006, 269–270) mukaan sekä hyljeksintä että yksinäisyys nähdään ole-

van yhteydessä masennukseen.

Tämän opinnäytetyön aineistossa jälkihuoltonuoret toivat esille, ettei heillä juurikaan ole

koulu- tai luokkakavereita. Syiksi nähtiin omat erityistarpeet tai vaikeudet normaaliin

opiskeluun, sosiaalisten taitojen heikkous tai se, että opiskelut ovat jääneet jälkeen ver-

rattuna muihin. Aineistosta tuli myös esiin, että esimerkiksi koulussa oleva kaveri ei tar-

koita välttämättä ystävää, jonka kanssa voi viettää vapaa-aikaa tai jolle voi kertoa luotta-

muksellisia asioita. Poikkeuksen (2006, 123) mukaan ystävyys on intensiivistä ja kahden-

keskeistä vuorovaikutusta, johon kuuluvat molemminpuolinen sitoutuminen ja kiinty-

mys. Oikarinen (2011) on lukiolaisten yksinäisyyttä tutkiessaan nostanut esiin, että yksi-

näisyys oli tyydyttävien ihmissuhteiden ja kaverien puutetta, joka nähtiin johtuvan per-

soonaan liittyvistä tekijöistä tai esimerkiksi sosiaalisten taitojen heikkoudesta ja vertais-

ryhmään kuulumattomuuden tunteesta. Vertaisryhmään kuulumattomuuden tunne koros-

tui myös Ikosen (2013) tutkimustuloksissa.

Haastattelujen perusteella yksinäisyyttä voidaan kokea myös, vaikka ympärillä olisi ih-

misiä tai olisi seurustelusuhteessa. Omista asioistaan ja huolistaan ei kuitenkaan voi tai

kykene kertomaan kenellekään. Tämän taustalla on yksinäisyyden eksistentiaalinen teo-

ria, jonka mukaan kukaan toinen ei voi kokea ja tuntea toisen ihmisen ajatuksia ja tunteita.

Tämän vuoksi vuorovaikutussuhteilla ei ole merkitystä yksinäisyyden kokemiseen: yksi-

näisyys on sisäinen tunne ja sitä voidaan kokea myös tyydyttävissä ihmissuhteissa. (Tiik-

kainen 2011, 62–65.)

Haastattelujen perusteella jälkihuoltonuorten yksinäisyys ei siis suoranaisesti johtunut it-

senäistymisprosessista ja yksinasumisesta. Muutto omaan kotiin koettiin kyllä suureksi

muutokseksi, mutta sen nähtiin kuitenkin olevan pääsääntöisesti positiivinen tilanne,

jossa voi itse määritellä ketä kutsuu kylään ja päättää, milloin haluaa olla täysin yksin,

esimerkiksi erossa seurustelukumppanista. Muutto lastensuojelulaitoksesta suoraan

omaan kotiin vähensi merkittävästi ympärillä olevien ihmisten ja vuorovaikutuksen mah-

dollisuuksien määrää, mutta yksinäisyyden kokemisen kannalta merkityksellisemmäksi

nousi vuorovaikutuksen laatu. Yksinasuminen ja yksinäisyys eivät siis tarkoita samaa.
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Samaan päätyi Oikarinen (2011) omassa tutkimuksessaan, jonka mukaan 80 % yksin-

asuvista lukiolaisista koki olevansa ajoittain yksinäinen, mutta se johtui enemmänkin ti-

lapäisestä tekemisen tai seuran puutteesta. Reinikainen (2009) puolestaan esitti omassa

väitöskirjassaan, kuinka nuorisokodista poismuuttaneet tytöt olivat kokeneet itsenäisty-

misen yleisesti vaikeaksi ajaksi, koska sitä olivat varjostaneet yksinäisyyden, epävarmuu-

den ja levottomuuden tunteet. Haastateltavat olivat kokeneet sosiaalista yksinäisyyttä,

koska heillä ei ollut yhtään ystävää, sosiaalisten kontaktien määrä tai yhteys omiin van-

hempiin oli vähäistä. Emotionaalisesta yksinäisyydestä olivat kertoneet ne, joilta puuttui

kokemus olla tunnetasolla tärkeä jollekin toiselle ihmiselle. Kaikkinensa moni haastatel-

tava kertoi, ettei heillä ollut yhtään läheistä aikuista, jonka puoleen olisi voinut kääntyä

tuen saamiseksi.

Haastateltavat kokivat yksinäisyyden tunteena, josta halutaan päästä eroon. Pitkät käve-

lylenkit ja ulkoilu koettiin keinoiksi, joilla pääsee ainakin hetkellisesti eroon yksinäisyy-

den tunteesta. Liikunta on myös Müllerin ja Lehtosen (2016, 93) mukaan yleisesti ottaen

hyvä keino lievittää psyykkisiä oireita, myös yksinäisyyttä. Yksinäinen ihminen tulisi

kuitenkin ohjata liikuntaharrastuksen pariin, ja vielä mieluummin ryhmässä liikkumiseen

itsenäisen liikunnan harrastamisen sijaan. (Müller & Lehtonen.)

Yksinäisyys oli haastateltaville vaikea aihe ja siitä oli vaikea puhua. Kuitenkin he kertoi-

vat puhuneensa kokemastaan yksinäisyydestä jollekin ammattilaiselle, kuten jälkihuollon

tukiasuntojen sosiaaliohjaajille. Kertomalla yksinäisyydestään sosiaali- tai terveysalan

ammattilaiselle, he voivat saada apua yksinäisyyden sisältöön, merkitykseen ja kokemuk-

seen; yksinäisyyden lievittämisessä ja yksinäisen ihmisen auttamisessa oleellista onkin

juuri se, miten ammattilainen näkee yksinäisyyden ja siihen johtavat syyt. (Heiskanen &

Saaristo 2011a, 9; Tiikkainen 2011, 59.) Jälkihuollon työntekijöillä voi siis olla suurikin

rooli yksinäisen jälkihuoltonuoren elämässä.

Yksinäisen nuoren kohtaaminen ja tukeminen on erityisen tärkeää. Tämän tutkimuksen

jälkihuoltonuorilla oli ulkopuolista apua yksinäisyyden lievittämiseksi. Heillä oli psyki-

atrian- tai neuropsykiatrian hoitokontakteja, jälkihuollon sosiaaliohjausta ja tukihenkilö-

toimintaa. Nämä tukimuodot olivat heille vapaaehtoisia ja heidän itsensä toivomia. Kukin

oli ilmaissut olevansa yksinäinen ja näin ollen valmis ottamaan apua ja tukea vastaan.
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Myös Reinikaisen (2009) väitöskirjaansa varten haastatellut jälkihuoltonuoret olivat il-

maisseet tarvitsevansa tukea itsenäistymisprosessin lisäksi yksinäisyyden lievittämiseksi

ja että asumiseen ja taloudellisiin asioihin tarjottava tuki ei ollut riittävää; syynä oli, ettei

heillä ollut yhtään läheistä aikuista jonka puoleen olisi voinut kääntyä. Yksinäisyyden

tarkastelussa keskeistä onkin, millaisena yksinäisyys näyttäytyy tai ilmenee juuri hänen

kohdallaan. Miettimällä yksinäisyydestä nousevia tunteita voidaan löytää sopivia autta-

miskeinoja. (Tiikkainen 2011, 71–73.) Müller ja Lehtonen (2016, 92) toteavat, että yksi-

näisyyden hoito on käytännössä masennuksen hoitoa, jolloin yhtenä käytettynä hoitomuo-

tona on interpersoonallinen psykoterapia. Terapian tarkoituksena on tarjota käytännön

keinoja, joiden avulla ihminen voisi saavuttaa uusia merkityksellisiä ihmissuhteita. Mer-

kityksellisintä niin masentuneen kuin yksinäisenkin ihmisen hoidossa ovat todelliset vuo-

rovaikutustilanteet.
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8 TUTKIMUKSEN LUOTETTAVUUS JA EETTISYYS

Teemahaastattelu on aina hyvin henkilökohtainen ja vaativa tilanne sekä haastateltavalle

että haastattelijalle. Lisäksi yksinäisyys käsitteenä on haastava, koska se on aina subjek-

tiivinen kokemus ja käsitteenä abstrakti. Myös yksinäisyyden tunteen kertominen tai

myöntäminen voi olla vaikeaa, erityisesti tuntemattomalle haastattelijalle. Tämän vuoksi

tapasin haastateltavat ensimmäisen kerran heidän omien työntekijöiden kanssa, jolloin oli

vielä mahdollisuus tarkistaa, että haastateltavat ovat tietoisia tutkimuksen aiheesta ja to-

teutuksesta. Toisena tärkeänä tarkoituksena oli, että näin oli mahdollista luoda ensikon-

takti, mikä voisi helpottaa haastateltavien varsinaiseen haastattelutilanteeseen saapu-

mista. Eettisyyden näkökulmasta kiinnitin myös erityistä huomiota haastattelutilanteiden

lopetukseen. Varsinaisten haastattelujen jälkeen keskustelimme vielä haastateltavan arki-

päiväisistä asioista siirtäen päällimmäiset ajatukset pois mahdollisista negatiivisista tun-

teista ja muistoista. Pidin tärkeänä myös tarjota heille mahdollisuutta tavata myöhemmin

haastatteluun liittyvien asioiden tiimoilta.

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidaan reliaabeliuuden ja validiuuden näkökulmista. Re-

liaabeliuus tarkoittaa mittaustulosten toistettavuutta tai tutkimuksen mahdollisuutta olla

antamatta sattumanvaraisia tuloksia. Käytännössä tämä voi esimerkiksi tarkoittaa sitä,

että kaksi tutkijaa saa samalta tutkittavalta saman vastauksen eri tutkimuskerroilla. Vali-

dius eli pätevyys puolestaan tarkoittaa tutkimusmenetelmän kykyä mitata sitä mitä piti-

kin. Tutkimusta voidaan pitää validina, jos esimerkiksi tutkijan laatimat kysymykset ovat

vastaajalle yksiselitteisiä ja mahdollista tulkita vain yhdellä tavalla. Edellä kerrottu so-

veltuu täydellisesti kvantitatiivisen tutkimuksen luotettavuuden arviointiin, mutta kvali-

tatiivisessa, esimerkiksi haastattelututkimuksessa, tulokset ovat aina ainutlaatuisia ja sub-

jektiivisia eivätkä näin ollen toistettavissa. Tämän vuoksi kvalitatiivisen tutkimuksen luo-

tettavuutta ja pätevyyttä arvioidessa tutkijan tulisikin kiinnittää huomiota muun muassa

henkilöiden, paikkojen ja tapahtumien kuvauksiin sekä mahdollisimman tarkkoihin ku-

vauksiin tutkimuksen toteuttamisesta. (Hirsjärvi & Hurme 2000, 186–187; Hirsjärvi, Re-

mes & Sajavaara 2013, 231–232; Tuomi & Sarajärvi 2009, 136–137.)
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Reliaabeliuuden näkökulmasta tämän opinnäytetyön luotettavuuden arviointi on hieman

kaksijakoinen. Yhtäältä hyvin laadittu teemahaastattelurunko ohjasi haastattelijaa huomi-

oimaan samat asiat kussakin haastattelussa. Toisaalta haastattelut olivat ainutlaatuisia

vuorovaikutustilanteita, ja sen myötä hyvin toisistaan poikkeavia. Suuria eroja oli haas-

tattelujen teemojen ja niitä tarkentavien aiheiden järjestyksessä: keskustelu eteni haasta-

teltavien ehdoilla ja saattoi sen myötä rönsyillä kovastikin etukäteen loogiseksi suunni-

tellusta järjestyksestä. Tämä puolestaan aiheutti haastattelijalle haasteita ja vaati tark-

kuutta kunkin teemahaastatteluaiheen huomioimisessa. Ilman hyvin laadittua teemahaas-

tattelurunkoa ei kaksi eri haastattelijaa voisi välttämättä saada samoja tuloksia. Minulle

jäi tunne, että onnistuin hyvin luomaan haastatteluun ilmapiirin, jossa haastateltavan oli

mahdollista kertoa myös arkaluontoisista ja ikävistä asioista.

Validiuden kannalta opinnäytetyöni on yksiselitteisesti luotettava. Teemahaastattelu

mahdollistaa täydellisesti sen, että haastateltava ymmärtää kysymykset tai tarkoitetut

asiat oikein ja siten, kun haastattelija on kysymyksen tarkoittanut. Teemahaastattelu kva-

litatiivisen tutkimuksen aineistonkeruumenetelmänä mahdollistaa molemminpuoliset tar-

kentavat kysymykset ja kommentoinnit.

Tutkimuksen luotettavuutta voidaan arvioida myös sen perusteella, miten tutkija on ku-

vannut tutkimusprosessin kokonaisuutta. Siitä tulee ilmetä aineistonkeruuseen liittyvät

asioita, kuten millä menetelmällä aineisto on kerätty ja liittyikö siihen jotain erityispiir-

teitä, ongelmia tai muita merkityksellisiä asioita. Tutkimuksen kohderyhmä tulee kuvata,

säilyttäen anonymiteetti, ja valinta täytyy perustella. Myös kuvaus siitä, lukivatko tutkit-

tavat tuloksia ennen julkaisua ja vaikuttivatko mahdolliset kommentit lopulliseen raport-

tiin, tulee ilmaista. Tutkimukseen käytetty aikataulu ja sen vaikutus tuloksiin tulee kir-

joittaa auki samoin kuin aineiston analysointi sekä tuloksiin ja johtopäätöksiin päätymi-

nen. Kaiken kaikkiaan tutkimuksen eettisyys ja luotettavuus arvioidaan sen perusteella,

kuinka lukija saa riittävän tiedon tutkimuksen kulusta. (Tuomi 2007, 151–152; Tuomi &

Sarajärvi 2009, 140–141.)

Olen pyrkinyt kuvaamaan opinnäytetyössä käyttämäni metodologian ja prosessin ku-

vauksen mahdollisimman tarkasti ja yksityiskohtaisesti. Empiirisessä tutkimuksen ana-

lyysissä tulee aina kuvata mahdollisimman tarkasti aineiston keräämis- ja analyysimeto-

dit, joiden perusteella lukija voi arvioida tutkimuksen ja erityisesti tulosten uskottavuutta
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ja luotettavuutta (Tuomi & Sarajärvi 2009, 18–19). Lukija ymmärtää opinnäytetyön koh-

deryhmän eikä hänen ole mahdollista tunnistaa haastateltavia. Opinnäytetyön aikataulul-

lisista syistä haastateltavat eivät ole lukeneet keskeneräistä työtä enkä tästä johtuen huo-

mioi lopullisessakaan työssä heidän mahdollisia mielipiteitään. Pidän tätä kuitenkin eet-

tisesti hyväksyttävänä, koska olen haastattelujen päätyttyä kertonut heille yksityiskohtai-

sesti, kuinka mahdollisesti tulen käyttämään aineistoa painottaen anonymiteettiä. Yhteen-

vetona ajattelen, että tämä opinnäytetyö on luotettava ja eettisesti toteutettu.
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9 POHDINTA

Opinnäytetyöprosessini käynnistyi syksyllä 2015 aiheen valinnalla, johon vaikutti suu-

resti silloisen RAY: n teettämän yksinäisyystutkimuksen tulos. Vuotta myöhemmin, syk-

syllä 2016 julkaistiin Juho Saaren toimittama Yksinäisten Suomi, joka nosti yksinäisyy-

den jälleen julkiseen keskusteluun ja sosiaaliseen mediaan. Se vahvisti luottamustani

siitä, että olen opinnäytetyölläni tärkeän ja merkittävän asian äärellä.

Aloittaessani tätä opinnäytetyöprosessia ajattelin ja myös oletin, että jälkihuollon tuki-

asunnoissa asuvat jälkihuoltonuoret kokevat luonnollisesti yksinäisyyttä tilanteessa, jossa

he muuttavat itsenäiseen asumiseen. Olin ainakin osittain väärässä. Jälkihuoltonuorten

kokema yksinäisyys ei suoranaisesti ole seurausta itsenäistymisprosessista ja omaan ko-

tiin muuttamisesta. Toki ympärillä olevien ihmisten määrä muuttuu oleellisesti muutetta-

essa esimerkiksi suoraan lastensuojelulaitoksesta itsenäiseen asumiseen, kuten jälkihuol-

lon tukiasuntoon, mutta yksinäisyydessä ei kuitenkaan ole kyse ympärillä olevien ihmis-

ten määrästä vaan laadusta - tai toisin sanoen siitä, miten ihmissuhteiden laatu ja omat

toiveet kohtaavat. Tätä opinnäytetyötä varten haastattelemieni nuorten yksinäisyyskoke-

mukset ovat olleet mukana heidän elämässään jo pidempään.

Jälkihuoltonuorten yksinäisyys voi siis olla seurausta turvattomasta lapsuudesta ja nuo-

ruudesta, perhesuhteiden muutoksista, etäisistä suhteista omiin vanhempiin ja sisaruksiin,

koulun ja asuinpaikan vaihdoksista, koulukiusaamisesta, heikosta koulumenestyksestä

sekä niistä seuranneesta huostaanotosta ja sijoituksesta. Yleisesti ottaen samat tekijät vai-

kuttavat siihen, millaiseksi aikuiseksi ihminen kasvaa. Voiko sitten käänteisesti ajatella,

että vakiintuneen ja turvallisen kotitilanteen, koulunkäynnin sujumisen sekä  ystävien,

kavereiden ja harrastusten avulla kasvaa ihmiseksi, joka ei ole yksinäinen? Näin yksiselit-

teistä se ei varmaan ole, mutta riskitekijöitä lienee vähemmän.

Tärkeintä kuitenkin on, että yksinäisyyteen kiinnitetään riittävästi huomiota.  Kavereiden

ja ystävien puute lienee usein aika selvä indikaattori yksinäisyydestä. Koulussa tällaisen

huomaaminen ja huomioiminen on mahdollista, koska käänteisesti juurikaan muut kodin

ulkopuoliset instanssit eivät tavoita kaikkia lapsia ja nuoria. Koulukiusaaminen on viime
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vuosina ollut paljon esillä ja keskusteluissa: toivottavasti tulevaisuudessa tämän vakavan

asian rinnalle otetaan yksinäisyys.

Entä miten yksinäisyys huomioidaan lastensuojelun sijaishuollon prosesseissa? Tai mie-

titäänkö prosessissa sitä, miten yksinäisyyttä voitaisiin ehkäistä? Sekä sosiaalihuoltolain

43§ että lastensuojelulain 30§, 32§, 50§ ja 54§ velvoittavat viranomaisia läpi koko las-

tensuojeluprosessin kartoittamaan lähiverkoston ja huomioimaan sen asiakassuunnitel-

missa. Käytännössä näin varmaan tehdään, mutta mikä on sen merkitys lapsen yksinäi-

syyden kokemuksiin, etenkin sijaishuollossa? Tässä olisi yksi erittäin kiinnostava ja tär-

keä jatkotutkimusaihe. Kuten yksi haastateltava ajatteli, jokainen huostaan otettu nuori

kokee yksinäisyyttä, kun joutuu eroon biologisesta perheestään.

Tämä opinnäytetyöprosessi on luonnollisesti lisännyt henkilökohtaista tietouttani yksi-

näisyydestä, mutta myös vaikuttanut työskentelytapoihini jälkihuollon tukiasunnoilla.

Minulla on ollut tapana ajatella, että jälkihuollon ja jälkihuollon tukiasuntojen sosiaalioh-

jauksen  tavoitteena  on,  että  jälkihuoltonuori  pärjää  itsenäisesti  eikä  enää  tarvitse  jälki-

huollon työntekijöiden apua, neuvoja ja ohjeita. Jälkihuolto on yleensä enintään kolmen

vuoden mittainen vaihe nuoren aikuisen elämässä, ja olen usein ajatellut, ettei itsenäisty-

misprosessin aikana asiakkaan ja työntekijän välillä ole tarpeen tavoitella lastensuojelu-

laitosten omahoitajuudelle tyypillistä terapeuttisiakin piirteitä sisältävää vuorovaikutus-

suhdetta. Opinnäytetyön myötä ajattelen nyt toisin. Ensinnäkin mahdolliseen yksinäisyy-

teen tulee kiinnittää huomiota, tunnistaa ja ottaa se puheeksi. Nuoren aito kohtaaminen ja

kuunteleminen ovat yksinäisen nuoren kanssa työskennellessä ensisijaisen tärkeää.

Toiseksi yksinäisyyttä kokevan jälkihuoltonuoren kanssa työskennellessä on hyvä tiedos-

taa, kuinka merkityksellistä hänen kohtaaminen voi olla ja siksi erityisen tärkeää on ta-

voitella luottamuksellista suhdetta.

"Yksinäisyyden kokemusten ja niiden syiden käsittely on arvokasta sisäistä
työskentelyä, jolla voidaan parantaa tunne-elämän haavoja ja syventää lä-
heisiä ihmissuhteita. Tietoisuuden kasvu yksinäisyyden kokemuksellisista
syistä, mekanismeista ja seurauksista auttaa myös kehittämään omia vuoro-
vaikutustaitoja. Yksittäiselläkin välittävällä, lämpimällä, arvostavalla ja
kunnioittavalla kohtaamisella voi olla syvä vaikutus kanssaihmiseen, ja
meidän tulisikin pyrkiä tunnistamaan arjessa ilmeneviä, emotionaalisesti
vahingollisia vuorovaikutustapoja. Syventämällä ymmärrystä itsestämme ja
toisista on mahdollista oppia luomaan parempia yhteisöllisiä käytäntöjä,
jotka osaltaan vähentävät yksinäisyyttä." (Lagus & Honkela 2016, 295.)
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Sekä tämän tutkimuksen aineiston että aiemman teorian valossa on tullut selväksi, ettei

yksinäisyyden poistamiseen ole olemassa suoria menetelmiä tai keinoja. Yksinäisyys on

usein pitkälle kehittynyt ja kasvanut minuus, joka voi vaatia muuttuakseen valtavasti ai-

kaa, menetelmiä sekä elämän kokemuksia ja tapahtumia. Toivon, että tämä opinnäytetyö

herättää meissä sosiaali- ja terveysalan ammattilaisissa runsaasti ajatuksia ja niiden myötä

kannustaa ottamaan yksinäisyyden puheeksi ja esiin niin asiakkaiden kuin kollegoiden ja

verkostojen kanssa. Yhdessä miettiminen sosiaalisten kontaktien ja vuorovaikutustilan-

teiden lisäämiseksi on tärkeää. Nuorten tukeminen ja kannustaminen opiskeluun sekä har-

rastusten pariin ovat mahdollisuuksia lisätä sosiaalisia suhteita. Myös esimerkiksi ryhmä-

toimintaan osallistuminen voi olla yksi tapa kehittää sosiaalisia taitoja, vaikka se voikin

olla yksinäiselle nuorelle haastavaa. Kynnystä voisi madaltaa osallistumalla toimintaan

esimerkiksi oman työntekijän kanssa. Tätä ennen on kuitenkin saavutettava riittävän tur-

vallinen ja luottamuksellinen suhde.

Suomalaisen Viikate-yhtyeen vuonna 2002 julkaistun kappaleen, "Ei ole ketään kelle

soittaa", kertosäkeistössä tiivistyy yksinäisyyden monet puolet. Yksinäisyys on arka aihe

ja sitä on vaikea myöntää sekä itselle että muille. Emotionaalista yksinäisyyttä on vaikea

havaita ulkopuolelta, koska sitä voidaan kokea vaikka sosiaalisia suhteita olisikin. Yksi-

näisyyttä koetaan, kun läheinen ja luotettava ihmissuhde puuttuu.

Voiko siitä puhua
Kun ei voi edes ajatella

Voiko siitä puhua
Muuten hymyillään ja toivotellaan hyvää jatkoa

Vaan illan tullen pelottaa
Ei ole ketään kelle soittaa

(Viikate, Ei ole ketään kelle soittaa)



60

LÄHTEET

Eriksson, Sari & Karppinen, Riikka 2016. Kvantitatiivinen tutkimus helsinkiläisten jäl-

kihuoltonuorten toimintatahtoisuudesta ja palvelujen käytöstä asiakasasia-

kirjojen valossa vuosina 2013–2015. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Hel-

singin yliopisto. Verkkojulkaisuna: https://helda.helsinki.fi/bitstream/han-

dle/10138/168523/ErikssonKarppinen_sosiaalityo.pdf?sequence=2

Eräsaari, Leena 2011. Julkisten palvelujen muutokset yksinäisyyden aiheuttajina. Teok-

sessa Tarja Heiskanen & Liisa Saaristo (toim.) Kaiken keskellä yksin. Jy-

väskylä: PS-kustannus, 31–58.

Grönlund, Henrietta & Falk, Hanna 2016. Kolmas sektori ja yksinäisyyden vähentämi-

nen.  Teoksessa Juho Saari (toim.) Yksinäisten Suomi. Helsinki: Gaudea-

mus, 253–272.

Heinonen, Hanna 2016. Esipuhe. Teoksessa Saana Pukkio & Tiia Hipp (toim.) Mikä

jälki jää? Opas lastensuojelun jälkihuoltotyöhön. Helsinki: Lastensuojelun

Keskusliitto, 2–4. Verkkojulkaisuna: https://www.lskl.fi/materiaali/lasten-

suojelun-keskusliitto/Opas-lastensuojelun-jalkihuoltotyohon-120616-1.pdf

Heiskanen, Tarja 2011. 150 puhelinnumeroa, mutta ei ketään, kenelle soittaa. Teoksessa

Tarja Heiskanen & Liisa Saaristo (toim.) Kaiken keskellä yksin. Jyväs-

kylä: PS-kustannus, 77–96.

Heiskanen, Tarja & Saaristo, Liisa 2011a. Johdanto. Teoksessa Tarja Heiskanen & Liisa

Saaristo (toim.) Kaiken keskellä yksin. Jyväskylä: PS-kustannus, 9–14.

Heiskanen, Tarja & Saaristo, Liisa 2011b. Modernin ajan yksinäisyys. Teoksessa Tarja

Heiskanen & Liisa Saaristo (toim.) Kaiken keskellä yksin. Jyväskylä: PS-

kustannus, 15–30.

Hiilamo, Heikki 2011. Yksin asuvien kokemuksia masennuksesta toipumisesta. Teok-

sessa Tarja Heiskanen & Liisa Saaristo (toim.) Kaiken keskellä yksin. Jy-

väskylä: PS-kustannus, 97–110.

Hipp, Tiia & Pukkio, Saana 2016. Nuorten osallisuus ja kokemustieto jälkihuollon ke-

hittämisessä. Teoksessa Saana Pukkio & Tiia Hipp (toim.) Mikä jälki jää?

Opas lastensuojelun jälkihuoltotyöhön. Helsinki: Lastensuojelun Keskus-

liitto, 101–117. Verkkojulkaisuna: https://www.lskl.fi/materiaali/lasten-

suojelun-keskusliitto/Opas-lastensuojelun-jalkihuoltotyohon-120616-1.pdf

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/168523/ErikssonKarppinen_sosiaalityo.pdf?sequence=2
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/168523/ErikssonKarppinen_sosiaalityo.pdf?sequence=2
https://www.lskl.fi/materiaali/lastensuojelun-keskusliitto/Opas-lastensuojelun-jalkihuoltotyohon-120616-1.pdf
https://www.lskl.fi/materiaali/lastensuojelun-keskusliitto/Opas-lastensuojelun-jalkihuoltotyohon-120616-1.pdf
https://www.lskl.fi/materiaali/lastensuojelun-keskusliitto/Opas-lastensuojelun-jalkihuoltotyohon-120616-1.pdf
https://www.lskl.fi/materiaali/lastensuojelun-keskusliitto/Opas-lastensuojelun-jalkihuoltotyohon-120616-1.pdf


61

Hirsjärvi, Sirkka; Remes, Pirkko & Sajavaara, Paula 2013. Tutki ja kirjoita. 15.–17. pai-

nos. Helsinki: Tammi.

Hirsjärvi, Sirkka & Hurme, Helena 2000. Tutkimushaastattelu. Teemahaastattelun teo-

ria ja käytäntö. Helsinki: Yliopistopaino.

Hoikkala, Susanna 2016. Havaintoja jälkihuoltoa koskevasta kokemus- ja tutkimustie-

dosta. Teoksessa Saana Pukkio & Tiia Hipp (toim.) Mikä jälki jää? Opas

lastensuojelun jälkihuoltotyöhön. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto,

29–46. Verkkojulkaisuna: https://www.lskl.fi/materiaali/lastensuojelun-

keskusliitto/Opas-lastensuojelun-jalkihuoltotyohon-120616-1.pdf

Ikonen, Hanna 2013. Lapsuuden ja nuoruuden yksinäisyyskokemusten merkityksellisty-

minen nuoren aikuisen elämänkulussa. Pro gradu -tutkielma. Joensuu: Itä-

Suomen yliopisto. Verkkojulkaisuna: http://joensuu.pelastakaalap-

set.fi/@Bin/127408/Pro+gradu,+Hanna+Ikonen.pdf

Junttila, Niina 2015. Kavereita nolla. Lasten ja nuorten yksinäisyys. Helsinki: Tammi.

Junttila, Niina 2016a. Yksinäisyyden ulottuvuudet. Teoksessa Juho Saari (toim.) Yksi-

näisten Suomi. Helsinki: Gaudeamus, 52–69.

Junttila, Niina 2016b. Lasten ja nuorten yksinäisyys. Teoksessa Juho Saari (toim.) Yk-

sinäisten Suomi. Helsinki: Gaudeamus, 149–163.

Kainulainen, Juhani 2016. Yksinäisen elämänlaatu. Teoksessa Juho Saari (toim.) Yksi-

näisten Suomi. Helsinki: Gaudeamus, 114–125.

Kauhanen, Jussi 2016. Yksinäisen terveys. Teoksessa Juho Saari (toim.) Yksinäisten

Suomi. Helsinki: Gaudeamus, 96–113.

Kauppinen, Timo M.; Martelin, Tuija; Hannikainen-Ingman, Katri & Virtala, Esa 2014.

Yksin asuvien hyvinvointi. Mitä tällä hetkellä tiedetään? Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos. Verkkojulkaisuna: https://www.julkari.fi/bitstream/han-

dle/10024/116768/URN_ISBN_978-952-302-266-9.pdf?sequence=1

Kotilainen, Ida 2015. Yksinäisyyden sosiaalisuus. Tulkitseva fenomenologinen analyysi

yksinäisyyden kokemisesta. Pro gradu -tutkielma. Helsinki: Helsingin yli-

opisto. Verkkojulkaisuna: https://helda.helsinki.fi/bitstream/han-

dle/10138/156698/Kotilainen_Sosiaalipsykologia.pdf?sequence=2

Kuusinen, Jorma 2006. Nuorten aikuisten kehitystehtävät, onnellisuus ja kehityksen hal-

linta. Teoksessa Paula Lyytinen, Mikko Korkiakangas & Heikki Lyytinen

(toim.) Näkökulmia kehityspsykologiaan. 1.–7. painos. Helsinki: WSOY,

311–322.

https://www.lskl.fi/materiaali/lastensuojelun-keskusliitto/Opas-lastensuojelun-jalkihuoltotyohon-120616-1.pdf
https://www.lskl.fi/materiaali/lastensuojelun-keskusliitto/Opas-lastensuojelun-jalkihuoltotyohon-120616-1.pdf
http://joensuu.pelastakaalapset.fi/@Bin/127408/Pro+gradu,+Hanna+Ikonen.pdf
http://joensuu.pelastakaalapset.fi/@Bin/127408/Pro+gradu,+Hanna+Ikonen.pdf
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116768/URN_ISBN_978-952-302-266-9.pdf?sequence=1
https://www.julkari.fi/bitstream/handle/10024/116768/URN_ISBN_978-952-302-266-9.pdf?sequence=1
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/156698/Kotilainen_Sosiaalipsykologia.pdf?sequence=2
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/156698/Kotilainen_Sosiaalipsykologia.pdf?sequence=2


62

Lagus, Krista & Honkela, Timo 2016. Yksinäisyys mielen rakenteissa. Teoksessa Juho

Saari (toim.) Yksinäisten Suomi. Helsinki: Gaudeamus, 273–295.

Lastensuojelulaki 2007/417. Viitattu 02.03.2016. http://www.finlex.fi/fi/laki/ajan-

tasa/2007/20070417?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=las

tensuojelulaki#L12

Lyly, Katri & Poutiainen, Jenny-Maaria 2016. Nuorten aikuisten kokemuksia vapaa-

ajastaan Järvenpäässä. Opinnäytetyö. Helsinki: Diakonia-ammattikorkea-

koulu. Verkkojulkaisu: https://publications.theseus.fi/bitstream/han-

dle/10024/104421/NUORTEN%20AIKUISTEN%20KOKEMUK-

SIA%20VAPAA-AJASTAAN%20JARVENPAASSA-

Katri%20Lyly%20ja%20Jenny-Maria%20Poutiainen.pdf?sequence=1

Müller, Kiti & Lehtonen, Johannes 2016. Yksinäisyys, aivot ja mieli. Teoksessa Juho

Saari (toim.) Yksinäisten Suomi. Helsinki: Gaudeamus, 73–95.

Nurmi, Jari-Erik 2006. Nuoruusiän kehitys: etsintää, valitoja ja noidankehiä. Teoksessa

Paula Lyytinen, Mikko Korkiakangas & Heikki Lyytinen (toim.) Näkökul-

mia kehityspsykologiaan. 1.–7. painos. Helsinki: WSOY, 256–274.

Oikarinen, Sanna 2011. Yksinäiseksi voi tuntea itsensä, vaikka ympärillä olisi kuinka

paljon ihmisiä tahansa. Lukiolaisten yksinäisyys itäsuomalaisessa luki-

ossa. Opinnäytetyö. Humanistinen ammattikorkeakoulu. Verkkojulkaisu:

https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/35319/Oikari-

nen_Sanna.pdf?sequence=1

Poikkeus, Anna-Maija 2006. Lasten toverisuhteet ja sosiaaliset taidot. Teoksessa Paula

Lyytinen, Mikko Korkiakangas & Heikki Lyytinen (toim.) Näkökulmia

kehityspsykologiaan. 1.–7. painos. Helsinki: WSOY, 122–138.

Pukkio, Saana & Hoikkala, Susanna 2016. Jälkihuolto kasvun ja itsenäistymisen tukena.

Teoksessa Saana Pukkio & Tiia Hipp (toim.) Mikä jälki jää? Opas lasten-

suojelun jälkihuoltotyöhön. Helsinki: Lastensuojelun Keskusliitto, 6–24.

Verkkojulkaisuna: https://www.lskl.fi/materiaali/lastensuojelun-keskus-

liitto/Opas-lastensuojelun-jalkihuoltotyohon-120616-1.pdf

RAY 2016. Nuoret aikuiset kaikkein yksinäisimpiä Suomessa. Viitattu 29.02.2016.

https://www2.ray.fi/fi/ray/ajankohtaista/nuoret-aikuiset-kaikkein-yk-

sin%C3%A4isimpi%C3%A4-suomessa

Reinikainen, Sarianna 2009. Nuorisokodista maailmalle. Kokemuksia nuorisokodissa

elämisestä ja aikuisiässä selviytymisestä. Väitöskirja. Helsinki: Helsingin

http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=lastensuojelulaki#L12
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=lastensuojelulaki#L12
http://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2007/20070417?search%5Btype%5D=pika&search%5Bpika%5D=lastensuojelulaki#L12
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/104421/NUORTEN%20AIKUISTEN%20KOKEMUKSIA%20VAPAA-AJASTAAN%20JARVENPAASSA-Katri%20Lyly%20ja%20Jenny-Maria%20Poutiainen.pdf?sequence=1
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/104421/NUORTEN%20AIKUISTEN%20KOKEMUKSIA%20VAPAA-AJASTAAN%20JARVENPAASSA-Katri%20Lyly%20ja%20Jenny-Maria%20Poutiainen.pdf?sequence=1
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/104421/NUORTEN%20AIKUISTEN%20KOKEMUKSIA%20VAPAA-AJASTAAN%20JARVENPAASSA-Katri%20Lyly%20ja%20Jenny-Maria%20Poutiainen.pdf?sequence=1
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/104421/NUORTEN%20AIKUISTEN%20KOKEMUKSIA%20VAPAA-AJASTAAN%20JARVENPAASSA-Katri%20Lyly%20ja%20Jenny-Maria%20Poutiainen.pdf?sequence=1
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/35319/Oikarinen_Sanna.pdf?sequence=1
https://publications.theseus.fi/bitstream/handle/10024/35319/Oikarinen_Sanna.pdf?sequence=1
https://www.lskl.fi/materiaali/lastensuojelun-keskusliitto/Opas-lastensuojelun-jalkihuoltotyohon-120616-1.pdf
https://www.lskl.fi/materiaali/lastensuojelun-keskusliitto/Opas-lastensuojelun-jalkihuoltotyohon-120616-1.pdf
https://www2.ray.fi/fi/ray/ajankohtaista/nuoret-aikuiset-kaikkein-yksin%C3%A4isimpi%C3%A4-suomessa
https://www2.ray.fi/fi/ray/ajankohtaista/nuoret-aikuiset-kaikkein-yksin%C3%A4isimpi%C3%A4-suomessa


63

yliopisto. Verkkojulkaisu: https://helda.helsinki.fi/bitstream/han-

dle/10138/19844/nuorisok.pdf?sequence

Ruoppila, Isto 2006. Johdanto. Teoksessa Paula Lyytinen, Mikko Korkiakangas &

Heikki Lyytinen (toim.) Näkökulmia kehityspsykologiaan. 1.–7. painos.

Helsinki: WSOY, 158–167.

Saari, Juho 2016a. Aluksi: Matkalla yksinäisyyteen. Teoksessa Juho Saari (toim.) Yksi-

näisten Suomi. Helsinki: Gaudeamus, 9–29.

Saari, Juho 2016b. Suomalainen yksinäisyys. Teoksessa Juho Saari (toim.) Yksinäisten

Suomi. Helsinki: Gaudeamus, 33–51.

Sosiaalihuoltolaki 1301/2014. Viitattu 21.02.2017. http://www.finlex.fi/fi/laki/al-

kup/2014/20141301

THL 2016. Lastensuojelun käsikirja. Viitattu 02.03.2016. https://www.thl.fi/fi/web/las-

tensuojelun-kasikirja

Tiikkainen, Pirjo 2011. Yksinäisyys teorioiden valossa. Teoksessa Tarja Heiskanen &

Liisa Saaristo (toim.) Kaiken keskellä yksin. Jyväskylä: PS-kustannus, 59–

76.

Tiilikainen, Elisa 2016. Polkuja yksinäisyyteen. Teoksessa Juho Saari (toim.) Yksinäis-

ten Suomi. Helsinki: Gaudeamus, 129–148.

Tuomi, Jouni 2007. Tutki ja lue. Johdatus tieteellisen tekstin ymmärtämiseen. Helsinki:

Tammi.

Tuomi, Jouni & Sarajärvi, Anneli 2009. Laadullinen tutkimus ja sisällönanalyysi. Hel-

sinki: Tammi.

Törrönen, Maritta & Vauhkonen, Teemu 2012. Itsenäistyminen elämänvaiheena. Osal-

listava vertaistutkimus sijaishuollosta itsenäistyvien nuorten hyvinvoin-

nista. Forssa: SOS-Lapsikylä ry.

Viikate 2002. Ei ole ketään kelle soittaa. Albumilla Kaajärven rannat. Helsinki: Ranka

recordings.

https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/19844/nuorisok.pdf?sequence
https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle/10138/19844/nuorisok.pdf?sequence
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
http://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2014/20141301
https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja
https://www.thl.fi/fi/web/lastensuojelun-kasikirja


64

LIITE 1: Tiedote työyhteisöön

Hei!

Opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa sosionomiksi (AMK) ja teen opinnäytetyötä

jälkihuoltonuorten yksinäisyydestä. Tutkimukseni on kvalitatiivinen eli laadullinen tutki-

mus ja tarkoituksena on selvittää, mitä yksinäisyys on ja miten yksinäistä nuorta voidaan

tukea. Tutkimuksen kohderyhmä on 18–20 –vuotiaat jälkihuollon tukiasunnossa asuvat

nuoret. Aineistonkeruumenetelmänä on teemahaastattelu ja tavoitteenani on haastatella

viittä nuorta. Haastattelut on tarkoitus toteuttaa loppukeväällä 2016.

Toivon, että kartoitatte omista asiakkaistanne niitä nuoria, jotka ovat ilmaisseet olevansa

yksinäisiä ja jotka mahdollisesti olisivat vapaaehtoisia tutkimuksen kohderyhmäksi. Tä-

män jälkeen pyydän teitä ilmoittamaan nuorten yhteystiedot minulle, jotta voin olla heihin

yhteydessä haastatteluajan sopimiseksi. Haastattelut äänitetään, jonka jälkeen aineisto lit-

teroidaan eli kirjoitetaan puhtaaksi, jolloin myös haastateltavien yksilöinti jää ainoastaan

tutkijan tietoon. Tämän jälkeen äänitteet hävitetään. Haastateltavia ei voida tunnistaa val-

miista opinnäytetyöstä.

Ystävällisin terveisin,

Tomi Holmström

Sosionomiopiskelija
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LIITE 2: Haastattelulupa

Hyvä jälkihuoltonuori!

Opiskelen Diakonia-ammattikorkeakoulussa sosionomiksi (AMK). Teen opinnäytetyötä,

jonka aiheena on jälkihuollon tukiasunnoissa asuvien jälkihuoltonuorten yksinäisyys.

Tarkoituksena on selvittää, mitä yksinäisyys on ja miten yksinäistä nuorta voidaan tukea.

Haastattelen viittä jälkihuoltonuorta. Haastattelut äänitetään, jonka jälkeen ne kirjataan ja

äänitteet hävitetään.

Haastattelusta saatuja tietoja käytetään ainoastaan opinnäytetyötä varten ja sinua ei ole

mahdollista tunnistaa haastattelun perusteella. Osallistumisesi haastatteluun on täysin va-

paaehtoista. Sinun on mahdollista koska tahansa keskeyttää osallistumisesi ja kieltäytyä

haastattelusta tai haastattelun käyttämisestä osana opinnäytetyötä.

Olen saanut riittävästi tietoa opinnäytetyön aiheesta ja haastattelun tarkoituksesta. Suos-

tun osallistumaan haastatteluun opinnäytetyötä varten yllä mainituilla ehdoilla.

Helsingissä____/____/_________

___________________________/________________________

Tutkimukseen osallistuja/nimenselvennys

___________________________

Tomi Holmström, sosionomiopiskelija
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LIITE 3: Teemahaastattelurunko

TEEMAHAASTATTELURUNKO

Taustatiedot

· ikä

· sukupuoli

· sijoitushistoria

· kuinka kauan asunut yksin/milloin ja mistä muutto tukiasuntoon

Sosiaaliset suhteet

Verkosto

· perhe ja sukulaiset

· ystävät ja kaverit

· seurustelu

· viranomaiset

· muut

· toiveet ja tavoitteet

Päiväohjelma

· opiskelu/oppisopimus

· työ/työharjoittelu/työkokeilu

· työttömyys

· toiveet ja tavoitteet

Vapaa-aika

· harrastukset

· vapaa-ajan vietto

· toiveet ja tavoitteet

Kokemuksia yksin asumisesta

· mitä se tarkoittaa

· toiveet ja tavoitteet
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Kokemuksia yksinäisyydestä

· mitä se tarkoittaa

· mistä se johtuu

· miltä tuntuu

· milloin kokee

· mikä auttaa

· mitä toiveita ja tavoitteita
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