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TIIVISTELMÄ 

Strömberg, A. 2021. Muistiongelmien yhteys yksinäisyyteen senioritaloissa asuvilla ihmisillä. 

Liikuntatieteiden laitos, Jyväskylän yliopisto, Gerontologian ja kansanterveyden pro gradu -

tutkielma, 48 s. 

Yksinäisyydellä ja muistiongelmilla on todettu olevan haitallisia vaikutuksia fyysiseen, 

psyykkiseen ja sosiaaliseen hyvinvointiin. Muistiongelmat ja yksinäisyys ovat yhteydessä 

toisiinsa, mutta yhteyttä ei ole aikaisemmin tutkittu senioritaloissa asuvilla ihmisillä. Tämän 

tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, ovatko muistiongelmat ja yksinäisyyden kokeminen 

yhteydessä toisiinsa sekä ovatko muistiongelmat yhteydessä tyytymättömyyteen ihmiskontak-

tien määrään senioritaloissa asuvilla ihmisillä.  

Tutkimuksen aineistona oli 302 henkilön otos Folkhälsanin BoAktiv kyselyaineistosta. Tut-

kimuksen aineisto kerättiin kyselylomakkeilla vuosina 2018 ja 2020. Tutkittavat henkilöt oli-

vat 62–101 vuotiaita ihmisiä, tutkittavien keski-ikä oli 82.7 ja keskihajonta 7.4. He asuivat itse-

näisesti Folkhälsanin tarjoamissa senioritaloissa. Analyysit vakioitiin iällä, siviilisäädyllä, 

taloudellisella tilanteella, itse raportoidulla terveydentilalla ja masennuksella. Analyysit suori-

tettiin binäärisellä logistisella regressioanalyysillä.  

Tutkittavista 47 % koki itsensä joskus tai usein yksinäiseksi. Itsearvioitujen muistiongelmien 

lisääntyessä pisteellä yksinäisyyden kokemisen riski kasvoi 10 % (OR 1.10, 95 % LV 1.02–

1.18, p-arvo 0.015). Itsearvioitujen muistiongelmien lisääntyessä pisteellä, henkilöllä oli 17 % 

(OR 1.17, LV 1.07–1.29, p-arvo 0.001) korkeampi riski kokea tyytymättömyyttä siihen, kuin-

ka usein tapaa lapsiaan tai muita sukulaisia, 14 % (OR 1.14, LV 1.04–1.26, p-arvo 0.007) 

korkeampi riski kokea tyytymättömyyttä siihen, kuinka usein tapaa läheisiä ystäviä ja 13 % 

(OR 1.13, LV 1.02–1.24, p-arvo 0.017) korkeampi riski kokea tyytymättömyyttä siihen, kuin-

ka usein tapaa muita tuttavia. 

Tämän tutkimuksen perusteella itsearvioidut muistiongelmat olivat yhteydessä sekä yksinäi-

syyden kokemiseen että tyytymättömyyteen ihmiskontaktien määrässä. Lisää tutkimusta tar-

vittaisiin vertailemaan eroja senioritaloissa asuvien ja tavallisessa asumismuodossa asuvien 

ikääntyneiden muistiongelmien yhteydestä yksinäisyyden kokemiseen. 

Asiasanat: yksinäisyys, lievä kognitiivinen heikkeneminen, muisti, senioritalo, ikääntyneet  



 

 

 

ABSTRACT 

Strömberg, A. 2021. The link between memory problems and loneliness in people living in 

senior homes. Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä, Master’s thesis, 

48 pp. 

Loneliness and memory problems have many detrimental effects on physical, mental, and 

social well-being. Memory problems and loneliness are related, but the relationship has not 

been previously studied in people living in senior homes. The purpose of this study was to 

determine whether memory problems and experiencing loneliness are related to each other 

and whether memory problems are related to dissatisfaction with the number of human con-

tacts in people living in senior homes. 

 

The material of the study was a sample of 302 people from the Folkhälsan BoAktiv survey 

material. The material of the study was collected with questionnaires in 2018 and 2020. The 

subjects were people aged 62–101, the mean age of the subjects was 82.7 and the standard 

deviation 7.4. They lived independently in senior homes provided by Folkhälsan. Analyzes 

were standardized by age, marital status, financial status, self-reported health status, and de-

pression. Analyzes were performed by binary logistic regression analysis.  

 

Of the subjects, 47% felt sometimes or often lonely. As memory problems increased by a 

point, the risk of experiencing loneliness increased by 10% (OR 1.10, 95% LV 1.02–1.18, p-

value 0.015). As memory problems increase by a point, a person has a 17% (OR 1.17, LV 

1.07–1.29, p-value 0.001) higher risk of experiencing dissatisfaction with how often they 

meet their children or other relatives, a 14% (OR 1.14, LV 1.04–1.26, p-value 0.007) higher 

risk of experiencing dissatisfaction with how often they meet close friends, and a 13% (OR 

1.13, LV 1.02–1.24, p-value 0.017) higher risk of experiencing dissatisfaction with how often 

they meet others acquaintances. 

 

Based on this study, memory problems were associated with both experiencing loneliness and 

dissatisfaction in the number of human contacts. More research is needed to compare the dif-

ferences between the older people living in senior homes and those living in ordinary housing 

the connection between memory problems and loneliness. 
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1 JOHDANTO 

Yhdistyneiden kansakuntien (YK) (2013) mukaan ikääntyneiden ihmisten määrä tulee kasva-

maan maailmanlaajuisesti tulevaisuudessa. Vuoteen 2050 mennessä yli 60-vuotiaiden ihmis-

ten määrän oletetaan yli kaksinkertaistuvan 841 miljoonasta 2 miljardiin, jolloin 21 prosenttia 

maailman väestöstä on yli 60-vuotiaita (Yhdistyneet kansakunnat 2013). Suomessa yli 65-

vuotiaiden osuus koko väestöstä on nyt jo reilut 20 %, ja ennusteiden mukaan vuonna 2060 

heidän osuus väestöstä tulee olemaan yli 30 % syntyvyyden vähenemisen ja elinajan piden-

tymisen myötä (Tilastokeskus 2019). 

Muistiongelmia kokevien ihmisten (Petersen ym. 2018), muistisairaiden ihmisten (Al-

zheimer's Disease International 2015) sosiaalisesti eristäytyneiden ja yksinäisyyttä kokevien 

ikääntyneiden ihmisten määrä (Luhmann & Hawkley 2016) tulevat kasvamaan väestön ikään-

tymisen myötä. Yksinäisyydellä, sosiaalisella eristäytymisellä ja muistiongelmilla on laajoja 

terveysvaikutuksia (Valtorta ym. 2016; Domènech‑Abella ym. 2017; Petersen ym. 2018; 

Zhou 2018; Jarach ym. 2021), ne aiheuttavat paljon inhimillistä kärsimystä (Ayalon ym. 

2016; Domènech‑Abella ym. 2017) ja heikentävät elämänlaatua (Mol ym. 2007; Kang 2018). 

Yksinäisten sekä sosiaalisesti eristäytyneiden muistiongelmia kokevien ikääntyneiden ihmis-

ten ryhmä on hyvin haavoittuvainen ryhmä, jolle tulisi tarjota tieteelliseen tietoon perustuvaa 

tukea. 

Ikääntyneet asuvat vanhemmissa asunnoissa kuin väestö kesimäärin (Helminen ym. 2017), 

eivätkä asunnot usein vastaa ikääntymisen tarpeita (Jalava ym. 2017). Ikääntymisen myötä 

halutaan usein esteetöntä asumista ja palveluiden läheisyyttä (Jalava ym. 2017; Kortelainen 

ym. 2020). Väestön ikääntymisen myötä on alettu kehittämään uusia erilaisia asumismuotoja 

ikääntyville (Jalava ym. 2017; Kortelainen ym. 2020). Özer-Kemppaisen (2005) ja Kortelai-

sen ym. (2020) mukaan ikääntyneiden ryhmä on hyvin heterogeeninen. Siksi ikääntyneet tar-

vitsevatkin hyvin erityyppisiä asumisratkaisuja tilanteestaan riippuen.  Yksi tavallisesta koto-

na asumisen muodosta poikkeava asumismuoto ikääntyville ihmisille on senioritaloasuminen 

(Özer-Kemppainen 2005; Kortelainen ym. 2020).  
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Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on selvittää, ovatko muistiongelmat ja yksinäisyys 

yhteydessä toisiinsa senioritaloissa asuvilla henkilöillä. Lisäksi on tarkoitus selvittää, miten 

muistiongelmien lisääntyminen on yhteydessä tyytyväisyyteen ihmiskontaktien määrään.  
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2 MUISTIN HEIKKENEMINEN JA LIEVÄ KOGNITIIVINEN HEIKKENEMINEN 

2.1 Normaali muistin heikkeneminen ikääntymisen myötä 

Suutaman (2013) mukaan muisti on yksi kognitiivinen toiminto. Muistamisella tarkoitetaan 

muistiin tallentamista, muistiaineksen varastoimista ja muistiin varastoidun asian mieleen 

palauttamista (Suutama 2013, 216). Tucker-Drobin ym. (2019) mukaan yleisesti muistitoi-

minnoissa ja kognitiivisissa toiminnoissa tapahtuu heikkenemistä iän myötä. Muistin eri osis-

sa on kuitenkin todettu tapahtuvan muutoksia eri tahtiin (Tucker-Drob ym. 2019). Keatingin 

ym. (2017) mukaan ikääntymisen myötä muistiin painamisessa ja organisoimisessa tapahtuu 

heikkenemistä. Ikääntyessä muun muassa tiedon prosessointi hankaloituu ja sitä kautta myös 

mieleen palauttamisessa tapahtuu heikkenemistä (Keating ym. 2017). Normaalin ikääntymi-

sen myötä heikkenevää muistia voidaan selittää keskushermoston hidastumisella ja hippo-

kampuksessa (Gorbach ym. 2016) sekä otsa- ja ohimolohkoissa tapahtuvilla muutoksilla (Fjell 

ym. 2014). Ihmisten kognitiivisen kyvykkyyden lähtötasossa on paljon eroja eri henkilöiden 

välillä ja niin on myös sen heikkenemisessä ikääntymisen myötä (Stern ym. 2019). Kognitii-

visten kykyjen heikkeneminen on suurempaa mitä vanhemmista ihmisistä on kyse (Tucker-

Drob ym. 2019).  

Suutaman (2013) mukaan muisti voidaan jakaa lyhyt- ja pitkäkestoiseen muistiin. Pitkäkes-

toinen muisti voidaan jakaa retrospektiiviseen- ja prospektiiviseen muistiin eli takautuvaan 

muistiin ja ennakkomuistiin. Retrospektiivinen muisti voidaan jakaa vielä deklaratiiviseen 

muistiin, eli tietoiseen muistamiseen ja ei-deklaratiiviseen muistiin, eli tiedostamattomaan 

muistamiseen. Deklaratiivinen muisti voidaan jakaa edelleen semanttiseen muistiin ja episodi-

seen muistiin. Semanttista muistamista ovat esimerkiksi asiatiedot ja kieli (Suutama 2013, 

217–219). Nämä tiedot pysyvät hyvin muistissa ikääntyessäkin (Levine ym. 2002). Episodista 

muistia taas on menneiden tapahtumien muistaminen (Suutama 2013, 218). Tämä muistinosa 

heikkenee selvästi ikääntymisen myötä ja heikkeneminen alkaa jo suhteellisen nuorena (Gor-

bach ym. 2016). Joidenkin tapahtumien muistot voivat siirtyä episodisesta muistista semantti-

seen muistiin (Suutama 2013, 218). Semanttisesta ja episodisesta muisteista voidaan erottaa 

erilliseksi vielä omaelämäkerrallinen muisti, joka sisältää muistijälkiä henkilön elämästä ja 
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henkilön elämän tiedoista (Suutama 2013, 218). Levinen ym. (2002) mukaan vanheneminen 

vaikuttaa hyvin vähän omaelämänkerralliseen muistiin. Ikääntyneiden omaelämäkerralliset 

muistot ovat kuitenkin enemmän semanttisia kuin episodisia verrattuna nuorempiin (Levine 

ym. 2002). Ei-deklaratiivista muistia on esimerkiksi tapamuisti, eli miten tulisi käyttäytyä 

tietyissä tilanteissa (Suutama 2013, 218). Vanheneminen vaikuttaa ei-deklaratiiviseen muis-

tiin keskimäärin vähän (Narme 2016). Suutaman (2013) mukaan prospektiivista muistia on, 

että muistaa tehdä asioita, joista on jo etukäteen ollut tietoinen. Esimerkiksi muistaa ottaa 

lääkkeet, muistaa mennä etukäteen sovittuihin tapaamisiin ja muistaa maksaa laskut (Suutama 

2013, 218–219). Ikääntyminen vaikuttaa tähän muistiin jonkun verran, mutta vähemmän kuin 

episodiseen muistiin (Einstein & McDaniel 1990). 

Suutaman (2013) mukaan lyhytkestoinen muisti voidaan jakaa aistimuistiin, primaarimuistiin 

ja työmuistiin. Aistimuistilla tarkoitetaan aistein hankittua tietoa, jota tallennetaan korkeintaan 

vain pari sekuntia. Primaarimuistilla tarkoitetaan mekaanista vähäisen tiedon muistamista, 

esimerkiksi puhelinnumeron säilyttämistä mielessä hetken aikaa. Työmuistilla tarkoitetaan 

muistia, jossa säilytetään ja prosessoidaan uutta ja vanhaa tietoa keskenään (Suutama 2013, 

217–218). Ikääntyminen vaikuttaa erityisesti työmuistiin heikentävästi (Klencklen 2017). 

2.2 Lievä kognitiivinen heikkeneminen 

Lievänä kognitiivisena heikkenemisenä pidetään normaaliin ikään liittyvän muistin heikke-

nemisen ja dementian välistä tilaa (Gauthier ym. 2006). Petersenin ym. (2018) mukaan kogni-

tiivinen heikkeneminen lisääntyy iän myötä. Iältään 65–69-vuotiailla kognitiivista heikkene-

mistä esiintyi 6,7 prosentilla, 70–74-vuotiailla noin kymmenesosalla, 75–79-vuotiailla noin 15 

prosentilla ja 80–84-vuotiailla joka neljännellä (Petersen ym. 2018). Windbladin ym. (2004) 

mukaan kognitiiviselle heikkenemiselle on ominaista muistiongelmat. Alun perin lievä kogni-

tiivinen heikkeneminen määriteltiin siten, että henkilöllä ei ole dementiaa, mutta kognitio ei 

ole kuitenkaan normaali. Kognitiivista heikentymistä kuvaavat joko henkilön itsensä kokemat 

tai jonkun toisen havaitsema muistiongelmat. Kyky selviytyä päivittäisistä perus-toiminnoista 

säilyy muuttumattomana ja kyky selviytyä päivittäisistä instrumentaalisista toiminnoista hei-

kentyy korkeintaan vähän. (Windblad ym. 2004). Instrumentaalisilla toiminnoilla tarkoitetaan 
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esimerkiksi lääkkeiden ottoa, puhelimen käyttämistä, tapaamisten järjestämistä, kotiin takaisin 

löytämistä ja päivittäisten teknisten laitteiden käyttöä (Jekel ym. 2015). Myöhemmin lievä 

kognitiivinen heikkeneminen on alettu jakaa erilaisiin alatyyppeihin esimerkiksi sen perus-

teella, mikä sairaus muistiongelmia aiheuttaa (Díaz-Mardomingo ym. 2017). Myös kognition 

objektiivista mittaamista erilaisilla testipatteristoilla on alettu korostamaan (Petersen ym. 

2014).  

Petersenin ym. (2014) mukaan kognitiivisen heikkenemisen taustalla voi olla monia erilaisia 

syitä. Kognitiivisen heikkenemisen takana voi olla alkava muistisairaus. Heikkenemistä voi-

vat aiheuttaa myöskin masennus, huumeet, lääkkeet, muut sairaudet tai muut hoidettavissa 

olevat tilat. Jos kognitiivinen heikkeneminen johtuu muistisairauksista, on heikkeneminen 

yleensä etenevää. Sen sijaan esimerkiksi masennuksesta tai lääkkeistä johtuva kognitiivinen 

heikkeneminen voi palautua (Petersen ym. 2014). Masennus ja alkava muistisairaus voivat 

kuitenkin olla yhteydessä toisiinsa (Snowden ym. 2015). Kognitiivinen heikkeneminen voi 

pysyä myös vakaana (Mitchell & Shiri-Freshki 2009; Petersen ym. 2018). Hill ym. (2018) 

mukaan muistin heikkeneminen vaikuttaa kielteisesti henkiseen hyvinvointiin. Huomatessaan 

muistinsa heikkenevän monet alkavat pelätä esimerkiksi dementiaan sairastumista ja sosiaalis-

ta leimautumista (Beard & Neary 2013; Hill ym. 2018). 

2.3 Dementia 

Maailman terveysjärjestön (WHO) (1992) sekä Quinnin ja Dickinsonin (2014) mukaan de-

mentia on etenevä oireyhtymä, joka heikentää ihmisen älyllisiä toimintoja, muistia, ajattelua, 

orientaatiota, tiedon käsittelyä, laskukykyä, kieltä, ymmärtämistä, uuden oppimista, mieleen 

palauttamista ja toiminnan ohjausta. Samalla tapahtuu yleensä muutoksia myös emotionaali-

sessa kontrollissa, sosiaalisessa käyttäytymisessä ja motivaatiossa (WHO 1992, 45; Quinn & 

Dickinson 2014). Deningin ja Sandilyanin (2015) mukaan dementian taustalla on usein jokin 

etenevä muistisairaus kuten esimerkiksi Alzheimerin tauti, aivoverenkiertohäiriöperäinen 

muistisairaus, Lewyn kappale -tauti tai otsa-ohimolohkoperäinen muistisairaus. Dementiassa 

hermosolut vähenevät ja aivojen tilavuus kutistuu (Dening & Sandilyan 2015). Kognitiivisen 

heikkenemisen edetessä dementiaksi ongelmia alkaa ilmetä instrumentaalisten päivittäisten 
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toimintojen lisäksi myös päivittäisissä perustoiminnoissa, kuten peseytymisessä, pukeutumi-

sessa, vessassa käymisessä, pidätyskyvyssä ja ruokailussa (Njegovan ym. 2001).  

Alzheimer's Disease Internationalin (2015) mukaan väestön ikääntymisen myötä myös muis-

tisairaudet lisääntyvät. Muistisairaiden ihmisten määrän arvellaan kaksinkertaistuvan joka 20. 

vuosi ja vuonna 2050 dementiaa sairastavia ihmisiä arvellaan olevan noin 131,5 miljoonaa 

(Alzheimer's Disease International 2015). Dementian kumulatiivinen ilmaantuvuus yli 65-

vuotiailla kognitiivisesti heikenneillä henkilöillä oli 15 prosenttia seuraavan kahden vuoden 

aikana ja kognitiivisesti normaaleihin saman ikäisiin henkilöihin verrattuna heidän suhteelli-

nen riskinsä sairastua dementiaan oli yli kolminkertainen (Petersen ym. 2018). Mitchellin & 

Shiri-Freskin (2009) mukaan vuotuinen muutosprosentti lievästä kognitiivisesta heikkenemi-

sestä dementiaksi on noin 5–10 prosenttia. Kuitenkaan kaikki kognitiivisen heikkenemisen 

tapaukset eivät välttämättä etene missään vaiheessa dementiaksi (Mitchell & Shiri-Freshki 

2009; Petersen ym. 2018). 

2.4 Lievän kognitiivisen heikkenemisen ja muistisairauksien ehkäisy 

Tutkimuksissa on todettu että korkea koulutus, terveellinen ruokavalio, fyysinen, psyykkinen 

ja sosiaalinen toiminta sekä verisuonisairauksien hallinta suojaavat kognitiiviselta heikkene-

miseltä ja muistisairauksilta (Tervo ym. 2004; Luck ym. 2010; Li ym. 2013; Petersen ym. 

2018). Altistavia tekijöitä ovat esimerkiksi alkoholin liiallinen käyttö (Anttila ym. 2004; Lao 

ym. 2020), masennus (Hudon ym. 2020), yksin asuminen (Guaita ym. 2015), yksinäisyys, 

heikko taloudellinen asema ja huono itse raportoitu terveys (Weiss ym. 2020). Liian pitkät tai 

lyhyet yöunet ovat yhteydessä kognitiivisen heikkenemisen kanssa (Hudon ym. 2020). Kogni-

tiiviselle heikkenemiselle ja muistisairauksille altistavat myös sellaiset tekijät, joille ihminen 

ei itse voi mitään. Esimerkiksi kognitiivisen heikkenemisen ja muistisairauksien esiintyvyys 

lisääntyy ikääntymisen myötä (Luck ym. 2010; Petersen ym. 2018). Myös perimällä voi olla 

vaikutusta. Esimerkiksi ApoE4-alleeli saattaa olla yhteydessä muistisairauksiin ja kognitiivi-

seen heikkenemiseen (Tervo ym. 2004; Kivipelto ym. 2008; Guaita ym. 2015; Nordestgaard 

ym. 2018). Elintapatekijöillä on suuri vaikutus ennaltaehkäisyssä tai ainakin sairastumisen 

siirtämisessä myöhemmäksi (Kivipelto ym. 2008; Solomon ym. 2014). Elämäntapa interven-
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tioilla voidaan vaikuttaa kognitiiviseen toimintaan (Ngandu ym. 2015) myös geneettisesti 

alttiilla henkilöillä (Solomon ym. 2018). 

Etenevän lievän kognitiivisen heikkenemisen tai dementian etenemisen ehkäisyksi ei ole ole-

massa mitään lääketieteellistä hoitoa (Petersen ym. 2018). Lääkkeillä voidaan lievittää muisti-

sairauden oireita (Petersen ym. 2018). Säännöllinen liikunta (Miller ym. 2012; Suzuki ym. 

2013; Whitty ym. 2020) ja kognitiivinen harjoittelu voivat hidastaa kognitiivista heikkenemis-

tä (Gates ym. 2011; Simon ym. 2012; Whitty ym. 2020). Parasta heikkenemisen ehkäisyä 

olisi, kun voisi yhdistää fyysistä ja kognitiivista harjoittelua sosiaaliseen toimintaan (Miller 

ym. 2012). Mahdollisimman aikainen muistin heikkenemisen diagnosointi on todettu tärkeäk-

si, jotta voitaisiin hyvissä ajoin alkaa eri hoitomuodoilla hidastaa muistiongelmien ja demen-

tian etenemistä (Petersen ym. 2018). 
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3 SOSIAALINEN ERISTÄYTYMINEN JA YKSINÄISYYS 

Bensonin ym. (2020) mukaan sosiaalinen eristäytyminen ja yksinäisyyden kokeminen ovat 

usein päällekkäin käytettyjä termejä. Ne kuitenkin tarkoittavat eri asioita (Benson ym. 2020). 

Cornwellin ja Waiten (2009) mukaan sosiaalisella eristäytymisellä tarkoitetaan ihmiskontak-

tien vähäistä määrää ja niiden puuttumista. Sosiaalista eristäytymistä voidaan havainnoida 

esimerkiksi sosiaalisten verkostojen ominaisuuksien, sosiaalisen vuorovaikutuksen ja ryhmiin 

osallistumisen perusteella. Yksinäisyyden kokemisella taas tarkoitetaan ahdistavaa emotio-

naalista tunnetta siitä, että ihmisen haluamia sosiaalisten kontaktien tarpeita ei täytetä määräl-

lisesti tai laadullisesti (Cornwell & Waite 2009). Yksinäisyys voi olla kroonista, tilannesidon-

naista tai ohi menevää (Zhong ym. 2016). Henkilöt, joilla on paljon sosiaalisia kontakteja, 

voivat kontaktien määrästä huolimatta tuntea itsensä yksinäisiksi ja taas henkilöt, joilla on 

vähän sosiaalisia kontakteja, eivät välttämättä koe itseään yksinäisiksi (Cornwell & Waite 

2009). Sosiaalisten suhteiden laatu ennustaa yksinäisyyttä paremmin kuin sosiaalisten suhtei-

den määrä (Cohen-Mansfield ym. 2016). 

Nuorempien ihmisten kokema yksinäisyys voi esiintyä vahvempana kuin ikääntyneiden ih-

misten yksinäisyys (Luhmann & Hawkley 2016), mutta vanhoista vanhimmilla ihmisillä yk-

sinäisyyden esiintyvyys on kaikista ikäryhmistä yleisintä (Savikko ym. 2005; Luhmann & 

Hawkley 2016). Luhmannin & Hawkleyn (2016) mukaan yksinäisyyden esiintymisessä ilme-

nee vaihtelua nuoruudesta eläkeikään. Yksinäisyyden lisääntymisessä näkyvät piikit 20.–30. 

ja 50.–60. ikävuosien kohdilla ja yksinäisyyden tunteen laskeminen 40. ja 75. ikävuosien 

kohdilla. Myöhemmin 75–80-ikävuoden jälkeen yksinäisyyden tunne lisääntyy jyrkästi 

(Luhmann & Hawkley 2016; Lee ym. 2019). Ikääntyneillä ihmisillä voi esiintyä enemmän 

kroonista yksinäisyyttä kuin nuoremmilla (Nicolaisen & Thorsen 2013). Toisaalta Holt-

Lunstadin ym. (2015) mukaan yksinäisyyden kokeminen ja sen aiheuttamat haittavaikutukset 

voivat muuttua iän myötä. Ihmiset, jotka elävät yli 90-vuotiaiksi voivat sietää paremmin yksi-

näisyyttä kuin heidän nuorempana kuolleet toverinsa (Holt-Lunstad ym. 2015). Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitoksen (THL) (2017) mukaan Suomessa 60–69-vuotiaista miehistä ja naisista 

noin seitsemän prosenttia tuntee itsensä yksinäiseksi. Ikäryhmän 70–79-vuotiaat miehistä noin 
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viisi prosenttia kokee itsensä yksinäiseksi ja naisista yhdeksän prosenttia. Yli 80-vuotiaista 

miehistä 12 prosenttia kokee itsensä yksinäiseksi ja naisista 15 prosenttia. 

3.1 Sosiaaliselle eristäytymiselle ja yksinäisyydelle altistavia tekijöitä 

Aiemmassa kirjallisuudessa on todettu, että yksinäisyydelle ja sosiaaliselle eristäytymiselle 

altistavia tekijöitä ovat naissukupuoli, matala sosioekonominen asema, yksin asuminen, maa-

seudulla asuminen, ilman parisuhdetta eläminen, ystävien vähäinen lukumäärä, sosiaalisten 

kontaktien vähyys ja niiden huono laatu sekä sosiaalinen sitoutumattomuus esimerkiksi yhdis-

tysten toimintaan (Pinquart & Sörensen 2001; Savikko ym. 2005; Steptoe ym. 2013; Eloranta 

ym. 2015; Cohen-Mansfield ym. 2016; Luhmann & Hawkley 2016; Widhowati ym. 2020). 

Cohen-Mansfieldin ym. (2016) mukaan matala tulotaso näyttäisi olevan vahvemmin yhtey-

dessä yksinäisyyteen ja sosiaaliseen eristäytymiseen kuin matala koulutus. Pienet tulot rajoit-

tavat mahdollisuutta osallistua sosiaalisiin toimintoihin (Cohen-Mansfield ym. 2016). Pari-

suhteessa eläminen tai jonkun muun henkilön kanssa yhdessä asuminen suojaa yksinäisyydel-

tä (Sundström ym. 2009).  Pinquartin ja Sörensenin (2001) mukaan kontaktit ystävien kanssa 

kuitenkin vähentävät yksinäisyyden todennäköisyyttä paremmin, kuin kontaktit perheenjäsen-

ten kanssa. Perheen väliset kontaktit voidaan useammin kokea velvollisuuksiksi kuin vapaa-

ehtoisiksi (Pinquart & Sörensen 2001). Esimerkiksi puolison hoitaminen puolison heikon ter-

veyden vuoksi, altistaa yksinäisyyden kokemiselle (Sundström ym. 2009). Pohjois-

Euroopassa yksinäisyyttä raportoitiin vähemmän kuin Etelä-Euroopassa (Sundström ym. 

2009). 

Terveyden menetys voi johtaa lisääntyneeseen yksinäisyyden tunteeseen ja sosiaaliseen eris-

täytymiseen, koska sosiaalisten kontaktien ylläpito on hankalampaa (Savikko ym. 2005; 

Luhmann & Hawkley 2016). Esimerkiksi masentuneet ja terveytensä heikoksi arvioineet hen-

kilöt kokevat todennäköisemmin yksinäisyyttä kuin masentumattomat ja terveytensä hyväksi 

arvioivat ihmiset (Eloranta ym. 2015).  Yksinasuminen yhdistettynä huonoon itsearvioituun 

terveydentilaan lisää riskiä kokea yksinäisyyttä (Sundström ym. 2009; Eloranta ym. 2015). 

Tämä voi johtua siitä, että pelätään toisten ihmisten avunvaraan joutumista ja toisista ihmisis-
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tä riippuvaiseksi tulemista mikä voi vähentää autonomiaa ja siten myös voi lisätä yksinäisyy-

den tunnetta entisestään (Eloranta ym. 2015). 

Cohen-Mansfieldin ym. (2016) kirjallisuuskatsauksen tutkimusten mukaan ikääntyneet naiset 

kokevat yksinäisyyttä ikääntyneitä miehiä useammin. Selityksenä tälle voidaan pitää riskiteki-

jöiden epätasaista jakautumista sukupuolten välillä, koska naiset elävät keskimäärin pidem-

pään kuin miehet ja saattavat mennä naimisiin vanhemman miehen kanssa, joten he kohtaavat 

todennäköisemmin sosiaalisia menetyksiä (Aartsen & Jylhä 2011; Cohen-Mansfield ym. 

2016). Toisaalta Tijhuisin ym. (1999) mukaan naiset saattavat myös herkemmin myöntää ko-

kevansa yksinäisyyttä kuin miehet, jolloin naisten yksinäisyyteen päästään paremmin kiinni. 

Miehet voivat kokea naisia useammin, että kulttuurisesti heidän ei ole hyväksyttävää puhua 

tunteista ja yksinäisyydestä (Tijhuis ym. 1999). Miehet voivat kokea, että yksinäisyyden 

myöntäminen leimaa heidät (Perlman 2004). 

Morganin & Burholtin (2020) mukaan yksinäisyyteen ja sosiaaliseen eristäytymiseen johtavia 

tekijöitä elämässä voivat olla esimerkiksi yksittäiset elämäntapahtumat esimerkiksi suru, avio-

liiton hajoaminen, muuttaminen, sairastuminen tai tapahtumien sarja, kuten huonosta tervey-

destä johtuen eläkkeelle joutuminen tai ajokortin menetys. Joskus erilaisia yksinäisyydelle 

altistavia tapahtumia voi sattumalta sattua useampi peräkkäin, jolloin kukin takaisku voi lisätä 

yksinäisyyden tunnetta entisestään. Tällaiset elämäntapahtumat voivat yhtäkkisesti muuttaa 

merkittävästi sosiaalisia verkostoja ja aikaisemmin suunniteltua elämän kulkua (Morgan & 

Burholt 2020). Erityisesti ikääntyneillä yksinäisyydelle ja sosiaaliselle eristäytymiselle altis-

tavia tekijöitä ovat puolison tai ystävien kuolemat sekä oman terveyden heikkeneminen niin, 

että laadukkaita sosiaalisia kontakteja ei pysty ylläpitämään (Pinquart & Sörensen 2001; Aart-

sen & Jylhä 2011). Lisäksi yksinäisyydelle ja sosiaaliselle eristäytymiselle altistaa sosiaalisen 

toiminnan väheneminen sekä psykologisten resurssien menetykset kuten heikentynyt mieliala 

ja masennus sekä hyödyttömyyden ja hermostuneisuuden tunteet (Aartsen & Jylhä 2011; Mar-

tin & Velayudhan 2020). Toisaalta nämä psykologiset oireet voivat myös johtua lievästä kog-

nitiivisesta heikkenemisestä (Martin & Velayudhan 2020). Morganin ja Burholtin (2020) mu-

kaan esimerkiksi puolison äkillinen menehtyminen tuo monelle tyhjyyden ja yksinäisyyden 

tunnetta sekä epätoivoa samaan aikaan kun heidän on alettava rakentaa uudenlaista identiteet-

tiä ja elämää yksinasuessa. Terveyden heikkenemisen tai puolison kuoleman jälkeen voi jäädä 
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muiden ihmisten avun varaan sosiaalisten kontaktien yläpidossa, mutta apua tarvitseva ei aina 

välttämättä kehtaa ottaa apua ja tukea vastaan. Aina sosiaalista tukea ei ole edes tarjolla. Yk-

sinäisyyden kokemukseen vaikuttaakin henkilön fyysiset, psyykkiset ja sosiaaliset resurssit. 

Uuden aktiviteetin löytäminen esimerkiksi uskonnon, hyväntekeväisyyden tai taiteen parista 

voi paikata ja auttaa rakentamaan uutta identiteettiä sekä vähentää yksinäisyyttä ja sosiaalista 

eristäytymistä (Morgan & Burholt 2020).  

3.2 Muisti ja yksinäisyys 

Ayalonin ym. (2016) mukaan muistin heikkeneminen on riskitekijä yksinäisyydelle ja sosiaa-

liselle eristäytymiselle. Huomatessaan muistinsa heikkenevän, ihminen voi alkaa välttämään 

sosiaalisia kontakteja välttääkseen hankalia tilanteita (Ayalon ym. 2016; Hill ym. 2018). 

Myöskin muut ihmiset voivat alkaa etääntymään muistihäiriöisestä ihmisestä välttääkseen 

epämiellyttäviä sosiaalisia tilanteita (Ayalon ym. 2016). Kellyn ym. (2017) mukaan olisi kui-

tenkin hyvä, että ihmiset pitäisivät sosiaalisia kontaktejaan yllä, sillä yksinäisyys voi huonon-

taa kognitiivista suorituskykyä ja toisaalta taas lisääntynyt sosiaalinen aktiivisuus voi parantaa 

sitä. Sosiaaliset kontaktit lisäävät todennäköisyyttä harjoittaa kognitiivisesti stimuloivaa toi-

mintaa (Kelly ym. 2017).  

Bossin ym. (2015) katsauksen mukaan suurempi yksinäisyys korreloi negatiivisesti kognitii-

visen toimintakyvyn kanssa. Zhongin ym. (2016) mukaan sekä ohimenevä että krooninen yk-

sinäisyys altistavat kognitiivisen toimintakyvyn heikkenemiselle. Kroonisella yksinäisyydellä 

on suurempi vaikutus kognitioon kuin ohimenevällä yksinäisyydellä. Kroonisen yksinäisyy-

den vaikutus kognitioon on kuitenkin merkittävä vain heillä, joilla kognitio on lähtötilanteessa 

normaali. Mitä parempi kognitio on, sitä suurempi negatiivinen vaikutus kroonisella yksinäi-

syydellä on kognitioon (Zhong ym. 2016). Syy-yhteyksiä tulisi kuitenkin tutkia lisää (Boss 

ym. 2015). Yksinäisyys yhdistettynä dementiaan voi altistaa dementian käyttäytymis- ja psy-

kiatrisille oireille, esimerkiksi masennukselle sekä psykoosin oireille, kuten harhaluuloille ja 

hallusinaatioille (Sun ym. 2021). 
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3.3  Sosiaalisen eristäytymisen ja yksinäisyyden yhteys terveyteen 

Yksinäisyyden ja sosiaalisen eristäytymisen on havaittu olevan yhteydessä monien sairauk-

sien ja ongelmien kanssa kuten sydänsairauksien (Valtorta ym. 2016), masennuksen (Caciop-

po ym. 2006; Domènech‑Abella ym. 2017; Martín‐María 2021), kognitiivisen heikkenemisen 

(Boss ym. 2015; Zhong ym. 2016; Luchetti ym. 2020), fyysisen toimintakyvyn heikkenemi-

sen (Perissinotto ym. 2012; Jarach ym. 2021), kaatumisien (Quach & Burr 2020), unen laadun 

heikentymisen (Benson ym. 2020), Alzheimerin taudin (Wilson ym. 2007) ja dementian 

(Holt-Lunstad ym. 2015; Steptoe ym. 2013; Zhou 2018). Myös yksinäisyydellä ja kivulla on 

todettu olevan yhteys (Loeffler & Steptoe 2021). Monissa näissä sairauksissa ja ongelmissa 

yksinäisyys voi olla niin syy kuin seuraus (Holt-Lunstad ym. 2015; Cohen-Mansfield ym. 

2016; Domènech‑Abella 2017).  

Yksinäisyys ja sosiaalinen eristäytyminen on yhdistetty myös ennenaikaiseen kuoleman ris-

kiin (Shiovitz-Ezran & Ayalon 2012; Perissinotto ym. 2012). Yksinäisten yksinasuvien ihmis-

ten ennenaikainen kuolleisuus voi johtua esimerkiksi siitä, että heillä ei ole ketään läheistä 

ihmistä tukemassa hakeutumaan terveydenhuollon palveluihin tai hälyttämässä apua sairaus-

kohtauksen tullessa (Udell ym. 2012). Heiltä voi tällöin puuttua myös muuta terveyden kan-

nalta tärkeää tukea (Udell ym. 2012), esimerkiksi kontaktit, joilla voidaan ylläpitää kognitiota 

(Kelly ym. 2017). Suomessa vähän yli puolet yli 65-vuotiaista asuu yksin (Kortelainen ym. 

2020). Shankarin ym. (2011) mukaan yksinäisten ihmisten elintavat voivat olla myös epäter-

veellisemmät kuin ei-yksinäisillä ihmisillä. Yksinäisillä ihmisillä esiintyy enemmän esimer-

kiksi inaktiivisuutta, epäterveellistä ravitsemusta, alkoholin liikakäyttöä ja tupakointia (Shan-

kar ym. 2011). Yksinäisyys voi olla myös stressiä lisäävä tekijä (Campagne 2019). Toisaalta 

taas Stessman ym. (2014) eivät havainneet yksinäisyyden liittyvän ennenaikaiseen kuolleisuu-

teen ikääntyneillä henkilöillä seitsemän vuoden seurannan aikana, kun tutkimuksen alussa 

masentuneet henkilöt jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle. 
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4 SENIORITALOASUMINEN 

Suomessa senioritaloasumisella tarkoitetaan asumismuotoa, jossa asutaan itsenäisesti yksi-

tyisomistuksessa olevassa asunnossa joko omistus- tai vuokrasuhteessa ja asunnot ovat tarkoi-

tettu vain tietyn iän saavuttaneille ihmisille (Mikkola & Rasila 2006). Suomessa senioritaloi-

hin voi yleensä muuttaa, kun vähintään yksi asuntokunnan henkilöistä on täyttänyt 55 vuotta 

(Laurinkari ym. 2005). Senioritalot on suunniteltu ikääntyneille henkilöille, jotka tulevat toi-

meen ilman apua tai tarvitsevat apua vain vähän (Özer-Kemppainen 2005). Mikkolan ja Rasi-

lan (2006) mukaan senioritaloihin olisi tarkoitus muuttaa jo aktiivi-ikäisenä, jolloin ennakoi-

daan tulevaisuuden asumistarpeita. Esimerkiksi muistin tai näön heiketessä olisi hyvä, että 

koti on tuttu ja siinä asuminen on rutinoitunutta (Mikkola & Rasila 2006). Senioritaloissa 

asunnot, yhteistilat ja ympäristö pyritään rakentamaan mahdollisimman esteettömiksi (Lau-

rinkari ym. 2005; Mikkola & Rasila 2006). 

Senioritalot eroavat paljon toisistaan, mutta yleensä senioritaloissa on pyritty yhdistämään 

asuminen ja palveluiden helppo saatavuus (Mikkola & Rasila 2006). Senioritalojen yhteyteen 

on sijoitettu yleensä yhteisiä oleskelutiloja, kuntosali, liikuntasali sekä lounasravintola (Mik-

kola & Rasila 2006; Lahti ym. 2019). Myös muita palveluita on monesti saatavilla, kuten kir-

jasto, hieroja, kotihoidon palveluja ja siivouspalvelua (Mikkola & Rasila 2006; Tyvimaa 

2011; Lahti ym. 2019). Asuminen ja palvelut, kuten ruokapalvelut ja kotihoidon palvelut, 

maksetaan itse (Mikkola & Rasila 2006; Lahti ym. 2019). Yleensä talo on sijoitettu keskusta-

alueelle lähelle yhteiskunnan ja kaupallisten toimijoiden tarjoamia palveluita ja virkistysmah-

dollisuuksia (Laurinkari ym. 2005).  

4.1 Senioritaloon muuttaminen 

Laurinkarin ym. (2005) sekä Tyvimaan ja Kempin (2011) mukaan senioritaloihin voidaan 

muuttaa monesta eri syystä. Syynä voi olla esimerkiksi edellisen asunnon haasteellisuus. 

Edellinen asunto on voinut olla esimerkiksi liian työläs, liian iso, asunto olisi vaatinut remon-

tin, asunnosta on voinut puuttua hissi, sen ympäristö on ollut liian esteellinen, asunto on si-

jainnut liian syrjässä tai asunnon läheisyydestä ovat puuttuneet palvelut. Senioritaloon muut-
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tamisen syynä voi olla myös oman tai puolison terveydentilan heikkeneminen, yksin jäämi-

nen, yksinäisyyden-, eristäytyneisyyden- tai turvattomuuden kokeminen. Senioritalosta voi-

daan hakea yhteisöllisyyttä, palveluja, aktiivista elämäntapaa, saman ikäistä seuraa, syrjäyty-

misen ja yksinäisyyden ehkäisyä, uudenlaista elämäntapaa sekä harrastusmahdollisuuksia 

(Laurinkari ym. 2005; Tyvimaa & Kemp 2011).  

Senioritaloissa asuu yleensä enemmän naisia kuin miehiä (Tyvimaa & Kemp 2011). Tämä voi 

johtua siitä, että naiset elävät pidempään (Tilastokeskus 2017) ja menevät yleensä hieman 

itseään vanhemman miehen kanssa naimisiin (Tilastokeskus 2010), jolloin naiset jäävät mie-

hiä useammin leskiksi. Senioritaloon muuttavat ihmiset ovat useimmiten myös eläkkeellä 

olevia, yksin eläviä, korkeasti koulutettuja ja heidän tulotasonsa on kohtalainen tai korkea 

(Tyvimaa & Kemp 2011). Yhteisöasumisessa koetaan tuntevan muut naapurit paremmin kuin 

tavallisessa asumismuodossa (Tyvimaa 2011). Yksinäisyyden pelko ja halu kokea yhteisölli-

syyttä on monesti syy, miksi ihminen haluaa muuttaa senioritaloon (Tyvimaa 2011). Seniori-

taloasuminen ei välttämättä sovi sellaisille ihmisille, jotka eivät halua elää yhteisöllisesti (Ty-

vimaa 2011). 

Lotvonen ym. (2018) tutkivat senioritaloihin muuttaneita asukkaita vuoden senioritalossa 

asumisen jälkeen. Ikääntyneiden ihmisten elämässä muuttaminen uuteen asuntoon on merkit-

tävä stressitekijä. Ensimmäisen vuoden aikana senioriasumisessa henkinen kyky ja yksinäi-

syys eivät muuttuneet merkittävästi. Sen sijaan ongelmat muistamisessa ja uuden oppimisessa 

pahenivat. Tunne mahdollisuudesta tehdä päätöksiä väheni, mutta turvallisuuden tunne lisään-

tyi. Erityisesti yksinäiset, vähemmän sosiaaliset, masentuneet ja fyysisesti inaktiiviset ikään-

tyneet ihmiset tarvitsevat rohkaisua ja tukea sopeutuakseen uuteen ympäristöön, osallistuak-

seen erilaisiin aktiviteetteihin ja hankkiakseen uusia ystäviä. Tuen antamisessa perheellä, lä-

heisillä ihmisillä ja henkilökunnalla on tärkeä rooli (Lotvonen ym. 2018). Myöskin Lahden 

ym. (2019) mukaan senioritaloissa sosiaalisesti aktiiviset henkilöt kokevat enemmän yhteen-

kuuluvuuden tunnetta kuin inaktiiviset henkilöt. 
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4.2 Senioritalojen yhteisöllisyys 

Senioritaloissa järjestetään yhteisöllistä toimintaa, joka mahdollistaa asukkaiden aktiivisen ja 

sosiaalisen osallistumisen, koska siellä on toimintaan soveltuvia tiloja ja kaikkien on helppo 

päästä paikalle (Lahti ym. 2019). Tyvimaan ja Kempin (2011) mukaan toimintaa seniorita-

loissa voi yleensä järjestää niin henkilökunta kuin asukkaat itse. Asukkaat voivat itse järjestää 

esimerkiksi ryhmiä, retkiä ja harrastuksia (Tyvimaa & Kemp 2011). Toiminta koetaan yleensä 

mielekkääksi, jos asukkaat järjestävät toiminnan itse tai ovat vähintäänkin suunnittelemassa 

toimintaa (Tyvimaa 2011). Sosiaalisella toiminnalla on tärkeä rooli yhteisöllisyyden ja sosiaa-

listen kontaktien luonnissa senioritaloissa, koska sinne muuttavat ihmiset eivät todennäköises-

ti tunne toisiaan entuudestaan (Tyvimaa 2011). 

Jolangin ja Vilkon (2015) tutkimuksen mukaan ikääntyneiden henkilöiden yhteisöllisyyden 

edistämisessä tärkeä asia on yhdessä tekeminen. Yhdessä tekeminen antaa mahdollisuuden 

tutustua toisiin ja lisää yhteenkuuluvuuden tunnetta. Myös keskinäinen apu ja toisilta oppimi-

nen lisää yhteisöllisyyden ja hyödyksi olemisen tunnetta. Nämä lisäävät myös turvallisuuden 

tunnetta ja luottamusta siihen, että yhteisö tukee tarvittaessa. Yhteisöllisyys on kuitenkin koko 

ajan muuttuvassa tilassa, jossa kaikilla on omat vastuunsa ja oikeutensa (Jolanki & Vilkko 

2015). Tyvimaan (2011) mukaan tilasuunnittelulla voidaan edesauttaa yhteisöllisyyden syn-

tymistä. Tilaratkaisuissa on kuitenkin tärkeää huomioida myös yksityisyyden varmistaminen 

(Tyvimaa 2011). 

Yhteisöelämässä on myös haasteita. Haasteita on esimerkiksi siinä, kuinka saadaan asukkaan 

henkilökohtaiset tarpeet ja oikeudet kohtaamaan toisten asukkaiden sekä koko yhteisön tar-

peisiin ja oikeuksiin (Jolanki & Vilkko 2015). Yhteisössä tulisi pohtia, kuinka yksityisyyttä 

kunnioitetaan (Tyvimaa 2011) ja kuinka varmistetaan että yhteisö ei ole liian rajoittava yksi-

lön näkökulmasta (Jolanki & Vilkko 2015). Yhteisössä voi syntyä monenlaisia erilaisia kon-

flikteja ja olisi hyvä miettiä ennakkoon, kuinka niihin puututaan (Jolanki ym. 2017).  

Yhteisön tulisi varmistaa, että kukaan ei tunne ulkopuolisuutta muiden kokiessa yhteisölli-

syyttä (Özer-Kemppainen 2005; Bernard ym. 2007). Yhteisössä tulisi varmistaa, että uudet 
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yhteisön jäsenet pääsisivät vanhaan yhteisöön mukaan (Bernard ym. 2012, Jolanki ym. 2017) 

ja yhteisö hyväksyisi erilaisuutta (Jolanki ym. 2017). Yhteisössä tulisi pohtia myös miten toi-

mitaan siinä vaiheessa, kun asukas alkaa tarvitsemaan päivittäistä apua. Tulisi pohtia etukä-

teen missä määrin sairastunut turvautuu naapureihin ja missä määrin kotihoitoon (Pedersen 

2015). Ongelmia voi ilmetä myös esimerkiksi siinä, kuinka senioritalon asukkaat osaavat 

kohdata muistisairaan asukkaan tai muuten sairastuneen (Özer-Kemppainen 2005). Yhteisön 

tulisi pohtia ja käsitellä näitä asioita etukäteen ja koota yhteiset kirjalliset säännöt (Jolanki 

ym. 2017). 

Senioritaloissa keski-ikä voi nousta ajan myötä hyvin korkeaksi ja taloissa voi asua paljon jo 

heikkokuntoisiakin asukkaita (Özer-Kemppainen 2005). Senioritalojen asukkaissa voi olla 

paljon vaihtuvuutta (Özer-Kemppainen 2005) ja kuoleman kohtaamistakin voivat senioritalon 

asukkaat joutua kokemaan enemmän, kuin mitä tavallisissa asumismuodoissa kokisi (Bernard 

2007). Jatkuva kuoleman kohtaaminen voidaan tuntea raskaaksi (Bernard 2007), se voi vai-

keuttaa sosiaalisten suhteiden solmimista (Özer-Kemppainen 2005) ja altistaa yksinäisyydelle 

(Pinquart & Sörensen 2001). 
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5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on selvittää, eroaako muistiongelmia kokeneiden henkilöi-

den kokema yksinäisyys, ei muistiongelmia kokeneiden henkilöiden yksinäisyyden kokemuk-

sesta senioritaloissa. Lisäksi on tarkoitus selvittää, ovatko muistiongelmien kokeminen ja tyy-

tymättömyys ihmiskontaktien määrään yhteydessä toisiinsa senioritalossa asuvilla ihmisillä. 

Senioriasuminen tarjoaa sellaisen ympäristön, jossa ikääntyneet ihmiset voisivat muistion-

gelmistaan huolimatta pitää yllä sosiaalisia kontakteja. 

 

Tutkimuskysymykset: 

Kuinka muistiongelmien ja yksinäisyyden kokeminen ovat yhteydessä toisiinsa senioritalossa 

asuvilla ihmisillä? 

Kuinka muistiongelmat ja tyytyväisyys siihen, kuinka usein tapaa lapsia tai muita sukulaisia, 

ystäviä tai tuttavia, ovat yhteydessä toisiinsa senioritalossa asuvilla ihmisillä? 
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6 AINEISTO JA TUTKIMUSMENETELMÄT 

6.1 Tutkimuksen aineisto 

Tutkimuksessa on käytetty aineistona BoAktiv-tutkimuksen kyselyaineistoa. Tutkimuksessa 

aineisto kerättiin kyselylomakkeella. Tutkittavat henkilöt olivat yli 62-vuotiaita ihmisiä, jotka 

asuivat itsenäisesti Folkhälsanin tarjoamissa senioritaloissa. Tutkimukseen osallistui 333 hen-

kilöä, joista 194 henkilöä on vastannut kyselyyn vuonna 2018 ja 139 henkilöä on vastannut 

vuonna 2020. Tutkimukseen hyväksyttiin 302 henkilöä. Henkilö jätettiin tutkimuksen ulko-

puolelle, jos hänellä oli yksikin puuttuva tieto itsearvioidussa muistimuuttujassa tai yksinäi-

syys muuttujassa. 

Lahden ym. (2019) mukaan ennen tutkimusta siitä oli kerrottu sisäisissä sanomalehdissä ja 

talojen ilmoitustauluilla. Asukkaille jaettiin myös tietolomake. Tutkimuksesta järjestettiin 

tiedotustilaisuus. Tiedotustilaisuudessa jaettiin kyselylomakkeet ja asukkaat saivat täyttää 

lomakkeen paikalla tai viedä kotiinsa täytettäväksi. Asukkaille, jotka eivät olleet tiedotustilai-

suudessa paikanpäällä, jaettiin kyselylomake koteihin. Tutkimushenkilöstöltä oli mahdollista 

saada apua lomakkeen täyttämiseen (Lahti ym. 2019). 

6.2 Tutkimuksen konteksti 

Lahden ym. (2019) mukaan kysely tehtiin 12 Folkhälsan taloon. Folkhälsan talot sijaitsevat 

Helsingissä, Espoossa, Vantaalla, Raaseporissa, Vaasassa, Mustasaaressa, Kokkolassa, Parai-

silla ja Maarianhaminassa. Vanhin talo sijaitsee Ruskeasuolla, Helsingissä. Uusimmat talot 

ovat avattu vuonna 2010 Espooseen ja Paraisille. Taloihin voi muuttaa 55 vuotta täytettyään 

(Lahti ym. 2019). 

Folkhälsan (2020) tarjoaa ikääntyneille ihmisille senioriasumista, missä ihminen voi asua täy-

sin itsenäisesti, mutta hänen on helppo saada kotiinsa kotihoidon palveluita tai ruokapalvelui-

ta. Senioriasunnoissa on panostettu yhteisöllisyyden luomiseen (Folkhälsan 2020). Lahden 
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ym. (2019) mukaan taloissa on yhteiset oleskelutilat ja lounasravintola. Useimmissa taloissa 

on myös kirjasto ja kuntosali. Yhteisissä tiloissa on kaikille avointa järjestettyä toimintaa, 

kuten esimerkiksi voimistelua, joogaa, laulu- ja musiikkitapahtumia, keskusteluita, kahvitau-

koja, juhlia, tekniikan opetusta, bingoa sekä kirjapiirejä. Talojen työntekijät ovat hoitohenki-

löstöä ja usein henkilökuntaan kuuluu myös palvelukoordinaattori (Lahti ym. 2019). 

6.3 Muuttujat 

6.3.1 Päämuuttujat 

Itsearvioidut muistiongelmat. Kyselylomakkeessa kysyttiin muistiin liittyen seuraavat kysy-

mykset ”Onko Teillä vaikeuksia asioiden muistamisessa tai mieleen palauttamisessa?”, ”Onko 

Teillä vaikeuksia löytää sanoja tai henkilöiden nimiä?”, ”Katkeilevatko ajatuksenne tai onko 

teillä keskittymisvaikeuksia?”, ”Onko Teillä vaikeuksia löytää tavaroitanne?”, ”Onko joku 

läheinen ihminen sanonut, että Teillä on huono muisti?”, ”Oletteko huolissanne muististan-

ne?”. Vastausvaihtoehdot olivat 1. ei koskaan, 2. melko harvoin, 3. silloin tällöin, 4. melko 

usein, 5. hyvin usein.  

Yksinäisyys. Kyselylomakkeessa yksinäisyyttä kysyttiin kysymyksellä ”Tunnetteko itsenne 

yksinäiseksi?”, johon pystyi vastaamaan 1. hyvin harvoin tai en koskaan, 2. joskus tai 3. 

usein.  

Tyytyväisyys ihmiskontaktien määrään. Tyytyväisyyttä ihmiskontaktien määrään kysyttiin 

kyselylomakkeessa kolmella eri kysymyksellä ”Oletteko tyytyväinen siihen, miten usein olet-

te yhteydessä lapsiinne tai muihin sukulaisiinne, ystäviinne ja tuttaviinne? Kuhunkin kysy-

mykseen pystyi vastaamaan 1. kyllä tai 2. ei.  
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6.3.2 Taustamuuttujat 

Taustamuuttujina tässä työssä ovat ikä, siviilisääty, itse koettu taloudellinen tilanne, itse ra-

portoitu terveydentila ja masennusoireet. Taustamuuttujat valittiin aiempaan kirjallisuuteen 

perustuen. 

Siviilisääty. Siviilisääty selvitettiin kysymyksellä ”Mikä on siviilisäätynne?”. Vastausvaihto-

ehdot olivat 1. naimisissa, avoliitossa tai rekisteröidyssä parisuhteessa, 2. naimaton, 3. asu-

muserossa tai eronnut ja 4. leski. Itse koettu taloudellinen tilanne. Taloudellista tilannetta ky-

syttiin kysymyksellä ”Mitä mieltä olette taloudellisesta tilanteestanne?”. Vastausvaihtoehdot 

olivat 1. erittäin hyvä, 2. hyvä, 3. kohtalainen, 4. huono ja 5. erittäin huono. Koettu terveyden-

tila. Terveyden tilaa kysyttiin kysymyksellä ”Onko terveytenne yleisesti ottaen 1. erinomai-

nen, 2. varsin hyvä, 3. hyvä, 4. tyydyttävä tai 5. huono”?. 

Masennusoireet. Masennusoireita selvitettiin Center for Epidemiologic Studies Depression 

Scale (CES-D) -mittarilla. Aution (2020) mukaan mittarissa on 20 kysymystä. Kysymykset on 

pisteytetty 0–3, jolloin pisteitä voi saada 0–60, jossa 0 tarkoittaa ei masennusoireita ja 60 tar-

koittaa suurinta mittarin antamaa masennusoireiden määrää. Yhteispistemäärä, joka viittaisi 

masennukseen, on vaihdellut ≥ 12–≥ 28 pisteen välillä eri tutkimuksissa. Usein käytetty raja-

pistemäärä masennuksen toteamiseen on ≥ 16 (Autio 2020). Haringsmanin ym. (2004) mu-

kaan 25 pistettä tai enemmän kertoo vaikeasta masennuksesta.  

Senioritaloon muuttamisen syy. Muuttosyytä senioritaloon kysyttiin kysymyksellä ”Mistä 

syistä muutitte Folkhälsan-taloon?”. Vastausvaihtoehdot olivat: oma viihtyvyys, ihmissuhtei-

siin liittyvät syyt, taloudelliset syyt, liikkumisvaikeudet, alentunut yleinen toimintakyky, ter-

veydelliset syyt, asunnon ylläpito työlästä, yksinäisyys, palvelujen puute lähialueilla sekä tur-

vallisuuden tunne. Tutkittavat saivat valita muuttosyykseen useamman vaihtoehdon. Tätä 

muuttujaa ei käytetty analyyseissä, vaan tulososassa esittelevänä tietona. 
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6.4 Tilastolliset menetelmät 

Aineiston analysointi tehtiin IBM SPSS Statistics 26 -ohjelmalla. Tilastollisten analyysien 

merkitsevyystasona pidettiin kaikissa analyyseissä p < 0.05. Yksinäisyyden kokemisen mu-

kaan luokitelluista muuttujista tarkasteltiin havaintojen lukumäärää ja suhteellisia osuuksia eri 

luokissa sekä jatkuvien muuttujien osalta keskiarvoa ja keskihajontaa. Yksinäisyyden koke-

misen välisiä eroja tarkasteltiin käyttäen luokitteluasteikollisten muuttujien kohdalla ristiin-

taulukointia ja khiin neliö -testiä sekä Fisherin testiä. Jatkuvien muuttujien vertailussa käytet-

tiin yhdensuuntaista varianssianalyysiä. Jatkoanalyysissä käytettiin binääristä logistista reg-

ressioanalyysiä selvittämään, onko itse arvioiduilla muistiongelmilla ja yksinäisyyden koke-

muksella yhteyttä.  

Itsearvioiduista muistiongelmista luotiin summapistemuuttuja, jossa kuuden kysymyksen pis-

teet laskettiin yhteen. Summapistemuuttuja voi saada arvoja välillä 0–23. Analyysissä ei hy-

väksytty muistiongelmien summapiste muuttujaa luodessa yhtään puuttuvaa tietoa. Tiedon 

puuttuessa henkilö jätettiin tutkimuksesta pois. Itsearvioidun muistin kysymysten viisi vas-

tausvaihtoehtoa luokiteltiin kolmeen ryhmään siten, että ei koskaan- tai melko harvoin -

vastaukset muodostivat harvoin-ryhmän, silloin tällöin -vastaukset muodostivat joskus-

ryhmän sekä melko usein- ja hyvin usein -vastaukset muodostivat usein-ryhmän.  Yksinäi-

syydestä muodostettiin dikotominen muuttuja, jossa 0 tarkoitti, että kokee yksinäisyyttä har-

voin tai ei koskaan ja 1 tarkoittaa, että kokee yksinäisyyttä joskus tai usein. Analyysissä ei 

hyväksytty myöskään yksinäisyyden osalta yhtään puuttuvaa tietoa, vaan tutkittava jätettiin 

tällöin tutkimuksen ulkopuolelle. Taustamuuttujien osalta dummy-muuttujat muodostettiin 

siviilisäädystä, taloudellisesta tilanteesta, itsekoetusta terveydentilasta ja masennuksesta. 

Dummy-muuttujissa siviilisäädyssä vertailuryhmänä olivat naimisissa, avoliitossa tai rekiste-

röidyssä parisuhteessa olevien ryhmä. Taloudellisesta tilanteesta vertailuryhmänä oli erittäin 

hyvä taloudellinen tilanne -ryhmä. Itsekoetusta terveyden tilasta vertailuryhmänä oli erin-

omainen -ryhmä. Masennusmuuttujasta muodostettiin kolmeluokkainen muuttuja, jossa 1 

tarkoittaa ei masennusta (< 16 pistettä) (Autio 2020), 2 tarkoittaa vähintään lievää masennusta 

(16–24) ja 3 tarkoittaa vakavaa masennusta (25–60) (Haringsman ym. 2004). Masennuksen 

dummy-muuttujassa vertailuryhmänä oli ei masentuneiden -ryhmä.  
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7 TULOKSET 

Tutkittavien taustatiedot vertailtuna yksinäisyyden kokemuksen mukaan on kuvattu taulukos-

sa 1. Tutkittavat olivat iältään 62–101 vuotiaita ja keski-ikä oli 83 vuotta. Tutkittavista naisia 

oli 69 %. Tutkittavista 47 % koki itsensä joskus tai usein yksinäiseksi. Yksinäisyyden koke-

misessa oli tilastollisesti merkitseviä eroja siviilisäädyn (p < 0.001), taloudellisen tilanteen (p 

= 0.003), koetun terveyden (p = 0.008) ja masennuksen pistemäärän (p < 0.001) osalta. Tut-

kittavista suurin osa oli leskiä. Myös suurin osa yksinäisyyttä usein kokevista olivat leskiä. 

Sen sijaan heistä, jotka eivät kokeneet itseään yksinäiseksi, suurin osa oli parisuhteessa eläviä. 

Suurin osa tutkittavista koki taloutensa hyväksi tai kohtalaiseksi. Heistä, jotka eivät kokeneet 

itseään yksinäisiksi 65 %, koki taloudellisen tilanteensa joko hyväksi tai erittäin hyväksi. Vas-

taavasti itsensä usein yksinäiseksi kokevista vain noin kolmannes (36 %) koki taloudellisen 

tilanteensa hyväksi tai erittäin hyväksi ja yli puolet kohtalaiseksi (55 %). Tutkittavat olivat 

pääosin korkeasti koulutettuja, eikä yksinäisyyden kokeminen eronnut koulutuksen mukaan. 

Suurin osa tutkittavista koki terveytensä hyväksi tai tyydyttäväksi. Itsensä harvoin yksinäisek-

si kokevista suurin osa koki terveytensä hyväksi, kun taas itsensä joskus tai usein yksinäiseksi 

kokevista suurin osa koki terveyden tilansa tyydyttäväksi. Kaikista tutkittavista 40 % koki 

vähintään lievää masennusta. Sen sijaan itsensä usein yksinäiseksi kokevista, jopa 86 % koki 

vähintään lievää masennusta, kun taas niistä, jotka eivät kokeneet itseään yksinäiseksi vain 21 

% oli lievästi masentuneita. Masennusta mittaavan CES-D-pistemäärän keskiarvo oli korkein 

usein itsensä yksinäiseksi kokevilla. Diagnosoitua dementiaa ilmoitti sairastavansa vain kah-

deksan prosenttia tutkittavista. 

Taulukossa 2 on esitelty muistiongelmapistemäärät yksinäisyyden kokemuksen mukaan. It-

searvioituja muistiongelmia esiintyi harvemmin heidän joukossa, jotka kokivat yksinäisyyttä 

harvoin tai ei koskaan verrattuna joskus tai usein yksinäisyyttä kokeviin henkilöihin. 
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TAULUKKO 1. Tutkittavien perustiedot sekä taustamuuttujat yksinäisyyden kokemuksen 

mukaan. 

 Kaikki 

(n=302) 

Ei koe itse-

ään yksi-

näiseksi 

(n=160) 

Kokee itsen-

sä joskus 

yksinäiseksi 

(n=120) 

Kokee itsen-

sä yksi-

näiseksi 

usein (n=22) 

p-arvo¹ 

Ikä ka (kh) 82.7 (7.4) 82.3 (7.2) 82.8 (7.8) 85.1 (6.7) 0.244 

Sukupuoli n (%)     0.303 

Nainen 208 (68.9) 104 (65.0) 88 (73.3) 16 (72.7)  

Mies 94 (31.1) 56 (35.0) 32 (26.7) 6 (27.3)  

Siviilisääty n (%)     < 0.001 

Naimisissa, avoliitossa tai rekiste-

röidyssä parisuhteessa 

92 (30.8) 68 (42.5) 23 (19.7) 1 (4.5)  

Naimaton 36 (12.0) 26 (16.3) 10 (8.5) 0 (0.0)  

Asumuserossa tai eronnut 37 (12.4) 13 (8.1) 22 (18.8) 2 (9.1)  

Leski 134 (44.8) 53 (33.1) 62 (53.0) 19 (86.4)  

Koulutustaso n (%)     0.204 

Vähemmän kuin kansakoulu 3 (1.0) 2 (1.3) 1 (0.9) 0 (0.0)  

Vähintään kansakoulu 44 (14.8) 18 (11.4) 20 (17.1) 6 (27.3)  

Vähintään keskikoulu 69 (23.2) 32 (20.2) 30 (25.6) 7 (31.8)  

Vähintään ylioppilas 53 (17.9) 28 (17.7) 21 (17.9) 4 (18.2)  

Korkeakoulutus tai yliopistotut-

kinto 

128 (43.1) 78 (49.4) 45 (38.5) 5 (22.7)  

Taloudellinen tilanne n (%)     0.003 

Erittäin hyvä 31 (10.5) 20 (12.6) 9 (7.8) 2 (9.1)  

Hyvä 132 (44.6) 84 (52.8) 42 (36.5) 6 (27.3)  

Kohtalainen 116 (39.2) 50 (31.5) 54 (47.0) 12 (54.6)  

Huono tai erittäin huono 17 (5.7) 5 (3.1) 10 (8.7) 2 (9.0)  

Koettu terveydentila n (%)     0.008 

Erinomainen 4 (1.3) 4 (2.5) 0 (0.0) 0 (0.0)  

Varsin hyvä 29 (9.7) 18 (11.4) 9 (7.6) 2 (9.1)  

Hyvä 128 (42.8) 77 (48.7) 44 (36.9) 7 (31.8)  

Tyydyttävä 124 (41.5) 57 (36.1) 57 (47.9) 10 (45.5)  

Huono 14 (4.7) 2 (1.3) 9 (7.6) 3 (13.6)  

Masennus n (%)     < 0.001 

Ei masennusta 182 (60.7) 126 (78.7) 53 (44.9) 3 (13.6)  

Vähintään lievä masennus 84 (28.0) 30 (18.8) 46 (39.0) 8 (36.4)  

Vaikea masennus 34 (11.3) 4 (2.5) 19 (16.1) 11 (50.0)  

CES-D -pistemäärä ka (kh) 14.1 (8.7) 10.4 (6.6) 17.2 (8.3) 25.3 (8.5) < 0.001 

Dementia n (%)     0.073 

Ei 239 (92.3) 136 (93.8) 88 (92.6) 15 (78.9)  

Kyllä 20 (7.7) 9 (6.2) 7 (7.4) 4 (21.1)  
ka = keskiarvo, kh = keskihajonta 

¹Tutkittavien välisten erojen vertailu yksinäisyyden kokemisen mukaan luokitelluissa muuttujissa ristiintaulu-

koinnilla ja khiin neliö -testillä, jatkuvan muuttujan (ikä ja CES-D-pistemäärä) keskiarvojen vertailu yksisuuntai-

sella varianssianalyysillä. 
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TAULUKKO 2. Itsearvioitujen muistiongelmien pistemäärät yksinäisyyden kokemuksen mu-

kaan. 

Kuinka usein tunnet itsesi yksi-

näiseksi? 

N Muistiongelmien pistemäärä keskiarvo 

(95 % LV) 

Kaikki 302 7.85 (7.36–8.34) 

Kuinka usein tunnet itsesi yksinäiseksi? 

Harvoin tai ei koskaan 160 6.99 (6.38–7.59) 

Joskus 120 8.56 (7.79–9.32) 

Usein 22 10.27 (7.67–12.88) 

 

Yleisin muuttosyy senioritaloon oli mukavuus kun henkilöt saivat valita useamman muut-

tosyyn (Taulukko 3). Seuraavaksi yleisimmät muuttosyyt olivat terveyssyyt, parisuhdesyyt, 

ongelmat liikkumisessa ja heikko toimintakyky. Yksinäisyys oli muuttosyistä kuudenneksi 

yleisin. Yksinäisyyden muuttosyyksi ilmoittaneissa oli eniten tilastollisesti merkitsevää eroa 

yksinäisyyden kokemisen välillä. Erityisesti itsensä joskus yksinäiseksi tuntevat ilmoittivat 

muuttosyyksi yksinäisyyden. Myös ongelmia liikkumisessa muuttosyyksi ilmoittaneiden jou-

kossa oli tilastollisesti merkitsevämpiä eroja yksinäisyyden kokemisen mukaan kuin muun 

muuttosyyn ilmoittaneiden joukossa.  

 

 

 

 

 



 

25 

 

TAULUKKO 3. Senioritaloon muuttamisen syyt yksinäisyyden kokemuksen mukaan. 

Senioritaloon muuttami-

sen syy n (%)2 

Kaikki 

(n=302) 

Ei koe itse-

ään yksi-

näiseksi 

(n=160) 

Kokee it-

sensä joskus 

yksinäiseksi 

(n=120) 

Kokee it-

sensä yksi-

näiseksi 

usein 

(n=22) 

p-arvo¹ 

Mukavuus  163 (75.1) 104 (81.9) 52 (66.7) 7 (58.3) 0.019 

Terveyssyyt  83 (43.7) 37 (36.6) 37 (48.7) 9 (69.2) 0.044 

Parisuhdesyyt 78 (38.2) 36 (32.4) 37 (46.8) 5 (35.7) 0.129 

Ongelmat liikkumisessa  70 (35.0) 26 (24.3) 35 (45.5) 9 (56.3) 0.002 

Heikko toimintakyky 66 (35.7) 27 (27.8) 34 (45.9) 5 (35.7) 0.050 

Aiemman asunnon yllä-

pidon raskaus 

63 (33.3) 31 (30.1) 28 (38.4) 4 (30.8) 0.508 

Yksinäisyys 56 (30.1) 18 (32.1) 27 (48.2) 11 (19.6) < 0.001 

Ei palveluita lähellä 45 (25.4) 22 (22.9) 16 (23.2) 7 (58.3) 0.025 

Taloudelliset syyt 33 (16.9) 14 (13.2) 17 (22.1) 2 (16.7) 0.287 

¹Tutkittavien välisten erojen vertailu yksinäisyyden kokemisen mukaan luokitelluissa muuttu-

jissa ristiintaulukoinnilla ja khiin neliö -testillä.  
2 Kuinka moni tutkittavista raportoi kyseisen muuttosyyn, kun tutkittavat saivat valita use-

amman muuttosyyn. 

 

Eniten ongelmia kaikille tuotti sanojen ja nimien muistaminen (taulukko 4). Vähiten vaikeuk-

sia kaikille tuotti tavaroiden löytäminen. Vain 18 %:lle vastanneista oli läheinen huomautta-

nut muistista, vaikka lähes puolet (45 %) vastanneista oli ollut huolissaan omasta muististaan 

ainakin joskus. Yksinäisyyden kokemisessa oli eroja itsearvioitujen muistiongelmien mukaan. 

Henkilöt, jotka arvioivat että, heillä oli usein vaikeuksia löytää sanoja tai henkilöiden nimiä (p 

= 0.015), heidän ajatuksensa katkeilivat tai heillä oli keskittymisvaikeuksia (p < 0.001), tai 

vaikeuksia löytää tavaroita (p = 0.032) ja jotka olivat huolissaan muististaan (p = 0.006), ko-

kivat itsensä usein yksinäiseksi.  
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TAULUKKO 4. Itsearvioidut muistiongelmat yksinäisyyden kokemisen mukaan. 

Itse arvioidut muistion-

gelmat 

 Kaikki 

(n=302) 

Ei koe itse-

ään yksi-

näiseksi 

(n=160) 

Kokee it-

sensä joskus 

tai usein 

yksinäiseksi 

(n=142) 

p-arvo¹ 

Onko Teillä vaikeuksia 

asioiden muistamisessa 

tai mieleen palauttami-

sessa? 

Harvoin n (%) 147 (48.7) 87 (54.4) 60 (42.2) 0.069 

Joskus n (%) 120 (39.7) 59 (36.9) 61 (43.0) 

Usein n (%) 35 (11.6) 14 (8.7) 21 (14.8) 

Onko Teillä vaikeuksia 

löytää sanoja tai henki-

löiden nimiä? 

Harvoin n (%) 102 (33.8) 64 (40.0) 38 (26.8) 0.015 

Joskus n (%) 148 (49.0) 76 (47.5) 72 (50.7) 

Usein n (%) 52 (17.2) 20 (12.5) 32 (22.5) 

Katkeilevatko ajatuk-

senne tai onko teillä 

keskittymisvaikeuksia? 

Harvoin n (%) 207 (68.5) 125 (78.1) 82 (57.7) < 0.001 

Joskus n (%) 74 (24.5) 31 (19.4) 43 (30.3) 

Usein n (%) 21 (7.0) 4 (2.5) 17 (12.0) 

Onko Teillä vaikeuksia 

löytää tavaroitanne? 

Harvoin n (%) 198 (65.6) 115 (71.9) 83 (58.5) 0.032 

Joskus n (%) 81 (26.8) 37 (23.1) 44 (31.0) 

Usein n (%) 23 (7.6) 8 (5.0) 15 (10.5) 

Onko joku läheinen 

ihminen sanonut, että 

Teillä on huono muisti? 

Harvoin n (%) 247 (81.8) 138 (86.3) 109 (76.8) 0.086 

Joskus n (%) 40 (13.2) 17 (10.6) 23 (16.2) 

Usein n (%) 15 (5.0) 5 (3.1) 10 (7.0) 

Oletteko huolissanne 

muististanne? 

Harvoin n (%) 167 (55.3) 102 (63.7) 65 (45.8) 0.006 

Joskus n (%) 95 (31.5) 39 (24.4) 56 (39.4) 

Usein n (%) 40 (13.2) 19 (11.9) 21 (14.8) 

¹Tutkittavien välisten erojen vertailu yksinäisyyden kokemisen mukaan luokitelluissa muuttu-

jissa ristiintaulukoinnilla ja khiin neliö -testillä 

Itsensä usein yksinäiseksi kokevat olivat tyytymättömimpiä ihmiskontaktiensa määrään. Eri-

tyisesti he olivat tyytymättömiä siihen, kuinka usein he ovat yhteydessä lapsiinsa tai muihin 

sukulaisiin. Sen sijaan taas itsensä harvoin tai ei koskaan yksinäiseksi kokevat olivat tyytyväi-

simpiä ihmiskontaktiensa määrään verrattuna tutkittaviin, jotka kokivat itsensä joskus tai 

usein yksinäisiksi (taulukko 5).  
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TAULUKKO 5. Tyytyväisyys ihmiskontaktien määrään yksinäisyyden kokemisen mukaan. 

 Kaikki 

(n=302) 

Ei koe itse-

ään yksi-

näiseksi 

(n=160) 

Kokee itsen-

sä joskus 

yksinäiseksi 

(n=120) 

Kokee itsen-

sä yksi-

näiseksi 

usein (n=22) 

p-arvo¹ 

Tyytyväinen siihen kuinka usein on yhteydessä lapsiinsa tai muihin sukulaisiin n (%) 

Kyllä 25 (87.3) 146 (94.8) 98 (84.5) 11 (50.0) < 0.001 

Ei 37 (12.7) 8 (5.2) 18 (15.5) 11 (50.0)  

Tyytyväinen siihen kuinka usein on yhteydessä ystäviin n (%) 

Kyllä 259 (87.8) 149 (94.3) 98 (84.5) 12 (57.1) < 0.001 

Ei 36 (12.2) 9 (5.7) 18 (15.5) 9 (42.9)  

Tyytyväinen siihen kuinka usein on yhteydessä muihin tuttaviin n (%) 

Kyllä 264 (89.2) 150 (94.9) 102 (87.9) 12 (54.5) < 0.001 

Ei 32 (10.8) 8 (5.1) 14 (12.1) 10 (45.5)  

¹Tutkittavien välisten erojen vertailu yksinäisyyden kokemisen mukaan luokitelluissa muuttu-

jissa ristiintaulukoinnilla ja khiin neliö -testillä 

Itsearvioitujen muistiongelmien yhteyttä koettuun yksinäisyyteen tutkittiin binäärisellä logis-

tisella regressioanalyysillä (Taulukko 6). Itsearvioiduilla muistiongelmilla oli tilastollisesti 

merkitsevä yhteys yksinäisyyden kokemukseen. Itsearvioitujen muistiongelmien lisääntyessä 

pisteellä yksinäisyyden kokemisen riski kasvoi 11 % (OR 1.11, 95 % LV 1.05–1.18, p < 

0.001). Yhteys pysyi tilastollisesti merkitsevänä, vaikka malli vakiotiin sukupuolella, iällä, 

siviilisäädyllä ja taloudellisella tilanteella (OR 1.14 95, % LV 1.07–1.21, p < 0.001). Koetulla 

terveydellä ja masennuksella vakioiminen ei muuttanut yhteyttä itsearvioitujen muistiongel-

mien ja yksinäisyyden välillä (OR 1.10, 95 % LV 1.02–1.18, p = 0.015). Saadut mallit sopivat 

hyvin aineistoon χ ^2 (1–16) 14.076–100,607 (p < 0.001). 
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TAULUKKO 6. Itsearvioitujen muistiongelmien yhteys yksinäisyyden kokemiseen joskus tai 

usein (vertailuryhmä kokee yksinäisyyttä harvoin tai ei koskaan). 

 Malli 1 Malli 2 Malli 3 

OR 95 % 

LV 

p-arvo OR 95 % 

LV 

p-arvo OR 95 % 

LV 

p-arvo 

Itsearvioidut 

muistiongelmat 

1.11 1.05–1.18 < 0.001 1.14 1.07–1.21 < 0.001 1.10 1.02–1.18 0.015 

[Selitettävänä muuttujana yksinäisyys (kuuluminen joskus tai usein yksinäisyyttä kokevien 

ryhmään)] 

MALLI 2 Vakioitu: sukupuolella, iällä, siviilisäädyllä ja taloudellisella tilanteella. 

MALLI 3 Vakioitu: sukupuolella, iällä, siviilisäädyllä, taloudellisella tilanteella, koetulla ter-

veydellä ja masennuksella. 

LV=luottamusväli OR=ristitulosuhde 

Tilastollisesti merkitsevät yhteydet tummennettu (p-arvo < 0.050) 

 

Itsearvioitujen muistiongelmien yhteyttä koettuun tyytyväisyyteen sosiaalisten kontaktien 

mukaan lukien kontaktit lapsien ja muiden sukulaisten, läheisten ystävien ja muiden tuttavien 

kanssa, tutkittiin binäärisellä logistisella regressioanalyysillä (taulukko 7). Vakioinnin jälkeen 

itsearvioitujen muistiongelmien lisääntyessä pisteellä, henkilöllä oli 17 % (OR 1.17, LV 1.07–

1.29, p = 0.001) korkeampi riski kokea tyytymättömyyttä siihen, kuinka usein he tapasivat 

lapsiaan tai muita sukulaisia, 14 % (OR 1.14, LV 1.04–1.26, p = 0.007) korkeampi riski kokea 

tyytymättömyyttä siihen, kuinka usein he tapasivat läheisiä ystäviä ja 13 % (OR 1.13, LV 

1.02–1.24, p = 0.017) korkeampi riski kokea tyytymättömyyttä siihen, kuinka usein tapaa 

muita tuttavia. Saadut mallit sopivat hyvin aineistoon χ ^2 (1–16) 10,309–100.607 (p < 

0.001–0.007). 
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TAULUKKO 7. Itsearvioitujen muistiongelmien yhteys koettuun tyytyväisyyteen ihmiskon-

taktiensa määrästä (vertailuryhmänä tyytyväinen ihmiskontaktiensa määrään). Tyytyväisyydet 

eri ihmisryhmien tapaamisiin on tutkittu eri analyyseissä. 

 Malli 1 Malli 2 Malli 3 

OR 95 % 

LV 

p-arvo OR 95 % 

LV 

p-arvo OR 95 % 

LV 

p-arvo 

Itsearvioidut 

muistiongelmat 1 

1.16 1.08–1.26 < 0.001 1.20 1.10–1.31 < 0.001 1.17 1.07–1.29 0.001 

Itsearvioidut 

muistiongelmat 2  

1.15 1.06–1.24 0.001 1.16 1.07–1.26 0.001 1.14 1.04–1.26 0.007 

Itsearvioidut 

muistiongelmat 3  

1.14 1.05–1.24 0.001 1.16 1.06–1.27 0.001 1.13 1.02–1.24 0.017 

1Selitettävänä muuttujana tyytymättömyys siihen kuinka usein tapaa lapsiaan tai muita sukulaisia. 
2Selitettävänä muuttujana tyytymättömyys siihen kuinka usein tapaa läheisiä ystäviä. 
3Selitettävänä muuttujana tyytymättömyys siihen kuinka usein tapaa muita tuttavia. 

MALLI 2 Vakioitu: sukupuolella, iällä, siviilisäädyllä ja taloudellisella tilanteella. 

MALLI 3 Vakioitu: sukupuolella, iällä, siviilisäädyllä, taloudellisella tilanteella, koetulla terveydellä 

ja masennuksella.  

LV=luottamusväli OR=ristitulosuhde 

Tilastollisesti merkitsevät yhteydet tummennettu (p-arvo < 0.050) 
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8 POHDINTA 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli selvittää, ovatko senioritaloissa asuvien henki-

löiden muistiongelmat yhteydessä yksinäisyyden kokemiseen. Lisäksi oltiin kiinnostuneita 

siitä, kuinka muistiongelmat olivat yhteydessä tyytyväisyyteen ihmiskontaktien määrään lap-

sien, sukulaisten, ystävien ja muiden tuttavien kanssa. Tutkimuksessa todettiin, että itsearvioi-

tujen muistiongelmien lisääntyessä riski kokea yksinäisyyttä kasvoi. Itsearvioitujen muistion-

gelmien lisääntyessä kasvoi myös riski kokea tyytymättömyyttä ihmiskontaktiensa määrään. 

Aikaisemmissa tutkimuksissa on todettu yhteys muistiongelmien ja yksinäisyyden välillä ko-

tona asuvilla ikääntyneillä ihmisillä (Boss ym. 2015; Ayalon ym. 2016; Yu ym. 2016; Kelly 

ym. 2017). Senioritalo voi olla sellainen asuinympäristö, jossa muistiongelmat hyväksytään 

helpommin, kun ympärillä on paljon muita ikääntyneitä vertaistovereita. Toisaalta senioritalo 

voi olla ympäristö, jossa on helppo saada tuttavia ja kuulua yhteisöön (Lahti ym. 2019). Siellä 

järjestetään paljon sosiaalista toimintaa ja asukkaat voivat helposti osallistua siihen (Tyvimaa 

& Kemp 2011; Lahti ym. 2019). Ryhmätoiminnan, joka sisältää sosiaalista toimintaa ja sosi-

aalista tukea ja jonka suunnitteluun ikääntyneet voivat osallistua, on todettu olevan tehokasta 

yksinäisyyden kokemuksen ehkäisemisessä ja lievittämisessä (Routasalo ym. 2009; Dickens 

ym. 2011). Nämä tekijät voisi olettaa vähentävän yksinäisyyden kokemista senioritaloissa. 

Tämän tutkimuksen perusteella yhteyttä muistiongelmien ja yksinäisyyden välillä löytyy kui-

tenkin myös senioritaloissa asuvilla henkilöillä.  

Muistiongelmia kokevien voi olla haastavaa pitää yllä laajoja sosiaalisia verkostoja (Yu ym. 

2016). Muistiongelmien lisääntyessä sekä henkilö itse voi alkaa välttelemään sosiaalisia tilan-

teita muiden ihmisten kanssa että hänen ympärillään olevat ihmiset voivat alkaa välttelemään 

sosiaalisia tilanteita muistiongelmia kokevan henkilön kanssa (Ayalon ym. 2016; Hill ym. 

2018). Kohtaamiset muistiongelmia kokevan ihmisen kanssa voidaan kokea haastaviksi ja 

epämiellyttäviksi (Ayalon ym. 2016). Tämän gradututkimuksen tulokset viittaavat tämän kal-

taisen ongelman olemassaoloon: suuremmat itsearvioidut muistiongelmat lisäsivät riskiäkokea 

tyytymättömyyttä ihmiskontaktien määrään. Toisaalta henkilöllä jolla on pienemmät sosiaali-
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set verkostot, voi olla harvemmin mahdollisuutta saada harjoittaa kognitiivista stimulaatiota 

joka pitäisi muistia yllä (Yu ym. 2016).  

Usein yksinäisyyttä kokevat olivat erityisesti tyytymättömiä kontaktiensa määrään lapsiinsa ja 

muihin sukulaisiin. Pinquartin ja Sörensenin (2001) mukaan kontaktit ystäviin ehkäisevät yk-

sinäisyyden todennäköisyyttä paremmin kuin kontaktit perheenjäsenten kanssa, koska perhe-

suhteet koetaan useammin velvollisuuksiksi. Tämän tutkimuksen mukaan kuitenkin yksinäiset 

ikääntyneet kaipaavat enemmän kontakteja juuri perheeseensä. Toisaalta ikääntyneinä henki-

löinä heillä ei ehkä ole niinkään enää velvollisuuksia perhettään kohtaan, vaan he ovat ehkä 

useammin muun perheen avun kohteena, elleivät ole omaishoitajia puolisolleen. Omaishoita-

juuden on todettu olevan yhteydessä yksinäisyyden kokemiseen (Sundström ym. 2009). Toi-

saalta jonkun toisen henkilön kanssa asumisen on todettu ehkäisevän yksinäisyyden kokemus-

ta (Cohen-Mansfield ym. 2016; Widhowati ym. 2020). Usein henkilö, jonka kanssa asutaan 

yhdessä, on joku perheenjäsen.  

Eniten tutkittavilla muistamisessa ongelmia tuotti sanojen ja nimien löytäminen. Toiseksi eni-

ten ongelmia tuottivat asioiden muistaminen ja mieleen palauttaminen. Nämä ovat juuri sel-

laisia muistin toimintoja, joissa ikääntymisen myötä tapahtuu normaalistikin heikkenemistä 

(Keating ym. 2017). Esimerkiksi Hillin ym. (2018) tutkimuksessa nimien unohtaminen oli 

yleistä ikääntyneillä objektiivisesti arvoidusta kognitiivisesta tilasta tai koetusta muistin tilasta 

riippumatta. Sen sijaan vähemmän ongelmia tutkittavilla tuottivat tavaroiden löytäminen ja 

keskittyminen. Toisaalta nimien ja sanojen löytämisen vaikeus voi olla myös Alzheimerin 

taudin ensioireita, kuten myös tapaamisten unohtelu ja tavaroiden jatkuva hukkaaminen (Bar-

nes ym. 2015; Alzheimer's Association 2018). Normaaliin ikääntymiseen liittyvässä muistin 

heikkenemisessä asian yleensä muistaa pienen vihjeen jälkeen (Alzheimer's Association. 

2018). Muistisairauteen viittaavaa on, jos asiaa ei muista vihjeistä huolimatta (Alzheimer's 

Association 2018). Huomattavasti useampi tutkittava ilmoitti itse olevansa huolissaan muistis-

taan kuin mitä heidän läheisensä olivat huomauttaneet muistin heikentymisestä. Tämä voi 

johtua siitä, että useat tutkittavista elää yksin, mikä on hyvin tyypillistä ikääntyneille henki-

löille. Suomessa yli puolet 65-vuotiaista asuu yksin (Kortelainen ym. 2020). Toisaalta usein 

muistiongelmia myös yritetään peitellä muilta ihmisiltä (Erkinjuntti & Huovinen 2008, 44). 

Henkilöillä, jotka ovat huolissaan omasta muististaan, on tutkimusten mukaan suurempi riski 
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sairastua muistisairauteen tulevaisuudessa kuin heillä, jotka eivät ole huolissaan muististaan, 

vaikka objektiivisesti mitattu muisti olisi normaali (Reisberg ym. 2010; Jessen ym. 2014). 

Usein muistitutkimuksiin hakeudutaan läheisen aloitteesta ja läheisillä on suuri vaikutus muis-

tisairauden aikaiseen havaitsemiseen (Erkinjuntti & Huovinen 2008, 100, 122). 

Masennuksen ja heikon terveydentilan on todettu olevan yhteydessä sekä muistiongelmien 

että yksinäisyyden kokemisen kanssa (Perissinotto ym. 2012; Petersen ym. 2014; Eloranta 

ym. 2015; Snowden ym. 2015; Luhmann & Hawkley 2016; Domènech‑Abella ym. 2017; 

Vozicaci ym. 2018; Jarach ym. 2021). Tässäkin tutkimuksessa havaittiin, että nämä tekijät 

selittävät osan muistiongelmien ja yksinäisyyden välisestä yhteydestä. Itsensä harvoin yksi-

näiseksi kokevat kokivat terveydentilansa hieman paremmaksi, kuin itsensä joskus tai usein 

yksinäiseksi kokevat. Tutkittavista jopa 40 % koki lievää masennusta. Koposen ym. (2019) 

FinTerveys -tutkimuksen mukaan yli 65-vuotiailla suomalaisilla naisilla 11 %:lla oli masen-

nusoireita ja miehillä seitsemällä prosentilla. Osaltaan tutkittavien masentuneisuuden määrän 

takana voi olla käytetyn CES-D -mittarin pistemäärien raja-arvot. Aution (2020) mukaan tut-

kimuksessa käytetyt raja-arvot ovat tutkimuksissa eniten käytetyt ja ne sopivat koko väestölle. 

Tässä tutkimuksessa olisi voinut käyttää ikääntyneille sopivampia korkeampia masennuksen 

raja-arvoja (Autio 2020). Tutkimuksessa oli kuitenkin selvästi nähtävissä, että yksinäisyyttä 

enemmän kokevilla on enemmän masentuneisuutta, esimerkiksi yksinäisyyttä enemmän ko-

kevien CES-D -pistemäärät olivat korkeampia, kuin itsensä harvoin yksinäiseksi kokevilla.  

Tutkittavat olivat pääosin naisia, leskiä ja korkeasti koulutettuja. Tutkittavista yli 40 % oli 

suorittanut korkeakoulu- tai yliopistotutkinnon. Tilastokeskuksen (2021) mukaan vuonna 

2019 koko väestöstä korkeakoulu- tai yliopistotutkinnon suorittaneita yli 60-vuotiaista oli 

vain yhdeksän prosenttia. Tutkittavista suurin osa oli naisia. Aikaisemman tutkimuksen perus-

teella yksinäisyys on yleisempää naisilla kuin miehillä (Steptoe ym. 2013; Cohen-Mansfield 

ym. 2016). Tässä tutkimuksessa yksinäisyyden kokemisen välillä ei ollut eroa naisten ja mies-

ten välillä. Tämä voi johtua miesten alhaisesta osallistujamäärästä. Myös Tyvimaa & Kemp 

(2011) ovat raportoineet, että senioritaloissa asuvista suurin osa on naisia. Tämä voi johtua 

siitä, että naiset elävät pidempään ja yleensä menevät vanhemman miehen kanssa naimisiin 

(Tilastokeskus 2010; Tilastokeskus 2017). Tällöin naiset jäävät usein leskiksi. Tässäkin tut-

kimuksessa suurin osa tutkittavista oli leskiä. Aikaisemman kirjallisuuden perusteella leskey-
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tyminen on riskitekijä yksinäisyyden kokemiselle (Aartsen & Jylhä 2011). Tässäkin tutkimuk-

sessa oli huomattavissa, että itsensä usein yksinäisiksi kokevista huomattava osa oli leskiä. 

Tämä voisi viitata siihen, että senioritaloasumista suosivat korkeasti koulutetut leskeytyneet 

naiset. 

Tutkittavien taloudellinen tilanne vaikutti enemmän yksinäisyyden kokemiseen kuin koulu-

tustaso. Myös Cohen-Mansfieldin ym. (2016) mukaan matala tulotaso näyttäisi olevan vah-

vemmin yhteydessä yksinäisyyteen kuin matala koulutus. Hyvä tulotaso mahdollistaa parem-

min osallistumisen erilaisiin toimintoihin ja sosiaalisiin tapahtumiin, mikä taas vähentää riskiä 

kokea yksinäisyyttä (Cohen-Mansfield ym. 2016).  

Yleisimmät senioritaloon muuttamisen syyt olivat senioritaloasumisen mukavuus sekä ter-

veys- ja parisuhdesyyt. Yksinäisyys ei ollut yleinen syy muuttaa senioritaloon. Senioritaloon 

muuttavat ihmiset voivat keskimäärin olla hieman sosiaalisempia (Tyvimaa 2011) ja kokevat 

siten jo lähtökohtaisesti harvemmin vakavaa yksinäisyyttä senioritaloon muuttaessa. Sen si-

jaan heidän joukossaan, jotka ilmoittivat yksinäisyyden muuttosyyksi, oli suuri joukko henki-

löitä, jotka ilmoittivat kokevansa joskus tai usein yksinäisyyttä. Heidän taustallaan voi olla 

jotain suuria yksinäisyydelle altistavia tekijöitä, jotka eivät korjaantuneet senioritaloon muut-

tamisella. Tällaisia yksinäisyydelle altistavia tekijöitä voivat olla esimerkiksi läheisen ihmisen 

kuolema tai oma sairastuminen (Pinquart & Sörensen 2001; Aartsen & Jylhä 2011). 

Tutkimuksesta ei voida tehdä päätelmiä syy-seuraus-suhteista, sillä tutkimus oli poikkileik-

kaustutkimus. Bossin ym. (2015) mukaan ei ole tiedossa yksinäisyyden ja kognitiivisen toi-

minnan syy-seuraus suhdetta. Voi olla, että kognitiiviset ongelmat voivat johtaa sosiaalisten 

vuorovaikutustilanteiden vähenemiseen ja myöhemmin yksinäisyyden tunteeseen ja toisaalta 

taas yksinäisyys voi johtaa kognitiiviseen heikkenemiseen kun henkilöllä ei ole tarpeeksi so-

siaalisia kontakteja, joista saisi älyllistä ärsykettä (Boss ym. 2015; Ayalon ym. 2016; Hill ym. 

2018). Bossin ym. (2015) mukaan pitäisi tutkia lisää yksinäisyyden ja kognitiivisen toiminnan 

välistä syy-yhteyttä tarkkojen mallien avulla pitkittäisissä tutkimuksissa. 
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Tutkimuksen tulokset eivät ole yleistettävissä koko väestöön, sillä tutkimus toteutui seniorita-

lokontekstissa, tutkittavilla oli keskimääräistä korkeampi koulutustaso ja pääosa osallistujista 

olivat naisia. Korkeammin koulutetuilla henkilöillä on usein terveellisemmät elintavat ja pa-

rempi terveys matalammin koulutettuihin verrattuna (Zajacova & Lawrence 2018; THL 2019) 

ja siten myös pienempi riski esimeriksi muistin heikkenemiselle (Tervo ym. 2004; Luck ym. 

2010; Li ym. 2013) ja yksinäisyyden kokemiselle (Luhmann & Hawkley 2016). Senioritalot 

sijaitsivat pääosin etelä- ja länsirannikolla ruotsinkielisillä alueilla, jossa terveydentila on 

hieman parempi muuhun Suomeen verrattuna (Kaikkonen ym. 2015) ja ruotsinkielisten ihmis-

ten elinajanodote on suomenkielisiin ihmisiin verrattuna hieman parempi (Koskinen & Marte-

lin 2003; Tilastokeskus 2017).  

Tutkimuksen luotettavuutta heikentää se, että muistiongelmia ei mitattu objektiivisella mitta-

rilla vaan henkilöt raportoivat muistiongelmista oman subjektiivisen kokemuksensa perusteel-

la (Hill ym. 2018; Park ym. 2019). Jos muistia selvitetään subjektiivisesti, pitäisi kysyä vai-

kuttaako muistin heikkeneminen jokapäiväiseen arjesta selviytymiseen (Hill ym. 2018) ja olisi 

hyvä, jos kysymys sijoitettaisiin tietylle aikavälille (Hill ym. 2019). Tällaista kysymystä ei 

tässä tutkimuksessa ollut. Ikääntyneet voivat myöskin tulkita kysymyksiä eri lailla (Hill ym. 

2019). Toisaalta subjektiivinen muistinmittaus voi olla hyvin alkuvaiheessa herkempi alkaval-

le muistisairaudelle kuin objektiivinen mittaus (Erk ym. 2011; Amariglio ym. 2012). Myöskin 

yksinäisyyttä ja tyytyväisyyttä sosiaalisiin kontakteihin mitattiin subjektiivisesti. Yksinäisyy-

den mittaaminen on luotettavaa subjektiivisesti, koska kyseessä on subjektiivinen kokemus 

(Cornwell & Waite 2009). Myös tyytyväisyys ihmiskontaktien määrään on subjektiivinen 

käsitys. Yksinäisyyttä ja tyytyväisyyttä sosiaalisiin kontakteihin voisi mitata erilaisilla kysy-

myspatteristoilla ja sosiaalisuutta esimerkiksi objektiivisesti sosiaalisten kontaktien määrällä 

(Cornwell & Waite 2009; Lee ym. 2019). Tässä tutkimuksessa yksinäisyyttä kysyttiin kuiten-

kin vain yhdellä kysymyksellä ja tyytyväisyyttä sosiaalisten kontaktien määrään kysyttiin 

kolmella kysymyksellä. Kysymyksillä selvitettiin kuinka usein tutkittava kokee yksinäisyyttä 

ja onko tyytyväinen sosiaalisten kontaktien määrään. Yksinäisyydestä kysyttäessä vastaus 

saattaa vaihdella tilanteen ja kysyjän mukaan (Routasalo ym. 2009). Shiowitz-Ezran & Ay-

alonin (2012) sekä Leen ym. (2019) mukaan kysymyspatteristoissa käytetään yleensä epäsuo-

ria kysymyksiä yksinäisyydestä. Yhden kysymyksen mittarissa taas käytetään suoraa kysy-

mystä yksinäisyydestä. Suorassa lähestymistavassa yksinäisyyden ilmoittaminen riippuu hen-
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kilön omasta yksinäisyyden käsityksestä ja halusta ilmoittaa yksinäisyydestä. Yksinäisyyden 

esiintyvyys vaihtelee suorilla ja epäsuorilla mittareilla mitattaessa (Shiowitz-Ezra & Ayalon 

2012; Lee ym. 2019). Tutkimuksen otoskoko oli pieni. Jaettaessa yksinäisyyden mukaan 

ryhmiin, erityisesti itsensä usein yksinäiseksi kokevien ryhmän otos oli hyvin pieni. On mah-

dollista, että heikoimmassa kunnossa olleet asukkaat eivät vastanneet tutkimukseen terveys-

ongelmien vuoksi. Tutkimuksen luotettavuutta heikentää myös se, että henkilö jätettiin tutki-

muksen analyysin ulkopuolelle, jos häneltä puuttui yksikin tieto itsearvioidusta muistimittaris-

ta tai yksinäisyys mittarista. Voi olla, että tutkimuksen ulkopuolelle jäi sellaisia henkilöitä, 

joilla on hieman enemmän muistiongelmia kuin tutkittavilla keskimäärin, jos he eivät ole esi-

merkiksi muistaneet tai jaksaneet vastata kaikkiin kysymyksiin. 

Tutkimusta tehdessä noudatettiin hyvää tieteellistä käytäntöä. Tutkimuksen aineistoa on säily-

tetty asianmukaisesti. Aineistosta poistettiin tunnistetiedot niin, että yksittäistä tutkittavaa ei 

ole aineistosta mahdollista tunnistaa. Tutkimuksen tuloksia ei ole esitetty harhaanjohtavasti. 

Kaikki tutkittavat ovat vastatessaan antaneet tietoon perustuvan suostumuksen tutkimukseen 

osallistumisesta.  

Muistiongelmien ja yksinäisyyden yhteyttä on tutkittu paljon (Boss ym. 2015; Ayalon ym. 

2016; Yu ym. 2016), mutta ei senioritalokontekstissa. Tämän tutkimuksen mukaan muistion-

gelmat ja yksinäisyys ovat yhteydessä toisiinsa myös senioritaloissa asuvilla ihmisillä. Se-

nioritalo ympäristönä ei pysty suojaamaan muistiongelmien ja yksinäisyyden yhteydeltä. Tu-

levaisuudessa voisi selvittää, kuinka senioritalossa asuvien kokema yksinäisyys, muistion-

gelmat ja niiden yhteys eroavat tavallisessa asumismuodossa asuvien kokemuksista. Lisäksi 

voisi tutkia, kuinka yksinäisyyden kokeminen muuttuu ajan myötä senioritaloasumisessa.   

 

Senioritalon toimintaa suunniteltaessa tulisi pohtia, kuinka muistiongelmia kokevien henki-

löiden yksinäisyyden kokemista voitaisiin ehkäistä. Sekä yksinäisyyden että muistiongelmien 

ehkäisyssä avainasemassa on sosiaaliseen toimintaan osallistuminen (Routasalo ym. 2009; 

Dickens ym. 2011; Kelly ym. 2017). Senioritaloissa voisi järjestää muistin ylläpitämisen ym-

pärille sosiaalista toimintaa. Toiminnan yhteydessä voitaisiin käsitellä kuinka kohdata ja tukea 

muistiongelmia kokevaa ihmistä. Senioritalojen asukkaille tulee myös antaa mahdollisuus itse 

suunnitella toimintaa (Dickens ym. 2011). Tulisi myös varmistaa, että muistiongelmia koke-



 

36 

 

vat eivät jättäytyisi toiminnasta pois häpeän tai helppouden vuoksi (Ayalon ym. 2016; Hill 

ym. 2018). Omiin oloihinsa vetäytyviä asukkaita tulisi kannustaa osallistumaan toimintaan 

yksinäisyyden ehkäisemiseksi (Lotvonen ym. 2018). 
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