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Yksinäisyys on negatiivinen psyykkinen olotila, jossa ihminen kokee ahdistusta määrällisesti tai laadullisesti 
puutteellisista ihmissuhteista 

• Yksinäisyys vrt. yksin oleminen. Yksinäisyys on suhteellisen riippumaton todellisista sosiaalisista verkostoista ja 
fyysisistä välimatkoista. 

• Yksinäisyys on kokemuksena aina epämiellyttävä ja ahdistava. Sekä yksinäisyys että yksin eläminen heikentävät 
psyykkistä ja fyysistä terveyttä; yksinäisyys kuitenkin huomattavasti enemmän (Cacioppo, 2014; Junttila et al., 
2016).

• Sosiaalinen yksinäisyys syntyy verkostojen puutteesta; emotionaalinen yksinäisyys läheisen ja tärkeän 
ihmissuhteen puuttumisesta (Weiss, 1973; Junttila, 2010).

• Lapsen kasvaessa (7/10/12v.) geneettisen perimän osuus (60/54/17) yksinäisyyden variaatiossa vähenee, 
ympäristötekijöiden (4/12/41) kasvaa (Bartels, et al. 2008).

”Yksinäisyys on sitä, että ei ole mitään, mitä menettää. Ja sekin on loppupeleisssä turhan arvokasta hukattavaksi.”

”Olla olemassa, eikä kukaan tiedä. Siltä se tuntuu. Olemassaolo kyseenalaistuu. Tuntuu, ettei minulla ole paikkaa eikä sijaa,
tehtävää eikä merkitystä tässä yhteisössä, maailmassa, elämässä.”





8-vuotiaana koettu yksinäisyys
- Tunnen itseni yksinäiseksi
- Minulla ei ole ystäviä
- En halua olla toisten kanssa
- Kukaan ei välitä minusta

Itsetuhoisuutta (18v.)
- Tappaisin itseni, jos siihen olisi 

tilaisuus
- Yritän tahallisesti vahingoittaa 

itseäni / tappaa itseni
- Ajattelen itseni tappamista

Junttila, Sourander, alustavia tuloksia 2017 / Lapsuusiän ongelmien yhteys aikuisiässä selviytymiseen

”Yksinäisyys sai aikaan eristäytymistä ja itsesyytöksiä, jotka johtivat 
masennukseen, ahdistus- sekä paniikkihäiriöön ja jatkuvaan itsetuhoisuuteen.”

Psyykkinen oireilu (YASR) (18v.)
- Ahdistuneisuus, masentuneisuus
- Vetäytyvyys
- Somaattinen oireilu
- Keskittymisvaikeudet
- Aggressiivinen käyttäytyminen
- Rötöstely

Yksinäisyyttä 18-vuotiaana
- Tunnen itseni yksinäiseksi
- En tule toimeen muiden kanssa
- Kukaan ei rakasta minua
- Muut eivät pidä minusta





”Tiedättehän, että jos jotakuta säikäyttää hyvin usein, 
hän muuttuu helposti näkymättömäksi.” 

Tove Jansson, Näkymätön lapsi



”Tunti psykologin luona viikossa ei auttanut, kun toivoin viikon jokaisena tuntina kuolemaa. Vaikka saatoin psykologiajan jälkeen tulla itkien tunnille, 
kukaan opettajista ei tarttunut minua oppituntien jälkeen hihasta ja tarjonnut apuaan. Toivoin sitä enemmän kuin mitään.” 



https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0

Still Face Experiment: Dr. Edward Tronick

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0




Vihan tunteet

Aggressiivisuus

Selektiivinen muisti

Ahdistuneisuus

Masentuneisuus

Sosiaalinen kipu

Tunnekylmyys

Tunteiden ”turtuminen”

Fyysisen kivun tunteet

Positiiviset tunteet

Empatia

Altruismi

Itsesäätelytaidot

Inhimillisyys

Innostus

Kognitiiviset toiminnot

Prososiaalisuus

Ilo

Ostrakismi on satuttamista ilman sanoa. Sulkemista 
ulkopuolisuuteen, osattomuuteen ja merkityksettömyyteen. 

”Näkymättömyys aiheutti minulle aiemmin katkeruutta ja vihaa, nykyään olen jo niin tottunut siihen, 
että ajattelen ansaitsevani sen ja pyrin satuttamaan ja mitätöimään itseäni aina pahemmin kuin muut.”



Ulkopuolisuutta ylläpitävät ryhmätason sosiaaliset mekanismit

• Ulkopuolisen toiminnan tulkitseminen valituksi, oudoksi, aggressiiviseksi, takertuvaksi (”se haluaakin 
olla yksin”)

• Oman ryhmän suojeleminen (ryhmän koherenttius, tuttujen roolien turvallisuus ja helppous)  

• Leimautumisen pelko (yksinäisyys ”tarttuu”)

• Bystander efekti (jos ympärillä on sata ihmistä ei kukaan auta, koska kukaan muukaan ei auta)

• Sosiaalisten roolien omaksuminen ja muiden käskyjen noudattaminen (”kokeenjohtaja käski..”; ”säännöt 
on sääntöjä”)



Ongelmana ei ole se, että tekisimme asioita väärin tai huonosti. Suurin osa lapsista ja nuorista voi 
erinomaisesti. Mutta haasteena on ulottaa tämä hyvinvointi kaikkiin lapsiin 

- riippumatta heidän taustoistaan, luonteenpiirteistään, aikuisten asenteista tai 
palvelujärjestelmän rakenteellisista ongelmista. 



Kohtaamattomuus kyseenalaistaa olemassaolon, satuttaa ja sairastuttaa, 
mutta on samalla jotakin sellaista, jonka muuttaminen ei vaadi ihmeitä. 

Ainoastaan ihmisiä, joilla on uskallusta ja aikaa. 

niina.junttila@utu.fi


