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Yksinäisyys ja yksinäisyyden tunne saattavat vaikuttaa merkittävästi ikäänty-

neiden hyvinvointiin. Yksinäisyyden taustat ovat monimuotoiset, eikä sen 

poistamiseen ole löydetty yhtä keinoa. Tähän mennessä yksinäisyyttä on yri-

tetty lievittää kokeiluilla, joissa rikastetaan sosiaalisia suhteita laadullisesti ja 

määrällisesti.  

 

Tämä opinnäytetyö rajautuu samaan viitekehykseen. Työelämäyhteytenä toi-

mi Suomen Setlementtiliiton Yhdessä mukana -hanke. Aineistonkeruuympä-

ristönä käytettiin yhtä osaprojektia, jonka tavoitteena on edistää yksinäisyy-

destä kärsivien ikääntyneiden hyvinvointia yhteisöllisen vertaistoiminnan se-

kä vertaistoimijoiden toteuttaman hakevan työn kautta. 

 

Tässä tutkimuksessa selvitettiin tietoa siitä, mitä yksinäiset ihmiset tarvitsevat 

ja mitä yksinäisten ihmisten kanssa toimiessa on huomioitava, jos heitä halu-

taan auttaa vertaistoiminnan avulla. Aineistoa kerättiin etnografisella tutki-

musotteella tutkijan osallistuessa osaprojektissa vertaistoiminnan käynnistä-

misvaiheeseen. Aineistona käytettiin tutkimuspäiväkirjaan koottuja havaintoja 

ja keskusteluja sekä vertaistoimintaan osallistuneiden henkilöiden tuottamia 

dokumentteja. Aineistoa analysoitiin etsimällä ymmärrystä yksinäisyyden il-

miölle ja siihen puuttumiselle aiempaa teoriatietoa hyödyntäen. 

 

Tutkimuksessa yksinäisyys näyttäytyi aiempien tutkimusten tapaan monimuo-

toisena ja samallakin henkilöllä monisyisenä. Eristäytyminen ja aloitekyvyn 

heikentyminen sekä heikentynyt toimintakyky ovat haasteita, joihin vertais-

toiminnassa on kiinnitettävä erityistä huomiota. Myös ikääntyneiden tavassa 

kohdata toisia ikääntyneitä vaikutti olevan muutostarvetta. Aineiston perus-

teella vertaistoiminnalla on mahdollisuuksia lievittää tai ehkäistä yksinäisyyt-

tä, vaikka toimintaa ei olisi suoranaisesti suunnattu yksinäisille henkilöille. 

Vertaistoimintamuodon kohdentamisessa on tärkeää tietää yksinäisyyden 

taustalla olevia tarpeita, henkilön sosiaaliseen aktiivisuuteen vaikuttavia estei-

tä sekä henkilön persoonallisuutta. 
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ABSTRACT  

 
The experience of loneliness may significantly influence the well-being of aged peo-

ple. There are various causes of loneliness and no single method of eliminating it. 

Until now the interventions have mostly focused on enhancing and increasing social 

relationships. This thesis has the same framework of reference.  

 

The study was conducted for a project called Yhdessä mukana which is executed by 

the Finnish Federation of Settlement Houses. The data were collected within the 

framework of the project. One goal of the project is to enhance the well-being of the 

lonely elderly with the help of peer support activity. It means, for example, peer 

groups, person-to-person activity and outreach work. 

 

The aim of the study was to find out what should be considered when trying to help 

lonely people by means of peer support activities. The data were collected with eth-

nographic survey methods; the author was involved in initiating peer support activi-

ties. The data consisted of discussions and observations documented in a research di-

ary, one transcribed group discussion and documents produced by the voluntary 

workers engaged in the peer support activity. The analysis focused on searching for 

understanding of the phenomenon of loneliness and possible interventions in the light 

of the theoretical background.  

 

Like previous researches, this thesis indicated that loneliness is a multifaceted phe-

nomenon and may have complex ways of manifesting itself, even in one person. Iso-

lation, diminishing of initiative and decreased functional ability are special problems, 

which have to be considered when trying to help lonely ageing people through peer 

support activity. There also appeared to be a need to change the way aged people 

meet other elderly. On the grounds of the data, peer support activity includes ele-

ments which can relieve or prevent loneliness, even if the activity is not directly 

aimed at lonely people. When trying to help a lonely person it is important to consid-

er the needs linked with loneliness, barriers to social activity and the unique person-

ality of the individual.  
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1 IKÄÄNTYNEIDEN YKSINÄISYYDESTÄ TULI YHTEINEN HAASTE 

Haluaisin jonkun joka auttaisi tässä viidakossa.  

Eli luotettava ystävä, jolle voi soittaa vaikka keskellä yötä, 

 jos siltä tuntuu. 

Mutta kehen voi vieraassa kaupungissa luottaa,  

kenen luo mennä kahville tai ketä uskaltaa kutsua kahville. 

 

Mielipidekirjoitus sanomalehdessä 2013. 

 

Yksinäisyys – sana, joka tuntuu tietyllä tavalla tutulta, mutta joka lähemmin 

tarkasteltuna on vaikea määritellä yksiselitteisesti. Edellä lainattu kirjoitus 

kuvaa yhdenlaista yksinäisyyttä ja siihen liittyvää kaipausta saada vierelleen 

joku luotettava henkilö. Yksinäisyys voi näyttäytyä kuitenkin myös hyvin eri-

laisena ja puhutaan jopa myönteisestä yksinäisyydestä.  

 

Ikääntyneiden yksinäisyyttä ja yksinäisyyden kokemusta on tutkittu. Routasa-

lon, Pitkälän, Savikon ja Tilviksen (2005, 5) tutkimuksen mukaan viisi pro-

senttia vanhuksista kokee jatkuvasti kärsittäväksi kuvattavaa yksinäisyyttä ja 

kolmasosa kokee sitä ajoittain. Kun prosentit muutetaan henkilöiksi, on maas-

samme yksinäisyydestä kärsiviä yli 65-vuotiaita henkilöitä päälle 47 000 (Vä-

estötilastot, 2012). Vaikka yksinäisyyttä on kaikissa ikäluokissa, on julkisessa 

keskustelussa ollut esillä erityisesti ikääntyneiden yksinäisyys ja siihen liitty-

vät dramaattiset tapaukset. Yksinäisyyden kielteisten puolien vuoksi on yritet-

ty kehitellä erilaisia tapoja puuttua yksinäisyyteen. Näistä suuri osa keskittyy 

ikääntyneiden sosiaalisten kontaktien ja osallistumisen lisäämiseen (Uotila 

2011, 7, 74).  

 

Tämän opinnäytetyön pontena on halu vähentää ikääntyneiden kokemaa yksi-

näisyyden tunnetta sosiokulttuurisen toiminnan avulla. Pääsin tutkimaan ai-

hetta Suomen Setlementtiliiton Yhdessä mukana -hankkeen osaprojektiin, 

jonka yhtenä tavoitteena on tukea yksinäisyydestä kärsivien ikääntyneiden 

hyvinvointia. Projektissa toiminnan on tarkoitus rakentua yhteisölliselle ver-

taistoiminnalle – toisin sanoen toiminnalle ja tuelle, jota ikääntyneet antavat 

toinen toisilleen. Ikääntyvien omat voimavarat ovat tärkeitä toiminnan toteut-

tamisen lähtökohtia. Käytännön toimintamuotoina ovat ennaltaehkäisevä toi-

minta, yksinäisyyteen vaikuttava toiminta sekä yksinäisiä etsivä ja hakeva 

toiminta (henkilökohtainen tiedonanto, projektikoordinaattori 12.12.2013). 

 

Tutkimukseni on tarkoitus hyödyttää erityisesti yksinäisyyteen puuttuvaa osa-

projektia, sillä halusin, että tutkimukseni voisi hyödyttää konkreettista yksi-

näisyyttä vastaan tehtävää työtä. Päädyin keräämään aineistoa tutustumalla 

konkreettiseen toimintaan vertaistoiminnan käynnistämisvaiheessa.  Koin tär-

keäksi, että pystyisin saamaan prosessista irti sellaista tietoa, josta olisi hyötyä 

jatkossa yksinäisyyttä vastaan käytävässä työssä.  
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Vertaistoiminnan käynnistämisvaiheessa pääsin kokeilemaan ja havainnoi-

maan yksinäisten henkilöiden kohtaamista ja kutsumista mukaan vertaistoi-

mintaan, seuraamaan vertaistoimijoiksi ryhtyvien koulutusta sekä avustamaan 

vertaistoimijoita kehittelemään toimintasuunnitelmia. Näistä pidin kenttäpäi-

väkirjaa, jossa keskityin lähinnä keskustelujen sisällölliseen tallentamiseen. 

Lisäksi keräsin tutkimustani varten aineistoa vertaistoimijoille tarkoitetun ta-

paamisen yhteydessä ryhmäkeskustelun avulla sekä antamalla vertaistoimin-

takoulutukseen osallistuville vapaaehtoisen kirjoitustehtävän. Tutkimuksen 

lähestymistapani on etnografinen, mitä selvennän myöhemmin luvuissa 4.1–

4.4. 

 

Perusideani on analysoida yksinäisyyden näyttäytymistä vertaistoimintapro-

sessin aikana sekä sitä, mitä ja miten ihmiset puhuivat yksinäisyydestä ja mis-

sä yhteyksissä yksinäisyyttä sivuttiin. Analysoinnillani pyrin löytämään vih-

jeitä siitä, mitä yksinäisten ihmisten parissa toimimisessa on otettava huomi-

oon ja mitä yksinäiset ihmiset tarvitsevat, jos heitä halutaan auttaa vertaistoi-

minnan kautta. Apukysymyksinäni olen käyttänyt seuraavia:  

 

 Millaisia havaintoja rekrytointi tuotti hakevan työn eli yksinäisiä 

ikääntyneitä etsivän työn näkökulmasta? 

 Millaista yksinäisyyttä ja sen riskiä kohtasin prosessin aikana? 

 Millaiseksi vertaistoimijat kuvasivat yksinäisyyden ja millaisia siihen 

liittyviä ulottuvuuksia he toivat esille? 

 Millaisia yksinäisyyteen liittyviä merkityksiä vertaistoimijat antoivat 

omille toimintaideoilleen? 

 

Koska Yhdessä mukana -projekti keskittyy monitahoisesti ikääntyneiden hy-

vinvoinnin lisäämiseen, oletan, että tutkimukseni keskittyminen pelkästään 

yksinäisyyteen puuttumiseen voi tuoda esille joitakin havaintoja, joita ei vält-

tämättä muuten olisi tullut esille. Oman ammattialani näkökulmasta tutkimus 

oli tarpeellinen tehdä siksi, että osa ohjaustoiminnan artenomeista voi työllis-

tyä yhdistyssektorille, jossa he saattavat vastata ikääntyneille suunnatusta so-

siaalisesta ja kulttuurisesta toiminnasta. Samalla he saattavat kohdata yksinäi-

syyttä. Tutkimukseni aineistoa ja tuloksia voivat hyödyntää mielestäni Setle-

menttiliiton projektin parissa työskentelevien henkilöiden lisäksi henkilöt, 

jotka koordinoivat ja järjestävät ikääntyville suunnattua vapaa-ajan- ja yhdis-

tystoimintaa. 

 

Raportissani etenen seuraavasti: Esittelen luvussa kaksi taustaorganisaation, 

jossa tutkin yksinäisyyttä ja jonka valitsema näkökulma vaikutti siihen, mil-

laisia yksinäisyyteen vaikuttamisen keinoja tarkastelin. Sen jälkeen avaan Set-

lementtiliiton projektin ja sitä kautta tutkimuksen taustalla vaikuttavia teorioi-

ta. Luvussa kolme käyn läpi tutkimuksen toista viitekehystä eli ikääntyneiden 

yksinäisyyttä. Käsittelen lyhyesti, millaisena ikääntyminen nähdään tässä tut-

kimuksessa, minkä jälkeen avaan yksinäisyyden määritelmää, syitä ja puut-
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tumiskeinoja. Lopuksi kokoan vielä, miten yhteisöllinen vertaistoiminta teori-

oiden valossa voi lievittää ja ehkäistä ikääntyneiden yksinäisyyttä.  

 

Luvussa neljä kerron aineistonhankinnan periaatteista ja menetelmistä sekä 

pohdin lyhyesti tutkimuksen eettisiä periaatteita. Esittelen tarkemmin tutki-

muksellisen lähestymistapani, aineistonkeruumenetelmät sekä kontekstit, jois-

sa keräsin aineistoa. Luvuissa viisi ja kuusi analysoin tutkimuskysymysteni 

viitekehyksessä aineistoa melko laajalla näkökulmalla – ensin rekrytointivai-

heessa keräämääni aineistoa (luku 5) ja sitten vertaistoimijoiden parissa ke-

räämääni aineistoa (luku 6). Luvuissa seitsemän ja kahdeksan kokoan aineis-

tosta tekemiäni havaintoja, vastaan tutkimuskysymykseen ja mietin, millaisia 

jatkotoimenpiteitä opinnäytetyöni voi mahdollistaa. Lisäksi pohdin käyttä-

miäni tutkimusmenetelmiä tulosten saamisen kannalta, palaan tutkimukseni 

eettisyyteen sekä pohdin omaa ammatillista kasvuani. 
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2 SETLEMENTTILIITTO HYÖDYNTÄÄ SOSIOKULTTUURISTA 

YHTEISÖLLISYYTTÄ 

Kuten luvussa yksi kerroin, Setlementtiliiton Yhdessä mukana -osaprojektin 

tavoitteena on puuttua ikääntyneiden yksinäisyyteen. Tässä luvussa esittelen 

Setlementtiliiton taustaa sekä Yhdessä mukana -projektin tavoitteita osapro-

jektin näkökulmasta.  

 

Suomen Setlementtiliitto on uskonnollisesti ja poliittisesti sitoutumaton järjes-

tö, jonka tehtävänä on edistää ihmisoikeuksien ja sosiaalisen oikeudenmukai-

suuden toteutumista, ihmisten ja yhteisöjen osallisuutta ja osallistumista sekä 

hyvää elämää. Setlementtityötä kohdistetaan erityisesti vaikeissa elämäntilan-

teissa oleville. Setlementtityö rakentuu luottamukselle siitä, että yksilöt ja yh-

teisöt pystyvät ratkaisemaan itsenäisesti ongelmiaan ja uskoon, että ihmiset 

pystyvät luomaan ystävyyssuhteita rajoja ylittävästi. Setlementtiliiton arvot 

tiivistyvät kolmeen pääkohtaan: arjessa tapahtuvaan lähimmäisenrakkauteen, 

yhteisöllisyyteen sekä erilaisten ihmisten väliseen yhteistyöhön. Käytännön 

työtä toteutetaan paikallisten Setlementtiyhdistysten voimin tai Setlementtilii-

ton kautta. (Suomen Setlementtiliitto n.d. a) 

 

Seniori- ja vanhustyön kenttää kehitetään Yhdessä mukana -projektin avulla. 

Setlementtiliitossa paikallisten Setlementtiyhdistysten kanssa vuosina 2013–

2016. Yhdessä mukana -projektin tarkoitus on luoda setlementtitoimintaan 

yhteisöllisen vertaistoiminnan malli, jonka pohjalta edistetään yli 60-

vuotiaiden turvallisuutta, toimijuutta, ja kokonaisvaltaista hyvinvointia. 

(Suomen Setlementtiliitto n.d. b) Setlementtiliiton laatimassa Yhdessä muka-

na omin voimin, omin ehdoin – ikääntyneen yhteisöllinen ja turvallinen 

elinympäristö -projektisuunnitelmassa painotetaan, että ikä ei saa olla esteenä 

yhdenvertaisuuden toteutumiselle. Ikääntyneiden arvokasta, turvallista ja ak-

tiivista ikääntymistä tulee edistää siten, että vahvistetaan ikääntyneiden omaa 

osallisuutta, voimavaroja ja vaikuttamisen mahdollisuuksia. Osallisuuden ja 

voimavarojen käyttöönoton viitekehyksenä toimii yhteisöllisyys ja vertaisuus. 

Setlementtitoiminnalle tyypillisesti, uskotaan, että ikääntyneillä itsellään on 

avaimet edistää oman ja yhteisönsä hyvinvointia. Yhteisöllisen toiminnan 

kautta ikääntyneet voivat kohdata toisiaan ja pitää yllä toimintakykyään. (Set-

lementtiliitto n.d.) 

2.1 Setlementtiliiton projektissa puututaan ikääntyneiden yksinäisyyteen 

Yhdessä mukana – projekti jakaantuu kuuteen osaprojektiin ja kutakin osa-

projektia toteutetaan vaiheittain. Osaprojektit kuuluvat Setlementtiliitolle, 

mutta niissä tehdään yhteistyötä paikallisten Setlementtiyhdistysten kanssa. 

Osaprojekteissa on määritelty erityisiä painotuksia, jotka kumpuavat paikka-

kunnalla nähdyistä tarpeista. 
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Projektin vaiheet ovat kaikille osaprojekteille samat. Ensimmäisessä vaihees-

sa suunnitellaan ja testataan vertaistoiminnan koulutusmallia. Toisessa vai-

heessa vertaistoiminnalle luodaan toimintamallia vertaistoimijoiden koulutuk-

sen, heidän aloittamansa vertaistoiminnan ja arvioinnin kautta. Arviointia on 

tarkoitus suorittaa yhdessä vertaistoimijoiden kanssa. Kolmannessa vaiheessa 

tavoitteena on juurruttaa ikääntyneiden yhteisöllistä vertaistoimintaa paikka-

kunnalle, kehittää Setlementtikeskuksia tukemaan ikääntyneiden hyvinvointia 

ja aikaansaada vertaistoimijoiden tukemisen malli. Neljännessä vaiheessa py-

ritään aiemmista vaiheista saatujen tietojen avulla puuttumaan yleisemmin 

paikkakunnan ikääntyneiden hyvinvointia estäviin tekijöihin ja edistämään 

niitä tekijöitä, joiden on huomattu tukevan ikääntyneiden hyvinvointia. (Set-

lementtiliitto n.d. 4-7.) 

 

Osaprojektissa, johon osallistuin, korostuu erityisesti heikossa asemassa ole-

vien ja yhteisöjen ulkopuolella olevien hyvinvoinnin edistämisen tarve. Osa-

projektin ensisijaisena kohderyhmänä ovat henkilöt, jotka ovat yksinäisiä tai 

syrjäytymisvaarassa. Tällaisiksi henkilöiksi osaprojektissa on määritelty eri-

tyisesti ne, joilla on mielenterveys- tai päihdeongelmia, asunnottomuutta, 

köyhyyttä ja maahanmuuttotaustaa. Näillä henkilöillä on usein ohut sosiaali-

nen turvaverkko. Osaprojektin toisena kohderyhmänä ovat kaikki yli 60-

vuotiaat ikääntyneet ja heidän hyvinvointinsa edistäminen. (projektikoordi-

naattori, henkilökohtainen tiedonanto, 12.12.2013.)  

 

Projektia suunniteltaessa on nähty tärkeäksi helpottaa yksinäisyydestä ja syr-

jäytymisestä kärsivien henkilöiden liittymistä yhteisöihin. Tätä varten osapro-

jektissa toteutetaan hakevaa ja tavoittavaa toimintaa vertaisten kautta (Hä-

meenlinnan Setlementtiyhdistys n.d). Toiminnassa voimavaraistavat yhteisöl-

liset toiminnot ovat tärkeitä. Yhteisöllisyyden edistäminen sosiokulttuurisessa 

hengessä rakennetaan vastavuoroisen jakamisen, yhteisön hyväksi toimimi-

sen, esteettömyyden ja osallisuuden ympärille kulttuurisia menetelmiä sekä 

arkea tukevia toimenpiteitä hyödyntäen. ( Setlementtiliitto n.d. 1-3.) 

2.2 Sosiokulttuurinen toiminta teorioissa 

Setlementtiliiton visio ja arvopohja kumpuavat sosiaalipedagogiikasta ja so-

siokulttuurisesta innostamisesta. Sosiaalipedagogiikka on yhteiskuntatieteisiin 

perustuva kasvatuksellinen oppiala ja ajattelun tapa. Sosiaalipedagogiikasta 

kumpuava kasvatus pyrkii 1. auttamaan yksilöä kasvamaan yhteiskuntaan ja 

yhteiselämään toisten ihmisten kanssa sekä 2. tukemaan syrjäytyneinä ja on-

nettomina eläviä ihmisiä heidän arjessaan niin, että he kykenisivät edistämään 

sekä omaa että yhteisönsä elämää paremmaksi. (Kurki 2007, 30–31; 2000, 

41–42.) Sosiokulttuurinen innostaminen rakentuu sosiaalipedagogiikan peri-

aatteisiin, ja se on Setlementtiliitonkin projektia ohjaava toimintatapa.  

 

Sosiokulttuurinen innostaminen tarkoittaa sellaisen toiminnan edistämistä, jo-

ka on kansalaislähtöistä, yhteiskuntaa muuttavaa ja yksilöä voimaannuttavaa 
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niin, että jokainen kykenee toimimaan itsensä ja toisten ihmisten arjen ja oi-

keudenmukaisemman maailman hyväksi. Innostaminen auttaa siis ihmisiä liit-

tymään täysivaltaisesti yhteisöihin ja muuttamaan niitä. Sosiokulttuurisen in-

nostamisen voidaan katsoa jakaantuvan kolmeen eri osa-alueeseen: kasvatuk-

selliseen, sosiaaliseen ja kulttuuriseen. Kasvatuksellinen osa-alue keskittyy 

yksilöiden persoonan kehittämiseen niin, että hän motivoituu ja herkistyy 

huomaamaan omat mahdollisuutensa ja vastuunsa. Sosiaalinen osa-alue kes-

kittyy ihmisten osallistumisen edistämiseen ja muutoksien aikaansaamiseen 

yhteisöissä. Kulttuurinen osa-alue nostaa esille luovuuden ja monipuolisen 

ilmaisun kehittämisen mahdollisuutta ja sitä kautta kulttuurin muovaamista 

yhteiskunnallisesta asemasta riippumatta. (Kurki 2000, 46–64.) Nämä kolme 

osa-aluetta eivät ole irrallisia, vaan kulkevat useimmiten rinnakkain.  

 

Sosiokulttuurisen innostaminen tiivistyy uskoon siitä, että ihminen kasvaa 

täyteen persoonaansa vain ihmisyhteisöissä. (Kurki 2007, 37). Yksinäisyyden 

viitekehykseen sijoitettuna sosiokulttuurinen innostaminen korostaa yksilön ja 

ympäristön välistä suhdetta, ja samalla se toimii poliittisen luonteensa vuoksi 

vastavoimana yhteiskunnan yksinäistävälle luonteelle. Sosiokulttuurinen in-

nostamisen ajattelutavassa vastentahtoista eristäytymistä ja syrjään jäämistä ei 

saisi hyväksyä, vaan jokaisen kykyä osallistua haluamiinsa yhteiskunnan osa-

alueisiin tulisi tukea. 

2.3 Vertaistoiminta yhteisöllisyyden muotona 

Persoonan ja yhteiskunnan suhdetta voidaan kääntyä katsomaan yhteisölli-

syyden suunnasta. Yhteisöllisyyden perustana on ryhmä eli yhteisö, jota yh-

distää jokin yhteinen tekijä tai päämäärä. Osa yhteisöistä on valmiiksi annet-

tuja, kuten suomalaisuus tai perhe, kun taas osa on vapaaehtoisesti valittuja, 

kuten harrastusryhmä. (Tuomela & Mäkelä 2011, 88–89; Hyväri & Nylund 

2010, 32–33.)  Tässä opinnäytetyössä yhteisöllisyydellä viitataan erityisesti 

kansalaisten muodostamiin, vapaaehtoisiin ja avoimiin yhteisöihin eli kansa-

laistoimintaan (ks. Pohjola 1999, 63–64).  

 

Kurki (2007, 40; 2001, 71) huomauttaa, että kaikki yhteisöt eivät suinkaan ole 

yhteisöllisiä. Yhteisöllisyydelle on tyypillistä yhteiseen päämäärään pyrkimi-

nen ja yhteistoiminta ja jonkinasteinen yhteisiin normeihin ja arvoihin sitou-

tuminen tai yhteisöön liittyvän identiteetin omaksuminen osaksi omaa identi-

teettiä. Kurjen mukaan aito yhteisöllisyys vaatii juurtumista ja jakamista. Yh-

teisöllisyyteen kuuluu sosiaalinen välittäminen ja kontrolli eli vastuunkanto 

yhteisön jäsenistä. Yhteisöllisyyden tulee rakentua sallivuudelle, erilaisuuden 

sietokyvylle, oikeudenmukaisuudelle, yhteishengelle, kumppanuudelle ja jä-

senten täysivaltaisen osallistumisen mahdollistamiselle, jotta se olisi myön-

teistä (Hyyppä 2002, 48–62; Koskiaho 2001, 33; Kumpulainen 2004.) Yhtei-

söllisyys on muodoltaan vastakohtaista kulttuurillemme tyypilliselle yksilö-

keskeisyydelle, jossa on oltava itsenäinen ja muista riippumaton (Kangasnie-

mi 2005, 252). 
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Yksi kansalaistoiminnan muoto on vertaistoiminta. Vertaistoiminta rakentuu 

yhteisön jäsenten tasavertaisuudelle, joka voi seurata esimerkiksi samanlaises-

ta elämäntilanteesta, samaan ryhmään kuulumisesta tai samanlaisista elämän-

kokemuksista. Lisäksi vertaistoiminnan tulee rakentua avoimuudelle ja ihmis-

ten kunnioittamiselle Vertaistoiminta ponnistaa uskosta ihmisten kykyyn aut-

taa arjen taidoilla ja piilevillä voimavaroilla toinen toisiaan koulutuksesta ja 

ammatillisesta osaamisesta riippumatta (Laimio & Karmel 2010, 12–13, 53). 

 

Vertaistoiminnassa tärkeää on toisen ihmisen kuuleminen ja arvostuksen 

osoittaminen, kokemus siitä, että kuuluu johonkin ja tulee ymmärretyksi ja 

kokemus, että myös itsellä on jotain annettavaa. Erityisesti vertaisryhmässä 

on mahdollisuus jakaa elämänkohtaloita ja ongelmia ja saada samanhenkisiä 

ystäviä, vaikka muutkin yhteisöllisyyden muodot voivat edistää näitä asioita. 

Vertaistoiminta voi kiertyä yhteisen kulttuuritoiminnan ympärille, mutta 

yleensä vähintään taustatavoitteena on keskinäisen tuen ja avun antaminen ja 

voimaantumisen mahdollistaminen. Voimaantumisella tarkoitetaan tässä sitä, 

että henkilöt löytävät vertaistoiminnan kautta voimavaroja toimia oman elä-

mänsä eteen. (Kuuskoski 2003, 31–34, Laimio & Karmel, 2010 9-13.) 

 

Vertaistoiminnalla on monia lähikäsitteitä, jotka korostavat vertaistoiminnan 

eri puolia. Esimerkiksi vertaistuki ja oma-apu korostavat yhteistä ongelmien 

ratkomista (Laimio & Karmel 2010, 13, Nylund 1999, 116), joskin vertaistu-

essa voidaan nähdä myös painopiste, jossa toinen on tuen antaja ja toinen on 

tuen saaja. Tällöin vertaisuus käsitetään lähinnä samaksi ikäluokaksi tai ko-

kemusasiantuntijuudeksi, jossa vastavuoroisuus ei ole välttämätöntä. Setle-

menttiliiton projektissa on päädytty käyttämään sanaa vertaistoiminta juuri 

siksi, että vastavuoroinen jakaminen korostuisi. Toisaalta osaprojektin ajatus 

hakevasta työstä painottuu mielestäni enemmän vertaistukeen, koska toinen 

on tuen saaja ja toinen tuen antaja – huolimatta siitä, että tuen antajakin luul-

tavasti saa toiminnasta jotain. 

2.4 Hakeva työ menetelmänä 

Hakeva työ, tavoittava työ ja etsivä työ tarkoittavat kaikki samaa työmuotoa. 

Hakeva työ kuvaa sanana hyvin työmuodon perusideaa: pyritään tietoisesti 

löytämään joku ihminen tai ihmisryhmä, jotta voitaisiin kohdata hänet ja vai-

kuttaa häneen. Hakevassa työssä ajatellaan, että haettavat kohteet tarvitsevat 

apua muodossa tai toisessa, mutta eivät hae sitä aiempien pettymysten tai tie-

don puutteen takia tai siksi, etteivät tiedosta avun tarvettaan. Hakevassa työs-

sä on tärkeää, että kohtaaminen rakentuu luottamukselle, kunnioitukselle ja 

haetun henkilön itsenäisen toimijuuden tukemiselle. Hakevan työn tekijä saat-

taa omata enemmän tietoa ja laajemman katsontakannan kuin haettu henkilö, 

mutta haetulla henkilöllä on viime kädessä valta päätöksistä ja jopa siitä, ot-

taako hän hakevan työn tekijän avuntarjousta vastaan. ( Hjort 1995, 17–28, 

63, 73.) 



Kuinka auttaa yksinäistä? – Näkökulmia ikääntyneiden yksinäisyyteen vertaistoiminnan 

avulla 

 

 

 8 

 

Hakeva työ sisältää monia vaiheita ihmisen löytämisestä tämän omaan voi-

maantumiseen. Tavoitettu henkilö tarvitsee usein motivointia, neuvoja sekä 

konkreettista tukea pitkäjänteisesti, jotta hän alkaisi toimia itsenäisesti oman 

elämänsä eteen. Hakevaa työtä voidaan tehdä myös ennaltaehkäisevästä nä-

kökulmasta. Ennaltaehkäisy voi liittyä esimerkiksi palveluista tiedottamiseen 

ja opetuksen antamiseen mahdollisille riskiryhmille, palveluiden sisältöön 

vaikuttamiseen, jotta ne olisivat mahdollisille käyttäjille sosiaalisesti esteet-

tömämpiä tai yksilöillä jo valmiiksi olevien heikkojen verkostojen vahvista-

misesta. Hakeva työ voi henkilökohtaisen hakevan työn lisäksi esimerkiksi 

ongelmia aiheuttavan ympäristön tunnistamista ja toimenpiteitä ympäristön 

parantamiseksi riskiryhmiä ajatellen. (Hjort 1995, 17, 45, 60–71.) 

 

Hakevaa työtä on pyritty käynnistämään parin viime vuoden aikana ikäänty-

neidenkin parissa. Perusperiaatteiltaan se ei poikkea perinteisestä hakevasta 

työstä, sillä siinä jalkaudutaan sinne, missä ikääntyneet asuvat ja liikkuvat, ja 

sillä pyritään saamaan sekä henkilökohtaisia kontakteja että edistämään ym-

päristön kokonaisvaltaista esteettömyyttä. Tällä tarkoitetaan niin fyysisiä, 

psyykkisiä, kulttuurillisia kuin aineellisia mahdollisuuksia osallistua toimin-

taan. (Björklund, Creutz & Koskinen 2011.) Ikääntyneiden kulttuurin ja elä-

mänpiirien tunteminen auttaa hakevan työn kohdistamisessa. Seuraavaksi kä-

sittelenkin lyhyesti ikääntymistä elämänvaiheena. Käsittelyn on tarkoitus toi-

mia viitekehyksenä yksinäisyydelle, jota kyseisessä ikäkaudessa koetaan, ja 

joka on siis tässä opinnäytetyössä hakevan työn tekemisen taustalla. 
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3 IKÄÄNTYMINEN JA YKSINÄISYYS 

Ikääntyneellä tarkoitetaan yleiskielisesti eläkeiän ylittänyttä henkilöä. Nykyi-

sin ikääntyminen jäsennetään kahteen osioon. Kolmannella iällä tarkoitetaan 

usein eläkeiän ylittäneitä ihmisiä, jotka ovat elävät aktiivisesti ja kykenevät 

pitämään itse itsestään huolen. Neljännellä iällä puolestaan viitataan elämän-

jaksoon, jolloin sairaudet ja toimintarajoitteet aiheuttavat haittaa useilla elä-

män osa-alueilla ja vaikeuttavat itsenäistä selviytymistä. Neljännen iän katso-

taan alkavan keskimäärin 80-vuoden iässä, mutta vanheneminen on todella 

yksilöllistä, vuosikymmenien eroilla (Helin 2002, 37–38, Nurmiranta, Leppä-

mäki, & Horppu  2009, 114–116.)  

 

Ikääntyneiden määrä lisääntyy Suomessa tulevina vuosikymmeninä. 2000-

luvun taitteessa ikääntyneitä oli joka seitsemäs henkilö ja 2030-luvulla heitä 

on arveltu olevan väestöstä neljäsosa. Samalla ikääntyneiden ikä on pidenty-

nyt. (Helin 2002, 37.) Alustavien tutkimuksien mukaan tulevilla ikääntyneillä 

on myös parempi terveys ja toimintakyky kuin aiemmilla ikääntyneillä (Heik-

kinen 2013, 396).  

 

Ikääntyneillä, kuten kaikenikäisillä ihmisillä, hyvä elämä muodostuu yksilöl-

lisesti, omien arvostuksien ja tulkintojen kautta Ojasen (2001, 43–44, 50) mu-

kaan hyvä elämä rakentuu yleisesti ottaen seitsemään osatekijään, jotka ovat  

 

1. terveys ja fyysinen hyvinvointi  

2. vastuullisuus, osallistuminen, aktiivisuus, moraalinormien noudattaminen 

3. rakkaus, yhteenkuuluvuus, kiintymys 

4. oikeudenmukaisuus ja turvallisuus 

5. tehokkuus, tuloksellisuus, taitavuus, ja hallinta  

6. hyvinvoinnin kokeminen, tasapaino, tarkoitus ja sisäinen rauha  

7. toiveikkuus, kiinnostus, innostus ja luovuus. 

3.1 Tavoitteena hyvä ikääntyminen 

Jyrkämä (1995, 151, 196–197) selvitti ikääntyneiltä ihmisiltä, mitä heidän 

mielestään kuuluu hyvään vanhuuteen. Ensimmäisenä mainittiin terveys, ja 

hyväkuntoisuus, toisena riittävä ja kohtuullinen toimeentulo, kolmantena 

myönteinen, oikea elämänasenne, neljäntenä ystävät ja ihmissuhteet ja viiden-

tenä perhe, lapset ja lapsenlapset. Oman elämän pääsisällöiksi puolestaan oli 

mainittu perhe, minkä jälkeen tulivat ystävät ja tuttavat. Taakse jäivät muun 

muassa luonto, harrastukset, työ ja uskonto.  

 

Edellä kuvatut tulokset kertovat ihmisten hyvän elämän osatekijöistä keski-

määräisesti. Fyysinen hyvinvointi näyttäisi kuitenkin olevan ikääntyneiden 

keskuudessa tärkeää ja läheiset ihmissuhteet tärkeämpiä kuin elämään sisältöä 

tuova toiminta. Hyvän elämän osatekijöissä ei sanota, millaisesta elämästä ne 

kumpuavat. Ikääntynyt voi siis kokea hyvinvointia hyvin erilaisillakin elä-
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mäntavoilla kuin valtavirta sitä kokee. Esimerkiksi siksi on tärkeää tukea ih-

misen subjektiivista toimimista ja valinnanvapautta, jotta hän voi kokea elä-

mänsä ja itsensä merkityksellisiksi (Ruoppila 2002, 143). 

 

Kuten tiedämme, ikääntymiseen liittyy terveyden heikkenemistä ja vakavam-

pia sairastumisia (Heikkinen 2013, 393–395). Ikääntymiseen kuuluu niin 

ikään monia menetyksiä lähtien puolison kuolemasta, työpaikasta luopumises-

ta aina omien voimien vähenemiseen. Ikääntyneen psyykeä kuormittavatkin 

useimmiten erilaiset menetykset ja sairaudet sekä omasta kyvykkyydestä ja 

haaveista luopumiset (Saaristo 2011, 135–136). Lisäksi oma tai läheisen sai-

rastuminen muuttaa sosiaalisia rooleja tai sosiaalista elinpiiriä, jolloin ihmis-

suhteiden anti muuttuu. Nämä kaikki vaikuttavat hyvän elämän kokemiseen. 

 

Vanhuuteen liittyy selkeästi myös hyviä puolia, kuten vapaa-ajan mahdollis-

tamaa henkistymistä (Lindqvist 2002, 253–254), kielteisten tunteiden koke-

misen vähäisyyttä (Carstensen & Charles 2006, 90) sekä elämänkokemusta ja 

viisautta. Lisäksi ihminen on muovautumiskykyinen vielä vanhuudessakin 

(esim. Ruoppila 2002, 122–125; 2013, 227.)  Tornstamin mukaan vanhuudes-

sa ihminen voi pohdiskelun tuloksena asettaa elämän sisällöt uuteen tärkeys-

järjestykseen ja irtautua perinteisestä yhteiskuntaelämästä (Tiikkainen 2011, 

71–72). Ikääntyminen mahdollistaa myös uudenlaisia rooleja, kuten isovan-

hemmuutta. 

 

Viimeisimpinä vuosikymmeninä vanhuustutkimuksessa on puhuttu onnistu-

neesta vanhenemisesta, aktiivisesta vanhenemisesta ja terveestä vanhenemi-

sesta. Kyseisten käsitteiden kautta on haluttu tuoda esille sitä, että ikääntymi-

seen liittyviä kielteisiä asioita voidaan hidastaa ja vähentää. (Heikkinen 2013, 

396, Lyyra 2007, 25.) Onnistunut vanheneminen mahdollistaa ikääntyneelle 

kykyä selvitä itsenäisesti niin arjen toiminnoista kuin psyykkistä kuormitusta 

tuottavista tilanteista sekä osallistua haluamiinsa toimintoihin mahdollisim-

man täysivaltaisesti ja vaivattomasti (Heikkinen 2013, 396–398).   

 

Tällaiseen ajattelutapaan liittyy käsitys vanhuuden voimavaroista. Voimava-

ra-ajattelussa ymmärretään, että ikääntynyt omaa monia asioita, tietoa ja ky-

kyjä, joita hän voi käyttää omaksi ja muiden hyödyksi, vaikka hän ei olisikaan 

aivan terve, tarvitsisi toisten apua tai kärsisi esimerkiksi menetyksistä. Voi-

mavara-ajattelussa on tärkeää tukea ikääntyneen omaa uskoa pystyvyyteensä, 

mutta toki myös järjestää konkreettisia auttamisjärjestelmiä, kuten apuvälinei-

tä tai kuntoutuspalveluja (Heikkinen 2002, 26–28; Marin, 2002, 121.)  

 

Setlementtiliiton arvomaailma ja projektin tavoitteet näkevät vanhuuden juuri 

vanhuuden voimavarojen näkökulmasta. Eräällä tapaa se kuitenkin eroaa on-

nistuneen vanhenemisen käsitteestä. Vanhuuden mukana tuomia haasteita ha-

lutaan toki vähentää ja lievittää, mutta yksilön onnistuneen vanhenemisen si-

jaan pitäisi ehkä puhua yhteisön onnistuneesta vanhuuden tukemisesta. 
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3.2 Yksinäisyys 

Yksi ikääntyneiden hyvää elämää häiritsevä tekijä on yksinäisyys. Ikäänty-

neiden yksinäisyydestä ovat viime vuosina kantaneet huolta niin media kuin 

sosiaalialan ammattilaiset. Yksinäisyyden on nähty tuovan ikääntyneen elä-

mään monia kielteisiä tunteita sekä terveyshaittoja. Routasalon, Pitkälän, Sa-

vikon ja Tilviksen (2005, 5) iäkkäille suunnatun kyselyssä viisi prosenttia 

suomalaisista ikääntyneistä ilmoitti kokevansa jatkuvaa kärsittävää yksinäi-

syyttä ja 34 prosenttia ajoittaista. Joissakin tutkimuksissa on saatu saman-

suuntaisia lukemia, mutta ilmeisesti aivan absoluuttista lukemaa on hankala 

saada (Routasalo ym. 2005, 8–9). 

 

Yksinäisyyttä määritellään perinteisesti ihmissuhteiden ja niihin liittyvän ko-

kemuksen kautta. Yksinäisyyden on katsottu johtuvan puutteellisiksi koetuista 

vuorovaikutussuhteista ja se on subjektiivinen ja kielteinen kokemus (Uotila 

2011, 19). Weiss valottaa, että ihmisellä on monia sosiaalisia tarpeita, joihin 

erilaiset ihmissuhteet vastaavat ja joiden puuttuminen voi aiheuttaa yksinäi-

syyttä. Toisaalta yksinäisyyden kokemus voi syntyä muistakin syistä kuin ih-

missuhteiden pohjalta. (Tiikkainen 2006, 14–15).  

 

Yksinäisyyteen liittyy kielteisten tunteiden kirjo. Uotilan (2011, 51–54) tut-

kimuksessa yksinäisyyden yhteydessä ilmeni masentuneisuutta ja elämän si-

sällyksettömyyden tunteita, turhuuden ja arvottomuuden tunteita, ulkopuoli-

suuden kokemusta, turvattomuuden tunteita, ikävöintiä sekä kaipausta. Lisäk-

si hän (mt. 31) kokoaa aikaisemmista tutkimuksista muun muassa kokemukset 

kärsimyksestä, ahdistuksesta, kivusta ja lohduttomuudesta sekä kokemukset, 

että on toisten unohtama ja aivan yksin. Yksinäisyyden tunteet saattavat vaih-

della ainakin osittain yksinäisyyden syyn mukaan. Tiikkainen (2011, 67–71) 

nimittäin kertoo Weissin (1974) teorian pohjalta, miten emotionaalinen yksi-

näisyys aiheuttaa masennusta, ahdistusta, pelkoa, tyhjyyden tunnetta ja pelkoa 

hylätyksi tulemisesta, kun taas sosiaalinen yksinäisyys turhautumista, ikävys-

tymistä, epävarmuutta, päämäärättömyyttä sekä ulkopuolisuutta. Emotionaali-

sesta ja sosiaalisesta yksinäisyydestä kerron lisää luvussa 3.2.1. ihmissuhtei-

den kohdalla. 

 

Kielteinen yksinäisyys lisää riskiä mielenterveysongelmien puhkeamiseen, 

erityisesti masennukseen, ja se lisää riskiä myös dementiaan sairastumiseen. 

Pahimmassa tapauksessa yksinäisyys ajaa ihmisen umpikujaan ja itsemur-

haan. (Uotila 2011, 28.) Kun verrataan yksinäisyyteen liittyviä kielteisiä ko-

kemuksia hyvän elämän osatekijöihin, näyttää yksinäisyys heikentävän ikään-

tyneen hyvää elämää. 

 

Yksinäisyydestä puhutaan Suomessa myös myönteisessä merkityksessä. Uoti-

lan (2011, 54–55) tutkimuksessa myönteinen yksinäisyys rinnastui yksin-

oloon, johon liittyy rauhaa, lepoa, vapautta toimia, kuten haluaa. Lisäksi yksi-

näisyys voidaan kokea voimavarana ja luovuutta ruokkivana tilana (Heiska-

nen 2011, 89–90). Englannin kielessä yksinäisyyden monitulkintaisuutta saat-
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taa helpottaa se, että myönteisestä yksinäisyydestä käytetään sanaa solitude ja 

kielteisestä yksinäisyydestä sanaa loneliness. Kielteiseen yksinäisyyteen voi 

solitude-yksinäisyyden tapaan liittyä yksinoloa ja eristäytymistä, mutta sitä 

voidaan kokea myös ihmisten keskellä (Tiikkainen 2011, 12, 59–60). 

3.2.1 Mikä aiheuttaa ikääntyneille yksinäisyyttä? 

Tässä luvussa kerron moninaisista yksinäisyyden syistä, joita aiemmissa tut-

kimuksissa on havaittu. Käsittelen ensimmäiseksi erilaisia tarkastelunäkö-

kulmia, jonka jälkeen siirryn esittelemään tutkimuksia, joissa ikääntyneiltä on 

selvitetty, minkä he itse kokevat aiheuttavan yksinäisyyttä. Koska yksinäisyy-

den syitä on useita, olen jaotellut ne selkeyden vuoksi luvun sisäisillä otsikoil-

la. 

 

Syitä yksinäisyyden kokemiselle on etsitty niin ympäristöstä kuin ihmisestä 

itsestään. Joillakin henkilöillä yksinäisyys juontuu varhaislapsuuteen saakka, 

jolloin turvallisten kiintymyssuhteiden puuttuminen on vaikeuttanut henkilön 

omaa kykyä solmia tarpeellisia kiintymyssuhteita toisiin ihmisiin. Joissakin 

tutkimuksissa persoonalla on havaittu olevan vaikutuksia yksinäisyyden ko-

kemuksiin ainakin siinä mielessä, että tietyt persoonan piirteet voivat hanka-

loittaa ihmissuhteiden luomista ja niissä toimimista. Ympäristöllä on nähty 

olevan osuutta yksinäisyyden kokemuksiin, sillä se edistää tai estää ihmistä 

toimimasta tarpeittensa ja halujensa mukaan. Lisäksi ympäristö välittää hänel-

le palautetta, millä on vaikutusta ikääntyneen itsearvostukseen ja tapaan jat-

kossa olla vuorovaikutuksessa ympäristön kanssa (Tiikkainen 2011, 65–66, 

Kangasniemi 2005, 255–258).  

 

Yksinäisyyden tarkastelu kulttuurisena ilmiönä perustuu siihen, että ihmisten 

jaetut tulkinnat tilanteista näyttävät vaikuttavan yksinäisyyden kokemuksiin. 

(Tiikkainen 2011, 60–65.) Esimerkiksi perhekeskeiset juhlat saattavat aiheut-

taa yksinään olevalle henkilölle yksinäisyyden kokemuksia, koska heidän 

elämässään ei täyty juhlaan liitetty mielikuva (Uotila 2011, 46–48). Yleisesti 

iäkkäiden yksinäisyys on harvinaisempaa yksilökeskeisissä kuin kollektiivi-

sissa kulttuureissa, koska itsenäinen ja erillinen eläminen nähdään meillä 

melko luonnollisena (Routasalo ym. 2005, 9). Yksinäisyyden kokemisen kult-

tuurisidonnaisuus voi olla tärkeä näkökohta esimerkiksi verratessa suomalais-

ten ja yhteisöllisistä kulttuureista Suomeen muuttaneiden henkilöiden yksinäi-

syyden kokemuksia. 

  

Edellä mainittujen lisäksi yksinäisyyttä voidaan tarkastella yhteiskunnallisena 

ongelmana – seurauksena yhteisten totuuksien pirstaloitumisesta, jatkuvasta 

muutos- ja muuttoliikkeestä, johon ihmisen pitäisi sopeutua, sekä vaatimuk-

sesta olla itse vastuussa omasta elämästään ja sen valinnoista (Kangasniemi 

2005, 251–254, Jokinen 2005, 27, Heiskanen & Saaristo 2011, 15–18). 
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Useat tutkijat ovat kartoittaneet viime vuosina ikääntyneiden yksinäisyyden 

syitä. Routasalon ja kumppaneiden tutkimuksessa ikääntyneet mainitsivat yk-

sinäisyytensä syiksi seuraavia: oma sairaus ja heikentynyt toimintakyky (81 

%), lähes yhtä paljon puolison kuolema (78 %). Ystävien vähyys tuli esille 67 

prosentilla. Läheisten omaisten puuttuminen esiintyi hieman alle 60 prosentil-

la naisista ja vähän yli 40 prosentilla miehistä. Elämän tarkoituksettomuuden 

tunteen mainitsi syyksi yli 45 prosenttia. Perhehuolet aiheuttivat yksinäisyyttä 

noin viidesosalle, samoin puutteelliset asuinolot. (Routasalo ym. 2005, 25.) 

Lisäksi Uotilan (2011, 46–50, 119–112) tutkimuksessa, noin puolet vastaajis-

ta mainitsi yksinäisyyden syyksi muutokset omassa itsessä asia - esimerkiksi 

henkilö ei enää viihtynyt seurassa tai aloitekyky oli hävinnyt - ja muutamat 

ikääntyneiden heikon aseman ja arvostuksen puutteen yhteiskunnassa. 

 

Vastausprosenteista on nähtävissä, että monet vastaajat ovat maininneet use-

amman yksinäisyyttä aiheuttavan tekijän ja että ihmissuhteet liittyvät tulosten 

perusteella monen ikääntyneen yksinäisyyteen jollain tavalla. Toisaalta vas-

taukset kertovat myös siitä, että perinteinen ajatus yksinäisestä ilman yhtään 

ystävää ei pidä paikkansa, vaan yksinäisyys on ymmärrettävä laajemmin. 

Tiikkaisen (2007, 150) mukaan ikääntymisen myötä vuorovaikutussuhteet se-

littävät yhä vähemmän yksinäisyydestä. Jotta yksinäisyyden monisyisyys tuli-

si tarkemmin esille, käsittelen seuraavaksi niitä ikääntyneiden elämän osa-

alueita, joihin yksinäisyys edellä esiteltyjen tutkimustulosten mukaan liittyy. 

 

Ihmissuhteiden merkitys 

 

Kuten hyvän ikääntymisen yhteydessä kerroin, ihmissuhteet kuuluvat hyvän 

elämän tärkeiksi koettuihin osatekijöihin. Ikääntyneiden ihmissuhteita kuvaa-

vat useimmiten pitkäaikaisuus sekä menetykset. Ihmissuhteiden ylläpitämi-

seen saattaa liittyä tietynlaista valikointia. Useampi tutkija arvelee, että toi-

mintakyvyn ja voimien heiketessä erityisesti ihmissuhteiden tunnetasolla koh-

taaminen, turvallisuuden tunne sekä konkreettisen avun saaminen kasvavat 

muita ihmissuhdeulottuvuuksia merkittävämmiksi (Carstensen & Charles 

2006, 86–87, Tiikkainen 2007, 150). Toisaalta hyvin iäkkäillä voi korostua 

seuran ja virikkeiden saannin tarve syvällisten ihmissuhteiden kaipaamisen si-

jaan (Virtanen 2013, 231). Kangasniemi (2005, 244–245) puolestaan huo-

mauttaa, että ihmisellä on tarve läpi elämän tulla myös fyysisesti kosketetuksi 

ja kohdatuksi. Salonen (2007, 73) muistuttaa, että osa ikääntyneistä haluaa yl-

läpitää monipuolisia ihmissuhteita, kun taas osa viihtyy kotona omissa olois-

saan ja tarvitsee vain etäisiä ihmissuhteita. 

 

Weissin teoria kuvaa juuri ihmissuhteista kumpuavaa yksinäisyyttä. Teoriassa 

ihmisellä on sosiaalisia tarpeita ja tarpeiden tyydyttymättä jäämisestä voi seu-

rata yksinäisyyden kokemuksia. Ihmissuhdeulottuvuuksia on teoriassa kuusi. 

Kiintymyssuhde tarjoaa rakkautta, läheisyyttä, turvaa ja lohtua ja se muodos-

tetaan yleensä puolisoon tai hyvään ystävään. Liittyminen palvelee tarvetta 

kuulua johonkin joukkoon, olla samankaltainen ja jakaa yhteisiä asioita ja sitä 

koetaan usein ystävien ja vertaisten kanssa. Arvostusta ikääntynyt saa ihmis-
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suhteista, joissa hän voi saada tunnustusta henkilökohtaisista kyvyistä ja tai-

doista. Tällaista vuorovaikutusta tarjoavat esimerkiksi ystävät ja työkaverit. 

Avun saannin mahdollisuus liittyy kokemukseen, että saa apua tarvittaessa. 

Apua voi tarjota kuka vain ikääntyneen itsensä mieltämä luotettava henkilö. 

Neuvojen saanti puolestaan liittyy mahdollisuuteen saada ohjeita ja neuvoja 

ongelmatilanteissa luotettavalta henkilöltä. Hoivaaminen liittyy tarpeeseen pi-

tää itse huolta toisista. (Tiikkainen 2006, 14–15; 2011, 67–71.)  

 

Emotionaaliseen yksinäisyyteen liittyvät kokemukset vähäisestä kiintymyk-

sestä, vähäisestä avunsaannin mahdollisuudesta, pärjäämisen vaikeuksista se-

kä henkisestä eristyneisyydestä, Emotionaaliseen yksinäisyyteen kuuluu ma-

sennusta, ahdistusta, sisäisen tyhjyyden tunnetta sekä hylätyksi tulemisen pel-

koa. Emotionaalinen yksinäisyys voi johtua esimerkiksi puolison tai läheisen 

ystävän kuolemasta tai henkisen yhteyden puuttumisesta tai häviämisestä pa-

risuhteessa. Vaikka emotionaalista yksinäisyyttä esiintyy kiintymyssuhteisiin 

liittyvien ongelmien yhteydessä, emotionaalista yksinäisyyttä voi syntyä myös 

ihmissuhteista riippumatta. Se on ikään kuin eksistentiaalista, olemassaolon ja 

erillisyyden ahdistusta. (Tiikkainen 2011, 67–71, 148; 2006, 52.) 

  

Sosiaalinen yksinäisyys sen sijaan liittyy aina ihmissuhteisiin. Se syntyy täyt-

tymättömistä liittymisen tarpeista eli tarpeista kokea yhteenkuuluvuutta ja 

vertaisuutta. Sosiaalinen yksinäisyys on voinut saada alkunsa esimerkiksi ko-

tiin eristymisestä puolison tai oman toimintakyvyn heikkenemisen takia, 

omista tai toisten heikoista sosiaalisista taidoista luoda uusia ihmissuhteita tai 

yksinkertaisesti siitä syystä, ettei henkilö ole löytänyt ryhmää, jossa kokisi 

samankaltaisuutta. Sosiaalinen yksinäisyys voi vähitellen passivoittaa ja eris-

tää ihmisen, kun hän ei halua kokea enempää epäonnistumisia ihmissuhteissa. 

Sosiaalisesti yksinäinen henkilö kokee erityisesti marginaalisuutta - hän ajat-

telee esimerkiksi ”en kuulu tänne, olen erilainen kuin muut” - epävarmuutta, 

päämäärättömyyttä, turhautumista ja ikävystymistä, eikä hän välttämättä 

myönnä edes itselleen olevansa yksinäinen. (Tiikkainen 2011, 67–71; 2007, 

152.)  

 

Yksinäisyyden kokeminen sukupuolittain on hieman epäselvää. Miehillä voi 

olla harva kaveripiiri ja he kokevat useammin itsensä yksinäisiksi myös seu-

rassa (Heiskanen 2011, 80–81). Naisille sosiaalinen aktiivisuus on luonte-

vampaa. Ikääntyvät naiset kokevat miehiä useammin emotionaalista yksinäi-

syyttä siksi, että he menettävät keskimäärin enemmän ihmissuhteita kuin mie-

het, koska elävät monesti pitkäikäisemmiksi. (Uotila 2011, 29.)  

 

Ihmissuhteiden tai tuen vähäisyys voi aiheuttaa yksinäisyyttä, vaikka ystäviä 

vielä olisi jäljellä. Voi myös olla niin, että aiemmin tuttaviinsa yhteyttä koke-

nut henkilö voi kokea esimerkiksi kriisin jälkeen itsensä ryhmässä ulkopuo-

liseksi ja sitä kautta yksinäiseksi (Heiskanen & Saaristo 2011, 17–18). Esi-

merkiksi leski saattaa kokea olevansa ylimääräinen ja pariton ryhmässä, jossa 

hän on tottunut käymään puolisonsa kanssa (Uotila 2011, 33). Ihmissuhteiden 

vähäisyys voi heikentää myös kokemusta kuulumisesta yhteisöihin ja yhteis-
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kuntaan, mistä voi aiheutua tarpeettomuuden ja unohdetuksi tulemisen koke-

muksia tai elämänhalun katoamista. Lisäksi yksinäisyyttä voidaan kokea sel-

laisten ihmissuhteiden takia, joita haluttaisiin nähdä useammin kuin todelli-

suudessa nähdään (mt.; Salonen 2007, 75; Routasalo ym. 2005, 23). Näitä 

voivat olla niin perheenjäsenet, sukulaiset kuin ystävät.  

 

Ihmissuhteet voivat ehkäistä tai vähentää yksinäisyyttä. Esimerkiksi puolison 

kanssa asuvat kokevat vähemmän yksinäisyyttä kuin muulla tavalla elävät, jos 

suhde on hyvä. Ystävyyssuhteiden on niin ikään huomattu vähentävän yksi-

näisyyttä (Uotila 2011, 26–27.) Kuitenkin sekä tyytyväisessä avioliitossa elä-

vät että ystäviä omaavat voivat kokea itsensä yksinäisiksi, mikä osoittaa, että 

yksinäisyyden kokemus voi syntyä hyvin monista taustatekijöistä. Vaikka 

naimisissa oleminen voi vaikuttaa yksinäisyyttä ehkäisevästi tai lievittävästi, 

ei esimerkiksi naimattomana asumisen ole erityinen yksinäisyyden riskitekijä. 

(Routasalo ym. 2005, 15, 28.)  

 

Yksinäisyyden lievittäminen ihmissuhteiden kautta on monimutkainen asia. 

Esimerkiksi leskillä on tapana itse hakeutua ihmisten seuraan ja hakea kiin-

tymyksen tarpeita täyttäviä ihmissuhteita. Uudet ihmissuhteet eivät kuiten-

kaan aina kykene korvaamaan menetettyä, eivätkä näin ollen pysty poista-

maan yksinäisyyttä. Lisäksi osa ikääntyneistä ei koe uusien ystävyyssuhteiden 

aloittamista enää mielekkäänä (Tiikkainen 2006, 52–54). 

 

Ikääntyneen toimintakyvyn heikentyminen 

 

Toimintakyky oli useimmiten mainittu yksinäisyyden syy. Toimintakykyä 

voidaan tarkastella fyysisestä, psyykkisestä ja sosiaalisesta näkökulmasta. Ku-

ten luvussa 3.1 mainitsin, toimintakyky säilyy yksilöllisesti. Eniten toiminta-

kykyä heikentävät fyysiset, neurologiset ja psyykkiset sairaudet, mutta myös 

niin sanottu fyysinen raihnastuminen. Ikääntymiseen liittyvän fyysisen toi-

mintakyvyn ja aistien heikentyminen tekee toimimisesta hankalampaa ja vai-

valloisempaa ja saattaa vaikeuttaa vuorovaikutuksessa tarvittavia toimintoja, 

kuten toisen kuulemista tai normitettujen eleiden tuottamista (Tiikkainen 

2013, 286.)   

 

Psyykkiseen toimintakykyyn liittyvät kognitiiviset kyvyt heikkenevät osittain, 

mutta säilyvät kokonaisuudessaan melko hyvinä, jollei henkilö sairastu muis-

tisairauteen (Hänninen 2013, 210). Muistisairauksien lisäksi masennus hei-

kentää usein ikääntyneiden psyykkistä toimintakykyä (Saarenheimo 2013, 

376). Sosiaalinen toimintakyky rakentuu paljolti fyysisen ja psyykkisen toi-

mintakyvyn yhteyteen ja omaan elämänhistoriaan (Tiikkainen 2013, 284), jo-

ten se on koetuksella uusissa elämäntilanteissa sekä omien voimien muuttues-

sa (Karisto & Konttinen 2004, 110–112). Toisaalta sosiaalinen toimintakyky 

liittyy vahvasti ympäristöön, sillä ympäristö määrittelee viime kädessä, mil-

laisilla ominaisuuksilla tai taidoilla varustetut ihmiset voivat toteuttaa sosiaa-

lisia tarpeitaan (Tiikkainen 2013, 286–287). Toimintakyvyn heikkeneminen 

saattaa heikentää hyvää elämää paitsi terveyden kokemisen alueella myös 



Kuinka auttaa yksinäistä? – Näkökulmia ikääntyneiden yksinäisyyteen vertaistoiminnan 

avulla 

 

 

 16 

vaikuttamalla välillisesti niihin elämän osatekijöihin, joiden kautta hyvää 

elämää koetaan. 

 

Ikääntyneen kokemus oman toimintakyvyn heikkenemisestä vähentää hänen 

aktiivisuuttaan. Toimintakyvyn heikkeneminen saattaa lisäksi estää täysival-

taista osallistumista ja toiminnasta nauttimista (Uotila 2011, 54). Tietyntyyp-

piset sairaudet voivat aiheuttaa häpeää, jota välttääkseen ikääntynyt vähentää 

osallistumista (Laine, Hyväri & Vuokila-Oikkonen 2010, 13). Joillekin toi-

mintakyvyn heikentymiseen liittyy oman haavoittuvuuden pelkoa, jolloin 

toimintaa rajoitetaan, ettei mitään vakavaa sattuisi. Toimintakyvyn heikenty-

minen ei välttämättä johda sosiaalisten kontaktien vähenemiseen, sillä usein 

ikääntynyt alkaa saada tukea ja palveluita (Tiikkainen 2006, 54). Kontaktien 

sosiaalinen anti voi kuitenkin olla erilaista. Esimerkiksi ennen tukea antanut 

henkilö joutuu asettumaan itse tuen saajaksi. 

 

Toimintakyvyn heikentyminen tai kokemus toimintakyvyn heikentymisestä 

saattaa johtaa yksinäisyyteen useista syistä. Uotilan (2011, 48–49) aineistossa 

ikääntyneet kertoivat toimintakyvyn heikentymisen rajoittavan heille miele-

kästä toimintaa, mistä aiheutui yksinäisyyden kokemista. Tämä voi koskea 

sekä arjen töitä että sosiaalisten suhteiden ylläpitoa. Joillekin itse sairastami-

nen voi aiheuttaa yksinäisyyden tunteita – sairaus saattaa esimerkiksi erottaa 

henkisesti, kun kokee, ettei kukaan pysty ymmärtämään ja jakamaan asiaa tai 

aiheuttaa kokemuksen elämän tarkoituksettomuudesta (Uotila 2011, 28; Heis-

kanen & Saaristo 2011, 17–18; Read 2013, 249). Psyykkiseen toimintakykyyn 

kuuluvasta mielenterveydestä masennuksen suhdetta yksinäisyyteen on tutkit-

tu eniten. Uotilan (2011, 28, 51–52) mukaan masennus vie aloitekyvyn ja 

toiminnasta nauttimisen, ja toisaalta masennuksella ja yksinäisyydellä on mo-

nia samoja tunnepiirteitä, jolloin jo itse masennus aiheuttaa yksinäisyyden 

tuntemuksia. 

 

Sairastumisesta johtuva eristyminen tai eristäytyminen voi liittyä yksinäisyy-

den kokemiseen, sillä eristäytymisellä on jonkinlainen yhteys yksinäisyyteen. 

Joissakin tapauksissa toimintakyvyn heikentyminen ja sairastelu tuo turvat-

tomuuden kokemuksen ja sitä kautta yksinäisyyden tunteita: jos minulle sat-

tuu jotakin, onko ketään auttamassa? (Uotila 2011, 21, 53, Tiikkainen 2011, 

67–71).  

 

Muutokset omassa itsessä  

 

Uotilan tutkimuksessa puolet vastaajista mainitsi yksinäisyyden syyksi muu-

tokset omassa itsessä. Vastaajat tarkastelivat muutoksia suhteessa osallistumi-

seen ja ihmissuhteisiin. Uotilan mukaan ikääntyneet katsoivat, että sosiaalisis-

ta suhteista vetäytyminen selitti mahdollisesti yksinäisyyttä, vaikka vetäyty-

minen olisi ollut oma-aloitteista. Muutoksilla omassa itsessä ikääntyneet tar-

koittivat psyykkisiä, sisäisiä, luonteeseen ja käyttäytymiseen liittyviä muutok-

sia, jotka saivat heidät jättäytymään pois sosiaalisesta toiminnasta. Syitä oli-

vat esimerkiksi sosiaalisille tilanteille annettujen merkitysten muuttuminen. 
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Vieraiden ihmisten seura saatettiin kokea epämiellyttävänä, ei haluttu tutustua 

uusiin ihmisiin, toiminta ei enää tuntunut mielekkäältä tai kotiin jääminen ko-

ettiin muuten paremmaksi. Toinen syy oli esimerkiksi aloitekyvyn heikenty-

minen tai alentunut kyky solmia uusia ihmissuhteita, vaikka tahtoa osallistu-

miseen ja ihmisten tapaamiseen olisi ollut. (Uotila 2011, 49, 54, liite III: 109–

112.)   

 

Tornstamin gerotranssendenssiteoriassa (Tiikkaisen 2011, 71–71 mukaan) 

nähdään, että ikääntynyt pysähtyy pohtimaan ja järjestelemään elämänsä eri 

ulottuvuuksia. Yhtäältä pohdiskelu vie aikaa sosiaaliselta yhteydenpidolta ja 

toisaalta ikääntynyt saattaa kokea vähäisempää tarvetta olla sosiaalisessa vuo-

rovaikutuksessa. Jos itsessä tapahtuvia muutoksia tarkastellaan gerotranssen-

denssiteorian kautta, saattaa yksinäisyyden kokeminen olla osa välivaihetta, 

jossa ikääntynyt etsii uutta tapaa olla yhteisössä ja itsen kanssa. Toisaalta kyse 

voi olla myös psyykkisen tai sosiaalisen toimintakyvyn heikentymisestä, jol-

loin ikääntynyt voisi tarvita tukea ja kuntoutusta sosiaalisten suhteiden ja 

osallistumisen ylläpitämiseen. Esimerkiksi eräs alentuneesta aloitekyvystä 

maininnut henkilö kertoi, että lähti aina kutsusta mukaan, muttei enää saanut 

oma-aloitteisesti lähdettyä (Uotila 2011, liite III, 110). Voi myös olla, että 

ikääntynyt kärsii tietämättään masennuksesta, joka vie elämästä aloitekyvyn 

ja toiminnasta nauttimisen (Uotila 2011, 28, 51–52). 

 

Elämän tarkoituksettomuuden tunne 

 

Elämän tarkoituksettomuuden yksinäisyyden syynä oli maininnut 45 prosent-

tia vastaajista. Elämän tarkoituksellisuuden tunteella viitataan siihen, miksi ja 

kuinka paljon elämä koetaan elämisen arvoiseksi ja mielekkääksi. Elämän 

tarkoituksellisuus saa subjektiivisen sisällön ja sisältö vaihtelee elämän aika-

na. Elämän tarkoituksellisuutta ikääntyneille synnyttävät yleisesti ottaen lä-

heiset ihmiset, terveys ja toimintakyky, elämän arvostus, elämän eteenpäin 

meno, uskonto, harrastukset ja psyykkinen hyvinvointi. Elämän tarkoitukselli-

suutta ei välttämättä kysellä elämän virrassa, vaan sitä pohditaan erityisesti 

oman toimintakyvyn ja ihmissuhteiden menetysten yhteydessä sekä kuoleman 

lähestyessä.  (Read 2013, 245–249.)  

 

Iäkkäillä elämän tarkoituksettomuuden tunne voi nousta erityisesti tarpeetto-

muuden tunteesta: kokemuksesta ettei itse eikä kukaan muukaan tarvitse hän-

tä (Read 2013, 250; Saarenheimo 2003, 47–48). Masennuksella on huomattu 

olevan merkittävä yhteys elämän kokemiseen tarkoituksettomaksi, ja kuten 

aiemmin kerroin, masennuksella ja yksinäisyyden kokemisella vaikuttaisi 

olevan toisiaan vahvistavaa vaikutusta (Routasalo ym. 2005, 31; Uotila 2011, 

51–52). Sen lisäksi, että elämän tarkoituksettomuuden kokeminen on itsenäi-

nen yksinäisyydelle annettu selitys, se liittyy tunteena sosiaaliseen yksinäi-

syyteen (Tiikkainen 2006, 13). 
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Asuinolot, köyhyys ja perhehuolet 

 

Routasalon työryhmän (2005, 25) mukaan puutteelliset asuinolot olivat vii-

desosalla ikääntyneistä yksinäisyyden syynä. Tutkimuksesta ei käynyt tar-

kemmin selville, miksi näin on, eikä siinä ollut määritelty tarkemmin puut-

teellisia asuinoloja. Puutteellisilla asuinoloilla saatetaan kuitenkin viitata esi-

merkiksi asuntoon, josta puuttuu peseytymistilat ja/ tai keskus- tai sähköläm-

mitys ja joka on asukkaalleen esteellinen (Volk & Nivalainen 2009, 37–38). 

 

 Routasalon työryhmän (2005, 10) tutkimuksessa mainitaan, että aikaisem-

missa tutkimuksissa tyytymättömyys elinolosuhteisiin ja taloudelliseen tilan-

teeseen on ollut yhteydessä yksinäisyyteen. Samalla tavalla perhehuolien vai-

kutus yksinäisyyteen jää tutkimuksessa selittämättä, vaikka sen on maininnut 

yksinäisyyden syyksi viidesosa yksinäisyyttä kokevista ikääntyneistä. Voi-

daan ehkä ajatella, että sekä puutteellisia elinolosuhteita, taloudellista tilannet-

ta ja perhehuolia kuvaavat niiden haastavuus ja stressaavuus elämälle, ja ehkä 

ne sitä kautta aiheuttavat yksinäisyyden kokemuksia. Lisäksi niihin kaikkiin 

voi liittyä pakosta johtuvaa sosiaalista eristymistä tai henkisen yhteyden puut-

tumista, kokemusta, että on asian kanssa yksin ja ettei kukaan ymmärrä (ks. 

luku 3.2.1 Ihmissuhteet). 

 

Ympäristön asenteet 

 

Uotilan tutkimuksessa muutamat ikääntyneet toivat esille ikääntyneiden hei-

kon aseman ja arvostuksen puutteen yhteiskunnassa yksinäisyyden kokemisen 

syynä. Nämä ikääntyneet kokivat, ettei yhteiskunnassa arvosteta ikääntyneitä 

ja ettei yhteiskunta ole edistänyt toimillaan ikääntyneiden tarvitsemia hyvin-

vointi- ja terveyspalveluja. Palveluiden järjestämisessä koettiin olevan myös 

epätasa-arvoa. Ikääntyneet näkivät näiden asioiden kapeuttavan ikääntyneiden 

hyvinvointia. (Uotila 2011, 50, liite III: 112–114.)  

 

Yhteiskunnan kielteisinä koettujen asenteiden ja arvostuksen puutteen koettiin 

aiheuttavan yksinäisyyttä tarpeettomuuden, hyödyttömyyden ja ulkopuolisuu-

den tunteina. Lisäksi jotkut kertoivat kokevansa turvattomuutta siitä, ettei yh-

teiskunnalla ole halua tai kykyä auttaa ikääntyneitä. Turvattomuuden koke-

mus näytti ainakin osalla herättävän kokemuksen yksinäisyydestä. (Uotila 

2011, 50, 52–53, liite III: 112–114.) Ainakin osa ikääntyneistä kaipaa yhteis-

kunnalta sosiaalisiin tarpeisiin vastaamista: arvostusta, hyväksyntää sekä ko-

kemusta siitä, että saa apua tarvittaessa (ks. Tiikkainen 2011, 67–71). 

3.2.2 Yksinäisyyden ehkäiseminen ja lievittäminen 

Säännöllinen, kärsittävä yksinäisyys on saanut ihmiset etsimään sen ehkäise-

miseen ja lievittämiseen ratkaisukeinoja. Suhtautuminen yksinäisyyden ehkäi-

semiseen ja lievittämiseen riippuu sekä näkökulmasta, jolla yksinäisyyttä tar-

kastellaan että siitä, minkä seikan nähdään olevan yksinäisyyden syynä. Esi-
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merkiksi eksistentialistisessa teoriassa katsotaan ihmisen olevan aina erillinen 

ja hänen pitäisi ennen kaikkea hyväksyä kyseinen erillisyys, jotta ahdistava 

yksinäisyys häviäisi ja myönteinen yksinolo saisi tilaa. Tällöin yksinäisyyden 

lievittymisen keinona on opetella nauttimaan omasta seurastaan (Tiikkainen 

2011, 62–65).  

 

Interaktionistinen teoria puolestaan korostaa tarpeellisten sosiaalisten suhtei-

den täyttämistä. Jos yksinäisyys liittyy yksilön persoonaan tai henkilökohtai-

siin kykyihin muodostaa kestäviä ja tyydyttäviä ihmissuhteita, voi henkilö 

tarvita menetelmiä, joiden avulla hän ymmärtää itseään paremmin ja voi 

muuttaa tulevaisuudessa toimintatapojaan sosiaalisiin suhteisiin liittyen (Tiik-

kainen 2011, 62–65).  

 

Yksinäisyys yhteiskunnallisena ilmiönä nostaa esille toisten ihmisten vastuun 

ikääntyneen arvostamisesta ja sellaisen yhteiskunnan luomisesta, jossa kukaan 

ei jää syrjään ja jossa on mahdollista saada tukea ja apua (ks. Heiskanen & 

Saaristo 2011, 18, 24–25). Yksinäisyyteen puuttuva työ voi kohdistua joko 

henkilöön itseensä tai hänen sosiaaliseen ympäristöönsä niin, että ikääntynyt 

voi toimia tarpeidensa mukaan (Ruonakoski 2004, 9–11) ja tulla kohdatuksi ja 

kohdelluksi, kuten toivoo. 

 

Yksinäisyyteen on yritetty puuttua erilaisilla keinoilla. Tällaisia ovat muun 

muassa 

 

 ryhmätoiminta, jossa voi saada tukea, solmia ystävyyssuhteita ja saada 

mielekästä toimintaa (Vanhustyön Keskusliitto n.d.) 

 ystävätoiminta, jossa saa tukea ja seuraa (SPR n.d.) 

 palveleva puhelin, josta saa tukea ja seuraa (Helsinkimissio n.d.) 

 itsenäinen toimiminen (Uotila 2011, 30), ehkäpä siksi, että se siirtää 

ajatukset muualle ja tuo elämään sisältöä. 

 

Lisäksi yksinäisyyden syihin voivat vaikuttaa toimintamuodot, joiden tavoit-

teena ei välttämättä ole yksinäisyyden poistaminen tai ehkäiseminen, mutta 

jotka vaikuttavat myönteisesti yksinäisyyttä aiheuttaviin taustatekijöihin. 

Esimerkiksi toimintakykyä ja itsenäistä toimimista ylläpitävät palvelut ja toi-

mintamuodot ehkäisevät toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvää yksinäisyy-

den riskiä, turvapuhelinpalvelut tuovat apua ja turvaa (Esperi Care Oy, n.d.) ja 

vapaaehtoistehtäviin osallistuminen voi tarjota arvostuksen ja hyödyllisyyden 

kokemuksia (Haarni 2010, 140–141, 150). Setlementtiliitto itse toteaa projek-

tisuunnitelmissa, miten on tärkeää ylipäänsä tarjota ikääntyneille paikka, jossa 

kohdata toisia ikääntyneitä (Setlementtiliitto n.d.). Edellä olevasta listasta voi 

nähdä, että useimmissa keinoissa pyritään vastata yksinäisyyden haasteeseen 

jonkinlaisen sosiaalisen suhteen kautta. Tässä opinnäytetyössä sosiaalisena 

keinona käytetään yhteisöllisyyttä ja vertaisuutta. Tästä kerroin luvussa 2. Li-

säksi perustelen yhteisöllisen vertaistoiminnan käyttämistä luvussa 3.3. 
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Oma kysymyksensä on se, tarvitseeko yksinäisyyden lievittämiskeinon olla 

sama kuin arveltu yksinäisyyden syy. Nimittäin Tiikkaisen (2007, 160, 54) 

mukaan aina kaikkia ikääntyneiden kokemaa yksinäisyyttä ei pystytä poista-

maan, koska aina yksinäisyyden syihin, kuten puolison kuolemaan, ei voida 

vaikuttaa. Yksinäisyyttä voidaan kuitenkin yrittää lievittää tuomalla elämään 

vastaelementtejä. Tiikkainen pohtii, että esimerkiksi monien leskien tapa ha-

keutua ihmisten pariin saattaa perustua siihen, että se koetaan selviytymiskei-

noksi – ehkäpä siksi, että muilta ihmisiltä on mahdollista saada sekä henkistä 

että konkreettista tukea sekä arkeensa toimintaa ja vaihtelua. 

 

Uotila (2011, 74) puolestaan huomauttaa, ettei esimerkiksi ryhmätoiminta so-

vellu kaikille, sillä ikääntynyt ei välttämättä viihdy ihmisten parissa, ei kaipaa 

uusia ihmissuhteita tai yksinäisyys korostuu ryhmässä entisestään. Yksinäi-

syyden lievittämisessä monipuoliset vaihtoehdot vaikuttaisivat tärkeiltä. Tiik-

kaisen (2011, 75) mukaan yksinäisyyden lievittämisen pitäisi lähteä yksinäi-

sen henkilön itse määrittelemistä tarpeista ja hänen kuulemisestaan. 

 

Setlementtiliiton Yhdessä mukana – projektissa on määritelty mahdollisia ris-

kiryhmiä, joiden kanssa tulisi järjestää kohtaamisia ja antaa heidän yksilölli-

sesti määritellä tarpeensa. Yksinäisyyttä ja siihen puuttumista ei ole lähdetty 

erittelemään sen mahdollisten syiden mukaa. Kuten luvussa 2.1 mainitsin, ris-

kiryhminä nähtiin mielenterveys- tai päihdeongelmista, asunnottomuudesta ja 

köyhyydestä kärsivät henkilöt sekä maahanmuuttajat ja syynä esitettiin ohut sosi-

aalinen turvaverkko (projektikoordinaattori, henkilökohtainen tiedonanto, 

12.12.2013; projektipäällikkö, henkilökohtainen tiedonanto, projektipäällikkö, 

2.4.2014). Riski-sana kuvastaa nimenomaan sitä, että jonkin edellä mainitun 

piirteen täyttävä henkilö ei ole automaattisesti yksinäinen, mutta hänellä on 

siihen suurempi mahdollisuus. 

 

Aiemmissa tutkimuksissa ei ole käsitelty erityisiä riskiryhmiä, mutta köyhyys, 

mielenterveysongelmat ja muut elämän huolet ovat olleet yksinäisyyttä selit-

täviä tekijöitä (ks. luku 3.2.1). Monipuolisten sosiaalisten suhteiden merkitys 

on yksinäisyyden ehkäisemisen ja lievittämisen kannalta osoittautunut tärke-

äksi (Tiikkainen 2011, 67–71), jolloin voidaan sanoa, että niillä, joilla on ohut 

sosiaalinen verkosto, on suurempi riski kokea yksinäisyyttä – ja toisaalta hyö-

ty päästä osallisiksi yhteisölliseen vertaistoimintaan. 

 

Yksinäisyyteen puuttuminen tapahtuu projektissa yhteisöllisen vertaistoimin-

nan kautta. Yhteisöllisen vertaistoiminnan periaatteita esittelin luvuissa 2.2. ja 

2.3. Seuraavaksi puolestaan kerron lyhyesti, miten yhteisöllinen vertaistoi-

minta näyttäisi perusperiaatteidensa puolesta sopivan yksinäisyyden lievittä-

miseen ja ehkäisemiseen. 
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3.3 Vertaistoiminta voi ehkäistä ja lievittää yksinäisyyttä 

Yhteisöllisellä vertaistoiminnalla on yksinäisyyteen puuttumisen näkökulmas-

ta monia myönteisiä vaikutuksia. Yhteisössä yksilön on mahdollista tyydyttää 

sosiaalisia tarpeitaan. Yhteisöissä on mahdollista kokea esimerkiksi kiinty-

mystä, rakkautta ja yhteenkuuluvuutta tai saada apua ja tukea ongelmiinsa ja 

konkreettisiin avun tarpeisiin (Berscheid 2006, 52, Lyyra & Tiikkainen 2007, 

84). Tieto sosiaalisen tuen ja avun mahdollisuudesta, luottamus yhteisöön ja 

yhteenkuuluvuuden tunne voivat tuoda henkilölle psyykkistä turvaa sekä ko-

kemuksen elämän hallittavuudesta (Hyyppä 2002, 25–26, Kumpulainen 

2004). Turvan ja avunsaannin mahdollisuuden kokeminen voi vähentää tur-

vattomuuden ja yksin jätetyn tunteita.   

 

Kurki (2001, 72) puolestaan katsoo, että keskustelu ja kohtaaminen toisten 

ihmisten kanssa voi vähentää vieraantuneisuutta toisista ihmisistä, kun heidän 

kokemusmaailmojaan oppii tuntemaan. Nämä yhteisöllisyyden piirteet voivat 

olla lievittämässä ja ehkäisemässä sosiaalisista tarpeista ja tarpeiden täytty-

mättä jäämisestä kumpuavaa yksinäisyyttä. Vertaistoimijaksi ryhtyminen voi 

lisäksi tarjota työelämästä sivuun jääneelle uuden yhteisön, jossa kokea arvos-

tusta omasta toiminnasta. 

 

Lyyra ja Tiikkainen (2007, 84) puolestaan toteavat, että vastavuoroinen vuo-

rovaikutus muokkaa ihmisen käsitystä itsestään ja voi näin tukea myönteistä 

minäkuvaa ja itsearvostusta. Koska yksinäisyys voi aiheuttaa arvottomuuden 

tunteita, on myönteisen minäkuvan tukeminen tärkeää yksinäisyyden lievit-

tämisen näkökulmasta. Lisäksi hyvä itsearvostus ja itsetunto ehkäisevät tai 

lievittävät masennusta (Lyyra & Tiikkainen 2007, 75), mikä puolestaan voi 

lievittää masennukseen liittyviä yksinäisyyden tunteita. 

 

Niin ikään toimijuus näyttää olevan tärkeä yhteisöllisen vertaistoiminnan 

edistämä seikka. Sosiaalinen aktiivisuus sekä vapaaehtoistoiminta näyttävät 

vaikuttavan myönteisesti mielialaan ja mielenterveyteen. Sosiokulttuurinen 

aktiivisuus pitää lisäksi yllä henkistä kyvykkyyttä, mikä on tärkeää esimerkik-

si muistisairauksien hidastamisessa. (Hyyppä 2013, 105; Ojanen 2001, 103.) 

 

Vertaistoiminnassa itselle mieluisa aktiivisuus tai toisten eteen toimiminen 

voivat tuoda myös kokemuksia omasta kyvykkyydestä ja tarpeellisuudesta. 

Kyvykkyyden ja tarpeellisuuden kokemukset voivat vahvistaa itsearvostusta 

ja itsetuntoa. (Hyyppä 2002, 25–26, Ojanen 2001, 103.) Elämän mielekkyy-

den ja oman arvon kokeminen edistävät elämän kokemista tarkoitukselliseksi 

ja toimii vastavoimana yksinäisyyteen liittyville arvottomuuden, turhuuden ja 

elämän sisällyksettömyyden kokemuksille. Tarpeellisuuden tunne voi lisäksi 

lisätä ihmisen halua huolehtia itsestään. Tästä voi seurata myönteinen kierre 

niin, että ikääntynyt pitää parempaa huolta omasta toimintakyvystään (Lyyra 

& Tiikkainen 2007, 74–79.)  
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Yhteisöllisyyteen liittyvä aktiivisuus toimii myös kiertoteitä. Arkiliikkuminen 

ylläpitää fyysistä kuntoa ja siten fyysistä toimintakykyä (Pikkarainen 2007, 

95). Lisäksi aktiviteetteihin lähteminen laajentaa ihmisen kokemusympäristöä 

jo kulkumatkojen aikana, mikä voi olla tärkeää elämän virrassa pysymisen ja 

sitä kautta elämän tarkoituksellisuuden kannalta (Salonen 2011, 161–163). 

 

Hakeva työ vertaistoiminnan muotona on ikääntyneiden yksinäisyyteen puut-

tumisen kannalta tärkeä ulottuvuus. Erinäisistä syistä johtuva eristäytyminen 

tai eristyksiin jääminen liittyvät selkeästi useampaankin yksinäisyyden syy-

hyn, kuten sosiaaliseen yksinäisyyteen sekä toimintakyvyn heikkenemiseen. 

Ympäristön esteisiin puuttuminen ja heikommassa asemassa olevien ikäänty-

neiden toimintamahdollisuuksien lisääminen palvelevat yksinäisyydestä kär-

siviä henkilöitä. Erityisen tärkeä on hakevan työn ajatus siitä, että kohdattu 

henkilö saa itse määritellä, mitä hän tarvitsee ja haluaa, mutta myös se, että 

elämässä selviytyminen ei jää yksilön omalle vastuulle (vrt. luku 3.2.1. ympä-

ristön asenteet). Lisäksi, kun hakevaa työtä ajatellaan myös ennaltaehkäise-

västä näkökulmasta, on kaikki tietoisesti yksinäisyyttä vastaan kohdistettava 

työ hakevaa työtä. 
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4 AINEISTOA OSALLISTUMALLA YHTEISÖLLISEEN TOIMINTAAN 

Niissä tutkimuksissa, joita aiemmin esittelin, on keskitytty tutkimaan yksinäi-

syyden ilmiötä. Tosin esimerkiksi Uotila (2011, 59, 74) analysoi myös yksi-

näisyyden poistamiseen liittyviä ratkaisukeinoja ja ehdotti johtopäätöksissä it-

se muutamia huomioitavia asioita. Tässäkin tutkimuksessa analysoidaan yksi-

näisyyden ilmiötä, mutta yksinäisyyden määrittelyn ja ilmiön esiintymisen si-

jaan suuntaan analyysiä yksinäisyyteen puuttumista kohti. Tässä opinnäyte-

työssä yksinäisyyteen puuttumisen keinona toimii yhteisöllinen vertaistoimin-

ta, jota esittelin teoreettisen viitekehyksen osiossa. 

 

Tässä luvussa esittelen aineistonhankintaa. Kerron yleisesti aineistonhankin-

taympäristöstä, aineistonhankinnan menetelmistä, omasta roolistani aineiston 

syntymisessä sekä aineiston tulkinnallisista linjoista. Tämän jälkeen pohdin 

lyhyesti tutkimukseni eettisyyttä. Palaan tutkimukseni eettisyyteen sekä käyt-

tämieni menetelmien tarkoituksenmukaisuuteen vielä tutkimuksen luvussa 

kahdeksan. 

4.1 Vertaistoiminnan käynnistäminen aineistonkeruukontekstina 

Tutkimukseni aineisto on koottu kenttäjaksolla kolmen kuukauden aikavälillä. 

Keräsin aineistoa Yhdessä mukana –osaprojektin paikallisessa vertaistoimin-

nan pilottikokeilusta, jossa pyrittiin käynnistämään ikääntyneiden vertaistoi-

mintaa. Kokeilussa on kuusi eri osa-aluetta:  

 

1. Pyritään rekrytoimaan ikääntyviä ja ikääntyneitä vertaistoimijakoulutuk-

seen 

2. Ilmoittautuneille pidetään vertaistoimintakoulutus kahtena eri päivänä, yh-

teensä kymmenen tuntia 

3. Koulutukseen osallistuneiden kanssa suunnitellaan vertaistoimintaa, josta 

he haluaisivat olla vastuussa 

4. Toimintaa käynnistetään konkreettisesti 

5. Vertaistoimijoille pidetään säännöllisiä tukitapaamisia. 

6. Vertaistoimijoiden kanssa arvioidaan toiminnan antia ja suuntia osana 

projektin kehittämistä. 

 

Kenttäjaksoni aikana toteutuivat kohdat 1—3 ja sen lisäksi vertaistoimijoille 

pidettiin yksi tukitapaaminen. Kenttäjakson aikana kaksi vertaistoimijaa oli 

aloittanut keskenään konkreettista toimintaa ja kolme henkilöä oli juuri tuki-

tapaamisen jälkeisellä viikolla järjestämässä oman ideansa mukaista toimin-

taa. 
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Oma tutkimukseni rajautui vertaistoiminnan käynnistämiseen liittyviin vaihei-

siin. Pääsin seuraamaan vertaistoimijoiden koulutusta ja kokeilemaan projek-

tissa käytettyjä hakevan työn menetelmiä sekä vertaistoimintaideoiden kehit-

telyn tukemista osana aineistonkeruuta. Lisäksi keräsin vertaistoimijoiden tu-

kitapaamisessa aineistoa tutkimukseeni toiminnallisen ohjaustilanteen kautta. 

 

 Käytännössä rekrytointivaiheessa pääsin keskustelemaan ja pohtimaan pro-

jektikoordinaattorin kanssa, mitä rekrytoinnilla haluttaisiin selvittää tässä vai-

heessa ja miten rekrytointia toteutettaisiin. Tämän jälkeen kokeilin muutamaa 

suunnitelluista menetelmistä. Toimintaideoiden suunnitteluvaiheessa minä ja 

projektikoordinaattori tapasimme vertaistoimijoita ja autoimme heitä kehittä-

mään toimintaideoitaan. 

 

Vertaistoimijoiden ensimmäisellä tukitapaamisella oli kahtalainen merkitys. 

Tukitapaamisten on yleisesti tarkoitus tukea vertaistoimijuutta. Projektikoor-

dinaattorin kanssa kuitenkin sovittiin, että minulla olisi mahdollisuus kerätä 

vertaistoimijaryhmältä aineistoa ensimmäisen tukitapaamisen yhteydessä. 

Koska olin jo aiemmin osallistunut vertaistoimijoiden toimintaideoinnin tu-

kemiseen aineistoa kerätessäni, päädyin siihen, että myös tukitapaamisen ai-

neistonkeruutilanne voisi tukea vertaistoimintaa. Kerron tukitapaamisesta li-

sää luvussa 6.3. 

 

Tutkimukseni lähestymistapaa voisi kuvata etnografiseksi ja kehittämisorien-

toituneeksi. Etnografisen työstäni tekee se, että olen halunnut ymmärtää yksi-

näisyyttä ja siihen vaikuttamista käytännön toiminnan yhteydessä. Etnografi-

nen tutkimus nimittäin perustuu kulttuuristen tai sosiaalisten ilmiöiden tutki-

miseen (Metsämuuronen 2000, 20) ja sen alahaara tulkinnallinen etnografia 

on kiinnostunut yksittäisten ihmisten ajatusten ja kokemusten ymmärtämises-

tä (Hirvonen & Nikkonen 2003, 265). Nikkonen, Janhonen ja Juntunen (2003, 

49) puolestaan kertovat, miten etnografi hankkiutuu häntä kiinnostavan ilmi-

ön pariin sen luonnolliseen yhteyteen.  

 

Etnografiassa on suuntauksia, jotka keskittyvät selvittämään, miten jotkin asi-

at ovat ja mikä on niiden tarkoitus ja merkitys (Metsämuuronen 2000, 20). 

Ford kuitenkin on sitä mieltä, että etnografinen tutkimus voi ottaa kantaa. Täl-

löin tutkimuksen tulisi nostaa esille kulttuurisia ja poliittisia kysymyksiä, 

näyttää kuinka asiantilat ovat ja kuinka ne voisivat olla sekä luoda toivoa. 

(Hirvonen & Nikkonen 2003, 273.) Myös oma työni on kehittämisorientoitu-

nut, koska haluan selvittää, mitä seikkoja tulevaisuudessa yksinäisyyttä vas-

taan tehtävässä työssä voitaisiin ottaa huomioon. 
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4.2 Tutkijan paikka ja asema etnografisessa tutkimuksessa 

Välillä ajatellaan, että luotettavien havaintojen saamiseksi tutkijan tulisi tark-

kailla neutraalisti maailmaa vaikuttamatta mitenkään sen toimintaan. Etnogra-

fisessa tutkimussuuntauksessa tutkijan rooli voi kuitenkin olla mitä vain tark-

kailijasta itsekin havainnoitavaan ryhmään kuuluvan henkilön rooliin. Oma 

roolini oli näiden kaksi välimuotoa, eli osallistuva havainnoija ja havainnoiva 

osallistuja. Osallistuva havainnoija lähinnä tarkkailee ryhmän toimintaa, mut-

ta on kuitenkin julkisesti mukana ryhmässä. Havainnoiva osallistuja puoles-

taan osallistuu aktiivisesti tutkittavan ryhmän toimintaan ja vaikuttaa siihen 

paitsi läsnäolollaan, myös omilla puheenvuoroillaan. (Nikkonen ym. 2003, 

63.)  

 

Rekrytointivaiheessa ja vertaistoimijoiden kehitellessä ideoita olin selkeästi 

havainnoiva osallistuja, vaikuttaja. Koulutuksessa puolestaan olin osallistuva 

havainnoija, sillä lähinnä seurasin ja kuuntelin osallistujia. Tukitapaamisessa 

olin havainnoivan osallistujan ja osallistuvan havainnoijan välimaastossa, sillä 

vaikutin tukitapaamisen temaattisen ja rakenteellisen suunnittelun avulla sii-

hen, mitä puhuttiin, mutta keskustelutilanteissa pyrin vaikuttamaan mahdolli-

simman vähän siihen, millaista puhetta vertaistoimijat tuottivat. 

 

Sekä osallistuvaan havainnointiin että havainnoivaan osallistumiseen kuuluu 

se, että tutkittavat tietävät tutkijan roolin ja tutkimuksen tarkoituksen (Nikko-

nen ym. 2003, 63). Rekrytointivaiheessa en ilmoittanut kohtaamilleni ihmisil-

le, että teen keskustelustamme tutkimusta. Perustelen ratkaisuani sillä, että 

kohtasin henkilöitä Setlementtiliiton avustajan roolista, joten tutkimusasetel-

ma ei aiheuttanut heille suoranaisia vaikutuksia. Lisäksi käsittelen henkilöistä 

tekemiäni havaintoja ja tietoja niin, että tutkimus ei vaikuta suoranaisesti hei-

dän yksityisyyteensä eikä elämäänsä. 

 

Vertaistoimijakurssin osallistujille kerroin tekeväni tutkimusta yksinäisyy-

teen, yhteisöllisyyteen ja vertaistoimintaan liittyen. Pyysin osallistujilta kirjal-

liset luvat (liite 1) käyttää heidän keskustelujaan ja tuottamiaan dokumentteja 

ja lupasin antaa tutkimuksen luettavaksi ja hyväksyttäväksi ennen sen julkai-

semista, jos joku osallistujista niin haluaisi. Se, että tutkisin vertaistoimi-

joidenkin parissa olevaa yksinäisyyttä, ei käynyt selvästi esille. Tämä johtui 

yksinkertaisesti siitä, että kenttävaiheen alussa en vielä tiennyt, mitä osa-

aluetta yksinäisyydestä käsittelisin. Toisaalta jaoin heti ensimmäisen tapaami-

sen yhteydessä osallistujille kirjoitustehtävän (liite 2), jossa sai kertoa oma-

kohtaisia kokemuksiaan yksinäisyydestä ja yhteisöllisyydestä. 
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Se, että keräsin aineistoa paitsi seuraamalla toimintaa, myös osallistumalla 

toiminnan toteuttamiseen, vaikutti hämmentävän osaa koulutukseen osallistu-

jista. Tämä saattaa johtua siitä, että en sanalliseesti perustellut asemoitumista-

ni. Lisäksi toiminnan toteuttamiseen osallistuva ulkopuolinen tutkija on mel-

ko poikkeuksellinen rooli. Siitä, miten nuori ikäni verrattuna ikäihmisten ver-

taiseen kohtaamiseen ja roolini opinnäytetyöntekijänä vaikuttivat saamaani 

tutkimustietoon, on vaikea olla varma. Kuitenkin ne molemmat varmasti vai-

kuttivat ainakin siihen aineistoon, joka muodostui ihmisten kohtaamisesta ja 

keskusteluista. 

 

Ainakin yhdelle vertaistoimintakurssille osallistuneelle henkilölle opinnäyte-

työn tekijän roolini oli myönteinen asia. Osittain tämä sai hänet jakamaan mi-

nulle tietoaan ja kokemuksiaan. Toisaalta voi olla, että jotkut vertaistoimija-

kurssin osallistujat harkitsivat tarkemmin sanojaan ja omien kokemusten ja-

kamista, koska tiesivät, että käytän myös keskusteluja tutkimuksessani. Rek-

rytoinnissa puolestaan mietin, miten päteviä havaintoja pystyn tekemään toi-

minnasta, jota normaalisti toteutettaisiin vertaistoimijoiden voimin. 

4.3  Tulosten analysoimisesta 

Kontekstisidonnaisuuden ymmärtäminen on tärkeä osa etnografista tutkimus-

ta.  Tutkimukseni tulkinnat liittyvät niihin paikkoihin, aikoihin ja vuorovaiku-

tuksen tapoihin, joissa aineistoa on tuotettu (Nikkonen, Janhonen & Juntunen 

2003, 49). Olen kerännyt aineistoani osallistumalla, keskustelemalla ja ha-

vainnoimalla ensimmäisen vertaistoimintaprosessin eri vaiheista: rekrytoin-

nista, koulutuksesta, toimintaideoiden kehittelystä sekä tukitapaamisesta. Ai-

neistoni heijastelee muutamaa erilaista ryhmittymää yksinäisyyden kannalta: 

ikääntyneitä julkisissa tiloissa kohdattuina, vertaistoimintakurssille osallistu-

neita henkilöitä sekä keskusteluissa esiin tuotuja, oletettuja yksinäisiä ikään-

tyneitä.  

 

Yksinäisyys ja yhteisöllisyys olisivat näyttäytyneet ilmiöinä vähintään eri vi-

vahteisina, jos olisin keskittänyt tutkimukseni aineistonhankinnan julkisissa 

tiloissa havainnoimiseen ja keskusteluihin ihmisten kanssa. Se olisi näyttäy-

tynyt hyvin erilaisena myös, jos olisin lähtenyt haastattelemaan erilaisissa 

toiminnoissa osallistuvia ihmisiä heidän kokemuksistaan toimintoihin osallis-

tumisesta. Perustelen oman rajaukseni sillä, että 1. projektissa ollaan kiinnos-

tuneita yksinäisten henkilöiden tavoittamisesta, jolloin voin pohtia, mitä huo-

masin hakevan työn konteksteissa (rekrytointi ja vertaistoimijoiden ideat), 2. 

sekä, miten yksinäisyys voisi liittyä vertaistoimintaan ja esiintyä vertaistoi-

minnan yhteydessä, siis eri toimintamuodoissa ja vertaistoimijoiden parissa.  
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Etnografisessa tutkimuksessa tutkijan tulkinnat ovat keskiössä. Tästä etnogra-

fiaa on myös kritisoitu, sillä tutkimustulokset voivat olla silloin hyvin subjek-

tiivisia ja vääristyneitä (Metsämuuronen 2000, 21). Kuitenkin etnografia ni-

menomaan rakentuu sille, että kerättyä aineistoa reflektoidaan (Honkanen 

2012, 68) esimerkiksi etsimällä eri aineistojen ja tekstien välillä olevia suhtei-

ta, jännitteitä, konteksteja ja leikkauspisteitä, joiden pohjalta tulkintaa tehdään 

(Salo 2007, 232). Luotettavuutta tavoiteltaessa tutkijan on pyrittävä altista-

maan tulkintakulkunsa lukijoiden arvioitavaksi ja siksi pyrittävä tarkkaan ku-

vaukseen (Metsämuuronen 2000, 21).  

 

Itse tiedostan, että havaintoni kertovat yksittäisiä huomioita yksinäisyydestä 

sen sijaan, että niitä voitaisiin yleistää, ja että lisäksi osa havainnoistani on 

enemmänkin päättelyä kuin faktahavaintoihin perustuvaa. Koska tavoitteeni 

on kuitenkin tuoda esille asioita, joita voitaisiin huomioida yksinäisyyttä lievi-

tettäessä, on tärkeää tuoda esille mahdollisia uusia keinoja ja toteuttamisen 

tapoja, joita kokeilla käytännössä. Vasta kokeilujen pohjalta voidaan tehdä 

päätelmiä, miten hyödyllisiä nämä keinot todellisuudessa ovat yksinäisten 

auttamisen kannalta. Analysointini pohjana käytän teoriaohjaavaa sisällönana-

lyysia, joskin joissakin kohdissa analysoin myös, miten asioista on puhuttu. 

Teoriaohjaavassa sisällönanalyysissa on tyypillistä käyttää valmiita teoreetti-

sia malleja oman analyysin apuna, mutta ne eivät sido havaintoja, vaan anta-

vat tilaa aineistosta nouseville oivalluksille (Tuomi & Sarajärvi 2009, 96–97). 

4.4 Tutkimuksen eettisyys  

Kuten kaikkeen tutkimuksentekoon, myös etnografiseen tutkimukseen kuuluu 

eettisiä kysymyksiä. Tutkimuksen etiikasta voisi tehdä laajan analyysin, mutta 

pyrin tässä pohtimaan oman tutkimukseni kannalta merkittävimpiä eettisiä 

kysymyksiä. Tutkimukseni sisältää tietoa, jossa kohtaamani henkilöt ovat ker-

toneet omakohtaisia kokemuksia. Kokemukset voivat kuvata henkilöiden 

herkkiä tunteita tai sitten käsityksiä toisista henkilöistä ja joita ei välttämättä 

haluta yleisesti tuoda esille. Tämän takia henkilöiden anonymiteetti tulee 

varmistaa. Olenkin pyrkinyt hämärtämään aineistossa lainattujen henkilöiden 

identiteettiä niin, etten ole tarkasti indeksoinut, mikä ajatus on keneltäkin 

henkilöltä. Sen sijaan puhun esimerkiksi yhdestä vertaistoimijasta tai vertais-

toimija 5:stä 

 

Erityisiä haasteita anonymiteetin säilyttämisessä ovat tilanteet, joissa olen 

saanut henkilöiltä sekä kahdenkeskistä tietoa että vertaistoimijoiden ryhmän 

parissa jaettavaa tietoa. Tutkailtuani tällaisia aineistoja, olen kuitenkin sitä 
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mieltä, että useimmat henkilöiden kahdenkesken antamat tiedot eivät tuo sel-

laista tietoa, mikä ei jo osittain olisi tullut ryhmäkeskusteluissa esille tai jotka 

eivät olisi jotenkin muuten olleet julkisesti saatavilla. Tosin minulle kerrottiin 

myös joitakin sellaisia yksityiskohtia, joiden analysoimisen katsoin olevan 

enemmän haitallista kuin tarpeellista eettisestä näkökulmasta. 

 

Toinen anonymiteetin säilyttämisen haaste on vertaistoimijoiden yksinäisyy-

den taustatekijöiden kuvaaminen. Yksinäisyyteen näyttää monesti liittyvän 

useita riskitekijöitä tai syitä, jolloin henkilö saattaa olla helposti tunnistetta-

vissa. Tätä ehkäistäkseni olen pyrkinyt vertaistoimijoiden kohdalla kuvaa-

maan tapausten sijaan yksinäisyyden monimuotoista ilmenemistä.  

 

Toinen eettinen haaste on se, millaisia vaikutuksia olen jättänyt osallistuvana 

tutkijana kohtaamieni ihmisten elämään. Tällaisesta eettisestä haasteesta kir-

joittivat Eskola ja Suoranta (1999, 56). Tutkimuksessani esimerkiksi yksinäi-

sen henkilön kanssa keskustelu saattoi tuoda kipeät asiat taas vahvemmin pin-

taan. Lisäksi huomasin, että yksi vertaistoimija ehti hieman kiintyä minuun ja 

oli huolissaan pärjäämisestään, kun olin lopettamassa kenttäjaksoani. En kui-

tenkaan ajattele toimineeni eettisesti väärin, koska olen pyrkinyt toimimaan 

koko ajan ihmistä ja hänen asettamiaan rajoja kunnioittavasti ja koska mieles-

täni projektilla, jonka puitteissa minäkin olen toiminut, on nimenomaan halut-

tu vahvistaa ikääntyneiden hyvinvointia ja vähentää yksinäisyyttä. 
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5 YKSINÄISYYDEN ETSIMISTÄ HAKEVAN TYÖN AVULLA 

Tässä luvussa analysoin etnografisesti keräämääni aineistoa sille tyypillisin, 

ymmärrystä etsivin menetelmin. Aineiston parissa etenen siten, että kuvailen 

vuorotellen tarkemmin aineistonkeruun taustatilanteita, minkä jälkeen analy-

soin kyseisistä tilanteista keräämääni aineistoa. Kokoan analyysista tekemäni 

oivallukset luvuissa seitsemän ja kahdeksan. Tämä siksi, että etnografiassa 

ytimeen päästään vasta monipuolisen analyysin jälkeen (Honkanen 2012, 68).  

 

Jaan aineiston analysoimisen rekrytointivaiheessa syntyneeseen aineistoon ja 

vertaistoimijoiksi ryhtyneiden parissa syntyneeseen aineistoon. Rekrytointi-

vaiheesta etsin henkilöiden itsensä kokemaa yksinäisyyttä, käsityksiä ylei-

semmin yksinäisyydestä sekä kenttävaiheen synnyttämiä havaintoja hakevasta 

työstä. Vertaistoimijavaiheesta etsin samoin henkilöiden omakohtaista yksi-

näisyyttä ja yleisiä käsityksiä yksinäisyydestä. Lisäksi analysoin vertaistoimi-

joiden vertaistoiminnalle antamia merkityksiä yksinäisyyteen puuttumisen 

näkökulmasta. Olen eritellyt omakohtaisen yksinäisyyden ja yleisen yksinäi-

syydestä puhumisen toisistaan, koska pidän omakohtaista yksinäisyyttä alku-

peräisempänä ilmiön kuvaajana kuin yleisiä käsityksiä. Tässä vetoan Uotilan 

(2011) käsitykseen siitä, miten ei-omakohtaiset selitykset antavat helposti 

ympäripyöreän kuvan yksinäisyydestä monivivahteikkuuden sijaan. 

5.1 Hakeva rekrytointi taustana 

Kuten alaluvussa 4.1. kerroin, keräsin ensimmäisen osuuden aineistoa vertais-

toimijoiden rekrytoinnista. Rekrytoinnin kohderyhmänä olivat sekä yksinäi-

syydestä kärsivät ikääntyneet että ei-yksinäiset ikääntyneet. Rekrytointipro-

sessi oli lyhyehkö, mutta sille oli asetettu useampia tavoitteita. Ensimmäinen 

tavoite oli saada myös yksinäisyydestä kärsiviä ikääntyneitä lähtemään mu-

kaan vertaistoimijakoulutukseen. 

 

Rekrytointiprosessin toivottiin tuovan suoranaisten koulutukseen osallistujien 

lisäksi tietoa tulevaa hakevaa työtä varten. Tiedon ajateltiin koskevan sitä, 

missä riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä olisi luontevaa tavata, mitä tapaami-

sessa kannattaisi ottaa huomioon ja löytyisikö jotakin vihjeitä siitä, millaista 

hakevaa toimintaa tarvittaisiin tai olisi toimivaa järjestää. Ajattelussa on huo-

mioitava se Setlementtiliiton näkökulma, että vertaistoimijaksi voi liittyä joko 

toiminnan kautta tai koulutuspäivien kautta. 

 

Rekrytoinnissa hakevan työn menetelmien valintaa ohjasi pohdinta siitä, mi-

ten riskiryhmiin kuuluvia henkilöitä voisi lähestyä ja kohdata luonnollisesti 

julkisissa tiloissa. Kohtaamispaikkojen valintaa pohdittiin sen mukaan, missä 

olisi ikääntyneitä, esteellisyyttä osallistua aktiivisesti, pienituloisuutta tai 

muuten marginaaliin kuulumista. Tällaisia paikkoja keksittiin useampia, mut-

ta ajallisten resurssien vuoksi valittiin vain muutama paikka. Itse toteutin pal-

velulinjan kyydissä matkustamisen, mediassa yksinäisyydestään kertoneiden 
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henkilöiden hakemisen sekä yhteistyössä projektikoordinaattorin kanssa koh-

taamistuokion kauppakeskuksessa. Projektikoordinaattori puolestaan kokeili 

muun muassa kohtaamisia ja flyereiden jakoa klovnin kanssa kaupungilla. 

Aineistooni kuuluvat vain ne rekrytointimenetelmät, joissa olin itse mukana. 

5.2 Konteksteina palvelulinjassa keskustelu, henkilökohtaiset yhteydenotot ja kauppa-

keskustuokio 

Palvelulinjassa matkustaminen tapahtui yhtenä talvisena maanantaiaamupäi-

vänä, kolmen tunnin ajan. Keskustelin matkustajien ja kuskin kanssa yleisesti 

palvelulinjalla liikkumisesta sekä toimintoihin ja harrastuksiin osallistumises-

ta. Näiden lisäksi kerroin Yhdessä mukana – projektista ja jaoin vertaistoi-

mintakoulutuksen esitteitä. Esittelin matkustajille tekeväni Setlementtiliitolle 

opinnäytetyötä ja siksi olevani asialla. Tutkimuspäiväkirjaani olen kirjoittanut 

itselleni mallipuheenvuoron ennen palvelulinjan kyytiin menemistä: 

 

Meillä on tavoitteena lisätä ja auttaa yli 60-v[uotiaita] löytämään itselleen 

sellainen ryhmä/yhteisö, jossa on mukava olla mukana ja jossa kokee tu-

levansa kohdatuksi ja kuulluksi. Paikkakunnalla on jo paljon hyvää toi-

mintaa ja lisäksi ollaan käynnistämässä uutta vertaistoimintakurssin avul-

la. (12.1.2014) 

 

Palvelulinjaa odotellessani käytin samaa keskustelukaavaa bussipysäkillä 

kahden ikääntyneen mieshenkilön kanssa. Nämä miehet odottivat yksin perin-

teistä linja-autoa. Kaiken kaikkiaan kohtasin arviolta kaksitoista henkilöä, 

mutta en kirjannut lukumäärää ylös. 

Hakevan työn kannalta palvelulinjan kyydissä matkustamisen tarkoitus oli 

kartoittaa kahta asiaa: ensinnäkin haluttiin selvittää yksinäisyyden riskiryh-

miin kuuluvien henkilöiden löytämiseen liittyen, millaista matkustajakuntaa 

palvelulinjan kyydissä on. Toiseksi haluttiin saada erityisesti riskiryhmissä 

kuulostavia henkilöitä osallistumaan vertaistoimintaan tai ainakin kiinnostu-

maan siitä. Keskusteluissa riskiksi mielestäni voitiin tunnistaa se, ettei henkilö 

harrasta yhdistyksessä eikä omatoimisesti mitään eikä tapaa juurikaan ihmisiä 

– silloin riskeinä olisivat selkeimmin ihmissuhteiden vähäisyys sekä toiminta-

kyvyn heikkeneminen. 

 

Henkilökohtaiset yhteydenotot hakevan työn menetelmänä heräsivät reaktiona 

mediassa julkaistuihin dokumentteihin, joissa henkilö ilmaisi kärsivänsä yksi-

näisyydestä. Henkilökohtaiset yhteydenotot tähtäsivät suoraan siihen, että 

henkilö osallistuisi vertaistoimintakurssille, jos hänellä olisi vähääkään kiin-

nostusta. Käytännössä pyrin saamaan kyseisten henkilöiden yhteystiedot toi-

mituksesta ja soittamaan heille puhelimella. Koska toinen henkilö oli esiinty-

nyt nimimerkillä, toimitus saattoi vain välittää viestimme hänelle. Tästä hen-
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kilöstä ei kuulunut mitään. Omalla nimellään esiintyneen henkilön yhteystie-

dot puolestaan saimme ja tavoitimme hänet. 

 

Jäljittämiseen perustuva hakeva työ on eettinen kysymys, koska siinä toiseen 

otetaan yhteyttä arassa asiassa ilman, että hän on sitä pyytänyt. Mielestäni 

”yksinäisen jäljittämisen” toimintatapa oli kuitenkin eettisesti kestävä, koska 

henkilöt olivat esiintynyt asiansa kanssa julkisuudessa. Lisäksi olen sitä miel-

tä, että vaikka henkilöt olisivat kokeneet yhteydenoton kielteisenä, olisi yh-

teydenoton taustalla välittämisen osoittaminen, mikä on mielestäni yksinäi-

syyteen puuttumisen kannalta tärkeä asia. Eettisesti haastavampi olisi voinut 

olla tilanne, jossa henkilön yksinäisyydestä olisi kuultu toisen henkilön kautta 

ilman, että yksinäisyydestä kärsivä henkilö olisi antanut suostumustaan on-

gelmistaan kertomiseen. 

 

Kauppakeskustuokio järjestettiin kauppakeskuksen aulaan levittyvän kahvion 

yhteydessä eräänä keskiviikkoaamupäivänä kolmen tunnin ajan. Tuokiossa oli 

mahdollisuus saada ilmaiset pullakahvit, kokeilla tietämystään tietovisassa, 

pelata lautapelejä sekä kertoa toiveitaan, millaista toimintaa ikääntyneille tuli-

si järjestää ja miten Setlementtiliitto voisi huomioida ikääntyneitä. Kauppa-

keskuksen kohtaamistuokiolla haluttiin selvittää, miten sen tyyppisellä toi-

mintamuodolla pystyttäisiin kohtaamaan riskiryhmiä. Samalla kuulosteltiin ja 

kyseltiin, olisiko jollakin kohdatuista henkilöistä ollut kiinnostusta lähteä mu-

kaan vertaistoimintaan. Kauppakeskustuokioon pysähtyi kahville noin 17 

henkilöä ja tietovisailemaan alle kymmenen henkilöä. Osa näistä osallistui 

molempiin. Kukaan ei osoittanut kiinnostusta lautapelien pelaamiseen. Kaikil-

ta kahville tulleilta henkilöiltä kyseltiin ajatuksia ikääntyneiden toimintaan 

liittyen. 

5.3 Hakevalla työmenetelmällä kohdattujen henkilöiden kuvailua 

Tässä alaluvussa kuvailen julkisiin tiloihin suunnatun hakevan rekrytoinnin 

toteutumista ja jonkinlaista taustakuvailua kohtaamistani ihmisistä. Puitteiden 

kuvailulla pyrin etnografisen otteen mukaan selventämään, millaiseen kon-

tekstiin havaintoni liittyvät. 

 

Palvelubussissa kohdattu väki oli selkeästi ikääntynyttä ja osa käytti apuväli-

neitä, kauppakeskuksessa oli monenikäistä senioria, joista suurin osa vaikutti 

vasta hiljan ylittäneen eläkeiän. Palvelulinjassa matkusti kyydissäoloaikanani 

vain naisia, tavallista linja-autoa oli odottamassa kaksi kertaa mies ja kauppa-

keskustuokioon osallistui molempia sukupuolia. Sekä kauppakeskustuokiossa 

että palvelulinjan kyydissä kohdatuista henkilöistä osa liikkui yksin ja osalla 

oli seuraa. Yleisesti ottaen nämä ulkoiset havainnot eivät voineet kertoa hen-

kilön yksinäisyydestä, mutta henkilön kanssa keskustellessa ne antoivat jon-

kinlaista kuvaa mahdollisista yksinäisyyden riskeistä.  
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Palvelulinjan matkustajien puheissa nousi esille esteettömyyden, toimintaky-

vyn ja aktiivisuuden teemoja, koska puhuimme harrastamisesta ja aktivitee-

teista, ja koska toisaalta palvelulinja toimii edellä mainittujen asioiden edistä-

jänä. Kauppakeskuksessa keskustelu eteni yleisemmällä tasolla ikääntyneiden 

palveluissa ja osallistumismahdollisuuksissa kunnassa. Tämän lisäksi jutustel-

tiin vaihtelevista aiheista. 

 

Eräs hakevaan työhön liittyvä seikka oli se, miten ihmiset reagoivat yrityk-

seen lähestyä heitä tai tarjota toimintaa avoimessa tilassa. Vaikka ilmaisia 

pullakahveja oli vain kahdellekymmenelle henkilölle, niitä jäi yli. Ihmisiä kä-

veli paljon myös ohi edes varsinaisesti kiinnittämättä huomiota siihen, mitä 

olimme järjestäneet. Tietovisailuun osallistuneita pyydettiin yleensä jäämään 

kahville, mutta osa heistä lähti suoraan tietovisan jälkeen pois, eikä jäänyt ti-

laisuutta jutella. Osa kahville tulleista vaikutti melko varautuneilta ja kyseli 

heti aluksi, mitä heiltä odotetaan, kun kerran kahvi on ilmaista. Oli myös pari 

sellaista henkilöä, jotka nauttivat juttelemisesta puolikin tuntia. Se, että tuoki-

oon osallistui melko vähän väkeä, voi kertoa yksinkertaisesti siitä, että koh-

taamistuokion sijainti oli huono. Toisaalta se voi kertoa siitä, että paikalle py-

sähtymiseen olisi tarvittu melko paljon oma-aloitteisuutta ja kiinnostusta aset-

tua alttiiksi sosiaaliselle kanssakäymiselle vieraiden ihmisten kanssa. 

 

Palvelulinjassa keskustelutyyli oli hieman erilaista kuin kauppakeskuksessa. 

Asetelma oli valmiiksi toinen, sillä molemmat, minä ja ikääntynyt, olimme 

matkustajia. Palvelulinjan kuljettaja kertoi, että auton kyydissä on avoin ja 

joskus jopa rempseä ilmapiiri. Osa ihmisistä juttelikin minulle hyvin vapautu-

neesti myös henkilökohtaisia asioita ja osa oli keskusteluissa aloitteellinen tai 

vastavuoroinen. Muutamat matkustajat olivat melko vaisuja. Kukaan ei kui-

tenkaan kieltäytynyt keskustelemasta tai vaikuttanut vihaiselta tai häirityltä, 

kun kysyin, sopiiko keskustella. Linja-autopysäkilläkin henkilöt näyttivät 

enemmän suopeilta kuin häiriytyneiltä siitä, että olin aloittanut keskustelun, 

mutta keskustelun ylläpito oli minun vastuullani. Palvelulinjan keskustelu-

kulttuuri on osoitus siitä, miten ainakin osalle ikääntyneistä on luonnollista ju-

tella vieraillekin henkilöille. 

5.4 Suhtautuminen ja kiinnostus vertaistoimintaan 

Tässä alaluvussa kerron, miten rekrytoinnin aikana kohdatut henkilöt suhtau-

tuivat vertaistoimintaan osallistumiseen. Vertaistoimintakoulutus herätti hyvin 

vähän kiinnostusta. Kauppakeskuksessa ei siirrytty itse vertaistoimintakoulu-

tuksen mainostamiseen kuin pari kertaa, kun henkilö vaikutti puheidensa pe-

rusteella sellaiselta, että hän saattaisi lähteä mukaan toimintaan. Palvelulinjan 
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kyydissä mainostin toimintaa kaikille, mutta ainoastaan työikäinen nainen sa-

noi olevansa kiinnostunut toiminnasta. Jotkut matkustajat eivät kommentoi-

neet mitään kurssia mainostettuani, vaan ottivat vain esitteen vastaan. Kukaan 

kohdatuista henkilöistä ei kysellyt koulutuksesta tarkemmin. 

 

Vertaistoimintakoulutuksesta kertoessani useampi henkilö perusteli, miksi ei 

ole kiinnostunut koulutuksesta. Esimerkiksi bussipysäkillä kohtaamistani 

miehistä molemmat sanoivat olevansa liian vanhoja osallistumaan ja toinen 

sanoi, että oma kunto ei enää riitä. Vastaavasti palvelulinjan kyydissä muuta-

ma naismatkustaja kertoi, että on jo vähentänyt toimintaa vastaamaan omaa 

jaksamista. Kauppakeskuksessa puolestaan useampi totesi heti toimintatoivei-

ta kyseltäessä, että itsellä on jo toimintaa riittämiin tai ettei yhdistystoiminta 

kiinnosta.  

 

Osassa vastauksista näytti olevan taustalla tietynlaisia ennakko-oletuksia ja 

asenteita. Esimerkiksi vastaus, ettei yhdistystoiminta kiinnosta, voi perustua 

käsitykseen siitä, millaista yhdistystoiminnan on koettu aiemmin olevan. Puo-

lestaan perustelu ”liian vanha osallistumaan” voi pohjata käsitykseen siitä, 

minkä ikäiset yleensä osallistuvat aktiviteetteihin tai voivat olla yhteiskunnas-

sa vaikuttajia. Toisaalta henkilön perustelu ei välttämättä viittaa yleiseen käsi-

tykseen siitä, kuka on liian vanha, vaan kokemukseen omasta toimintakyvystä 

tai nykyisestä kiinnostuksen tasosta sosiaalisiin aktiviteetteihin osallistumi-

seen.  

 

Se, että muutama matkustaja kertoi vähentäneensä toimintaa omaa toiminta-

kykyä vastaavaksi, kertoo siitä, että henkilöiden toimintakyky oli jo heikenty-

nyt jonkin verran. Yksinäisyyden lievittämisen näkökulmasta olisi aika epäto-

dennäköistä, että henkilö, joka on jättänyt pois jotakin sosiaalista toimintaa, 

haluaisi aloittaa uuden toimintamuodon. Havainto laittaa pohtimaan, että hei-

kentyvästä toimintakyvystä johtuvaa yksinäisyyden riskiä ei ehkä kannata 

yrittää lievittää sellaisella toimintamuodolla, jossa henkilön pitäisi käyttää itse 

paljon voimia. Sen sijaan kannattaisi ehkä tukea tarpeita, joita siinä elämänti-

lanteessa on – esimerkiksi avuntarvetta kotitöiden tekemiseen tai lempipai-

koille matkustamiseen. 

 

Vaikka itse vertaistoimintakoulutus ei kiinnostanut kohdattuja henkilöitä, 

osoitti muutama henkilö jonkinlaista kiinnostusta vertaistoimintaa kohtaan. 

Eräs kauppakeskuksessa ollut nainen lupasi jakaa vertaistoiminnasta kertovia 

esitteitä eteenpäin, jos kohtaisi yksinäisiä henkilöitä. Naisen motivaatiosta ei 

ollut selvyyttä, mutta juuri hän oli aiemmin puhunut, ettei ole kiinnostunut 

yhdistystoiminnasta. Lisäksi hän oli sanonut pitävänsä yllä sosiaalisia suhteita 
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keskustelemalla torilla vieraiden kanssa. Naisen puhe sivusi mielestäni sitä, 

miten sosiaaliselle kanssakäymiselle ja kansalaistoiminnalle on hyvä olla laa-

jempiakin areenoita kuin perinteinen ryhmätoiminta.  

 

Linja-autopysäkillä kohdattu mies, joka arveli olevansa liian vanha vertais-

toimintaan, puolestaan kysyi, kuuluuko Setlementtiliiton ikääntyneiden toi-

mintaan retkiä. Jos ajattelee, että mies oli henkilökohtaisesti kiinnostunut 

enemmän retkistä kuin vertaistoiminnasta, voi olla, että retkissä häntä miellyt-

ti tilanteen kertaluontoinen mahdollisuus saada elämäänsä uutta sisältöä sekä 

sosiaalisia kontakteja sen sijaan, että vaadittaisiin säännöllistä aktiivisuutta. 

Lisäksi kauppakeskuksessa eräs mies puhui pitkään yhden palvelutalon hoito-

kulttuurista, johon oli henkilökohtaisista syistä pyrkinyt vaikuttamaan ja toi-

voi, että Setlementtiliitto pyrkisi vaikuttamaan asiaan. Tavallaan mies pyysi 

yhteisöllistä tukea asiaan, joka oli hänelle tärkeä. 

5.5 Omakohtainen yksinäisyys rekrytointivaiheessa 

Kohdattujen ihmisten puheissa yksinäisyys-teemaa sivuttiin aktiivisuuden, 

toimintakyvyn, esteettömyyden, ihmissuhteiden ja suoran yksinäisyyden mai-

nitsemisen kautta. Yksinäisyysteemaa sivuttiin joko itsestä tai toisista puhu-

malla. Seuraavaksi pyrin selostamaan ensin, miten teema tuli puheissa esille 

itsen yhteydessä, sitten muiden yhteydessä. Tämän jälkeen tuon rinnalle vielä 

yksinäisyysriskin havaitsemisen hakevan rekrytoinnin aikana. 

 

Hakevan rekrytoinnin aikana ihmisen oma yksinäisyys tuli esille neljä kertaa. 

Kahdessa tapauksessa henkilö oli aiemmin kertonut mediassa omasta yksinäi-

syydestään ja kahdessa tapauksessa yksinäisyys tuli esille vasta kohtaamisen 

aikana. Käsittelen tässä yhteydessä ensiksi kohtaamistilanteessa huomattua 

yksinäisyyttä ja sitten toista mediassa asiansa kanssa esiintynyttä henkilöä. Jä-

tän käsittelemättä toisen henkilön yksinäisyyden tässä vaiheessa, koska hän 

lähti mukaan vertaistoimijaksi ja hänen tilanteensa sai lisävalaistusta vielä sii-

nä vaiheessa. 

 

Ensimmäinen kohtaaminen tapahtui palvelulinjan kyydissä. Kohtaamani nai-

nen kertoi olevansa leski ja siihen liittyen hän kertoi kokevansa välillä yksi-

näisyyttä. Samalla hän kuitenkin huomautti, että on onneksi mukana monessa 

toiminnassa ja tapaa ystäviään. Suruunsa liittyen nainen kertoi olleensa itse 

aktiivinen päästäkseen surustaan yli. Naisen oli sitä mieltä, että ihmisen on it-

se hoidettava omat asiansa kuntoon, kuten hän oli tehnyt. Naisen puheessa yk-

sinäisyys näytti liittyvän emotionaaliseen yksinäisyyteen, jota hän pystyi itse 

lievittämään sosiaalisilla suhteilla ja osallistumalla toimintoihin. Naisen pu-
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heessa oli nähtävissä juuri emotionaalisesti yksinäisillä säilyvä aloitekyky ja 

jopa halu hakeutua itse aktiivisesti toisten seuraan (ks. Tiikkainen 2011, 54). 

 

Toinen, eri henkilön, yksinäisyys tuli esille kauppakeskuksessa kesken toi-

mintoa. Mies oli tullut miesporukasta tuokioomme ratkomassa tietovisaa. Tie-

tovisassa oli kysymys, jossa piti arvata yksinäisten ikääntyneiden määrä. Kun 

mies osui hyvin lähellä oikeaa vastausta, hänen vieressään ollut henkilö ih-

metteli, miten mies tiesi vastauksen. Mies vastasi henkilölle suurin piirtein 

seuraavasti: ”Totta kai tiedän, koska mä olen yksinäinen”. Tietovisan ratkais-

tuaan mies lähti tuokiostamme pois, enkä saanut hyvää tilaisuutta keskustella 

miehen kanssa hänen toteamuksestaan ja kertoa vertaistoiminnasta. Ulkoisesti 

miehellä näytti olevan ainakin liittymisen tarve täytetty, koska hän oli liik-

keellä kaveriseurassa. Miehen vastaus kuitenkin viittasi siihen, että yksinäi-

syyttä voi kokea hyvin monista syistä, jotka eivät näy kohtaamistilanteessa 

päälle päin. Toisaalta, kuten luvussa 3.2.1 Ihmissuhteet kerroin, miehet koke-

vat itsensä joskus myös ryhmässä toimimisesta huolimatta yksinäisiksi (ks. 

Heiskanen 2011, 80–81). 

Tilanne, jossa lähestyttävän henkilön yksinäisyydestä tiedettiin valmiiksi, joh-

tui siitä, että henkilö oli kirjoittanut omia kokemuksia sisältävän mielipidekir-

joituksen. Henkilö kirjoitti tekstiä nimimerkin suojista ja mainitsi tekstissä 

olevansa yli 70-vuotias. Henkilön sukupuoli ei selvinnyt tekstistä. Henkilö 

kirjoitti muun muassa: ”Annetaan vähän käytetty, ystävänä hylätty ja pian tu-

leva vanhus, ystäväksi samanlaiselle hyljeksitylle.” Hieman myöhemmin hän 

jatkoi: ”Yksinäisen ihmisen elämä ei ole elämisen arvoista. – - Miten pettynyt 

olenkaan kaikkiin ja kaikkeen.” Hän myös esitti kirjoituksessaan suoranaisen 

toiveen: ”Haluaisin jonkun joka auttaisi tässä viidakossa.”  Tekstin kirjoittaja 

koki niin ikään saaneensa kylmää vettä niskaan kunnan palvelujen puolelta. 

Tuntemuksiaan hän kuvaili: ”Oloni tehdään niin hankalaksi, ettei kestä olla.” 

 

Kirjoittajan yksinäisyys näyttäytyy hyvin totaalisena: siinä on elementtejä ai-

nakin avun puutteesta, elämän kokemisesta tarkoituksettomaksi sekä ystä-

vyyssuhteen puuttumisesta. Kirjoittajan yksinäisyys saattaa olla ennen kaik-

kea emotionaalista, joka usein täyttää niin kiintymyksen, turvan kuin avun-

saannin tarpeita. Emotionaaliseen yksinäisyyteen viittaa niin ikään se, että 

henkilö on ollut itse aktiivinen saadakseen apua. Sosiaaliseen yksinäisyyteen-

hän kuuluu eristäytyminen torjutuksi tulemisen pelossa. Toisaalta henkilöllä 

saattaa olla myös puutteita liittymisen tarpeiden tyydyttymisessä, koska hän 

kuvailee, miten ei tunne paikkakunnalta luotettavia ihmisiä. (ks. Tiikkainen 

2011, 67–71.) Henkilön yksinäisyyttä on saattanut lisätä kokemus yhteiskun-
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nan kielteisestä asenteesta häntä kohtaan. Tämä syy näet esiintyi joillakin 

henkilöillä yksinäisyyden aiheuttajana Uotilan (2011, 50) tutkimuksessa. 

 

Koska henkilöä ei tavoitettu, mielestäni on vaikea vetää tarkempia johtopää-

töksiä siitä, mitä henkilö tarvitsisi, jotta hänen yksinäisyytensä lieventyisi. 

Toisaalta itse hän kirjoitti: ”Annetaan - - tuleva vanhus, ystäväksi samanlai-

selle hyljeksitylle - - ”  ja että ”Haluaisin jonkun, joka auttaisi - - ” ”Eli luotet-

tava ystävä, jolle voi soittaa vaikka keskellä yötä - - ”. Henkilö siis itse vai-

kuttaisi etsivän nimenomaan ihmistä emotionaaliseen suhteeseen kanssaan. 

Henkilö ei kuitenkaan ollut jättänyt tekstiinsä yhteystietoja tai muuta tietoa, 

miten hänet voisi tavoittaa. Sen sijaan hän päättää tekstinsä ”Miten pettynyt 

olenkaan kaikkiin ja kaikkeen. Toivottavasti meteoriitti putoaa päähäni.” 

Tekstin perusteella vaikuttaisi siltä, että apua on vaikea pyytää suoraan, siitä 

huolimatta, että henkilö pyytää ”Haluaisin jonkun, joka auttaisi”.  

 

Suoranaisen yksinäisyyden lisäksi osa kohdatuista ihmisistä kertoi itsestään 

seikkoja, joita voidaan pitää yksinäisyyden riskeinä. Keskusteluissa tällaisiksi 

nousivat lähinnä heikentynyt toimintakyky ja aktiviteetteihin osallistuminen. 

Heikentyneen toimintakyvyn käsitteleminen sivusi yksinäisyyttä, koska se on 

joillakin ikääntyneillä yksinäisyyden syy. Aktiviteetteihin osallistuminen puo-

lestaan liittyy sosiaalisten tarpeiden täyttymiseen. Vaikka yhdistys- ja harras-

tuspohjainen sosiaalinen aktiivisuus vastaa parhaiten liittymisen tarpeisiin, sil-

lä vaikuttaisi olevan muiden sosiaalisten tarpeiden puutetta lievittävä vaikutus 

(ks. luku 3.5). 

 

 Palvelulinjan kyydissä eräs matkustaja kertoi, että esimerkiksi talven kelit ja 

siihen liittyvä teiden kunto rajoittavat asioinnin niihin paikkoihin, joiden oven 

eteen pääsee palvelulinjan avulla. Toinen matkustaja täydensi näkemystä ar-

velemalla, että toimintakyvyn heiketessä jotkut matkustajat lopettava koko-

naan palvelulinjan käytön. Taustalla molemmissa puheenvuoroissa on mieles-

täni se, että pelkkä palveluiden lähelle pääseminen ei tee palveluista esteettö-

miä. Kuten luvussa 3.2.1 toimintakyky kerroin, itselle mielekkään toiminnan 

rajoittuminen voi aiheuttaa yksinäisyyden kokemuksia (Uotilaan 2011, 48–49 

viitaten). 

 

Bussipysäkillä kohdattu mieshenkilö puolestaan katsoi, että huono toiminta-

kyky oli esteenä osallistua toimintaan ja ettei itseään kannattaisi silloin rasit-

taa. Kyseinen henkilö vaikutti määrittelevän itse sen, millaista toimintakykyä 

osallistumiseen tarvittaisiin. Ehkä määrittelyyn liittyivät toiminnan kokemi-

nen mielekkääksi siinä tilanteessa, kun omassa toimintakyvyssä on heikenty-

miä (ks. Uotila 2011, 54). Vaihtoehtoisesti vastaus saattoi olla veruke syylle, 
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jota henkilö ei halunnut sanoa. Tämä on aivan mahdollista sosiaalisessa vuo-

rovaikutustilanteessa vieraan henkilön kanssa – että esitetään niin sanotusti 

sosiaalisesti hyväksyttäviä syitä omille kannanotoille. 

 

Jotkut henkilöt toivat esille puheessaan vähäisen sosiaalisen aktiivisuuden. 

Osa kohdatuista henkilöistä kertoi, ettei osallistu ryhmäaktiviteetteihin tai että 

on vähentänyt niihin osallistumista. Samalla osa heistä kuitenkin kertoi huo-

lehtivansa muuten sosiaalisista tarpeistaan. Kaikkien henkiöiden kanssa kes-

kustellessa heidän aktiivisuutensa eri ulottuvuudet eivät tulleet käsitellyiksi, 

jolloin ei pysty tietämään, oliko heillä mahdollisesti puutteita sosiaalisessa 

verkostossa. Ainoastaan linja-autopysäkillä kohtaamani mies antoi ymmärtää, 

ettei hänellä ollut juuri mitään kontakteja kodin ulkopuolella. Tätä pidin sel-

keänä yksinäisyyden kokemisen riskinä, koska hänellä oli luultavasti niukasti 

mahdollisuuksia kokea tyydyttävää liittymistä, arvostuksen saamista sekä 

mahdollisuutta saada tarvittaessa apua. (ks. Tiikkainen 2011, 67–71) 

5.6 Toisten yksinäisyys rekrytointivaiheessa 

Toisten ihmisten yksinäisyys tuli rekrytointivaiheessa kolme kertaa esille.  

Palvelulinjan kuski kertoi kuullessaan minun tekevän tutkimusta yksinäisyy-

teen liittyen, että joskus matkustajat saattavat valitella yksin kotona olemista 

tai vaivojaan hänelle. Kuskin puheessa yksinäisyys rinnastui vähäisiin sosiaa-

lisiin kontakteihin. Toisaalta samalla puheessa tuli esille, miten henkilöt käyt-

tivät palvelulinjassa tilaisuutta hyväkseen seurustella jonkun kanssa. 

 

 Kauppakeskuksen kohtaamistuokiossa tapasin puolestaan naisen, joka kertoi 

keskustelevansa kaupungilla vieraidenkin ihmisten kanssa, esimerkiksi torilla. 

Kysyessäni nainen kertoi, että välillä vanhojen ihmisten kanssa keskustellessa 

yksinäisyys nousee puheenaiheissa esille. Keskustelussamme ei käynyt ilmi, 

millaisesta yksinäisyydestä naisen tapaamat ikäihmiset olivat puhuneet, mutta 

nainen kertoi ohjanneensa näitä paikalliseen vapaaehtoiskeskukseen. Keskus-

telussamme ei myöskään käynyt ilmi, kuinka aktiivisia yksinäisyydestään ker-

toneet henkilöt olivat olleet keskustelutilanteessa, eli kuinka aloitteellisia he 

itse olivat sosiaalisten kontaktien solmimisessa. 

 

Yksi kohdatuista henkilöistä kertoi suoraan toisen henkilön yksinäisyydestä. 

Siinä mies kertoi jo edesmenneen puolisonsa sosiaalisesta yksinäisyydestä: 

Pariskunta ei ollut kokenut onnistunutta liittymistä uudelle paikkakunnalle 

muutettuaan, vaikka he olivat olleet itse sosiaalisia. Puoliso oli kokenut tor-

junnan katkerana ja passivoitunut jäämään kotiin. Vaikka mies ei tuonut kes-

kustelussa esille, että puoliso olisi kokenut sosiaaliseen yksinäisyyteen liitty-

viä tunteita, mielestäni liittymisen epäonnistumisesta seurannut reaktio viittaa 

sen selkeään mahdollisuuteen. 
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5.7 Vanhat keinot tehokkaampia rekrytoimisessa 

Seuraavaksi esittelen lyhyesti rekrytointiprosessin tuloksen. Vertaistoimija-

kurssille osallistui loppujen lopuksi yhdeksän henkilöä. Henkilöiltä tiedustel-

tiin puolistrukturoidussa palautelomakkeessa, mitä kautta he olivat saaneet 

tiedon vertaistoimintakurssista. Olen koonnut taulukkoon 1 henkilöiden mai-

nitsemat tavoittamiskanavat. 

   

Taulukko 1. Koulutukseen osallistuneiden tavoittamiskanavat 

 

Rekrytointimenetelmä Osallistujia ko. rekrytoinnin kautta (kpl) 

Kohtaamistapahtuma kauppakeskukses-

sa 

0 

Palvelulinjassa keskustelut 0 

Flyereiden jakaminen klovnin kanssa 1 

Sanomalehti-ilmoitus 1 

Mainonta muiden yhdistysten kautta 2 

Mainos ilmoitustaululla julkisessa tilas-

sa 

1 

Internet-sivujen mainos 1 

Henkilökohtaiset yhteydenotot yksinäi-

syyttä esiin tuoneisiin henkilöihin 

1 

Muu henkilökohtainen kutsuminen 1 

Ei ilmoittanut, mitä kautta 1 

 

 

Rekrytoinnin tuloksista voi todeta, että perinteiset mainostuskeinot toimivat, 

kun taas palvelulinjan kyydissä matkustamisen ja kauppakeskustuokion kautta 

ei saatu ihmisiä mukaan. Toisaalta, vaikka esimerkiksi palvelulinjassa kohda-

tuista henkilöistä kukaan ei lähtenyt mukaan toimintaan, ainakin osa kohda-

tuista henkilöistä näytti tyytyväisiltä siitä, että keskustelin heidän kanssaan. 

Alustavasti voisi sanoa, että henkilöiden innostaminen mukaan toimintaan ly-

hyen kohtaamisen aikana oli haastavaa, mutta usein keskusteleminen ja koh-

taaminen oli melko helppoa. Myönteisenä tuloksena pidän sitä, että yksinäi-

syydestään mediassa kertonut henkilö päätti lähteä mukaan toimintaan henki-

lökohtaisen yhteydenoton jälkeen. Kahden muunkin henkilön kohdalla henki-

lökohtainen mukaan pyytäminen on näyttänyt toimineen mukaan lähtemisen 

kanavana. 
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6 YKSINÄISYYS JA VERTAISTOIMINTA 

Tässä luvussa analysoin aineistoa, jota keräsin vertaistoimijoiksi lähteneiden 

henkilöiden parissa. Analysoin yksinäisyyttä vertaistoimijoiden keskuudessa 

sekä vertaistoimijoiden ajatuksia ja käsityksiä yksinäisyydestä sekä vertais-

toiminnan toteuttamisesta yksinäisten auttamisen näkökulmasta. Ennen varsi-

naista analysointia selostan aineistonkeruun taustoja. Kuten aineiston esitte-

lyssä kerroin, kenttävaiheeseeni kuului jakso vertaistoimintaan lähteneiden 

henkilöiden kanssa. Osallistuin ”kuunteluoppilaana” vertaistoimintakoulutuk-

seen, avustin vertaistoimijoita kehittelemään toimintaideoitaan sekä toteutin 

ryhmähaastattelun, joka tukisi samalla vertaistoimijuutta. Seuraavaksi pyrin 

kuvailemaan lyhyesti näitä osa-alueita. 

 

Vertaistoimintakoulutus koostui kahdesta viiden tunnin jaksosta noin viikon 

päässä toisistaan. Koulutuksen sisältö oli määritelty Setlementtiliiton puolesta 

osittain samaksi kaikille osaprojekteille, mutta osaprojektien painopisteitä ja 

erityispiirteitä oli mahdollista tuoda esille. Koulutuksen aihealueita käytiin lä-

pi diojen ja niihin liittyvien yhteiskeskustelujen kautta, ja lisäksi oli muutamia 

pienryhmätehtäviä ja yksilöpohdintaa.  

 

Koulutuspäivät oli rakennettu teemoille, joiden avulla osallistujat pystyisivät 

toteuttamaan yhteisöllistä vertaistoimintaa. Vertaistoimijakurssilla käytiin en-

simmäisen päivän aikana läpi Setlementtityön historiaa, yhteisöllisyyttä set-

lementtityössä, ikääntymistä ja vertaisena toimimista. Toisen koulutuspäivän 

aikana käytiin läpi kansalais- ja vertaistoimintaa paikallisessa kunnassa, yh-

teisöön saattamista kohtaamisen ja sosiaalisen esteettömyyden ulottuvuuksien 

kautta sekä omia voimavaroja ja omaa paikkaa yhteisöllisen vertaistoiminnan 

toteuttajana. Ikääntyneiden yksinäisyydestä ja syrjäytymisestä ei ollut suoraa 

koulutusmateriaalia, vaan ne heijastuivat läpi teemojen, kun periaatteena pi-

dettiin esillä kaikkien huomioimista ja osallistumisen mahdollistamista. 

 

Ensimmäisen koulutuspäivän alussa vertaistoimintakoulutuksen tavoitteet esi-

teltiin osallistujille dian avulla. Diaan oli listattu, että vertaistoiminnan tarkoi-

tus on tuottaa 

 

1. ”yhteisöllistä ja aktivoivaa vertaistoimintaa,  

2. tarjota mahdollisuus löytää samanhenkisiä ihmisiä koulutuksen kautta,  

3. oppia huomioimaan sosiaalista esteettömyyttä,  

4. valmentaa osallistujia oman ikääntymisen eri vaiheisiin,  

5. auttaa huomaamaan ja löytämään omat voimavarat ja vahvuudet,  

6. kokeilemaan myös uusia asioita sekä  

7. tuoda mielekästä sisältöä omaan ja muiden elämään.”  

 

Toisen koulutuspäivän alussa tuotiin dian avulla esille, että osaprojektin pai-

nopisteinä ovat 
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• ”Etsivä / löytävä / hakeva vanhustyö, erityisesti ennaltaehkäisevänä 

toimintana 

• Sosiokulttuurisesti innostava toiminta (ihmissuhteita luova ja vahvis-

tava, uutta opettava ja yhteiskunnallisia mahdollisuuksia avaava toi-

minta)”  

 

Yksinäisyyden kannalta erityisesti etsivän työn käyminen läpi olisi ollut suo-

raa kannanottoa yksinäisyyteen, koska etsivässä työssä riskiryhmän määritte-

leminen on olennainen osa etsivän työn suunnitteluprosessia. Etsivän työn pe-

rusteita ja kohderyhmiä ei kuitenkaan käyty läpi koulutuksessa suoranaisesti, 

vaan sekin aihe tuli esille epäsuorasti, kun käsiteltiin esimerkiksi toisen ihmi-

sen voimavarojen ja tarpeiden arvioimista kohtaamistilanteessa. Koulutukseen 

osallistuneille jäi siis oma asioiden yhdistelemisen ja oivaltamisen vapaus sii-

tä, minkälaisia painopisteitä heidän toimintansa sisältäisi. Tämä on sosiokult-

tuurisen innostamisen mukaista: osallistujat saavat työkaluja itsestään lähte-

vään itsen ja toisten eteen toimimiseen (ks. Kurki 2000, 46–47). 

6.1 Vertaistoimijat ja toimintaideat 

Vertaistoimijakoulutukseen osallistui kaikkiaan yhdeksän henkilöä, joista 

miehiä oli kaksi ja naisia kuusi. Kaikki osallistujat eivät osallistuneet molem-

piin koulutuspäiviin muiden menojen vuoksi. Kartoitin osallistujien taustatie-

toja puolistrukturoidulla ja osittain strukturoidulla kyselyllä (liite 4). Taulu-

kossa 2 on esitetty osallistujien ikäjakauma. 

 

Taulukko 2 Osallistujien ikäjakauma 

Syntymäaika osallistujista kpl 

1925–1935 0 

1935–1945 2 

1945–1955 4 

1955–1965 1 

Ei tietoa 2 

 

Kuten taulukosta huomaa, kyselyjen vuodet porrastuvat hieman epäloogisesti 

päällekkäin. Kyselystä on kuitenkin nähtävissä, että suurin osa osallistujista ei 

ole täyttänyt vielä seitsemääkymmentä vuotta ja on syntynyt vasta sodan jäl-

keen. Kaikki osallistujat olivat eläkkeellä, joskin osa toimi lisäksi omasta pää-

töksestään työelämässä. Kaikki osallistujat voidaan lukea niin sanotusti kol-

mannen iän ikääntyneisiin, jotka ovat aktiivisia ja selviävät itsenäisestä elämi-

sestä (ks. Helin 2002, 37). 

 

Koulutukseen osallistuneet henkilöt olivat, kuten tyypillistä, eri tavalla aktii-

visia koulutuksen aikana. Kokonaisuutena osallistujat osallistuivat keskuste-

luihin aktiivisesti ja olivat myös oma-aloitteisia. Esimerkiksi ennen koulutuk-

sen alkua osallistujat juttelivat aloitteellisesti toisilleen. Koulutuksen loppu-

puolella suurella osalla vertaistoimijoista oli jo jokin idea siitä, mitä he halu-
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aisivat lähteä tekemään. Osalla ideat hioutuivat eteenpäin ja osa muutti suun-

nitelmiaan. Muutamat osallistujista muodostivat aloitteellisesti pienryhmiä, 

kun taas yksi osallistuja ei kiinnostunut parityöskentelystä, vaikka toinen hen-

kilö ehdotti sitä samankaltaisten ideoiden takia. 

 

Alla on lista vertaistoimijoiden toimintaideoista. Ensiksi ovat toimintaideat, 

jotka olivat etenemässä kenttävaiheeni lopussa. Sen jälkeen on listattuna toi-

mintaideoita, joista vertaistoimijat luopuivat suunnittelutyön aikana. Käsitte-

len myöhemmin kehitteillä olleita toimintaideoita yksinäisyyteen puuttumisen 

näkökulmasta. Kesken jääneistä ideoista totean, että kaikissa tapauksissa ver-

taistoimija jatkoi jonkin toisen idean kehittelyä tai liittyi mukaan toisen ver-

taistoimijan ideaan. 

 

Kehitteillä olleet ideat 

 

 Kaikille ikäihmisille avoimet päivätanssit 

 Digikuvat helposti katseltavaksi –opintokurssi ikääntyneille tai yksi-

näisille 

 Tukihenkilönä/harrastuskaverina toimiminen yksinäiselle henkilölle 

 Sopeutumistoimintaa ja kieliapua maahanmuuttajille 

 Neuvontaa ja kokemusasiantuntijuutta ikääntymisen ennakointiin ja 

edunvalvontaan 

 

Kesken jääneet ideat 

 

 Taloyhtiö- tai korttelitoimintaa, esimerkiksi kävelyryhmä 

 Lasten toiminnan ohjaaminen 

 Yhteislaulua 

 ATK-opetusta ja opastusta henkilökohtaisesti 

6.2 Toimintaideoiden kehittely 

Kuten aineistonhankinta-osiossa kuvasin, toimintaideoiden kehittelyssä ver-

taistoimijoiksi lähteneillä oli suuri rooli. Toimintaideat olivat heiltä lähtöisin 

ja ideoiden kehittelyssä ja toimeenpanossa haluttiin edetä vertaistoimijalähtöi-

sesti. Tämä siksi, että setlementtitoiminnan tulisi pyöriä mahdollisimman pal-

jon kansalaisista itsestään käsin. Projektikoordinaattori ja minä toimimme 

kuitenkin avustajina ideoinnissa. Pyrimme tuomaan toiminnan suunnitteluun 

liittyviä näkökohtia, resursseja ja rajoja esille. Itse pyrin erityisesti ottamaan 

esille yksinäisten henkilöiden ja heidän osallistumisensa huomioimista. Käy-

tännössä se tarkoitti esimerkiksi päivätanssi-idean yhteydessä sen seikan ky-

selemistä, miten toiminnossa varmistettaisiin, että kaikki paikalle pääsevät 

kokisivat tulevansa kohdatuiksi ja pääsevänsä halutessaan tanssimaan. 

 

Toimintaideoiden toivottiin konkretisoituvan toiminnaksi noin kahden kuu-

kauden sisällä ideoinnin aloittamisesta. Mitään tarkasti määriteltyä rajaa ei 
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kuitenkaan ollut, vaan siinäkin haluttiin edetä vertaistoimijoiden ehdoilla. 

Harrastuskaveritoiminta käynnistyi ensimmäisenä, jo parin viikon päästä ver-

taistoimintakoulutuksesta. Tukitapaamiseen mennessä päivätanssi-idea oli hi-

outunut siihen kuntoon, että tansseja oltiin järjestämässä tapaamisesta seuraa-

valla viikolla. Muiden toimintaideoiden kehittely oli vielä kesken. Osasyynä 

tähän oli projektikoordinaattorin siirtyminen väliaikaisesti pois töistä, jolloin 

yhteistyö vertaistoimijoiden kanssa laitettiin väliaikaisesti tauolle. Koska en 

ollut virallinen Setlementtiliiton työntekijä, en voinut vastata yhteistyön jat-

kamisesta. Tukitapaamisen yhteydessä vertaistoimijat saivat uuden yhteys-

henkilön, jonka kanssa he saattoivat jatkaa toimintaideoidensa kehittelyä.  

6.3 Tukitapaaminen 

Kuten luvussa 4.1 kerroin, vertaistoimijoiden ensimmäisessä tukitapaamisessa 

oli tarkoitus järjestää aineistonhankintatilanne. Tämän lisäksi tukitapaamises-

sa oli tarkoitus olla projektikoordinaattorin järjestämää ohjelmaa vertaistoimi-

joille. Yhteistyö projektikoordinaattorin kanssa kuitenkin keskeytyi, mutta tu-

kitapaamiseen saatiin sijainen. Tukitapaaminen muodostui siten, että keräsin 

aineistoa ja sijainen hoiti vertaistoiminnan jatkamiseen liittyvät tiedotus- ja 

keskusteluasiat. Muodostin aineistonkeruutilanteesta toiminnallisen, jossa 

vertaistoimijat tuottaisivat tietoa tutkimusta varten ja samalla voisivat syven-

tää vertaistoiminnan ja yksinäisten auttamisen suhdetta. Tukitapaamisen ai-

neistonhankintateemat muotoutuivat vertaistoimintaprosessin synnyttämien 

huomioiden ja esiin tulleiden kysymysten pohjalta. 

 

 Tukitapaamisen oli tarkoitus rakentua seuraaviin osioihin: 

 

1. Yhteinen kuulumiskierros ja selvitys siitä, missä vaiheessa kukin on 

2. Sijaisen kertomat tiedotusasiat 

3. Oman toimintaidean merkitysten työstäminen ja esittely muille 

4. Ryhmäkeskustelu yksinäisyydestä, sen lievittämisestä ja vertaistoimintai-

deoiden mahdollisuuksista yksinäisyyden lievittämisessä 

5. Vapaata keskustelua ja kysymyksiä sijaiselle 

6. Puolistrukturoitujen kyselyiden täyttäminen paikan päällä tai jälkikäteen 

postissa palautettuna (liitteet 3 ja 4). 

 

Tukitapaamiseen oli varattu aikaa kaksi tuntia. Tapaamisen lyhyen keston 

vuoksi ryhmäkeskustelussa ei ehditty edetä kovin pitkälle yksinäisyyden lie-

vittämisen pohdinnoissa. Lähes kokonaan jäi käsittelemättä vertaistoimintai-

deoiden mahdollisuudet yksinäisyyden lievittämisessä. Vapaalle keskustelulle 

ja kysymyksille jätettiin aikaa, mutta niitä ei oikeastaan syntynyt. Tukitapaa-

misen sopivuudesta vertaistoimijoiden ideoiden eteenpäin viemisen kannalta 

ei ole varmuutta. Tukitapaamisen yhteydessä jakamani strukturoidun kyselyn 

(liite 4) mukaan yksi vertaistoimija oli merkinnyt tapaamisen olleen hyödylli-

nen, kolme avartavaa ja uusia näkökulmia antavaa, kolme vahvistusta antavaa 

ja kaksi hämmentävää ja sekoittavaa. Sijaiselle yksi vertaistoimija ilmaisi ko-



Kuinka auttaa yksinäistä? – Näkökulmia ikääntyneiden yksinäisyyteen vertaistoiminnan 

avulla 

 

 

 43 

keneensa tapaamisen täysin turhana. Tutkimuksen aineistonhankinnan kannal-

ta toiminnallinen aineistonkeruu oli kuitenkin toimiva jatkumo tapaani kerätä 

aineistoa. 

6.4 Yksinäisyyden esilletulo vertaistoimijoiden kanssa 

Edellä kuvailemani aineistonhankintakontekstit – vertaistoimijoiden koulutus, 

toimintaideoiden yhteinen kehittelyvaihe ja tukitapaaminen – muodostavat 

yhdessä aineiston, jossa yksinäisyyden teemaa ja siihen puuttumista sivuttiin 

ja käsiteltiin suoraan. Tulevissa kappaleissa pyrin analysoimaan vertaistoimi-

joiden käsityksiä ja kokemuksia yksinäisyydestä ja siihen vaikuttamisesta 

edellä kuvailemieni toimintaympäristöjen viitekehyksessä tuotettuna. Ensim-

mäisenä analysoin vertaistoimijoiden parissa esiintynyttä yksinäisyyttä, minkä 

jälkeen siirryn analysoimaan vertaistoimijoiden esiin tuomia ajatuksia yleises-

ti yksinäisyydestä ja siihen liittyvistä riskeistä ikääntyneiden keskuudessa. 

Kolmantena analysoin vertaistoimijoiden puheissa esiin nostamia haasteita ja 

ongelmia, jotka voivat liittyä yksinäisyyden lievittämiseen. Neljänneksi ana-

lysoin vertaistoimijoiden antamia merkityksiä toimintaideoilleen etsimällä 

niistä yhteneväisyyksiä yksinäisyyden lievittämiseen. Analyysin tukena käy-

tän aiempaa yksinäisyydestä muodostettua teoriaa. Analyysi merkityksellistyy 

luvuissa seitsemän ja kahdeksan, jossa tulkitsen rekrytointi- ja vertaistoimin-

tavaiheiden aineistoa yksinäisyyteen puuttumisen näkökulmasta. 

 

Vertaistoimijoiden puheenvuorot ja toimintaideat kulkivat mielestäni samoin 

painopistein kuin koulutusaineisto. Muutaman kerran koulutuksen aikana joku 

vertaistoimija puhui suoraan yksinäisyydestä ja kahdessa toimintaideassa 

huomioitiin sanallistetusti yksinäisyyttä. Pääsääntöisesti keskustelu kulki ylei-

sesti ikääntyneiden hyvän elämän eri osa-alueilla ja niiden edistämisellä. Sel-

keästi vertaistoimijat joutuivat ottamaan kantaa yksinäisyyteen vertaistoimi-

joiden tukitapaamisessa, jossa oli tarkoitus pohtia oman toimintaidean merki-

tystä, omia käsityksiä yksinäisyydestä sekä yksinäisyyden lievittämistä.  

 

Suorasti yksinäisyydestä puhumisen lisäksi vertaistoimijat sivusivat yksinäi-

syyden teemaa käsitellessään teemoja, jotka liittyvät yksinäisyyden riskeihin 

tai yksinäisyyden lievittämiseen tai ennaltaehkäisyyn tai vertaistoiminnan to-

teuttamiseen. Siksi olen poiminut myös kyseisistä keskusteluista vertaistoimi-

joiden ajatuksia esille. Toisaalta voi kysyä, missä kohtaa menee raja siinä, 

mitkä hyvän elämän osa-alueisiin liittyvät huomiot kuuluvat yksinäisyyteen ja 

mitkä eivät, koska yksinäisyys kietoutuu yksilöllisesti moniin hyvän elämän 

osa-alueisiin. 

6.5 Omakohtainen yksinäisyys vertaistoimijoiden keskuudessa 

Kenttäjaksoni aikana osa vertaistoimijoista puhui omakohtaisista yksinäisyy-

den kokemuksista. Koska kenttäjaksoni ei sisältänyt tilannetta, jossa osallistu-

jan olisi ollut pakkoa kertoa omakohtaisesta yksinäisyydestä, voi olla, että 
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jonkun osallistujan yksinäisyys jäi piiloon. Osa vertaistoimijoista ei missään 

vaiheessa esimerkiksi ottanut kantaa, oliko henkilökohtainen yksinäisyys heil-

le tuttua. Omasta yksinäisyydestä oli kuitenkin niin sanottuja helppoja tilai-

suuksia kertoa kirjoitustehtävässä sekä yhteisessä keskustelussa yksinäisyy-

destä, kuitenkin selkeimmin kirjoitustehtävässä, koska siinä pyydettiin käsit-

telemään aihetta henkilökohtaisella tai yleisellä tasolla. Molempia tilaisuuksia 

käytettiin, mutta esimerkiksi kirjoitustehtävän palautti vain kolme henkilöä. 

 

Vertaistoimijoiden parissa omakohtainen yksinäisyys näyttäytyi pääasiassa 

kielteisessä valossa, mutta myös myönteinen yksinäisyys mainittiin. Yhdellä 

vertaistoimijoista yksinäisyyden lievittäminen oli ollut selkeä osasyy osallis-

tua vertaistoimijakurssille. Tämän hän kertoi esimerkiksi loppukyselyssä vas-

taamalla, mikä sai hänet osallistumaan vertaistoimintakurssille: ”Yksinäisyy-

den ja masennuksen poistaminen - - .”  

 

Osalla vertaistoimijoista osallistumisen syissä puolestaan esiintyi yksinäisyy-

den ehkäisemiseen sopivia tekijöitä. Esimerkiksi yksi vertaistoimija kertoi tu-

kitapaamisessa jakamassani kyselyssä (liite 4) lähteneensä vertaistoimintaan, 

koska hän etsi tekemistä joutoaikaansa ja haluavansa tutustua uusiin ihmisiin. 

Aktiviteettien saamisen mainitsi myös toinen henkilö. Yksi vertaistoimija 

puolestaan kirjoitti koulutuksen alussa odottavansa sitä, että saa auttaa muita. 

Aktiviteettien saaminen ja auttaminen voivat liittyä tarpeeseen kokea elämän-

sä tarkoitukselliseksi (ks. Read 2013, 245–249) ja halu tutustua uusiin ihmi-

siin sosiaalisiin tarpeisiin löytää vertaisia elämäänsä (ks. Tiikkainen 2011, 

67–71), joten siinä mielessä ne ovat yksinäisyyden kokemista ehkäiseviä teki-

jöitä.  

6.5.1 Sosiaalinen yksinäisyys 

Vertaistoimijat toivat esille monimuotoista yksinäisyyttä. Sosiaalinen yksinäi-

syys nousi kahden henkilön kokemuksissa esille ja myös emotionaalisesta yk-

sinäisyydestä kerrottiin. Yksinäisyyden taustalla vaikutti monesti olevan elä-

mään liittyviä muutoksia, mutta yksi henkilö kertoi minuuteen liittyvästä eri-

laisuuden kokemuksesta yksinäisyyden taustalla. Lisäksi omasta yksinäisyy-

destään puhuneet henkilöt puhuivat yksinäisyyteen liittyvistä riskitekijöistä. 

Usein yksinäisyyttä kokeneella henkilöllä vaikutti olevan useampi mahdolli-

sia syitä tai riskejä kokea yksinäisyyttä. Yksinäisyys esiintyi aineistossani siis 

hyvin samanlaisesti kuin vaikkapa Uotilan (2011) ja Routasalon (2006) työ-

ryhmän tutkimuksissa, joita esittelin luvussa 3.2. Henkilöiden anonymiteetin 

suojaamiseksi en ole jaotellut yksinäisyyden kokemuksia henkilöittäin ja ai-

neisto voi antaa sen kuvan, että yksinäisyyttä oli paljon. Aineiston on kuiten-

kin tarkoitus kuvailla yksinäisyyttä kokevien määrän sijaan sitä, millaisia yk-

sinäisyyden muotoja vertaistoimijoiden keskuudessa tuli esille. 

 

Sosiaalisen yksinäisyyden syihin liittyi Tiikkaisen (2011, 67–71; 2007, 152) 

mukaan esimerkiksi kokemuksia epäonnistuneesta liittymisestä vertaisseu-
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raan. Yksi vertaistoimija kertoi, miten oli muuttanut puolisonsa kanssa paik-

kakunnalle ja yrittänyt tutustua aloitteellisesti paikallisiin. Henkilö oli kuiten-

kin kokenut paikallisten vastaanoton nihkeänä ja kertoi, ettei noin kymmenen 

asuinvuoden jälkeenkään tuntenut paikkakunnalta kovin montaa henkilöä. 

Henkilöllä kokemukset olivat muuttaneet hänet aremmaksi ottamaan kontak-

tia ja olemaan aloitteellinen, mutta hän ei kuitenkaan ollut eristäytynyt esi-

merkiksi harrastustoiminnasta. Tiikkaisen kuvailemat sosiaalisen yksinäisyy-

den syvimmät piirteet eristäytymisestä ja passivoitumisesta eivät toteutuneet 

tämän henkilön kohdalla. Henkilön puheista oli kuitenkin kuultavissa sosiaa-

liselle yksinäiselle tyypillinen ulkopuolisuuden ja erilaisuuden kokemus. (ks. 

Tiikkainen 2011, 67–71.) 

 

Kuvaus paikkakunnalle muuttavan liittymisvaikeuksista ei ilmeisesti ole aivan 

poikkeuksellinen. Eräs vertaistoimijaksi ryhtyneistä täydensi kysymystäni, 

mitä paikkakunnalle tarvittaisiin (ks. liite 3) kirjoituksessaan 

 

Suvaitsevaisuutta ja vanhat kunnassa syntyneet ovat helposti omissa po-

rukoissaan… jo kouluajoilta tuttujen kanssa. On hyvä, että muualta tulee 

uusia ’asukkeja’. vain 46v täällä asunut.  

 

Tämä vertaistoimija ei kuitenkaan sanonut itse kärsivänsä yksinäisyydestä, 

vaan yhdessä keskustelussa hän toi pikemminkin esille, ettei näe yksinäisyy-

dessä erityisiä ongelmia. 

 

Toinen henkilö puolestaan kertoi kokemuksesta, kuinka hän tuli torjutuksi 

ryhmässä, kun hänen puolestaan päätettiin, ettei hänen tulisi jatkaa ryhmässä. 

Henkilö puhui pariin otteeseen ihmiskemioiden vaikutuksesta siinä, miten 

omaksi ryhmä tai yhdistys koetaan. Henkilö totesi myöhemmin yksinäisyy-

destä yleisesti keskusteltaessa: 

 

Mutta ulos ei saa sulkea. Se ulossulkeminen on pahinta kiusaamisen muo-

toa, mitä on – koulussa, työpaikalla, suvussa, missä hyvänsä. (Litteroitu 

aineisto, s. 10.) 

 

Vaikka henkilö ei sanallistanut torjutuksi tulemista yksinäisyyteen liittyväksi, 

hän otti ryhmään sopimisen useaan otteeseen esille. Henkilön kokemus liittyy 

siihen yksinäisyyden osa-alueeseen, jossa ymmärretään ympäristön asenteiden 

vaikuttavan henkilön yksinäisyyteen (Kangasniemi 2005, 255–258; myös Uo-

tila 2011, 50–53). Kokemus torjumisesta saattaa vähentää luottamusta liitty-

misen onnistumisesta sekä kokemusta omasta arvosta, jolloin henkilö voi 

ajautua sosiaaliseen yksinäisyyteen johtavaan eristäytymiseen. 

 

Eräs henkilö kertoi kokevansa ulkopuolisuutta. Tämän henkilön yksinäisyys 

kietoutui osittain heikentyneeseen toimintakykyyn sekä heikkoon toimeentu-

loon. Henkilö oli liittänyt kirjoitustehtävään lehtileikkeen, jossa hänestä ker-

rottiin seuraavasti ”Silti hänelle tulee usein ulkopuolinen olo. Sairaudet ja pie-

net tulot rajoittavat elämää ja pienentävät elinpiiriä.” Henkilön ulkopuolisuut-
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ta aiheuttava yksinäisyys saattoi olla sekä konkreettista eristyksiin jäämistä 

sosiaalisista ympyröistä että henkistä kokemusta ymmärryksen ja yhteyden 

puutteesta.  

 

Konkreettisesta yksin jäämisestä kirjoitti esimerkiksi Tiikkainen (2011, 67–

71) kertoessaan sosiaalisen yksinäisyyden voivan johtua toimintakyvyn heik-

kenemisestä johtuvasta sosiaalisesta eristymisestä. Heiskanen ja Saaristo 

(2011, 17–18) puolestaan kirjoittivat siitä, miten sairaus saattaa aiheuttaa ko-

kemusta yhteyden puuttumisesta, joka siis on yksi yksinäisyyttä synnyttävä 

kokemus. Henkilön puheessa pienien tulojen vaikutus ulkopuolisuuden koke-

mukseen voi kertoa osittain samasta yksinäisyyden osa-alueesta kuin Routasa-

lon työryhmän (2005, 10) mainitsema tyytymättömyys taloudelliseen tilantee-

seen. Joka tapauksessa se vahvistaa aiempien tutkimusten havainnon siitä, että 

pienituloisuus voi lisätä riskiä kokea yksinäisyyttä. 

 

Sosiaalinen yksinäisyys, joka liittyi minuuteen, tuli esille erään vertaistoimijan 

pohtiessa yksinäisyyden määritelmää ryhmäkeskustelussa: 

 

Sitten kuvaan liittyy myös se, että näen asioita ehkä laajemmassa per-

spektiivissä kuin keskivertoihminen, niin mun on hirveen yksinäinen olo. 

Ja sitten vielä erakoitunut muutenkin olemaan ja elämään yksin, koska ei 

jaksa sitä rautalankaosastoa aina kun lähtee ulos. (Litteroitu aineisto, s. 7.) 

 

Erakoituminen eli eristäytyminen on toisaalta sosiaaliseen yksinäisyyteen 

kuuluva piirre, toisaalta henkilön kommentissa se näyttää olevan myös itse va-

littu keino löytää itselle miellyttävä ”tila”. Henkilö ei kuitenkaan ollut täysin 

erakoitunut, sillä hän kertoi osallistuvansa yhdistystoimintaan. Minuuteen liit-

tyvän yksinäisyyden yhteydessä on usein puhuttu sosiaalisissa suhteissa tarvit-

tavien ominaisuuksien vähäisyydestä (ks. Tiikkainen 2011, 65–66). Kuitenkin 

edellä kuvatulla henkilöllä minuudesta johtuva sosiaalinen yksinäisyys näytti 

kertoman perusteella liittyvän enemmän henkisen yhteyden kokemisen ja yh-

teisen ymmärryksen kokemisen puutteeseen. 

6.5.2 Emotionaalinen yksinäisyys 

Emotionaalinen yksinäisyys näyttäytyi epäsuorasti sekä mahdollisena riskite-

kijänä vertaistoimijoiden keskuudessa. Yhdellä vertaistoimijalla vaikutti hä-

nen puheiden perusteella liittyvän emotionaalista yksinäisyyttä puolison kuo-

lemaan. Henkilö kaipasi ja suri puolisoaan ja toi sen esille esimerkiksi keskus-

teltaessa siitä, mitä yksinäisyys henkilöiden mielestä on. 

  

Viime viikolla oli kyllä iso täyskuu, kun minä katoin näin (näyttää käsillä 

kuun kokoa). Yöllä kävelin siitä ja itku pääsi näin, kun minä yksin katon 

sitä kuuta, kun sitä paikalta, missä mies oli kuollut. Niin. Mutta tässä on 

tämä pöllö. Minä oon kun tämä pöllö tässä yksin. - - Niin, toinen toisil-

lensa ois saanut, että katoppas miten on täysikuu. Yksin siinä jahkailin ja 
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just sitä aattelin, että jollekin vois sanoa niitä ajatuksia, eikä yksin jutella. 

- - Ja tänä aamuna katoin joutsenia. Ne ei olleet yksin, ne oli kaksin siellä. 

(Litteroitu aineisto, s. 7.) 

  

Henkilö kertoi, että hänellä puolison kuolemaan oli liittynyt aluksi lamaantu-

mista ja masennusoireita. Lisäksi hänen puheessaan oli huolta äkillisestä ter-

veydentilan heikkenemisestä ja lievästä turvattomuuden kokemisesta siihen 

liittyen. Lisäksi henkilö olisi kaivannut apua ja tukea, mutta koki, että jäi osit-

tain niitä vaille: 

 

Minä ainakin valitin seurakunnalle, kun minä jäin yksin ja olin kuin lu-

kossa. Ei kukaan, ei mitään. (Litteroitu aineisto, s. 11.) 

 

Emotionaaliseen yksinäisyyteen liittyy usein juuri kokemus vähäisestä avun-

saannin mahdollisuudesta (ks. Tiikkainen 2007, 148), joten kokemus var-

maankin lisäsi leskeytymisestä seurannutta yksinäisyyden kokemusta. Henkilö 

kuvaili tuen saamiseen liittyen, kuinka hankalaa on itse hakea tukea siinä vai-

heessa, kun sitä eniten tarvitsisi. Oikeastaan naisen mukaan tuen pyytäminen 

ei edes ole normien mukaista: 

 

Mutta kun tuota, eihän siinä voi siinä tilanteessa, kun on ite näin, niin 

mennä naputtamaan, että ”tuokaa, tuokaa mulle kukkakimppu, että näin 

tai taloyhtiö. minä oon jäänyt yksin. (Litteroitu aineisto, s. 11). 

 

Tuen ja avun hakeminen raastavimmassa yksinäisyyden vaiheessa voi olla 

haastavaa myös siksi, että omat tunteet ovat niin voimakkaita ja käsittelemät-

tömiä, ettei niiden kanssa osaa mennä kenenkään luokse hakemaan apua (Uo-

tila 2011, 64–65). 

  

 Henkilön kokemukset puolison kuolemasta viittasivat vain osittain emotio-

naaliseen yksinäisyyteen. Tiikkaisen (2011, 67–71) mukaan masennus sekä 

kokemus siitä, ettei ole helppo saada tarvitessa apua, kuuluvat usein emotio-

naaliseen yksinäisyyteen. Puolison kuolema on lisäksi selkeä kiintymyssuh-

teen katkeaminen ja koska henkilö itse otti esille puolison kuoleman useasti 

yksinäisyydestä puhuttaessa, on melko oletettavaa, että henkilö koki asiaan 

liittyen emotionaalista yksinäisyyttä. Henkilö ei kuitenkaan puhunut koke-

muksista sisäisen tyhjyyden tunteista tai pelosta tulla hylätyksi, vaan hän esi-

merkiksi puhui myönteisesti, miten hänen oli mahdollisuus tavata lapsiaan. 

Henkilö oli toiminut emotionaalisesti yksinäiselle henkilölle tyypillisesti ja 

hakeutunut itse ihmisten seuraan, sen jälkeen kun hän oli selvinnyt alun la-

maannuttavista masennuskokemuksista. (ks. mt., 67–71.) 

 

Osa yksinäisyyden kokemuksistaan kertoneista vertaistoimijoista kertoi suo-

ranaisen yksinäisyyden lisäksi tekijöistä, jotka tulkitsin yksinäisyyden riskeik-

si. Yksi vertaistoimija oli huolestunut omasta toimintakyvystään ja kertoi, ett-

ei hän uskalla harrastaa kaikkea yksin, jos toimintakyky pettää. Oman liikku-

misen ja harrastamisen rajoittaminen äkillisen toimintakyvyn heikentymisen 
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pelossa voi liittyä turvattomuuden kokemusten hallintayrityksiin ja samalla se 

kapeuttaa elinpiiriä. Uotilan (2011, 50, 52–53, liite III: 112–114) mukaanhan 

turvattomuuden kokemukset voivat aiheuttaa myös yksinäisyyden kokemista. 

Samalla henkilöllä oli suurempi riski toimintakyvyn laskemiseen, koska hän 

rajoitti sen ylläpitämistä. Tällä henkilöllä riski ei kuitenkaan vaikuttanut aina-

kaan sillä hetkellä olevan kovin suuri, sillä hänellä oli palveluita, myös sään-

nöllisiä liikuntaharrastuksia, aivan lähiympäristössä. 

6.5.3 Yksinäisyyttä aiheuttavia riskejä sekä oma-aloitteista vastatoimintaa 

Toinen erään vertaistoimijan mainitsema yksinäisyyden riski oli kokemus 

elämän tarkoituksellisuudesta. Henkilö pohti sitä, kannattaisiko hänen 

ikäisiinsä enää panostaa ja olisiko hänellä mitään annettavaa. Sama henkilö 

pohti kysyessäni, oliko hänellä riittävästi toimintaa, että harrastuksissa hän oli 

vain ottavana, ei antavana osapuolena. Henkilön puheessa kuultaa kokemus 

siitä, että hän haluaisi kokea itsensä tarpeelliseksi. Tarpeellisuuden kokemus 

voi lisätä itsensä arvostamista (Read 2013, 250), jolloin yksinäisyyteen liitty-

vät turhuuden ja arvottomuuden tunteet (Uotila 2011, 51–54) ja elämän tarkoi-

tuksettomuudesta johtuva yksinäisyyden tunnet (Routasalo ym. 2005, 25) ei-

vät pääse valtaan. 

 

Yhden henkilön kohdalla oli ollut riski kokea yksinäisyyttä yhteiskunnan ta-

holta. Sain henkilöltä käyttööni dokumentit, joissa kerrottiin, kuinka henkilö 

oli joutunut kokemaan yhteiskunnan epäoikeudenmukaista kohtelua, kiusaa-

mista ja syrjintää. Lisäksi henkilöllä oli kokemuksia sairastamisesta. Koska 

henkilö ei kertonut, millaisia tunteita yhteiskunnan epäoikeudenmukainen 

kohtelu oli aiheuttanut, on vaikea tietää, oliko henkilö kokenut asian johdosta 

yksinäisyyttä esimerkiksi hyödyttömyyden, tarpeettomuuden ja ulkopuolisuu-

den muodossa (ks. Uotila 2011, 50, 52–52). Ainakin henkilöllä näytti olevan 

jonkinlainen yksinäisyyttä ehkäisevä turvaverkko, sillä hän mainitsi kirjoitus-

tehtävässä, miten vaimo ja kaverit olivat olleet tärkeänä tukena. 

 

Tukitapaamisessa keskusteltaessa yksinäisyydestä tuli esille myös yksinäisyys 

myönteisenä kokemuksena.  

 

Vertaistoimija 5: - - kun aina, jos menee koko ajan, on menossa, niin jos-

kus on olla meikäläisen ihan hyvä yksinäisyydessä 

Minä: Eli yksinäisyys on sellaista tasapainoa? 

Vertaistoimija 5: Joo, tasapainotusta, joo. 

(Litteroitu aineisto, s. 8.) 

 

Vertaistoimija rinnasti myönteisen yksinäisyyden itse valittuun yksinoloon ja 

siihen liittyi luontoelementti sekä mahdollisuus sellaiseen rentoutumiseen, jo-

hon sosiaalinen aktiivisuus ei anna tilaa. Hieman samanlaisesta tilasta puhui 

toinenkin vertaistoimija, mutta hän erotteli yksin olemisen ja yksinäisyyden 

sanomalla, että luonnossa voi olla yksin kokematta itseään yksinäiseksi. Näi-
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den kahden vertaistoimijan puheissa yksinäisyys näyttäytyy hyvin samanlai-

sena kuin Uotilan (2011, 54–55) Tervaskanto-aineistossa. Yksinäisyys rinnas-

tuu yksin olemiseen, se on itse valittua ja siitä voi päästä pois. Itse valitusta 

yksinolosta puhui myös yksinäisyydestä kärsinyt vertaistoimija kertoessaan, 

miten erakoituminen toimii toisaalta suojamuurina itseä kuormittavaa sosiaa-

lista kanssakäymistä vastaan. Hänellä erakoituminen vaikutti kuitenkin pitkä-

aikaisemmalta valinnalta kuin ensimmäisen vertaistoimijalla, joka hakeutui 

yksinäisyyteen silloin tällöin vastapainoksi aktiivisuudelle. 

 

Yksinäisyydestään kertoneet henkilöt kertoivat joistakin keinoista, joilla he 

olivat pyrkineet vaikuttamaan yksinäisyyttä tuottaneisiin asioihin. He eivät 

kuitenkaan sanoneet yrittäneensä poistaa yksinäisyyden tunnetta. Puolison 

kuolemasta kärsinyt henkilö kertoi tehneensä paljon käsitöitä suruaikana ja et-

tä hän oli hakeutunut ihmisten pariin. Ihmisten pariin hakeutuminen oli tuot-

tanut hänelle sekä henkistä tukea että kokemuksia epäonnistuneesta liittymi-

sestä. Yhteiskunnan marginaalin joutunut henkilö puolestaan kertoi päättä-

neensä hakeutua yhdistystoimintaan sen sijaan, että olisi passivoitunut jää-

mään kotiin. 

   

Ihmiset erakoituvat hirvittävän nopeasti. Sellaiset, jotka eivät ole koskaan 

kokeneet vastaavaa eivät välttämättä ymmärrä, että irtisanomisesta jää 

elämänikäinen arpi ja huonommuuden tunne. Huoli omasta pärjäämisestä 

kalvaa montaa irtisanottua raskaasti. – - Välillä tuntuu, ettei työelämän 

ulkopuolelle jääneillä ole enää ihmisarvoa. Olen kuitenkin jo aikoja sitten 

tehnyt valintani. Voin joko jäädä asuntooni häpeämään ja kuolla hiljaa 

pois tai yrittää vaikuttaa asioihin. Minä valitsin jälkimmäisen vaihtoeh-

don.  

(Vertaistoimijan tutkijalle antama sanomalehtidokumentti, jossa vertais-

toimijaa oli haastateltu.) 

 

Vaikka henkilön motiivina oli saattanut olla solidaarisuus edistää muiden hei-

kossa asemassa olevien hyvinvointia, henkilö oli samalla saanut hankituksi it-

selleen paikan, jossa kokea itsensä tarpeelliseksi ja arvokkaaksi, ainakin (ks. 

Hyyppä 2002, 25–26, 67–68 ja Ojanen 2001,  103). Valinnan seurauksena 

henkilöllä on ollut pienempi riski kokea elämän tarkoituksettomuuteen johtu-

vaa yksinäisyyttä sekä eristäytymiseen liittyvää vastentahtoista yksinäisyyttä 

ja ulkopuolisuutta. 

 

Yksinäisyyteen vaikuttamisen lisäksi yksinäisyydestä kärsineet henkilöt mai-

nitsivat yksinäisyyteen tai sen riskiin liittyvissä vaikeissa elämäntilanteissa lä-

hiomaiset ja ystävien tuen myönteisinä asioina. Näiden suhteidenhan on huo-

mattu toimivan yksinäisyyttä ehkäisevinä ja lievittävinä tekijöinä (Uotila 

2011, 26–27). Yksi henkilö oli kuitenkin joutunut kokemaan pettymystä su-

vun tuesta vaikeassa elämäntilanteessa. Henkilöiden puheissa yksinäisyyttä 

aiheuttavat tekijät ja niitä lievittävien tekijöiden yhteys ei esiintynyt aivan sel-

västi. Ne kuitenkin osoittavat, miten yksinäisyyttä ei ole aivan helppo poistaa, 
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koska esimerkiksi yksi henkilö koki omista ja toisilta saaduista toimista huo-

limatta yksinäisyyttä. 

 

Vertaistoimintaprosessissa henkilöiden yksinäisyys tai siihen liittyvät riskit 

vaikutti joissakin tapauksissa. Yksi henkilö tarvitsi selkeästi voimavarojensa 

käyttöönottamisessa tukea. Henkilö tarvitsi tukea esimerkiksi sopivan toimin-

tamuodon keksimisessä omien kiinnostuksenkohteidensa pohjalta sekä kan-

nustusta. Lisäksi henkilön kanssa tuli huomioida toimintakyvyn tuomio rajoi-

tuksia, joilla oli vaikutusta niin toiminnan sijainnin, sisällön kuin vastuulli-

suuden kannalta. Yhteistyö henkilön kanssa toi esille, miten niin sanotusti yk-

sinäisyyttä eniten lievittävä toimintamuoto ei välttämättä sovi henkilön koko-

naistilanteeseen, vaan saattaisi kuormittaa häntä liikaa. 

6.6 Vertaistoimijoiden ajatuksia toisten yksinäisyydestä 

Kenttäjaksoni aikana vertaistoimijat tuottivat puhetta yksinäisyyteen liittyen 

sekä suorasti että epäsuorasti. Suoralla puheella tarkoitan sitä, kun henkilö on 

maininnut sanan yksinäisyys, kun taas epäsuoralla puheella tarkoitan, että 

henkilö on sivunnut puheessaan selkeästi yksinäisyyteen liittyviä riskejä. Eni-

ten yksinäisyyteen liittyvää suoraa puhetta vertaistoimijat tuottivat yksinäi-

syyskeskusteluissa, kun taas epäsuoraa puhetta syntyi koulutuksessa ja omien 

toimintaideoiden kehittelyssä.  

 

Toisten yksinäisyydestä puhuessaan vertaistoimijat puhuivat kielteisestä yksi-

näisyyden kokemuksesta. Vertaistoimijat eivät useimmiten perustelleet sitä, 

mistä heidän käsityksensä yksinäisyydestä olivat syntyneet. Myös ne henkilöt, 

jotka puhuivat omakohtaisesta yksinäisyydestä, puhuivat toisten yksinäisyy-

destä. Esimerkiksi yksi henkilö laajensi kokemuksiaan koskemaan toisia ih-

misiä, kun taas eräs henkilö keskittyi pohtimaan itseään vanhempien yksinäi-

syyden ongelmaa. 

6.6.1 Yksinäisyyteen nähtiin useita syitä 

Suorassa puheessa vertaistoimijat toivat esille useita yksinäisyyden ulottu-

vuuksia. Esille tulivat ulkopuolisuuden kokeminen joukossa, vaikean elämän-

tilanteen yksinäisyyttä aiheuttava vaikutus, yksin jäämisen aiheuttama yksi-

näisyys, toimintakyvyn heikkenemisestä johtuva yksinäisyys, masennukseen 

liittyvä yksinäisyys ja yhteisöjen rapistumisen aiheuttama yksinäisyys. Epä-

suorissa puheissa vertaistoimijat tarttuivat tietoisesti tai tiedostamattaan yksi-

näisyyden riskeihin ja riskiryhmiin. Yksinäisyyden riskejä vertaistoimijat kä-

sittelivät puhuessaan murheiden käperryttävästä vaikutuksesta, yhteisöjen 

toimintatapojen muuttumisesta sekä eristyksiin jäämisestä. Kun vertaa suoraa 

puhetta yksinäisyydestä ja epäsuoria puheenvuoroja, niissä liikutaan saman-

tyyppisissä aihepiireissä. Esimerkiksi useampi henkilö puhui murheisiin liitty-

västä eristäytymisestä tai yksinäisyydestä. Samoin joukkoon kuulumista käsi-

teltiin eri tavoin sen lisäksi, että siitä puhuttiin suoraan yksinäisyyden kanssa.  
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Muutamassa yhteydessä henkilöt kiinnittivät huomiota projektissa määritel-

tyihin ryhmittymiin, joilla saattaa olla suurempi riski kokea yksinäisyyttä. 

Esimerkiksi yksi vertaistoimija näki maahanmuuttajien mukaanoton tärkeänä, 

mutta ei sanonut, että tämä ryhmä kärsii helposti yksinäisyydestä. Toinen ver-

taistoimija puolestaan puhui haasteesta saada alkoholisoitunut henkilö osallis-

tumaan tämän hyvinvointia edistävään toimintaan. Kuten aiemmin luvussa 2.1 

esitin, maahanmuuttajuus ja alkoholisoituminen voidaan nähdä yksinäisyyttä 

lisäävänä riskinä, koska heillä saattaa olla niukasti sosiaalisia suhteita, jotka 

täyttäisivät erilaiset sosiaaliset tarpeet (projektikoordinaattori, henkilökoh-

tainen tiedonanto, 12.12.2013). 
 

Liittymisen tarpeen täyttymisestä ja kohtaamisen merkityksestä ryhmätoimin-

noissa keskusteltiin yksinäisyydestä käydyssä ryhmäkeskustelussa. Eräs ver-

taistoimija kuvaili asiaa seuraavasti: 

 

 - - Ajattelin sitä, että yksinäisyys on sitäkin, että sä et oo konkreettisesti 

yksin, vaan sä oot jossain joukossa ja sä tunnet olevasi yksin - - (litteroitu 

keskustelu, s. 7.) 

 

Vertaistoimija määritteli yksinäisyyden tunteen kautta ”tunnet olevasi yksin”. 

Keskustellessamme lisää aiheesta, vertaistoimijat tunnistivat, että yksinäisyys 

joukossa voi johtua kolmesta eri tekijästä. Heidän mukaansa voi olla, ettei 

henkilö itse koe ryhmää tyydyttävänä tai sitten ryhmä ei hyväksy henkilöä jä-

senekseen. Kyse saattoi heidän mukaansa olla myös siitä, että yhteyttä luovaa 

tutustumista ei ollut puolin ja toisin onnistuttu tekemään. 

 

Voi olla, että meidän ikäisillä alkaa olla monesti hyvin kapea se katsanto-

kanta. Just se, että puuttuu sitä erilaisuuden hyväksymistä. Tuo on var-

maan sen tyyppinen tai tämmönen. Ja se on ollut sitä, ja se on ollut tätä ja 

missähän se oikein asuu ja – että on vaikeampi niinkun silleen tutustua. 

(Vertaistoimija 6, litteroitu keskustelu, s. 8.) 

 

Erilaisuuden hyväksymisen ongelmasta vertaistoimijat puhuivat myös muissa 

yhteyksissä, kuten kuvasin yhden yksinäisyyttä kokeneen henkilön yhteydes-

sä. Toinen vertaistoimija puolestaan huomautti, miten ulkoisilla eleillä voi ta-

hattomastikin viestiä toiselle torjumista ja miten toisen aito kohtaaminen on 

välttämätön yhteyden tunteen syntymiseksi: 

 

Mutta hän tekee jokaisen kohdalla sen, että kun joku alkaa puhua, hän 

lähtee tarjoilemaan  – eli mitätöi ihmisen puheenvuoron. Eli myös näillä 

ulkoisilla tekijöillä on valtava vaikutus siihen, tunnetaanko olomme yksi-

näiseksi tai tullaanko kuulluiksi. Se kuunteleminen ja kuuleminen, kuul-

luksi tuleminen, on ehkä se kaikkein tärkein asia. (litteroitu keskustelu, s. 

10.) 
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Yksi vertaistoimija pohti yhteisöihin pääsemiseen liittyvää yksinäisyyttä toi-

mintaidean kautta:  

 

Mutta tota, jos lähdetään tuolta juurista, niin - -  sinne ystävällisyys – siis 

nyt puhun ulkolaisista, maahanmuuttaneista Suomeen – ja mukaan otto, 

siis meidän toimintaan, ettei niitä katota niinkun sivusta. (litteroitu kes-

kustelu, s. 3) 

 

Parin vertaistoimijan ajatuksissa jo yhteisöön kuuluvan henkilön tulee tehdä 

aloite, jotta henkilö pääsisi mukaan yhteisöön. Samoin toinen henkilö toi esil-

le, miten aloitetta ja aktiivisuutta tarvittaisiin muiltakin kuin toimintaa tai tu-

kea kaipaavalta henkilöltä, jotta tämä saisi apua tai pääsisi yhteisöön (litteroitu 

keskustelu, s. 11). Onnistuneen liittymisen mahdollistaminen kaikille mukaan 

tulijoille nähtiin tärkeäksi. Onnistuneeseen liittymiseen liittyen vertaistoimijat 

pohtivat muiden ryhmän osanottajien mahdollisuuksia ottaa toisia mukaan tai 

toisaalta myös jättää ulkopuolisiksi. Näitä käsittelen myöhemmin luvussa 

6.5.3. 

 

Yhteisöjen rapistumiseen liittyvästä yksinäisyydestä vertaistoimijat tuottivat 

erilaisia näkökulmia. Yksi vertaistoimija kuvasi erilaisten sanomalehtidoku-

menttien avulla sitä, miten entinen suvun yhteiselo oli muuttunut siihen, että 

vanhuksen on pärjättävä omillaan. Yksin pärjääminen näytti henkilön aineis-

ton valossa kiteytyvän avun, seuran ja turvan puutteeseen. Toinen vertaistoi-

mija puolestaan pohti omien kokemustensa kautta, miten pohjoisempana 

Suomessa elettiin edelleen yhteisöllistä naapurikulttuuria, kun taas tällä paik-

kakunnalla ei edes välttämättä tunneta naapureita. 

6.6.2 Eristyminen yhdistettiin usein yksinäisyyteen 

Erinäisistä elämän vaikeuksista johtuvaa eristäytymistä käsiteltiin kolmella eri 

tavalla. Eräs vertaistoimija kuvasi yksinäisyyttä yksin jäämisenä, jossa toiset 

ovat menneet ohi. Vertaistoimijan puheessa eristäytyminen näyttäytyy tilana, 

johon on jouduttu melko äkkiä ja joka on pikemminkin vastentahtoista eris-

tymistä. Vertaistoimija ei käsitellyt yksin jäämisen syitä tarkemmin, mutta 

hän katsoi oman vertaistoimintaideansa sopivan juuri yksin jääneille henki-

löille. Hän perusteli asiaa seuraavasti: ”Ettei jäätäis niinkun yksin. Pidettäis 

sitä seuraa ja tuettais.” (litteroitu keskustelu, s. 5.) Vastentahtoisessa eristäy-

tymisessä voi tulkita vertaistoimijan puheenvuoron mukaan tarvittavan toisen 

ihmisen aloitteellisuutta antaa tukea ja seuraa. Taustalla on mielestäni myös 

ajatus siitä, että yksinäinen henkilö on halukas ottamaan apua vastaan, mutta 

ei kykene välttämättä itse sitä hakemaan tai hänellä ei ole valmiiksi mitään ta-

hoa, josta hän voisi pyytää apua. Tästä on esimerkkinä yhden yksinäisyydestä 

kärsineen vertaistoimijan kommentti luvussa 6.5.2. 
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Toinen eristäytymistä kuvannut henkilö ei määritellyt tarkasti eristäytymisen 

syytä, mutta hänkin käsitteli sitä nimenomaan yksinäisyyden yhteydessä: 

”Mutta tää lukko. Se on niinku tavallaan silleen, että on itse joutunut lukkoon 

ja lukittuu sitä tavallaan enemmänkin.” (Vertaistoimija 7, litteroitu keskustelu, 

s. 7.) Henkilön ajattelema lukko saattaa tarkoittaa esimerkiksi omaa vaikeaa 

elämäntilannetta, mielenterveyden ongelmia tai sosiaalista yksinäisyyttä. 

Henkilön kuvailussa ihminen ei ole itse valinnut eristäytymistä ja eristyksiin 

jääminen aiheuttaa vielä suurempia ongelmia. Hieman myöhemmin keskustel-

taessa vertaistoimija (litteroitu keskustelu, s. 11) pohti seuraavanlaista ratkai-

sua:  

 

Tavallaan löytää, että mikä hänelle on  - mielenkiinnon kohteita hänellä 

on. Ja sitten houkutella semmoseen mukaan, että vaikka niinkun lenkki, 

näyteikkunoiden katselu, ihan mistä, se voi alkaa vaikka pienestä vain. 

Mutt että. Sitten saadaan vaikka semmosta jatkuvaa yhteydenpitoa. Niin 

sehän, säännöllinen yhteydenpito on että, ettei se tulis vahvemmaks se 

lukko kuitenkaan. 

 

Vertaistoimijan ehdotuksessa yhteiset aktiviteetit ja hidas, toisen ehdoilla ete-

neminen ja itse aktiivisen roolin ottaminen vaikuttaisivat sopivan ainakin so-

siaalisesti yksinäisen henkilön haasteisiin, sillä sosiaalisesti yksinäinen on 

eristymisen lisäksi usein passiivinen, turhautunut ja kokee päämäärättömyyttä. 

Lisäksi hän ei aina tunnista omaa yksinäisyyttään. Vertaistoimijan ehdotus 

kuulostaa siinä mielessä sosiaalisen yksinäisyyden piirteitä huomioivalta, että 

passiivisuutta ei luultavasti muuteta salamannopeasti aktiivisuudeksi ja luot-

tamus toiseen henkilöön voi viedä aikaa. Aktiviteettien saaminen voi puoles-

taan olla tärkeää siksi, että ne voisivat vähentää päämäärättömyyttä ja turhau-

tumista. 

 

Yhtenä eristäytymiseen ja yksinäisyyteen liittyvänä syynä mainittiin murheet. 

Esimerkiksi yksi vertaistoimija määritteli yksinäisyyttä puheenvuorossaan sa-

nomalla, että haluaisi auttaa yksinäisiä ja, että moni jää murheineen neljän 

seinän sisälle, ja silloin pienetkin murheet kasvavat. Murheiden voidaan kat-

soa lisäävän riskiä yksinäisyyden kokemiseen. Esimerkiksi aiemmin kerroin, 

miten sairaudet voivat saada aikaan kokemuksen henkisestä yksin jäämisestä 

ja perhehuolet voivat aiheuttaa joillekin yksinäisyyttä. Lisäksi eristäytyminen 

vähentää mahdollisuuksia saada sosiaalista tukea ja sisältöä elämään, mikä 

voi lisätä yksinäisyyden kokemista ja riskiä sosiaaliseen yksinäisyyteen.  

 

Murheiden vastapainoksi eräs vertaistoimija ehdottikin koulutuksessa elämän 

merkityksellisyyttä lisäävää ja myönteisiä tunteita tuottavaa toimintaa: Eräs 

henkilö mietti, että ikäviä asioita kohdanneita henkilöitä pitäisi saada johon-

kin positiiviseen toimintaan, kuten poikkitaiteelliseen tai luovaan toimintaan, 

jotta he pääsisivät hetkeksi irti ikävistä asioista. Henkilö näki, että ongelmien 

ja menetysten ympärillä pyöriminen ei ole hyväksi. (koulutuspäivä, tutkimus-

päiväkirja, s. 84.) Tässä ehdotuksessa ajateltiin henkisen tuen sijaan mahdolli-
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suutta irrottautua hetkeksi murheista. Tietynlaisiin murheisiin aktiivisuus saat-

taa tuoda lohtua ja lisäksi aktiivisuus on iäkkäiden itsensä yleisesti käyttämä 

keino lievittää yksinäisyyttä. Toisaalta jos murheet painavat henkilön mieltä 

sosiaalisessa toiminnassa, eikä siihen kiinnitetä huomiota, henkilö voi kokea 

toiminnassa lähinnä ulkopuolisuutta, yksinäisyysteoriaan peilaten (ks. Uotila 

2011, 33). 

 

Kuten edellä käsittelin, näyttäytyi yksinäisyys vertaistoimijoille pääasiallisesti 

kielteisenä asiana. Yksinäisyyden haastavuuden aste käsitettiin kuitenkin pu-

heissa eri tavoin. Yksi vertaistoimija esimerkiksi puhui yksinäisyyskeskuste-

lussa, ettei ”mummolla oo mitään esteitä. Siltoja pitkin pääsee esteitten yli. 

Esteet on ylitettäviks.” Toisaalta toinen vertaistoimija puhui lukittavan yksi-

näisyyden yhteydessä siitä, ettei ”se tulis vahvemmaks se lukko kuitenkaan”. 

Tämä vertaistoimijan puheessa toisen yksinäisyyden murtaminen ei näyttäy-

tynyt aivan helppona. Kolmas vertaistoimija puolestaan toi tietoisesti tai tie-

dostamattaan esille näkökulman siitä, että yksinäisyys saattaa olla melko py-

syväkin asia, vaikka sen kokemisen voimakkuus vaihtelisi. Olen alleviivannut 

sanan, josta ajatus käy ilmi: ”Mutta kevät sulattaa lumen, jolloin ei ole niin 

yksin” (litteroitu keskustelu, s. 7). 

6.7 Vertaistoiminnan tavoittavuuteen liittyviä haasteita ja ongelmia 

Kun tarkoitus on puuttua yksinäisyyteen vertaistoiminnan avulla, on tärkeää 

tietää, millaisia haasteita ja ongelmia tulisi ylittää. Haasteet ja ongelmat tule-

vat konkreettisesti esille vasta käytännön työssä, mutta joitakin viitteitä niistä 

voi saada kokemusten ja oletusten kautta. Keskusteluissa vertaistoimijat toivat 

esille haasteita ja ongelmia, jotka liittyivät yleisesti vertaistoiminnan järjestä-

miseen, mutta he esittivät myös joitakin suoraan yksinäisyyteen puuttumiseen 

liittyviä ajatuksia. Välillä vertaistoimijat toivat haasteiden yhteydessä esille 

ratkaisuehdotuksia. Analysoin haasteita ja ongelmia aiemman yksinäisyysteo-

rian valossa – siis peilaamalla haasteita yksinäisyyteen liittyviin haasteisiin. 

 

Eniten esille tulivat erilaiset osallistumiseen liittyvät haasteet. Olen listannut 

alle vertaistoimijoiden mainitsemia asioita, jotka tuovat haasteita osallistumi-

seen: 

 

 taloudellinen tilanne ei mahdollista osallistumista 

 toimintakyky ei riitä osallistumiseen 

 viestintä toteutetaan välineillä, joita ikääntynyt ei käytä tai hallitse 

 ei tiedä, mikä toiminta vastaa omiin tarpeisiin 

 ei osaa päättää, mihin toimintaan osallistuisi 

 ei tiedä, mitä haluaa ja tarvitsee 

 itsellä ei ole tarpeeksi aloitekykyä, eikä ole kaveria, joka vetäisi mukaan 

 ei ole seuraa omasta takaa, jolloin osallistumisen kynnys voi olla suuri 

 on ennakkoasenteita ja ennakkoluuloja uusia toimintaryhmiä ja toimintoja 

kohtaan 
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 kokee haluttomuutta osallistua 

 ei löydä itselleen sopivaa toimintaa. 

 

Osallistumisen ja talouden suhdetta vertaistoimijat käsittelivät sekä ongelma-

na, ettei henkilöllä ole rahaa, että ongelmana, että esimerkiksi kansalaisopis-

ton harrastusryhmät olivat muuttuneet maksullisiksi. Tähän ongelmaan Setle-

mentin projektikoordinaattori otti selvästi kantaa jo toimintaideoiden suunnit-

teluvaiheessa korostamalla, että toiminnan olisi pystyttävä pyörimään osallis-

tujille maksuttomasti. Tällaisen haasteen käsittely ottaa huomioon sellaisia 

henkilöitä, jotka jäävät sosiaalisesta toiminnasta eristyksiin vähätuloisuuden 

vuoksi. 

 

Toimintakyvyn vaikutusta osallistumiseen tarkasteltiin niin ikään kahdesta 

suunnasta. Kuten suorasta yksinäisyydestä puhuttaessa tuli esille, toimintaky-

vyn heikentyminen vaikuttaa siihen, mihin jaksaa ja pystyy osallistumaan (ks. 

Uotila 2011, 54).  Projektikoordinaattori puolestaan huomautti, että toiminnot 

saattavat sijaita oman luontaisen toimintaympäristön ulkopuolella. Tällöin 

toimintoihin osallistuminen vaatisi henkilöltä ylimääräisiä ponnistuksia. Tämä 

näkyi konkreettisesti yhden vertaistoimijaksi lähteneen kohdalla siten, että hän 

olisi saattanut jättää osallistumatta koulutukseen, koska koki koulutuspaikan 

saavuttamisen vaikeana. Fyysisen toimintakyvyn rajoitteiden vähentämistä 

vertaistoimijat huomioivat ehdottamalla toimintoon liitettävää kyyditysjärjes-

telmää sekä omissa toimintaideoissaan pohtimalla toiminnon sijaintia mahdol-

lisimman lähellä suurta ikääntyneiden joukkoa. 

 

Sosiaalisen toimintakyvyn alueelle puolestaan kuuluu yhden vertaistoimijan 

mainitsema viestintä. Jos henkilö ei pysty saamaan tai hankkimaan osallistu-

miseen liittyvää ajankohtaista tietoa, hän ei pysty olemaan toiminnon täysival-

tainen jäsen. Laajemmin ajatellen ikäihmisen mahdollisuus päästä tietoon kä-

siksi voi vaikuttaa monelle hyvinvoinnin osa-alueelle aina fyysisen toiminta-

kyvyn ylläpitämisen mahdollisuuksista elämän kriisivaiheissa tukiryhmien 

löytämiseen. Viestinnän tavoittavuus ei kuulu ikääntyneiden yksinäisyyden 

ytimeen, mutta voi olla onnistunutta liittymistä helpottava tai vaikeuttava teki-

jä. 

 

Vertaistoimijat eivät tuottaneet kenttävaiheen aikana puhetta siitä, millaisia 

ratkaisuja esteettömyyttä tukevassa viestinnässä olisi huomioitava. Päivätans-

sien järjestäjät huomioivat kuitenkin käytännössä esteetöntä viestintää pääty-

mällä mainostamaan tansseja paikallisessa ilmaisjakelulehdessä, koska se oli 

lähes kaikkien ikääntyvien saatavilla. Saatavuus liittyi myös taloudellisen es-

teettömyyden huomioimiseen ja sitä kautta huomioitiin pienituloisuudesta joh-

tuvaa yksinäisyyttä. 
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6.7.1 Yhteisöön liittymisessä voi olla henkisiä esteitä 

Henkinen valmius ja halu ryhmään liittymisestä näytti olevan vertaistoimijoi-

den puheissa mahdollinen osallistumisen kompastuskivi. Eniten esille nousi 

tarve saada mennä ryhmään jonkun toisen kanssa. Myös vaatimus oma-

aloitteisuudesta osallistua ryhmään ja kyvyttömyys tähän mainittiin.  

 

Toinen kokee, että [kunnassa on] toimintaa, jos ihminen vaan haluaa. 

Toinen: mutta miten se lähteminen, jos ei esim. ole kaveria, joka vetää 

mukaan. Miten lähteä ekaa kertaa toimintaan ja mihin.  (Toinen koulutus-

päivä, tutkimuspäiväkirja, s. 115) 

 

 Kuten Uotila aineistossaan huomasi, osa ikääntyneistä mieltää yksinäisyy-

teensä liittyväksi ongelmaksi sen, että aloitekyky osallistua toimintoihin on 

heikentynyt. Hänen aineistossaan eräs henkilö kaipasi juuri toista henkilöä 

houkuttelemaan itseään mukaan (2011, liite III, 110). Voi myös olla niin, että 

jotkut toiminnot ovat normittuneet ihmisten mielissä sellaisiksi, että niihin 

osallistutaan valmiiksi pareittain tai pienryhmissä. Silloin mukaan lähteminen 

yksin voidaan kokea hankalaksi. 

 

eräs henkilö ehdotti linja-autoreissuja mm. kulttuuritapahtumiin, maaseu-

turetkiä ym. – toinen huomautti, ettei välttämättä löydy teatteriseuraa ym. 

reissujuttu ois hyvä. (Ensimmäinen koulutuspäivä, tutkimuspäiväkirja, s. 

82.) 

 

Erilaisia syitä, jotka johtavat päätökseen olla osallistumatta, käsiteltiin moti-

voimisen haasteina. Motivoimiseen liittyen päivätanssien järjestäjät miettivät, 

miten sellaisen henkilön saisi lähtemään mukaan toimintaan, joka kokee, ettei 

voi tai halua mennä yksin. He päätyivät siihen, että toiminnalla tulisi olla 

mahdollisimman matala kynnys. Yksi päivätanssien suunnittelija totesi, että 

heillä kynnystä madaltaa toiminnan vapaamuotoinen luonne. Lisäksi he to-

teuttivat kynnyksen madaltamista käytännössä lehtipuffissa ottamalla esille 

useita mahdollisen kynnyksen muodostavia asioita ja ikään kuin samalla ku-

moamalla kyseisiä kynnyksiä: 

 

- - Sisäänpääsymaksua ei peritä. - - ”Haluamme järjestää matalan kyn-

nyksen tapahtuman, johon kaikki voivat tulla.” - - ”Yksi yleisimmistä 

syistä oli, että ’en voi mennä yksin’. Toiminta pitää pyrkiä järjestämään 

sellaiseksi, että kynnys tulla on mahdollisimman matala - - ” (paikallis-

lehden puffi, talletettu 2014.) 

 

Aloitteellisuuteen lähteä mukaan toimintaan voi vaikuttaa toiminnan kokemi-

nen itselle kiintoisaksi. Tästä puhui vanhemmasta päästä oleva vertaistoimija 

(litteroitu keskustelu, s. 10), joka peräänkuulutti erityisesti ikääntyneelle tut-

tua ja ”nostalgisoivaa” toimintaa. 
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Mutta mitenkä, että näitten vanhojen ihmisten itsetuntoo nostetaan? – 

Saada se innostumaan semmoseen asiaan, mitä se osaa, mitä se on joskus 

osannut. – Niitä asioita. 

 

Koska aloitekyvyn heikentyminen näyttää kuuluvan osalla ikääntyneistä yksi-

näisyyteen, tulisi toiminnan innostavuuteen ja kiinnostavuuteen kiinnittää 

huomiota. Toisaalta etukäteen ei voi tietää, millainen toiminta innostaa ikään-

tyneitä mukaan. Nostalgisoivan toiveen perään nimittäin toinen vertaistoimija 

huomautti heti, että toisia ikääntyviä kiinnostaa enemmän uusiin asioihin tu-

tustuminen. Vanhan ja tutun toiminnan merkitystä joillekin yksinäisyyttä ko-

keville ihmisille puoltaa kuitenkin se, että jotkut yksinäisyyttä kokevat henki-

löt esittivät vähäisen sosiaalisen aktiivisuuden syyksi, että uusien tapojen op-

piminen tuntui vaikealta tai työteliäältä (Uotila 2011, 49). 

 

Aloitekyvyn heikentymisen haasteen tiedosti myös kaveritoimintaa suunnitel-

lut vertaistoimija. Hän oli valmistautunut jo mielessään siihen, että hänen tuli-

si aluksi olla valmis olemaan yhteydenpidossa ja yhteisen tekemisen ehdotta-

misessa aktiivisempi osapuoli. Vertaistoimija ei sanonut, mistä hänen ajatuk-

sensa kumpusi, mutta se sopii muiden vertaistoimijoiden ajatuksiin murheiden 

lukittavasta vaikutuksesta ja vaikeudesta pyytää apua sekä aiemmassa yksi-

näisyysteoriassa (ks. Tiikkainen 2011, 67–71) huomattuun sosiaaliseen yksi-

näisyyteen liittyvään passiivisuuteen ja sosiaalisen torjunnan välttelyyn. 

 

Yksi vertaistoimija (litteroitu keskustelu, s. 12) puolestaan pohti, miten joilla-

kin ihmisillä saattaa olla haluttomuutta osallistua toimintaan, vaikka he hyö-

tyisivät siitä ja saattaisivat jopa pitää siitä, kunhan ensin kokeilisivat. Osallis-

tumishaluttomuutta hän kuvasi seuraavasti: 

 

Vertaistoimija 1: Se on toi toimintakyvyn heikentyminen, se on vähän 

semmonen niinkun on ja ei –tilanne, että tota siinä saattaa olla esimerkiksi 

heikentymisen syynä se, että toinen on ruvennut alkoholisoitumaan. Ja jos 

sitä ruvetaan, melkein turpiin tulee, kun rupeet sitä haastamaan sieltä. Että 

kyllä meidän pitää nähdä kokonaisuus. Siis tää – meit on kaikenlaisia. Ja 

kyllä niinkun yllättävän paljon, tääl on paljon puhuttu siitä, että vanhem-

milla ihmisillä esiintyy alkoholisoitumista yllättävänkin paljon.  

Vertaistoimija 2: No se on just, kun ovat yksin, niin ettivät sitten siitä. 

Vertaistoimija 1: Mutta se on justiinsa, jos sitä yrität lähteä ottamaan mu-

kaan, niin melkein – 

Vertaistoimija 2: Turha on potkia tutkainta vastaan, silloin tulee vastaan 

semmosia tilanteita. 

Vertaistoimija 1: Niin.  

(litteroitu keskustelu, s. 12) 

 

Vertaistoimija pohti motivoinnin haasteeseen sitä, miten on nähtävä ihmisen 

kokonaistilanne. Hän ei määritellyt, millaisia tulkintoja kokonaistilanteen oi-

valtamisesta pitäisi tehdä. Itse ajattelen, että silloin apua tarjoava osapuoli eh-

kä paremmin osaa asettua kulkemaan tukea tarvitsevan ehdoilla sen sijaan, et-
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tä ”tyrkyttäisi” itsensä mielestä hyviä tapoja toimia ja lievittää yksinäisyyttä. 

Tämä olisi Setlementtiliiton asettamien toimintatapojen (ks. luku 2.1) mukais-

ta. 

 

Yksi mahdollisuus, miksi toiminta ei kiinnosta, nousee erään vertaistoimijan 

kommentista. Hän mietti, miten yhdistystoimintaan osallistumiseen vaikutta 

se, kokeeko henkilö tarvetta osallistua ja mitä muuta hänellä on elämässä. Jos 

ajattelee lausetta yksinäisen henkilön kannalta, se voi viitata tilanteisiin, joissa 

henkilö oman elämäntilanteensa vuoksi on vaarassa eristäytyä. Esimerkiksi 

hoitovelvollisuus voi sitoa omaisen kotiin ja aiheuttaa sitä kautta yksinäisyyt-

tä.  

 

Muutama vertaistoimija puuttui epäsuorasti tähän haasteeseen. Esimerkiksi 

yhden vertaistoimijan kommentti siitä, miten yksin jäänyttä on tuettava, voi 

tarkoittaa vertaissuhteiden ulkopuolelle jääneen henkilön henkilökohtaista 

kohtaamista ja sitouttamista yhteisöön. Niin ikään aiemmin esitetty vertais-

toimijan kommentti henkilön kokonaistilanteen oivaltamisesta viittaa siihen, 

että on edettävä ainakin ensin kahden kesken, autettavan henkilön ehdoilla.  

 

Tilanne, jossa ei kerta kaikkiaan löydä itselleen sopivaa toimintaa, johtui kah-

den henkilön mielestä ihmisestä itsestään. Yksi henkilö pohti, miten osallistu-

ja saattaa asettaa toiminnoille liian suuria vaatimuksia tai odotuksia, jolloin 

hän saattaa pettyä toimintaan niin, että jättäytyy toiminnoista pois. Toinen ver-

taistoimija puolestaan huomautti, että toiminnassa tarjontaa kyllä löytyy, jos 

ihminen vain itse haluaa osallistua. Tämä herätti kuitenkin keskustelua siitä, 

miten monet asiat vaikuttavat haluun ja valmiuteen osallistumiseen. Vertais-

toimijat löysivät lisäksi olemassa olevan tarjonnan lisäksi ehdotuksia, millais-

ta toimintaa vielä pitäisi olla. Myös toiminnan antaman mielikuvan kerrottiin 

vaikuttavan siihen, kokiko henkilö osallistumisen itselleen sopivaksi ja mer-

kittäväksi – siis esimerkiksi, pystyisikö hän saamaan vertaisuutta ryhmässä. 

Esimerkiksi yksi osallistuja huomautti, että palvelutaloissa tai nuorisotilassa 

järjestettävä toiminta voi johtaa osalla ikääntyneistä tulkintaan, ettei toiminta 

ole itseä varten, vaan jollekin toiselle kohderyhmälle. 

Osallistumisen helpottamiseen vertaistoimijat liittivät välillä henkilökohtaisen 

motivoimisen ja välillä toiminnan rakenteiden suunnittelemisen siten, että 

osallistuminen koettaisiin helpoksi. Henkilöt, jotka olisivat tarvinneet henki-

lökohtaista vertaistoimintapalvelua, koettiin haastavimmiksi. Yksi vertaistoi-

mija mietti pariinkin otteeseen, miten vaikeaa on ylipäänsä löytää apua tarvit-

sevia tai eristyksissä olevia ihmisiä. Kukaan vertaistoimijoista ei ehdottanut, 

miten löytämisen ongelma voitaisiin ratkaista. 
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6.7.2 Yhteisön asenne vaikuttaa onnistuneeseen osallistumiseen 

Toimintaa järjestettäessä vertaistoimijat pohtivat liittymisen onnistumisen 

haasteita. Esille puheissa tuli esimerkiksi haaste saada ihmiset suvaitsemaan 

erilaisuutta ja hyväksymään joukkoonsa kaikki. Lisäksi yhteisen aaltopituu-

den löytäminen nähtiin mahdollisena haasteena. 

 

Mä oon tavannut joskus sellasia ihmisiä, että esimerkisi kehuu ”Sullapas 

on hyvännäkönen villapaita päällä” tai jotain ”Onpas tyylikäs”, niin toi-

nen ottaa sen loukkauksena, että mulle ei tulla pottuilee tolla tavalla. Ikinä 

en pistä tätä enää päälle, kun noin sanot. Että siis toinen tarkoittaa hyvää, 

mutta toinen näkee sen pahana. - - niin siinä on vähän kuin hän saisi nyr-

kin vasten kasvoja siinä. Halusi sanoa hyvää toiselle, mutta sieltä tulikin 

tollanen tölväsy. En mä osaa sanoa jatkossa enää yhtään mitään. Sit mä 

oon hiljaa. (Vertaistoimija 1, litteroitu keskustelu, s. 11.) 

 

Yhteisen aaltopituuden haaste laittaa kysymään, kuinka paljon toisten yhtei-

sön jäsenten tulee tukea toisen onnistunutta liittymistä? Joitakin vastauksia 

tähän antaa vertaistoimijoiden koulutuksessa pohtimat näkökulmat vastavuo-

roisuudesta. He pohtivat tehtävässä muun muassa sitä, miten toinen ei voi olla 

”musta aukko, joka imaisee kaiken”, ja toisaalta kuitenkin, miten erilaisuutta 

on hyväksyttävä. Näistä voisi päätellä, että ainakin Setlementtiliiton vertais-

toiminnassa tulee olla valmis käyttämään enemmän vaivaa toisen liittymisen 

tarpeiden onnistumiseen. Yksinäisyysteoriaan peilaten (ks. Tiikkainen 2011, 

65–66) onnistunutta liittymistä joudutaan ehkä tukemaan tilanteissa, joissa 

henkilöltä puuttuu persoonallisuudestaan sosiaalisen kanssakäymisen val-

miuksia. Onnistuneen liittymisen tukeminen on tärkeää sekä yksinäisyyttä en-

naltaehkäisevässä että lievittävässä mielessä. 

 

Vastavuoroinen ymmärtäminen näyttäytyi sekä osallistumisen että kohtaami-

sen haasteena.  

 

Niin, joo, mutta siis se, että kun on niin tosiaan eri tas-, jotain taso – tai 

jos jossain tuolla tapaan jonkun vaikka sivukylältä jonkun mamman – mä 

meen nyt sairaalamaailmaan – ihan sellasen, joka ei varmaan oo ollu pal-

jon, nähny paljon muuta kun kaupassa käyny. Ja sitten toinen taas on joku 

hyvin oppinnu ja kouluja käyny ja tämmönen ja puhuu paljon. (Vertais-

toimija 3, litteroitu keskustelu, s. 10.) 

 

Kohtaamisen ja onnistuneen liittymisen haasteellisuus kuului myös maahan-

muuttajista puhuttaessa.  

 

Minä: Voiko tuota soveltaa ikääntyviin? Onko ikääntyvillä jotakin tollai-

sia esteitä osallistua? 

Vertaistoimija 4: On, siis maahanmuuttajilla. On todella, on. Niillä on 

valtava kynnys tulla ymmärretyksi. Kun ei joka kerta viitsi kysyä, kun en 
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ymmärtänyt. Ne nyökkää ja niinkun näin, muttei ymmärrä hölkäsen pö-

läystä, mistä puhutaan.  

(litteroitu keskustelu, s. 4.) 

 

Jos yhteistä ymmärrystä ei löydy, voivat sosiaaliset tarpeet jäädä täyttymättä. 

Pahimmassa tapauksessa voi myös käydä niin, että henkilö jättäytyy pois toi-

minnasta tai ei edes lähde mukaan toimintaan, koska kokee toiminnassa ulko-

puolisuutta. ”Sivukylän mammojen” kohdalla kaksi vertaistoimijaa pohti yh-

teisen kielen löytämisen merkitystä. Heidän ratkaisunsa siinä puheenvuorossa 

oli vertaistoimijan aloitteellisuus samalle aaltopituudelle pääsemisessä. 

 

Vertaistoimija 3: Ja sitten sellasella kielellä puhua, että se ymmärtää toi-

nen. Että semmosta vähän niinkun − hiljasta ihmistuntemusta.  

Vertaistoimija 4: Sydämen sivistystä se vaatii. 

Minä: Niin, että etitään sitä yhteistä kieltä? 

Vertaistoimija 3: Yhteinen kieli, niin. 

(litteroitu keskustelu, s. 10.) 

 

Kaksi vertaistoimijaa puolestaan pohti, miten jokaisen osallistujan mahdolli-

suutta osallistua olisi huomioitava. Haasteellisuutta toimintaan toivat vertais-

toimijoiden mukaan eri tavalla aktiiviset ihmiset sekä henkilöt, jotka olivat 

arkoja esimerkiksi heikentyneen itsetunnon takia. Eräs vertaistoimija pohti, 

että toiminnassa pitäisi jonkun erityisesti huolehtia mukaanvedosta: 

 

Se kyllä vaatii monta kertaa, että jos on joku vetäjä tai joku, niin se huo-

mioi sitä koko porukkaa. Ettei niinkun joku jäis. Että jos ei niinkun – että 

sinne vain mennään näin – jotkut on puheliaampia ja jotkut on semmoisia, 

jotka vetäytyy luonnostaan, että se pitäis saada vedettyä. Jonkun pitäis 

tehdä aina se, jos on tämmönen. (Vertaistoimija 6, litteroitu keskustelu, s. 

9.) 

 

Uotila otti esille omassa tutkimuksessaan haasteen lievittää sellaisten henki-

löiden yksinäisyyttä, joita ryhmätoiminta ei kiinnosta (2011, 74). Vertaistoi-

mijat eivät itse pohtineet sitä, miten sellaisia yksinäisiä henkilöitä, jotka eivät 

nauti sosiaalisuudesta, voisi tukea. Vertaistoimijoidenkin joukossa oli yksi-

näisyyttä kokenut henkilö, joka sanoi suoraan, ettei hän ole kiinnostunut ryh-

mätoiminnasta.  

Itsenäistä työskentelyä vaativa vertaistoiminta saattaa lievittää jollain tapaa 

sellaisten henkilöiden yksinäisyyttä, jotka kaipaavat kokemusta elämän tar-

koituksellisuudesta ja omasta arvokkuudesta. Se voi myös tarjota paikan pitää 

yllä psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja aktiivisuutta mielekkäällä ta-

valla. Tietyllä tapaa jonkin yhdistyksen päämääriin sitoutuminen voi tuoda 

myös kokemuksen kuulumisesta yhteisöön. Ehkä esimerkiksi sosiaaliseen yk-

sinäisyyteen liittyvä päämäärättömyys tai emotionaaliseen yksinäisyyteen liit-

tyvä elämän tarkoituksettomuuden kokemus voivat vähentyä. Voi kuitenkin 

olla, että syvät tarpeet kokea vertaisuutta tai tukea jäävät täyttymättä kyseisen 

tyyppisissä tehtävissä. 
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6.8 Vertaistoimintaideat ja yksinäisyyden lievittäminen 

Tässä luvussa pyrin analysoimaan vertaistoimijoiden toimintaideoiden yksi-

näisyyden lievittämiseen liittyviä ulottuvuuksia. Vertaistoimintaideat oli 

aiemmin lueteltu lyhyesti luvussa 6.1. Koska suurin osa toimintaideoista ei ol-

lut edes alkanut konkreettisesti, kertoo analyysi ideoiden yleisistä ulottuvuuk-

sista. Olen pyrkinyt analysoimaan ainoastaan niitä toimintaideoiden ulottu-

vuuksia, joita vertaistoimijat itse toivat toiminnastaan esille. Aineistoa lukies-

saan on hyvä huomioida, että vertaistoimijat olivat kehitelleet ideoitaan ennen 

kuin heidän kanssaan käytiin suoraa keskustelua yksinäisyydestä ja siihen 

puuttumisesta. Joidenkin henkilöiden kanssa yksinäisyyden huomioimisesta 

tosin puhuttiin jo toimintaideoiden kehittelyvaiheessa. 

 

Kenttävaiheen loppuvaiheessa vertaistoimintaideoista seuraavat olivat siis 

edelleen toteutumassa: päivätanssit, digikuvien tallettamiskurssi, harrastuska-

veritoiminta, sopeutumistoiminta ja kieliapu maahanmuuttajille, neuvonta ja 

kokemusasiantuntijapalvelu ikääntyville ennakointiin ja edunvalvontaan. 

 

Vertaistoimijat lähtivät kehittelemään toimintaideoitaan erilaisiin suuntiin. 

Silti niitä kaikkia voi tarkastella kahden päätavoitteen kautta, joista toinen on 

uuden tiedon tai taidon oppiminen ja toinen sosiaalisten tarpeiden täyttymi-

nen. Vertaistoimijan aluksi suunnittelema ATK-apu vaikutti puhtaasti opetuk-

selliselta: tarkoitus oli auttaa ikääntyneitä oppimaan tarvitsemiaan ATK-

taitoja. Samoin vertaistoimijan toinen idea maahanmuuttajien sopeuttamisesta 

ja kieliavusta sisälsi ajatuksen, että maahanmuuttajat oppisivat suomen kieltä 

ja suomalaista kulttuuria. Yhden vertaistoimijan idea digikuvien muokkaus-

kurssista oli niin ikään hyvin opetuksellisesti suuntautunut. Vertaistoimija pu-

hui useaan otteeseen siitä, miten ikääntyneiden olisi hyödyllistä oppia digi-

kuvien muokkaaminen sellaiseen muotoon, että kuvia olisi helppo katsella. 

Yhden vertaistoimijan suunnitelma tarjota ennakointiin ja edunvalvontaan liit-

tyvää asiantuntijuutta oli myös opetuksellisesti suuntautunutta 

 

Ja mikä hedelmä siitä sitten tulee? Tieto. Knowledge is power. Tieto on 

valtaa. Ja vaikka sitten esimerkin kautta. (Vertaistoimija 2, litteroitu kes-

kustelu, s. 5.) 

 

Sosiaalisten tarpeiden täyttymiseen tähtäsivät selkeästi harrastuskaveritoimin-

ta, päivätanssit sekä aluksi kahden vertaistoimijan miettimä yhteislaulutilai-

suus. Esimerkiksi harrastuskaveritoimintaa kuvattiin paikkana, jossa olisi rak-

kautta ja erilaisuuden hyväksymistä. Päivätansseja suunnitelleet h korostivat 

yhdessäoloa ja mahdollisuutta kohdata uusia ihmisiä. Näiden lisäksi sopeutu-

mistoiminnan ja digikuvakurssin yhteydessä sanoitettiin sosiaalisia alueita. 

Maahanmuuttajille suunnatun toiminnan tarkoitus oli ottaa maahanmuuttajia 

mukaan ja auttaa heitä pääsemään pysyvästi suomalaisten yhteisöihin. Digi-

kuvakurssi puolestaan haluttiin rakentaa yhteisoppimiselle, jotta vertaisuus ja 

toisiin tutustuminen mahdollistuisivat. Sekä digikuvakurssin että päivätans-

sien suunnittelijat puhuivat ystävyyssuhteiden solmimisesta ja edistämisestä.  
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Harrastuskaveritoiminnan ja digikuvakurssin yhteydessä puhuttiin suoraan, 

että toiminta sopisi yksinäisille ihmisille. Ajatus kaveritoiminnasta, jonka 

avulla tarjotaan seuraa ja tukea yksinäisille ihmisille, liittyy aiempaan perin-

teeseen, sillä esimerkiksi Suomen Punaisen Ristin ystäväpalvelua kuvaillaan 

juuri seuran ja henkisen tuen saantina (Suomen Punainen Risti n.d.). Kuten 

Tiikkainen (2011, 67–71) kirjoitti, emotionaalinen yksinäisyys, eli esimerkik-

si yksin jääminen, aiheuttaa usein kokemusta vähäisestä avunsaannin mahdol-

lisuudesta sekä sisäisen tyhjyyden tunnetta. Lisäksi Uotila (2011, 32) kertoo 

Lundmanin huomanneen, että puolison menetys aiheutti toimintakyvyn heik-

kenemistä, sosiaalisten suhteiden vähenemistä ja elämän mielekkyyden sume-

nemista. Moni yksin jäänyt saattaakin tarvita juuri niitä elementtejä, joista ka-

veritoimintaa suunnitellut vertaistoimija puhui: seuraa, joka tuo uusia ajatuk-

sia, tukea, joka vastaa avunsaannin kokemisen tarpeeseen sekä toimintaa, joka 

ylläpitää toimintakykyä. Ylipäänsä tapaamiset voivat tuoda elämään mielek-

kyyttä.  

 

Digikuvakurssiin liittynyt ajatus ystävyyssuhteiden syntymisestä harrastus-

toiminnan kautta ei ollut edennyt vielä konkreettiselle vaiheelle, mutta ainakin 

yhteisoppimisen voidaan katsoa edistävän hyvien ihmissuhteiden syntymistä. 

On näet huomattu, että jatkuva yhteistyö mahdollistaa luottamuksen ja yhtei-

syyden syntymisen ihmisten välille (Luhtasaari 2008). Lisäksi vertaistoimija 

oli kiinnittänyt toiminnan suunnittelussa huomiota siihen, että ensimmäisellä 

kerralla olisi hyvä varata aikaa tutustumiseen, jotta vertaisuus edistyisi. Yksi-

näisyyden teorian näkökulmasta tällä tavalla digikuvakurssi voisi suuntautua 

erityisesti sosiaaliseen yksinäisyyteen, mutta toisaalta uudet ystävyyssuhteet 

voisivat olla tärkeitä myös emotionaalisesti yksinäisille henkilöille (ks. Tiik-

kainen 2011, 67–71; Tiikkainen 2006, 54). 

 

Idea tarjota maahanmuuttajille toimintaa tuo matalan kynnyksen paikkoja, 

joissa liittymisen tarve voi tulla tyydytetyksi vertaisten ihmissuhteiden kautta. 

Lisäksi toiminta tähtäsi maahanmuuttajien suomalaiseen yhteisöön pääsemi-

sen helpottamiseen. Eräs vertaistoimija (litteroitu keskustelu, s. 4) ajatteli, että 

maahanmuuttajan olisi helpompi tulla hyväksytyksi suomalaisten yhteisöissä, 

kun tämä osaisi kieliä: 

 

Mut mun mielestä tää kieli on melkein yks tärkeimpiä, kun ajattelee et jo-

ku − menee kysymään, ett ensin ennakkoluulot on, sit jos on joku ihonvä-

ri, niin vielä hyi helvatti, ei toi nyt mee. 

 

Vaikka toimintaa suunnitellut henkilö ei sanoittanut asiaa itse ääneen, hän 

suuntasi toimintaansa nimenomaan yhdelle yksinäistymisen riskiryhmässä 

olevalle ihmisjoukolle. Kuten aiemmin kerroin (luku 2), maahanmuuttajilla 

sosiaaliset verkostot voivat olla heikkoja. Lisäksi toisen vertaistoimijan kom-

mentti osoitti, että maahanmuuttajilla voi olla haasteita onnistuneessa liittymi-

sessä (luku 5.1.2).  Toisaalta sopeuttamisidean yhteydessä ei puhuttu erityi-
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sesti ikäihmisistä, joten toimintaideassa saattoi siinä mielessä siirtyä pois 

ikääntyneiden yksinäisyyteen vaikuttamisesta. 

 

Myös edunvalvonta ja ennakointi –ideassa oli sosiaalinen ulottuvuus, vaikka 

vertaistoimijat eivät sanoittaneet sitä itse selkeästi. Yksi vertaistoimija totesi 

toimintaidean yhteydessä: ”Tieto on valtaa. Ja vaikka sitten esimerkin kautta. 

Esimerkiks, miten mä oon tanssinut Alzheimer-valssia viisi vuotta.” (litteroitu 

keskustelu, s. 5.) Oman kokemuksen jakamisen voi katsoa olevan vertaistoi-

mintaa, jossa toiselle tarjotaan neuvoja ja tukea. Neuvojen saantihan oli yksi 

Weissin listaama sosiaalinen tarve (ks. Tiikkainen 2011, 67–71). Yksinäisyy-

den näkökulmasta neuvojen saaminen voi vähentää tunnetta, että on vaikeiden 

asioiden kanssa aivan yksin. Lisäksi ennakointiin ja edunvalvontaan liittyvän 

tiedon omaksumisen voi katsoa tähtäävän ikääntyneiden elämän haasteiden 

vähentämiseen, mitä kautta se voi vähentää perhehuoliin (ks. Routasalo ym. 

2005, 25) liittyvää yksinäisyyden kokemista ja perhehuolien eristävää vaiku-

tusta. 

 

Oppimisen ja sosiaalisten tarpeiden täyttymisen lisäksi vertaistoimijat mainit-

sivat muitakin toimintaideoihinsa liittyviä hyötyjä. Itse toimimisen katsottiin 

useammassa ideassa olevan merkittävää. Esimerkiksi harrastuskaveritoimin-

nan yhteydessä molemmat osapuolet miettivät, mitä kaikkea olisi mahdollista 

tehdä toisen kanssa. Päivätanssien suunnittelijat puolestaan puhuivat siitä, mi-

ten päivätansseja oli kaivattu heidän parissaan. Kuten Aino sanoi, aikaisem-

pien päivätanssien loppuminen oli ollut ”suuri suru”.  

 

Vertaistoimijat puhuivat myös toiminnan tuottamista vaikutuksista ihmiselle 

itselleen. Päivätanssien ajateltiin tuovan ”liikunnan riemua” ja iloa, digikuva-

kurssin puolestaan onnellisuutta. Niin ikään päivätanssien suunnittelijat pu-

huivat, kuinka heidän toimintansa voisi tuoda vireyttä ikäihmisille sekä mah-

dollisuuden saada uusia ajatuksia ja sisältöä elämään. Digikuvakurssin katsot-

tiin puolestaan voivan tuottaa onnellisuutta. Toiminnan kokeminen merkittä-

väksi ja sen herättämät myönteiset tuntemukset ja mielialat toimivat vasta-

voimina yksinäisyyteen liittyville kielteisille tunteille sekä yksinäisyydelle, 

jonka taustalla on suoranainen elämän kokeminen tarkoituksettomaksi. (esim. 

Voimalinja n.d.) 

 

Toimintakyvyn edistäminen näytti liittyvän kolmeen vertaistoimintaideaan. 

Yksi vertaistoimija mietti, miten harrastuskaveritoiminta mahdollistaa sellai-

sen liikuntamuodon harrastamisen, jota yksin ei uskalla harrastaa toimintaky-

vyn äkillisen heikkenemisen pelossa. Tällöin harrastuskaveritoiminta toimii 

ennaltaehkäisevästi toimintakyvyn heikkenemiseen liittyvään yksinäisyyteen 

liittyen, kun henkilöllä on mahdollisuus pitää yllä fyysistä toimintakykyään. 

Samalla harrastuskaveritoiminta voi toimia yksinäisyyteen puuttuvasti, kun se 

vähentää kokemusta ympäristön esteellisyydestä.  
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Ilmaset päivätanssit. Jos ei pidä kykyä yllä, niin – siis toimintakykyä, so-

siaalista toimintaa ja virkeyttä, niin sehän – Niin, minusta me olemme 

erittäin hyvällä asialla. (Vertaistoimija 6, litteroitu keskustelu, s. 12). 

 

Vertaistoimija ei itse tarkentanut käsitystään tanssien toimintakykyä edistä-

västä luonteesta, mutta se näyttäytyy melko kokonaisvaltaisena. Toinen ver-

taistoimija (litteroitu keskustelu, s. 5) oli puhunut aiemmin pariin otteeseen ta-

loudellisen tilanteen olevan osa toimintakykyä, koska se voi rajoittaa ihmisen 

mahdollisuuksia osallistua toimintaan. Fyysisen toimintakyvyn edistämisen 

lisäksi vertaistoimijan mainitseman virkeyden voi katsoa liittyvän mielen hy-

vinvointiin. 

 

Yksinäisyyden näkökulmasta päivätanssit toimivat ennen kaikkea ennaltaeh-

käisevästi, koska toimintakykyyn liittyvä yksinäisyys syntyy vasta siinä vai-

heessa, kun henkilö ei enää pysty osallistumaan ollenkaan tai täysivaltaisesti 

toimintaan. Toimintakyvyn heikentymisestä johtuva ulkopuolisuuden tunne 

saattaisi vaatia toiminnalta sellaista suuntautumista, joka huomioisi vähenty-

nyttä kykyä olla fyysisesti aktiivinen ja mahdollistaisi samanarvoisen osallis-

tumisen toimintaan kuin muut osallistujat. Toisaalta esimerkiksi toiminnan 

ilmaisuus ja toiminnan sijoittaminen ikääntyneiden asumisalueen lähelle voi-

vat vähentää ympäristön tuomia rajoitteita, jolloin toimintakyvyn heikkenemi-

sestä kärsinyt ihminen saattaa kokea osallistumismahdollisuuksiensa kasva-

van. 

 

Ennakointia ja edunvalvontaa suunnitellut henkilö ei käsitellyt suoranaisesti 

vertaistoimintaideansa toimintakykyä ylläpitävää puolta. Voi kuitenkin ajatel-

la, että hänen ajatuksensa ennakointiin liittyvästä tiedottamisesta liittyy aina-

kin osittain siihen, että ikääntynyt pitäisi huolta omasta toimintakyvystään tai 

siitä, että ympäristö tukee hänen kokonaisvaltaista toimintakykyisyyttään. 

Hänen ideansa saattaisi siis ennaltaehkäistä toimintakyvyn heikkenemiseen 

liittyvää yksinäisyyttä. 
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7 TULOKSIEN YHTEENVETO 

Tutkimuksessani tarkastelin yksinäisyyden ilmenemistä ja sen vaikuttamiseen 

liittyviä näkökulmia Setlementtiliiton vertaistoimintaprosessiin osallistumisen 

kautta. Osallistuminen Setlementtiliiton Yhdessä mukana –osaprojektiin rajasi 

yksinäisyyteen puuttumisen tavaksi yhteisöllisen vertaistoiminnan. Tavoittee-

na oli yksinäisyyden ja osallistumisen ilmiön tarkempi ymmärtäminen siinä 

kontekstissa, jossa ikääntyneiden yksinäisyyteen yritettiin puuttua. Analy-

soinnillani pyrin löytämään tietoa siitä, mitä yksinäisten ihmisten parissa toi-

mimisessa on otettava huomioon ja mitä yksinäiset ihmiset tarvitsevat, jos 

heitä halutaan auttaa vertaistoiminnan kautta. Tässä luvussa pyrin kokoamaan 

yhteen tutkimukseni lähtökohdat sekä sen pohjalta tekemäni havainnot. 

 

Lähestymistapani tutkimuksen aiheeseen oli etnografinen ja kehittämisorien-

toitunut. Etnografiassa pyritään usein ymmärtämään ilmiöitä kentältä ja pai-

kallisista tilanteista kerätyn aineiston avulla (Metsämuuronen 2000, 20). Et-

nografisessa tutkimuksessa on sallittua pyrkiä vaikuttamaan kulttuurin esi-

merkiksi nostamalla esille asioita ja seikkoja, joilla asioita voitaisiin muuttaa 

paremmaksi (Hirvonen & Nikkonen 2003, 273). Etnografiseen tyyliin osallis-

tuin tutkittavien henkilöiden arkeen ja jopa vaikutin siihen, sen sijaan, että 

olisin havainnoinut ulkopuolisena tarkkailijana tilannetta. 

 

Lähestyin aihetta tutustumalla aiempiin tutkimuksiin ja teorioihin yksinäisyy-

destä sekä etsimällä yhteisöllisyyden, vertaistoiminnan ja hakevan työn yhty-

mäkohtia yksinäisyyden ehkäisemiseen ja lievittämiseen. Kenttävaiheen aika-

na tein havaintoja osallistuvana havainnoijana ja havainnoivana osallistujana 

Setlementtiliiton vertaistoiminnan käynnistämisvaiheen puitteissa sekä järjes-

tin yhden ryhmäkeskustelun. Leikkauspisteenä käytin yksinäisyyteen puuttu-

mista vertaistoiminnan kautta. Nostin havainnoistani analysoitavaksi kohtaa-

mieni ihmisten yksinäisyyden, yksinäisyydelle annetut merkitykset ja ulottu-

vuudet puheessa sekä vertaistoiminnalle annetut merkitykset. 

7.1 Yksinäisyys aineistossa 

Rekrytointivaiheen aikana kokeiltiin yksinäisten ihmisten löytämistä julkisis-

sa tiloissa. Samalla pyrittiin saamaan sekä yksinäisiä että aktiivisia ikäänty-

neitä osallistumaan vertaistoimintaan. Tutkimuksen osakysymykseksi olin 

asettanut, millaisia havaintoja rekrytointi tuottaisi hakevan työn näkökulmas-

ta. Rekrytointivaiheen aikana kaksi henkilöä toi oma-aloitteisesti esille yksi-

näisyytensä. Lisäksi mediajutun avulla löydettiin yksi yksinäisyydestä kärsi-

nyt henkilö ja huomattiin toinen henkilö, jota ei kuitenkaan tavoitettu. Ilman 

ennakkotietoa toteutetuissa kohtaamisissa saattoi huomata, että joillakin hen-

kilöillä oli joitakin yksinäisyyden riskejä. Riskeistä ei voinut kuitenkaan pää-

tellä, oliko henkilö oikeasti yksinäinen.  
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Hakevan työn kohtaamisista suurin osa ei saanut ihmisiä ainakaan näkyvästi 

kiinnostumaan vertaistoiminnasta. Yksinäisyydestään maininneista henkilöis-

tä toinen ei kokenut tarvetta osallistua vertaistoimintaan ja toisen kanssa koh-

taaminen oli niin pikainen, ettei vertaistoiminnasta ehditty puhua. Yksi henki-

lökohtaisella yhteydenotolla tavoitettu henkilö päätti osallistua vertaistoimin-

taan.  Hakevan rekrytoinnin tarkastelun pohjalta toteaisin, että vieraan henki-

lön yksinäisyyden havaitseminen, tämän luottamuksen voittaminen ja innos-

taminen vieraaseen toimintaan mukaan voi vaatia enemmän kuin lyhyen kes-

kustelutuokion. Tämä näkemys vahvistaa projektissa esitettyä arvelua hake-

van työn toteuttamisesta pitkäjänteisesti useiden kohtaamisten avulla (projek-

tikoordinaattori, henkilökohtainen tiedonanto 8.1.2014). Toisaalta omasta yk-

sinäisyydestään kertominen ei näyttänyt olevan henkilöille erityinen ongelma, 

vaan melko luonnollinen asia. Rekrytointivaiheessa toteutettu hakevan työn 

kokeilu osoitti, että yksinäisyyttä ja yksinäisyyden riskiä voi esiintyä jo lyhy-

essä keskusteluhetkessä. 

 

Yhtenä osakysymyksenä oli, millaista yksinäisyyttä ja sen riskiä kohtasin pro-

sessin aikana. Kysymyksen oli tarkoitus tuoda tietoa paitsi yksinäisyyden 

syistä myös yksinäisen henkilön kokemuksista. Tässä mielessä liikuttiin tul-

kinnallisen etnografian alueella, jossa ollaan kiinnostuneita yksittäistenkin 

ihmisten kokemuksista (ks. Hirvonen & Nikkonen 2003, 273).  

 

Tutkimuksessani yksinäisyys näyttäytyi samalla tavoin monimuotoisena kuin 

aiemman tiedon mukaan. Yksinäisyyttä ilmeni sekä rekrytointivaiheessa että 

vertaistoimijoiksi lähteneiden henkilöiden parissa. Omasta yksinäisyydestään 

kertoneet henkilöt käsittelivät lähinnä kielteistä yksinäisyyttä, joskin yksi 

henkilö toi esille myös yksinäisyyden myönteisen puolen. Samoin toisten yk-

sinäisyyttä käsiteltiin pääasiassa kielteisestä näkökulmasta, mutta myönteinen 

yksinolo mainittiin. 

 

Yksinäisyys liittyi lähes kaikilla yksinäisyyden syistä puhuneilla henkilöillä 

ainakin osittain täyttymättömiin tarpeisiin ihmissuhteissa. Suoranaisina yksi-

näisyyden syinä mainittiin toimintakyvyn heikentyminen ja matala elintaso, 

puolison kuolema, henkinen ulkopuolisuuden kokemus sekä vertaisseuraan 

liittymisen epäonnistuminen. Kuten aiemmissa tutkimuksissa (ks. Routasalo 

ym. 2005, 25), myös tässä tutkimuksessa monella yksinäisyyttä ilmaisseista 

henkilöistä oli useampi syy yksinäisyyteensä. Lisäksi joillakin yksinäisistä 

henkilöistä näytti olevan tekijöitä, jotka saattoivat aiheuttaa tai lisätä yksinäi-

syyttä.  

 

Kun ynnätään varsinaisiin koettuihin yksinäisyyden syihin yksinäisyyden ris-

kiä lisänneet tekijät, ainoastaan muutokset omassa itsessä ei esiintynyt lain-

kaan aineistossani. Erityisenä yksinäisyyden syynä tässä tutkimuksessa koros-

tui kahden yksinäisyydestään kertoneen henkilön kokemus ystävien puuttees-

ta paikkakunnalle muutettuaan. Haastetta tuki kolmannen henkilön toteamus 

paikkakunnan piireihin liittymisen vaikeudesta. 
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Omasta yksinäisyydestään kertoneiden henkilöiden kokemuksista näkyy jo 

aiemmissa tutkimuksissa esiintuotu pohdinta siitä, miten yksinäisyyden lievit-

täminen ei ole aivan yksinkertaista. Esimerkiksi yksi henkilö ei ollut kiinnos-

tunut sosiaalisesta ryhmätoiminnasta ja toinen koki ryhmätoimintoihin osallis-

tumisesta huolimatta yksinäisyyttä. Leskeytymisestä yksinäisyyttä kokeneet 

henkilöt olivat toimineet leskeytymiselle tyypillisesti ja hakeutuneet aktiivi-

sesti ihmisten seuraan. Kolmas henkilö oli yrittänyt ennaltaehkäistä elämänti-

lanteen tuomaa eristäytymisen riskiä ja neljäs henkilö pyysi apua yksinäisyy-

teensä. Kolmella henkilöllä esiintyi silti erinäisistä syistä eristäytymisen ja 

vastentahtoisen eristymisen riski. Lisäksi yhdellä yksinäisyydestään kerto-

neella henkilöllä yksinäisyyteen näytti kietoutuneen sellaisia pärjäämisen 

haasteita, joihin hän olisi ehkä tarvinnut ammattiapua.  

7.2 Vertaistoiminta yksinäisyyttä lievittämässä 

Vertaistoiminnalta osa yksinäisyyttään ilmaisseista vertaistoimijoista ei osoit-

tanut kaipaavansa apua yksinäisyyteensä.  Yhdellä henkilöllä yksinäisyys oli 

ollut suoranainen osallistumisen syy. Toinen henkilö puolestaan vaikutti tor-

juvan itsensä mainitsemaa yksinäisyyden riskiä osallistumalla toimintaan. 

 

Vertaistoimijoiden toimintaideoille antamat merkitysten analysoimisen tarkoi-

tus oli tuottaa ajatuksia siitä, miten yksinäisyyteen voitaisiin puuttua ja ollaan 

puuttumassa. Samaa asiaa ajoivat vertaistoimijoiden toisten yksinäisyyteen 

liittyvien puheiden analysoiminen. Alussa olin muotoillut nämä kysymyksiksi 

Millaiseksi vertaistoimijat kuvasivat yksinäisyyden ja millaisia siihen liittyviä 

ulottuvuuksia he toivat esille? ja Millaisia yksinäisyyteen liittyviä merkityksiä 

vertaistoimijat antoivat omille toimintaideoilleen?  

 

Ensinnäkin jokainen vertaistoimija antoi toimintaidealleen sellaisia merkityk-

siä, joista on aiemman teoriatiedon mukaan hyötyä yksinäisyyteen puuttumi-

sessa ja lievittämisessä (ks. luku 3.3.). Tällaisia merkityksiä olivat ihmissuh-

teiden ylläpitäminen ja uudet ystävyyssuhteet, myönteisten tunteiden kokemi-

nen, mielekkään toiminnan saaminen, toimintakyvyn ylläpito, neuvojen saa-

minen ja uusien tietojen ja taitojen oppiminen, joiden avulla henkilö voi edis-

tää hyvinvointiaan tai yhteisöön liittymistään. 

 

Harrastuskaveritoiminta ja yhteisoppimisella toteutettava digikuvakurssi 

suunnattiin suoraan yksinäisille henkilöille. Harrastuskaveritoiminnalle ver-

taistoimija antoi merkityksiksi tuen ja seuran saamisen. Annetut merkitykset 

olivat samoja kuin samankaltaisella Suomen Punaisen Ristin ystävätoiminnal-

la (Suomen Punainen Risti n.d), jonka toiminnalle tiedän kokemuksesta ole-

van kysyntää. Seura ja tuki voivat vastata eri syystä yksinäisen henkilön tar-

peisiin. Tuen saaminen voi olla tärkeää esimerkiksi emotionaalisesti yksinäi-

selle henkilölle (Tiikkainen 2011, 67–71) tai henkilölle, joka kokee yksinäi-

syyttä elämän haasteissa (ks. Heiskanen & Saaristo 2011, 17—18).  
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Digikuvakurssi-ideassa henkilö mainitsi merkityksellisiksi yhdessä toimimi-

sen, kuvien merkityksellisyyden sekä toiminnasta syntyvän ystävyyden ja on-

nellisuuden. Ideassa korostui aiemmasta teoriasta vertaistarpeen täyttyminen 

(Tiikkainen 2011, 67–71). Onnellisuus myönteisenä tunnekokemuksena puo-

lestaan voi syrjäyttää yksinäisyyteen liittyviä kielteisiä tunteita (esim. Voima-

linja n.d.). Kuvien merkityksellisyydestä voisi tehdä puolestaan oman analyy-

sin, mutta arveltakoot, että kuvien kautta saatetaan ylläpitää siteitä niissä 

esiintyviin henkilöihin ja paikkoihin ja kokea uudestaan niihin liittyneitä 

myönteisiä tunteita.  

 

Maahanmuuttajille suunnatussa toimintaideassa nousi esille liittymistä helpot-

tavien taitojen oppiminen, tässä tapauksessa kielen oppiminen. Yksinäisyy-

destä kärsivän henkilön varustaminen ryhmässä tarvittavilla taidoilla ei varsi-

naisesti esiinny aiemmassa yksinäisyysteoriassa. Sen sijaan sosiaalisten taito-

jen oppimista on pidetty sellaisille henkilöille tärkeänä, joilla niissä on luon-

nostaan puutteita, jotta he kykenisivät luomaan onnistuneemmin ihmissuhteita 

(Tiikkainen 2011, 62–65). Tämä johtuu ehkä siitä, että yleensä ihminen etsii 

vertaisiaan sen sijaan, että yrittäisi itse muuttua jonkin ryhmän kaltaiseksi. 

Maahanmuuttajat ovat kuitenkin erityinen ryhmä siinä mielessä, että heillä 

omankielisten ja samanhenkisten löytäminen voi olla haastavampaa kuin val-

taväestöllä, jolloin uuden kielen oppiminen ei aseta heitä muottiin vaan avaa 

lisää valinnanmahdollisuuksia. 

 

Rekrytoinnin aikana kohdatuista henkilöistä osa ja vertaistoimijoiksi lähte-

neistä henkilöistä kaikki koulutuksen loppuun saakka käyneet henkilöt käsit-

telivät jonkin verran toisten yksinäisyyttä sekä suorasti että epäsuorasti. Ver-

taistoimijakoulutuksen aihealueet kulkivat yksinäisyyden ulottuvuuksien ym-

pärillä, mikä synnytti enemmän epäsuoraa puhetta, kun taas tukitapaamisessa 

yksinäisyys oli yksi keskusteltavista teemoista, jolloin syntyi suoraa puhetta 

yksinäisyydestä. Rekrytoinnin aikana käydyissä keskusteluissa henkilöt lä-

hinnä kertoivat, millaista yksinäisyyttä he olivat nähneet toisella ihmisellä 

olevan, kun taas vertaistoimijat käsittelivät yksinäisyyttä pääasiassa yleisesti. 

Vertaistoimijoiden puheissa yksinäisyys liittyi joukossa koettavaan ulkopuoli-

suuteen, yhteiskunnan yksinäistävään luonteeseen, vaikeasta elämäntilantees-

ta johtuvaksi yksinjäämiseen, eristyksiin jäämiseen sekä toimintakyvyn hei-

kentymiseen. 

 

Jotta saisin lisää näkökulmia siihen, miten vertaistoimintaa voitaisiin kohden-

taa vielä enemmän yksinäisille, etsin aineistostani yksinäisyyden riskejä leik-

kaavia puheenvuoroja sekä haasteita, joita vertaistoiminnan toteuttamiseen lii-

tettiin. Osallistumisen haasteet ja siihen liittyvä eristyminen olivat sellaisia 

vertaistoimintaan liitettyjä haasteita, jotka liittyivät selkeästi yksinäisyyteen. 

Eristäytymistähän liittyy teorian mukaan esimerkiksi sosiaaliseen yksinäisyy-

teen, itsessä tapahtuneisiin muutoksiin liittyvään yksinäisyyteen ja toiminta-

kyvyn heikentymiseen liittyvään yksinäisyyteen (ks. luku 3.2.1).  
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Vertaistoimijat mainitsivat useita osallistumisen haasteita, joista taloudellisen 

tilanteen vaikutus, toimintakyky ja aloitekyky osallistumisen esteinä liittyvät 

tutkitusti yksinäisyyteen (ks. luku 3.2.1). Lisäksi tuli esille sellaisia osallistu-

mista haittaavia tekijöitä, joita ei ole mainittu suoraan yksinäisyyden yhtey-

dessä. Tällaisia olivat osallistumisen jättäminen väliin, jos ei ole kaveria ke-

nen kanssa mennä, tiedon puute tarjonnasta, omien tarpeiden ja toiminnan yh-

teensopivuuden tunnistamattomuus, haluttomuus osallistua ja kokemus siitä, 

ettei tarjolla ole itselle sopivaa toimintaa. Osittain näissä on kyse ennakko-

oletuksista toiminnan sopivuudesta ja kiinnostavuudesta itselle ja mahdolli-

suudesta kokea onnistunutta liittymistä. 

 

Vertaistoimijoilla oli erilaisia ratkaisuja eristymisen riskin vähentämiseen. 

Esimerkiksi toiminnan imagolla, eli julkisuuskuvalla, nähtiin olevan merki-

tystä siihen, kokisiko osallistuja kuuluvansa vertaisryhmään. Tästä syystä 

toiminnan imagon rakentamiseen kiinnitettiin huomiota esimerkiksi puhumal-

la rivien välissä toiminnan sopivan yksin tuleville henkilöille. Aloitekyvyn 

heikentymiseen ehdotettiin toimintaa, johon on helppo liittyä yksin mukaan 

sekä toimintaa, joka innostaisi. Lisäksi ajateltiin, että jo vertaistoimijana toi-

miva henkilö voi olla aloitteellinen osapuoli esimerkiksi kaveritoiminnassa. 

 

Yksi vertaistoimija esitti eristyneen ihmisen kohdalla ratkaisuna säännöllistä 

yhteydenpitoa eristyneeseen henkilöön ja sellaisia yhdessä tehtäviä asioita, 

joista henkilö pitäisi. Toinen henkilö puolestaan korosti henkilön kokonaisti-

lanteen näkemistä, mutta ei kertonut, mitä se konkreettisesti tarkoittaisi. Paris-

sa puheenvuorossa vertaistoimijat kokivat eristyksiin jääneiden henkilöiden 

löytämisen tai ainakin mukaan saamisen hankalaksi, vaikka todettiin, että he 

tarvitsisivat apua.  

 

Vertaistoimijat pohtivat myös yhteisöön liittymiseen liittyviä haasteita. Haas-

teina esiintyi jo toiminnassa olevien kyky ottaa mukaan uusia jäseniä sekä yh-

teisen aaltopituuden löytäminen. Vertaistoimijat olivat sitä mieltä, että ikään-

tyneiden keskuuteen tarvitaan erilaisuuden hyväksymistä. He arvelivat, että li-

säksi ryhmätoiminnoissa tarvittaisiin henkilöitä, jotka huolehtivat siitä, että 

jokainen pääsee keskusteluun mukaan, sekä sitä, että osallistujia kuunnellaan 

ja osoitetaan se eleitä myöten. Tämän lisäksi vertaistoimijan ajateltiin voivan 

etsiä aloitteellisesti yhteistä kieltä erilaisissa kohtaamistilanteissa.  
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8 POHDINTA JA JATKOTOIMENPIDE-EHDOTUKSET 

Olen nyt kertonut havainnoistani, joita tein ikääntyneiden yksinäisyydestä, 

siihen liitetyistä ajatuksista sekä yhteisöllisen vertaistoiminnan tyyppisestä 

sosiaalisesta aktiivisuudesta. Tässä luvussa pyrin pohtimaan, miten vertais-

toiminnan toteuttamisessa voitaisiin hyödyntää saamaani tietoa, sekä teen 

muutamia ehdotuksia, millaisia jatkotutkimuksia aiheeseen liittyen voitaisiin 

tehdä. Lisäksi pohdin käyttämäni tutkimusmenetelmän tarkoituksenmukai-

suutta, tulosten pätevyyttä sekä eettisyyden toteutumista. Lopuksi reflektoin 

lyhyesti, miten tutkimus on kasvattanut tekijäänsä ammatillisesti. 

 

Seuraavaksi esitän aineistoni pohjalta ehdotuksia, mitä yksinäisyydestä kärsi-

vät ihmiset saattavat tarvita silloin, kun heidän yksinäisyyttään tahdotaan lie-

vittää vertaistoiminnan avulla: 

 

1. monipuolisia ryhmä- ja paritoimintamuotoja, jotka edistävät esimer-

kiksi, uusien ihmissuhteiden solmimista, tuen saamista, itsensä koke-

mista hyödylliseksi ja ylläpitävät toimintakykyä 

2. vertaistoimintamuotoja, joissa ei tarvitse välttämättä olla jatkuvasti so-

siaalisessa vuorovaikutuksessa, mutta joissa voi kokea olevansa osa 

yhteisöä 

3. ryhmätoimintaa, jossa varmistetaan erilaisuutta hyväksyvä ilmapiiri, 

jokaisen kuulluksi tuleminen ja mukaanveto 

4. samalle tasolle asettuvaa kohtaamista, jossa etsitään yhteistä vuoro-

vaikutuskieltä 

5. sellaista toimintaan kutsumista, jolla vähennetään osallistumista estä-

viä ennakko-oletuksia, kuten keille toiminta on tarkoitettu ja miten 

joukossa viihtyy 

6. henkilökohtaisia kontakteja, joiden avulla saadaan yksinäisiä henkilöi-

tä valmiiksi oleviin yhteisöihin mukaan 

7. henkilökohtaisia kontakteja, joiden avulla tuetaan yksinäistä henkilöä 

ja tyydytetään hänen liittymisen tarpeitaan 

8. yhteisöllisyyden toteuttamista toimintakyvyltään heikentyneiden ih-

misten arjessa 

9. yksilöllistä tukea aktiiviseen vertaistoimijuuteen 

10. taitoja, joiden avulla on helpompi liittyä ja tulla hyväksytyksi yhtei-

söissä, erityisesti maahanmuuttajien kohdalla 

11. erityisenä riskiryhmänä näyttäytyivät paikkakunnalle muuttaneet 

ikääntyneet, joiden onnistunutta liittymistä vertaisyhteisöihin tulisi tu-

kea 

12. samoin tuen varmistaminen paikkakunnalle muuttaneille ikääntyneille 

elämän kriiseissä, koska heillä saattaa olla pienempi läheisverkosto 

paikkakunnalla kuin koko ikänsä siellä asuneilla 

13. varmistaminen, että leskeytynyt henkilö saa tukea ja apua halutessaan. 

 

Edellä mainitut asiat eivät ole ainoita asioita, mitä yksinäisyyttä vastaan teh-

tävässä työssä on huomioitava, eivätkä kaikki asiat ole jokaisen yksinäisyyttä 
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kokevan henkilön kohdalla tärkeitä. Ne kuitenkin valottavat sitä, miten yksi-

näisyyteen puututtaessa on huomioitava ihmisen tarpeiden ja kiinnostusten 

monimutkaisuus sekä se, miten henkilö löytäisi helpoiten oman paikkansa yh-

teisössä. Edellä esitetyistä asioista suurin osa ei ole Yhdessä mukana –

projektin näkökulmasta uusia. Projektin puitteissa esimerkiksi hakeva työ 

nähtiin tärkeäksi, samoin kuin yksilöllinen tarpeisiin vastaaminen (projekti-

koordinaattori, henkilökohtainen tiedonanto 12.12.2013) 

 

Vertaistoimijoilla olisi hyvä teoriaan ja tuloksiin vedoten olla myös tietoa yk-

sinäisyyden erilaisista piirteistä, jos he haluavat suunnata toimintaansa yksi-

näisille henkilöille. Esimerkiksi leskeytyneet henkilöt eivät välttämättä tarvit-

se hakevaa työtä eivätkä liittymisen tarpeisiin vastaavaa harrastustoimintaa, 

vaan ennemmin tukea antavaa ryhmää tai henkilöä ja elämän mielekkyyttä li-

säävää toimintaa ja sosiaalisesti yksinäiset ehkäpä päinvastoin. Niinpä ylei-

sesti yksinäisille suunnattu toiminta ei välttämättä tavoita tai palvele erilaisis-

ta syistä yksinäisiä henkilöitä niin hyvin kuin eritellymmin suunniteltu toi-

minta. Toiminnan suuntaamisessa on hyvä huomioida yksinäisyyteen liittyviä 

tarpeita sekä oma-aloitteista ja aktiivista osallistumista heikentäviä tekijöitä. 

Näihin voisi sitten puuttua. 

 

Ehkä on myös niin, että vertaistoimintakoulutukseen sopisivat rekrytoitavaksi 

parhaiten sellaiset yksinäiset henkilöt, joilla on suuri halu tehdä jotain hyödyl-

listä ja kokea itsensä arvokkaaksi verrattuna henkilöihin, joilla yksinäisyyteen 

kuuluu eristäytymistä ja aloitekyvyn heikentymistä. Heidän kohdallaan tarvit-

taisiin mahdollisesti paremminkin hidasta vertaistoimijaksi kasvamista aktii-

visen vertaistoimijan avustamana. Edellä esitetty on kuitenkin vain veikkaus 

ja kuvastaa lähinnä ääripäitä, sillä esimerkiksi koulutukseen lähteneillä yksi-

näisillä henkilöillä oli piirteitä sekä aktiivisuudesta että eristäytymisestä.  

 

Esimerkiksi palvelulinja- ja kauppakeskukseen toteutetut kokeilut antoivat 

alustavia tuloksia siitä, että paljon aktiivisuutta vaativaan vertaistoimintaan 

voi olla haastavaa innostaa ihmisiä yhtäkkiä. Sen sijaan kyseisissä paikoissa 

voidaan saada linkitettyä joitakin henkilöitä vähitellen vertaistoiminnan pii-

riin. Lisäksi vertaistoiminnan mahdollisia toteuttamistapoja pitäisi ehkä selos-

taa tarkemmin kohdatuille henkilöille sen perusteella, että rekrytointivaihees-

sa muutamat kohdatut henkilöt mielsivät vertaistoiminnan automaattisesti niin 

sanotuksi perinteiseksi yhdistys- ja ryhmätoiminnaksi.  

 

Pohdinnan arvoista on myös, miten tuetaan sellaisia henkilöitä, jotka ovat jää-

neet ryhmätoiminnoista pois toimintakyvyn heikentymisen vuoksi. Heille ei 

luultavasti ole kovin tarkoituksenmukaista tarjota uutta ryhmätoimintaa, ellei 

siinä erityisesti huomioida heikentynyttä toimintakykyä. Siksi olen edellä ole-

vassa listassa ehdottanut, että yhteisöllisyyttä toteutettaisiin toimintakyvyltään 

heikentyneiden ihmisten arjessa sen sijaan, että heiltä vaaditaan aktiivista 

toimimista uudessa yhteisössä. 
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Tutkimuskysymysteni ulkopuolisena havaintona tulivat esille vertaistoimijoi-

den suhtautuminen toimintaan, joka koskee heikommassa asemassa olevia 

henkilöitä. Esimerkiksi alkoholisoituneen henkilön auttaminen mukaan toi-

mintaan koettiin haastavaksi ja jopa väkivallan vaaraan johtavaksi tilanteeksi. 

Toiseksi tuli esille, miten koetaan vaikeaksi löytää ne henkilöt, jotka tarvitsi-

sivat apua. Kolmanneksi vertaistoiminnasta tuotettiin näkemyksiä, että ver-

taistoiminnan tulee olla itselle mielekästä ja että siitä saa valikoida sen, mikä 

antaa itselle eniten mielihyvää.  

 

Tällaisten näkemysten perusteella on ymmärrettävää, että kukaan vertaistoi-

mijoista ei lähtenyt etsivään työhön. Etsivä työ saattaa olla työlästä, vaatia 

epävarmuuden ja epäonnistumisen sietämistä ja vaatii pitkäjänteistä sitoutu-

mista. Voi myös olla, että harvempi henkilö kokee omaavansa valmiiksi etsi-

vään työhön tarvittavia voimavaroja. Voikin olla, että tähän hakevan työn 

muotoon tarvitaan aivan erityistä motivaatiota ja sosiaalisia taitoja, jos sitä ha-

lutaan toteuttaa vertaistoimijalähtöisesti. Toinen vaihtoehto on kasvattaa jo 

valmiisiin toimintamuotoihin etsintää, jolloin vertaistoimijat voivat samalla 

kasvaa etsijän rooliin. 

 

Tutkimukseni tulokset kertovat joitakin huomioita siitä, miten vertaistoimin-

taa voitaisiin käytännössä suunnata yksinäisyyden näkökulmasta. Tekemistäni 

huomioista voisi tehdä kokeellisia tutkimuksia, miten ne käytännössä näyttä-

vät vaikuttavan ikääntyneiden yksinäisyyden kokemuksiin tai sellaisten ikään-

tyneiden tavoittamiseen, jotka ovat jollakin tavalla sosiaalisesta yhteiskunnas-

ta syrjässä. Myös esimerkiksi ryhmäilmapiireistä uusien osallistujien näkö-

kulmasta voisi tehdä tutkimuksia. Lisäksi sosiaalisesti passiivisten ja sosiaali-

sesti uudestaan aktivoituneiden henkilöiden kokemuksista voisi löytyä tietoa 

siitä, miten yhteisöjä voitaisiin rakentaa yhteisöllisemmiksi ja monipuolisem-

pia sosiaalisia suhteita ja rooleja tarjoavaksi. Ilmeisesti tämän tyyppisestä ai-

heesta löytyisi jo jonkinlaista tutkimustietoa nopean Internet-haun perusteella. 

8.1 Menetelmän pohdintaa 

Tässä opinnäytetyössä yritin selvittää etnografisella lähestymistavalla, mitä 

yksinäisten ihmisten parissa toimimisessa on otettava huomioon ja mitä yksi-

näiset ihmiset tarvitsevat, jos heitä halutaan auttaa vertaistoiminnan kautta. 

Käytin aineistonkeruumenetelminä havainnoivaa osallistumista ja osallistuvaa 

havainnointia, joista kokosin muistiinpanoja kenttäpäiväkirjaan, sekä yhtä te-

maattisesti ohjailtua ryhmäkeskustelua, jonka nauhoitin ja litteroin. Aineistoni 

koostui seuraavista osioista: rekrytointivaiheesta, jossa toimin havainnoivana 

osallistujina; koulutuksesta, jossa toimin osallistuvana havainnoijana; vertais-

toimintaideoiden suunnitteluvaiheesta, jossa toimin havainnoivana osallistu-

jana sekä tukitapaamisesta, jossa toimin osallistuvan havainnoijan ja havain-

noivan osallistujan välimaastossa. 
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Analysoin moniäänistä aineistoani yksinäisyyden tematiikan pohjalta. Yritin 

etsiä omasta yksinäisyydestä puhumista ja toisten yksinäisyyteen liittyviä pu-

heenvuoroja. Tarkoituksenani oli saada käyttööni kokemustietoa ja ihmisten 

pohdintoja heidän ikäluokkiensa yksinäisyydestä ja siihen vaikuttamisesta 

vertaistoiminnan parissa. Lisäksi tarkoitukseni oli tehdä havaintoja siitä, mi-

ten ikääntyneet suhtautuivat vertaistoimintaan, jolla oli tarkoitus vaikuttaa 

ikääntyneiden yksinäisyyteen. Menetelmä oli siinä mielessä antoisa, että sain 

kerättyä sekä omakohtaisia yksinäisyyden kokemuksia että pohdintoja toisten 

ikääntyneiden haasteista liittyen vertaistoimintaan ja yksinäisyyden lievittä-

miseen vertaistoiminnan kautta. Erityisesti se, että tuon esille yksinäisyyden, 

joka tuli projektissa esille kenttävaiheeni aikana, on ainutlaatuista, koska pro-

jektin yhtenä tavoitteena on löytää yksinäisiä ja lievittää heidän yksinäisyyt-

tään. 

 

Toisaalta olen sitä mieltä, että olisin saattanut saada enemmän kysymystäni 

vastaavaa aineistoa jossain toisessa aineistonkeruukontekstissa ja toisilla me-

netelmillä. Koska aineistoni koostui lähinnä kohdattujen ihmisten puheista 

havainnoinnin sijaan, olisi ikääntyneiden yksinäisyyteen ja sosiaaliseen osal-

listumiseen liittyviä ajatuksia saatu ehkä muutakin kautta analysoitavaksi. Jos 

saisin valita uudet menetelmät, joilla keräisin tietoa, haluaisin käyttää aineis-

tonani sellaisten henkilöiden ajatuksia ja kokemuksia, jotka eivät osallistu mi-

hinkään toimintaan tai jotka ovat lähteneet toimintaryhmistä jostakin syystä 

pois sekä sellaisten henkilöiden ajatuksia, jotka ovat olleet yksinäisiä, mutta 

jotka ovat saaneet jonkin sosiaalisen ryhmä- tai paritoiminnan kautta lievitet-

tyä yksinäisyyttään. Haluaisin selvittää heiltä syitä, jotka vaikuttavat tai vai-

kuttivat heidän osallistumiseensa ja osallistumattomuuteensa sosiaalisiin toi-

mintaympäristöihin. Toisaalta tällainen rajaus jättäisi pois sellaisen vertais-

toiminnan toteuttamisen, joka rakentuu ryhmätoiminnan sijaan spontaaneihin 

kohtaamisiin ja arjessa tapahtuvaan yhteisöllisyyteen. 

 

Aineistoani lukiessa on otettava huomioon, että olen käyttänyt paljon tulkin-

taa. Olen etsinyt vertaistoimijoiden puheista paitsi suoranaista yksinäisyyttä, 

myös yksinäisyyteen liittyviä puheita. Kuitenkin voi olla niin, että henkilö, 

joka on tuottanut puhetta, on itse tarkoittanut puheellaan aivan jotain muuta. 

On myös huomioitava, että aineistoni kokoaa eri ihmisten esittämiä ajatuksia, 

mutta yksinäisyys ei ole näiden osien summa, eivätkä kaikki vertaistoimijat 

ajattele asioista samalla tavalla. Ajatuksenani on sen sijaan ollut pyrkiä ka-

saamaan erilaisia yksinäisyyteen liittyviä näkökulmia, joiden pohjalta yksinäi-

syyteen puuttumiseen löydettäisiin toimivia tapoja. 

 

Tutkimukseni selkeänä heikkoutena pidän sitä, että tutkimuksen tarkoitus ja 

metodi rajautuivat uudelleen vasta kenttävaiheen jälkeen. Huomasin vasta sil-

loin, että olisin voinut kerätä aineistoa laajemmin, päämäärätietoisemmin ja 

toimia hieman toisella roolilla tutkimuksen aikana. Toisena selkeänä heikkou-

tena voi pitää kenttäpäiväkirjani puutteellisuutta ja tutkimusaiheen ensim-

mäistä selkeätä rajaamista vasta kenttävaiheen ollessa jo käynnissä. En ollut 

kirjoittanut rekrytointivaiheessa kaikkia keskustelutilanteita tarkasti ylös, 
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vaan lähinnä yleistä suhtautumista ja havaintojani kokeilemani hakevan me-

netelmän toimivuudesta. Vain silloin, kun olin arvellut henkilön olevan yksi-

näinen, olin lyhyesti kirjoittanut jotakin hänen vastauksistaan muistiin. Kat-

son, että heikkoudet ovat vaikuttaneet siihen, miten paljon olen saanut esille 

sellaista aineistoa, johon etsin tässä tutkimuksessa vastauksia. Koen kuiten-

kin, että tutkimusaineistoni on tarpeeksi luotettavaa, koska olen tuonut aineis-

ton ja tulkintani tutkimuksessani lukijan tarkasteltavaksi. 

 

Olen pyrkinyt noudattamaan tutkimuksessani eettisiä periaatteita. Olen pyrki-

nyt suojaamaan tutkittavien anonymiteetin sekä käsittelemään vain sellaisia 

yksityiskohtia, jotka ovat tutkimuksen kannalta olennaisia. Lisäksi olen anta-

nut eniten tutkimuksessa käytetyille henkilöille, eli vertaistoimijoille, mahdol-

lisuuden tarkastaa itseään koskevat osat tutkimuksesta sekä täyden vapauden 

poistaa heitä koskevat osuudet tutkimuksesta. Olen myös pyrkinyt täyttämään 

tutkimuksen yleisiä eettisiä periaatteita tuomalla esille käyttämäni lähteet sekä 

omassa aineistossani osoittamaan, millaisista havainnoista olen tulkintani teh-

nyt. 

8.2 Yksinäisyydestä oppii, kun siihen tutustuu 

Yksinäisyys ja siihen liittyvät haasteet liittyvät usein ihmisen sosiaaliseen 

kanssakäymiseen ja aktiivisuuteen jollain tavalla. Koska ohjaustoiminnan ar-

tenomi työskentelee usein kulttuuritoiminnan järjestämisen alueella, hän saat-

taa kohdata toiminnassaan yksinäisiä henkilöitä. Ohjaustoiminnan artenomin 

ammatillisuuteen kuuluu ymmärrys siitä, että hyvinvointia voidaan edistää 

kulttuuritoiminnan kautta. Itsekin ajattelin yhteisöllisen kulttuuritoiminnan 

moniulotteisia merkityksiä opinnäytetyötä aloittaessani. 

 

Opinnäytetyön ja Setlementtiliiton kanssa tehdyn yhteistyön edetessä yksinäi-

syyden moniulotteisuus sekä sosiaalisten tarpeiden korostuminen johtivat mi-

nut melko kauas omasta ammattiosaamisestani. Yksinäisyyden tunnistaminen 

ja teorian rakentaminen sekä yksinäisten henkilöiden tarpeiden analysoiminen 

kuuluvat vahvasti sosiologian ja psykologian puolelle. Kuitenkaan nämä osa-

alueet eivät ole täysin vieraita monitieteiselle ohjaustoiminnan alalle, koska 

kulttuuritoiminnan juuret ovat monitieteiset ja ihmisen kokonaisvaltaisuutta ja 

ainutlaatuisuutta korostavat. 

 

Opinnäytetyön toteuttamisen myötä olen siis tutustunut sekä teoriassa että 

käytännössä hieman siihen, mitä yksinäisyys on ja miten siihen voitaisiin 

puuttua. Samalla olen perehtynyt vertaistoiminnan merkityksiin. Opinnäyte-

työn myötä olen saanut lisää ymmärrystä siihen, miten kulttuuritoiminnan 

suuntaamisessa heikommassa asemassa oleville voidaan tarvita useita keinoja 

aina henkilökohtaisesta kutsumisesta toiminnan rakenteelliseen vaikuttami-

seen. Opinnäytetyön myötä tiedän myös, että yhdistyksen toiminnasta vasta-

tessaan artenomin kannattaa panostaa yhdistyksen avoimen toiminnan ilma-

piiriin, jotta se mahdollistaisi mahdollisimman monen henkilön liittymisen 
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toimintaan. Lisäksi olen päässyt opinnäytetyön myötä tutustumaan palan mat-

kaa oikean projektin toteuttamiseen, mikä on opettanut minulle, millaisia tai-

toja, resursseja ja henkilökohtaisia kykyjä projektityöskentely saattaa vaatia. 

Vanhustyöhön mahdollisesti työllistyvänä henkilönä pystyn opinnäytetyön 

oppien myötä huomioimaan paremmin asiakkaiden sosiaalisia tarpeita sekä 

yksinäisyyttä niin asiakkaita kohdatessani kuin toimintaa järjestäessäni. 
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Liite 1 

SUOSTUMUSKYSELY VERTAISTOIMIJOILLE TUTKIMUKSEEN 

OSALLISTUMISESTA 

 

HAMK 

SUOSTUMUS TUTKIMUKSEEN OSALLISTUMISESTA 

Sini Yli-Opas, ohjaustoiminnan koulutusohjelma 

 

 

Teen opinnäytetyötä Hämeenlinnan Setlementtiyhdistyksen Yhdessä mukana 

– projektin yhteydessä. Haluan tutkia opinnäytetyössäni asioita, jotka liittyvät 

ikääntyneiden yksinäisyyteen ja joiden avulla seniorien ja ikääntyneiden ver-

taistoimintaa voidaan kehittää. Kerään aineistoa kevään 2014 aikana, pääasi-

assa vertaistoiminnan käynnistämisen vaiheessa. 

 

Tällä paperilla kysyn lupaa, voinko hyödyntää teidän puheitanne ja tuotoksi-

anne edellä mainitussa tarkoituksessa? 

 

Tutkimus julkaistaan opinnäytetöitä sisältävässä Internet-palvelussa, Theseuk-

sessa. Teidän henkilöllisyytenne suojataan niin, että ulkopuoliset eivät voi 

tunnistaa teitä tutkimuksen tekstistä. 

 

Teillä on oikeus kysyä lisätietoa tutkimuksesta missä vaiheessa tahansa. Teillä 

on oikeus ilmaista missä vaiheessa tahansa, että ette halua jatkaa mukana tut-

kimuksessa. Voitte myös ilmaista toiminnan aikana, jos ette halua, että jotakin 

sanomaanne tai tuottamaanne käytetään tutkimuksessa.  

 

Suostun, että puheitani ja tuotoksiani saa käyttää opinnäytetyöhön edellä mai-

nituissa tarkoituksissa ja ehdoilla: 

 

Pvm ja paikka:  ______________________________________________ 

Allekirjoitus:_________________________________________________ 

Nimen selvennys: _____________________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Kuinka auttaa yksinäistä? – Näkökulmia ikääntyneiden yksinäisyyteen vertaistoiminnan 

avulla 

 

 

  

Liite 2 

 

KIRJOITUSTEHTÄVÄ VERTAISTOIMIJAKOULUTUKSEEN OSALLISTUNEILLE 

 

Jaoin tämän kirjoitustehtävän vertaistoimintakoulutukseen osallistuneille hen-

kilöille. Kirjoitustehtävä oli vapaaehtoinen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

YHTEISÖLLISYYS JA YKSINÄISYYS 

HÄMEENLINNASSA 
 

Mitä ajatuksia sinussa herättää yllämainittu otsikko? Kirjoita mietteesi tari-

namuotoon, pelkillä ranskalaisilla viivoilla tai kokoa vaikka lehtileikkeistä 

tai piirtämällä ajatuksiasi. Pääasia, että saat sanotuksi sen, minkä koet tärke-

äksi. Palauta tuotoksesi seuraavalle kokoontumiskerralle 30.1. Voit käsitellä 

aihetta henkilökohtaisella tai yleisellä tasolla [lisätty käsin jokaiseen jaettuun paperiin]. 
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Liite 3 

KYSELY VERTAISTOIMINNAN MERKITYKSIIN LIITTYEN 

 

Jaoin tämän kyselyn vertaistoimijoille täytettäväksi tukitapaamisessa. Kyse-

lyn avulla oli tarkoitus saada täydentävää tietoa vertaistoimijoiden vertaistoi-

minnalle antamista merkityksistä. 
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Liite 4 

KYSELY VERTAISTOIMIJOIDEN TAUSTATIETOJEN SAAMISEKSI 

 

Jaoin kyselyn vertaistoimijoille täytettäväksi tukitapaamisessa. Tavoite oli 

kartoittaa osallistujien taustatietoja yleisesti ja yksinäisyyden riskien näkö-

kulmasta. 

 

Kysely 
 

Tämä kysely liittyy opinnäytetyöhöni, jossa keskityn vertaistoimintaan ja ikäänty-

vien yksinäisyyteen. Tähän liittyen tarvitsen muutamia taustatietoja teistä vertais-

toimijoista. Tuon tiedot opinnäytetyössä esille yleisellä tasolla. Pyrin säilyttämään 

yksityisyytenne, enkä mainitse opinnäytetyössä nimeänne. Vastauksianne ei käytetä 

muissa yhteyksissä ilman erillistä sopimusta. 

Kyselyn täyttäminen vie noin 10–15 minuuttia. Lähetäthän kyselyn täytettynä mi-

nulle viimeistään ma 17.3. antamassani kirjekuoressa (osoite on: Sini Yli-Opas, 

Mäyräntie 4 E 100, 13600 Hämeenlinna). 

 

Terveisin:  

Sini Yli-Opas 
 

 

Vastaajan nimi:________________________________ (Siniä varten, nimi ei näy opinnäy-

tetyössä) 

 

1. Millä aikavälillä olet syntynyt? Ympyröi vaihtoehto  

 

a. 1925–1935 

b. 1935–1945  

c. 1945–1955 

d. 1955–1965 

 

 

2. Mikä sai sinut lähtemään mukaan Setlementtiliiton vertaistoimintaan? 

 

 

 

3. Onko Setlementtiliiton vertaistoiminnan kaltainen toimiminen sinulle aivan uutta? 

Jos ei ole, mistä tehtävistä olet saanut kokemusta (esimerkiksi aiempi vapaaehtois-

työn tekeminen, työelämä, luottamustehtävät…) 
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4. Millä muilla tavoilla vertaistoiminnan lisäksi olet aktiivinen tai osallistuva? (esi-

merkiksi kotona puutarhanhoito, yksin lenkkeily, kulttuuritoimintaan osallistumi-

nen, itsensä kouluttaminen, järjestötyö…) 

 

 

 

 

 

 

5. Miten koit 17.3. Sinin suunnitteleman osuuden oman vertaistoimintaideasi kannal-

ta? Valitse yksi tai useampi vaihtoehto: 

 

Oman idean työstäminen ja yksinäisyysteeman käsittely oli toimintaideani 

kannalta 

a. turhaa 

b. hyödyllistä 

c. hämmentävää ja sekoittavaa 

d. avartavaa, antoi uusia näkökulmia 

e. vahvistusta antavaa 

f. jotain muuta, mitä: 

_________________________________________________ 

 

Kiitos vastauksestasi ja kiitos yhteistyöstä! 
 
 

 

 

 

 

 


