
 
 

 

 

 

Iiris Ora 

Kandidaatintutkielma 

Sosiaalityö 

Yhteiskuntatieteiden ja 

filosofian laitos 

Jyväskylän yliopisto 

Syksy 2021 

 

 

 

 

 

YKSINÄISYYS TARKASTELTUNA ERIK ALLARDTIN 

HYVINVOINTITEORIAN KAUTTA SEKÄ 

SOSIAALITYÖN SUHDE YKSINÄISYYTEEN 

SUOMESSA 

 



1 
 

TIIVISTELMÄ 
 

YKSINÄISYYS TARKASTELTUNA ERIK ALLARDTIN 

HYVINVOINTITEORIAN KAUTTA SEKÄ SOSIAALITYÖN SUHDE 

YKSINÄISYYTEEN SUOMESSA 

Iiris Ora 

Sosiaalityö 

Kandidaatintutkielma 

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos 

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta 

Jyväskylän yliopisto 

Ohjaaja: Kaisa Haapakoski 

Syksy 2021 

28 sivua 

 

Tässä kirjallisuuskatsauksena toteutetussa kandidaatintutkielmassa tarkastellaan 
yksinäisyyttä Erik Allardtin hyvinvointiteorian kautta. Tutkielmassa tarkastellaan 
yksinäisyydelle altistavia tekijöitä Allardtin hyvinvointiteorian kolmijakoa – elintaso 
(having), yhteisyyssuhteet (loving), itsensä toteuttamisen muodot (being) – 
hyödyntäen. Lisäksi on tarkasteltu erilaisia tapoja määritellä yksinäisyyden käsitettä. 
Tutkielmassa käydään läpi myös suomalaisten yksinäisyyttä sekä sosiaalityön 
suhdetta yksinäisyyteen Suomessa.  

Yksinäisyydellä voidaan nähdä esimerkiksi negatiivinen sekä positiivinen 
ulottuvuus. Lisäksi yksinäisyys voidaan jakaa emotionaaliseen ja sosiaaliseen 
yksinäisyyteen. Yksinäisyydelle altistavia tekijöitä on monia, ja ne voivat kietoutua 
toisiinsa. Yksinäisyyden riskitekijät voivat liittyä esimerkiksi yksilön 
temperamenttiin mutta myös yhteiskunnan asenteisiin sekä yksilön taloudelliseen 
tilanteeseen. 

Tutkielman aineiston mukaan yksinäisyys on Suomessa yleistä, ja koronapandemian 
aikana yksinäisyyden kokemukset ovat yleistyneet. Tutkielman aineiston perusteella 
voidaan nähdä yksinäisyyden riskitekijöiden olevan moninaisia, ja riskitekijöiden 
jakautuvan Allardtin hyvinvointiteorian kaikkiin kolmeen ulottuvuuteen. 
Yhteiskunnan vaikutus yksinäisyyden riskitekijöiden ehkäisyssä näyttää ilmeiseltä, 
joten myös sosiaalityön asema työssä negatiivisen yksinäisyyden haittoja vastaan on 
keskeinen.  
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1 JOHDANTO 
 

Tässä tutkielmassa tarkastellaan yksinäisyyttä, yksinäisyyden muodostumisen 

riskitekijöitä ja sosiaalityön asemaa suhteessa yksinäisyyteen. Teoriana on Erik 

Allardtin hyvinvointiteoria, jossa Allardt on luokitellut hyvinvoinnin osa-alueet 

elintasoon (having), yhteisyyssuhteisiin (loving) ja itsensä toteuttamisen muotoihin 

(being) (Allardt 1976, 38). Teoria tarjoaa tukea yksinäisyydelle altistavien tekijöiden 

jäsentämiseen ja ymmärtämiseen.  

SVT:n (2021) mukaan vuonna 2018 Tulo- ja elinolotutkimuksessa vähintään joskus 

itsensä yksinäiseksi kokevia, 16 vuotta täyttäneitä suomalaisia oli lähes miljoona. 

Juho Saari (2016) toteaa teoksen Yksinäisten Suomi esipuheessa yksinäisyyden 

heikentävän suomalaisten hyvinvointia enemmän kuin mikään muu yksittäinen 

tekijä (Saari 2016, 5). Yksinäisyyden negatiiviset vaikutukset ovat siis merkittäviä 

suomalaisessa yhteiskunnassa.  

Yksinäisyys aiheuttaa inhimillistä kärsimystä yksilöille, mikä tekee siitä tutkimisen 

arvoisen teeman. Lisäksi yksinäisyyden aiheuttamat haitat aiheuttavat väistämättä 

kuluja yhteiskunnalle, sillä yksinäisyys altistaa psyykkisille ja fyysisille 

terveysongelmille (Tiikkainen 2011, 75). Lisäksi ihminen voi yksinäisyydestä 

aiheutuneiden sairauksien vuoksi syrjäytyä yhteiskunnasta (Müller & Lehtonen 

2016, 94). Yksinäisyys voi myös äärimmillään ajaa ihmisen itsemurhaan (Tiikkainen 

2011, 75). Suomen kaltaisessa pohjoismaisessa hyvinvointivaltiossa yksinäisyys on 

suuri ongelma, eikä hyvinvointivaltio yksinäisyydestä kertovien lukujen valossa ole 

onnistunut turvaamaan kansalaisten hyvinvointia täysin tällä osa-alueella. 

Yksinäisyys on hyvinvointivaltiossa myös yhteiskunnan ongelma, sillä yksinäisyys 

on moraalisesti ja rahallisesti ongelma hyvinvointivaltiolle.  

Yksinäisyyden ollessa sekä yksilön että ympäröivän yhteiskunnan ongelma, 

yksinäisyys linkittyy myös sosiaalityöhön. Yksinäisyyden kokemusten yleisyydestä, 

ulottuvuuksista sekä haitoista olisi jokaisen sosiaalityöntekijän tärkeää olla tietoinen. 

Käytännön sosiaalityössä ammattilaisen on hyvä osata esimerkiksi erottaa toisistaan 

yksilölle negatiivinen yksinäisyys ja mahdollinen mieleinen yksinolo.  
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Yksinäisyys ja sosiaalialan valmius kohdata yksinäisyys ovat tällä hetkellä ehkä 

ajankohtaisempia teemoja kuin koskaan. Koronapandemian aikana sosiaalinen 

eristäytyminen oli arkea, kun Suomi useiden muiden valtioiden tapaan sulkeutui 

maaliskuussa 2020. Useille sosiaali- ja terveyspalveluiden asiakkaille sosiaali- ja 

terveysalan työntekijöistä saattoi koronasulun aikana muodostua hyvinkin 

merkittäviä ihmisiä. Pandemian aikana työntekijä saattoi olla ainut asiakkaan 

hyvinvointia tukeva ihminen. (Raatikainen, Ihamäki & Konkka 2020, 22.) 

Sosiaalityöllä on merkittävä rooli hyvinvointivaltiossa kansalaisten hyvinvoinnin 

tukijana etenkin koronapandemian kaltaisina poikkeuksellisina aikoina mutta myös 

muina aikoina. 

Korona-aikana yli 80-vuotiaista 42 % raportoi yksinäisyyden lisääntyneen. 20–69-

vuotiaista yksinäisyyden lisääntymisestä raportoi 31 %. (Parikka ym. 2020.) 

Yksinäisyys ei ole ennen koronapandemiaakaan ollut marginaalinen ilmiö, eivätkä 

yksinäisyyden kokemukset ole vähentyneet poikkeuksellisten parin viime vuoden 

aikana. Tutkimuksissa yksinäisyyttä on tutkittu eniten vanhusten ja nuorten osalta 

(Heiskanen 2011, 78), mutta tämän tutkielman tarkoitus on tarkastella yksinäisyyttä 

yleisesti rajaamatta näkökulmaa mihinkään tiettyyn ihmisryhmään. Lisäksi 

tutkielmassa jäsennellään yksinäisyyttä Erik Allardtin hyvinvointiteorian avulla. 

Tutkielma pyrkii luomaan tiiviin ja ajankohtaisen katsauksen yksinäisyyden 

haitoista, tilanteesta Suomessa sekä yksinäisyyden riskitekijöistä. Lisäksi tutkielman 

lopussa luodaan katsaus yksinäisyyden ja sosiaalityön suhteeseen.  
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2  KIRJALLISUUSKATSAUS MENETELMÄNÄ SEKÄ 

TIEDONHAKU 

 

Tämä tutkielma on kirjallisuuskatsaus. Tyyliltään se on kuvaileva 

kirjallisuuskatsaus, jota voi kuvata myös yleiskatsauksena ilman tarkkoja sääntöjä 

(Salminen 2011, 6). Ari Salmisen (2011, 6) mukaan kuvailevalle 

kirjallisuuskatsaukselle tyypillistä on myös se, että käsiteltävät aineistot ovat laajoja, 

eikä aineiston valintaa rajaamassa ole metodisia sääntöjä. Olen pyrkinyt 

tutkielmassa tarkastelemaan tutkielman aihetta mahdollisimman laajasti sekä 

löytämään lähdekirjallisuudeksi monipuolisesti erilaisia näkökulmia. Kuvailevasta 

kirjallisuuskatsauksesta käytetään myös nimitystä traditionaalinen 

kirjallisuuskatsaus, ja se voi tarjota myös uusia tutkittavia asioita systemaattista 

kirjallisuuskatsausta varten (Salminen 2011, 6). 

Salmisen (2011, 5) mukaan kirjallisuuskatsauksesta puhuttaessa on hyvä muistaa, 

että katsauksella ei ole samaa merkitystä kuin arkikielessä, jossa katsaus merkitsee 

usein lyhyttä tai tiivistä yhteenvetoa vailla minkäänlaista analyysia. 

Kirjallisuuskatsaukseen kuuluu kriittinen ote. (Salminen 2011, 5.) Tutkielmassani 

olen pyrkinyt tarkastelemaan lähdeaineistoani kriittisesti ja monipuolisesti eri 

näkökulmia vertaillen.  

Yksinäisyydestä hakuja tehdessäni huomasin, että useissa tutkimuksissa yksinäisyys 

ja hyvinvointi olivat tavalla tai toisella yhteydessä. Hyvinvoinnin määrittely oli 

avainasemassa monissa tutkimuksissa, joissa myös yksinäisyyttä määriteltiin. Tätä 

kautta löysin Erik Allardtin hyvinvointiteorian. Havaitsin, että yksinäisyyttä on 

mielekästä tarkastella Allardtin hyvinvointiteorian tarjoamien ulottuvuuksien 

kautta.  

Hakuja yksinäisyydestä tein JYKDOKin kautta. JYKDOKissa hyödynsin myös 

kansainvälisten e-aineistojen hakua. Kansainvälisten e-aineistojen hakua 

käyttäessäni rajasin hakua asettamalla kriteereiksi kokoteksti saatavissa sekä 

vertaisarvioitu. Tein hakuja myös Google Scholarin kautta. Tärkeimpiä käyttämiäni 

suomenkielisiä hakusanoja olivat yksinäisyys, hyvinvointi, sosiaalinen hyvinvointi sekä 
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löydettyäni aihettani tukevan Erik Allardtin hyvinvointiteorian Allardt 

hyvinvointiteoria. Kansainvälisiä lähteitä JYKDOKin kansainvälisten e-aineistojen 

haun kautta hakiessani, hakusanojani olivat muun muassa loneliness AND solitude 

sekä loneliness AND aloneness.  

Löytämäni englanninkieliset yleisimmät käsitteet yksinäisyydelle (loneliness, solitude) 

määrittelin sekä MOT Sanakirjat® -palvelun että Longman - Dictionary of Contemporary 

English -synonyymisanakirjan avulla. Lähdeaineistoissa korostuvat suomenkieliset 

lähteet, sillä tässä tutkielmassa tarkastellaan yksinäisyyttä erityisesti suomalaisessa 

yhteiskunnassa sekä sosiaalityön asemaa suhteessa yksinäisyyteen Suomessa. 
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3 YKSINÄISYYS 

 

Yksinäisyys on subjektiivinen kokemus (Junttila 2016, 55), ja siksi haastava 

määriteltävä. Juho Saari (2009, 37) toteaa teoksessaan Yksinäisten yhteiskunta 

yksinäisyyden jäsentämiseen olevan monia lähtökohtia: yksinäisyyttä voidaan 

tarkastella esimerkiksi lääketieteen tai psykologian kautta. Saari (2009, 203) esittää 

kuitenkin myös, että yksinäisyyttä pitäisi käsitellä osana yhteiskuntapolitiikkaa. 

Yksinäisyyden selittäminen vain yksilöllisillä syillä ei siis kuvaa yksinäisyyttä 

kattavasti.  

Tutkimuksessa painottuvat usein yksinäisyyden negatiiviset vaikutukset, vaikka 

yksinäisyyden ulottuvuuksia tarkasteltaessa yksinäisyys voidaan nähdä myös 

ihmiselle myönteisenä asiana. Yksinäisyyden negatiivisia puolia ei voida kuitenkaan 

kiistää. Esimerkiksi Jukka Kangasniemi (2005, 241) on määritellyt yksinäisyyden 

olevan usein ahdistavaa ja epämieluisaa, minkä lisäksi yksinäisyys ilmenee ihmisen 

ajatuksissa, tunteissa ja käyttäytymisessä. Yksinäisyys on siis varsin laaja ja 

kokonaisvaltaisesti ihmiseen vaikuttava asia.  

Jokainen tuntee olonsa jossain vaiheessa elämäänsä yksinäiseksi. Tilapäistä 

yksinäisyyttä voi usein kohdata elämäntilanteiden muuttuessa: esimerkiksi muutto 

toiselle paikkakunnalle tai läheisen kuolema voi saada aikaan ohimeneviä 

yksinäisyyden tunteita. (Heiskanen 2011, 78.) Jos ihminen tietää yksinäisyyden 

olevan vain hetkellistä, ohimenevää, on hänen helpompi kestää yksinäisyyttä 

(Heiskanen 2011, 83). 

Seuraavien alaotsikoiden alla tarkastellaan ensin yksinäisyyden käsitettä, ja 

muutamia mahdollisia tapoja määritellä ja ymmärtää yksinäisyyden ulottuvuuksia. 

Sen jälkeen siirrytään tarkastelemaan lähemmin yksinäisyyden mahdollisia haittoja 

yksilölle. Lopuksi esitellään vielä, mikä on Suomen tilanne yksinäisyyden suhteen 

tällä hetkellä.  
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3.1 Yksinäisyyden käsite 
 

Lähdettäessä tarkastelemaan ja jäsentämään yksinäisyyttä, on ensimmäiseksi 

tarpeellista valottaa yksinäisyys -käsitteen sisältöä. Suomen kielessä yksinäisyys -

käsitteellä on usein lähtökohtaisesti negatiivinen kaiku. Tarkasteltaessa 

yksinäisyyden käsitettä englanniksi, saadaan laajempi näkökulma, sillä 

englanninkielisissä lähteissä yksinäisyydestä käytetään usein kahta käsitettä: 

loneliness ja solitude. Käsitteille ei ole suoraan suomenkielisiä vastineita. Loneliness -

käsite voidaan kuitenkin ymmärtää useammin nimenomaan negatiivisena 

yksinäisyytenä, kun taas solitude -käsitteeseen liittyy yksinäisyyden positiivinen 

puoli. MOT Sanakirjat® -palvelussa (MOT Sanakirjat® 2021) loneliness -sanan 

suomenkielinen vastine on vain yksinäisyys, kun taas sanan solitude ensimmäinen 

määritelmä on [rauhaisa] yksinäisyys. 

Longman Dictionary of Contemporary English -synonyymisanakirjassa solitude -

käsitteen on selitetty tarkoittavan yksin olemista, etenkin silloin, kun ihminen nauttii 

yksinolosta. Lisäksi Longman Dictionary of Contemporary English -

synonyymisanakirjassa lonely -käsitteen selityksessä oleellisena osana on se, että 

ihminen on onneton, koska hän on yksin tai hänellä ei ole ketään, jolle puhua. 

Englannin kielen kautta on mahdollista ymmärtää paremmin yksinäisyyden 

mahdollisuus olla ihmiselle joko negatiivista tai positiivista – tai vaihdellen 

molempia. 

Yksinäisyydellä voidaan nähdä siis negatiivinen ja positiivinen puoli. Muitakin 

yksinäisyyden jäsentelymahdollisuuksia on: Robert Weiss (1973) jakaa teoksessaan 

Loneliness: The Experience of Emotional and Social Isolation yksinäisyyden sosiaalisen 

eristyneisyyden ja emotionaalisen eristyneisyyden vuoksi koettuun yksinäisyyteen 

(Weiss 1973). Emotionaalisesta eristyneisyydestä johtuva yksinäisyys tarkoittaa 

läheisten ihmissuhteiden puutetta. Sosiaalisesta eristyneisyydestä johtuva 

yksinäisyys puolestaan tarkoittaa sosiaalisten verkostojen puutetta. (Weiss 1973, 33.) 

Molemmat yksinäisyyden muodot aiheuttavat ihmiselle äärimmäistä 

epämukavuutta (Weiss 1973, 228). Niina Junttilan (2016, 55) mukaan Weissin 
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määrittelemiä yksinäisyyden muotoja kutsutaan usein nykyään yksinkertaisesti 

sosiaaliseksi ja emotionaaliseksi yksinäisyydeksi. 

Yksinäisyys voidaan siis nähdä negatiivisena tai positiivisena, ja lisäksi 

yksinäisyydestä on mahdollista erottaa emotionaalinen ja sosiaalinen yksinäisyys. 

Yksinäisyyttä on mahdollista jäsentää monin tavoin, mutta sosiaalityön käytännön 

työn kannalta koen tarpeelliseksi nostaa esille yksinäisyyden jaon positiiviseen ja 

negatiiviseen sekä sosiaaliseen ja emotionaaliseen. Yritettäessä ymmärtää 

yksinäisyyttä ja sen mahdollisia vaikutuksia yksittäiseen asiakkaaseen tai koko 

asiakaskuntaan sekä keinoja auttaa, tieto positiivisesta ja negatiivisesta sekä 

emotionaalisesta ja sosiaalisesta ulottuvuudesta on merkittävää.  

 

 

3.2 Yksinäisyyden haitat 
 

Yksinäisyys nähdään pääsääntöisesti kielteisenä ilmiönä (Tiikkainen 2011, 60), ja 

tässä tutkielmassa yksinäisyyden käsittely painottuu sen negatiiviseen puoleen. 

Negatiivinen yksinäisyys on sekä terveyteen että sosiaaliseen hyvinvointiin liittyvä 

hyvinvointivaje (Saari 2009, 9). Yksinäisyys vaikuttaa sekä fyysiseen että 

psyykkiseen terveyteen (Tiikkainen 2011, 75), mutta myös sosiaalinen puoli on 

mukana, kuten esimerkiksi aiemmin tässä tutkielmassa käsitellyssä Weissin (1973) 

jaottelusta emotionaaliseen ja sosiaaliseen yksinäisyyteen voidaan todeta.  

Jussi Kauhasen (2016, 98) mukaan yksinäisyyttä voidaan verrata fyysiseen, 

psyykkiseen tai sosiaaliseen uhkatilanteeseen. Uhkatilanne aiheuttaa ihmiskehossa 

reaktioita, jotka viestivät keholle uhasta. Yksinäisyys on janon, nälän ja kivun tapaan 

epäfysiologinen tila, jota ihminen pyrkii välttämään. (Kauhanen 2016, 98.) Kauhanen 

(2016, 98) kuvaa, ettei epäfysiologinen tila saa aikaan akuuttia hengenvaaraa, mutta 

keho pyrkii hakeutumaan takaisin tasapainotilaan käynnistämällä erilaisia 

prosesseja: esimerkiksi nälässä elimistö käyttää ravintovarastojaan, kun taas 

krooninen kipu nostaa stressihormonitasoja. Kauhasen (2016, 98) mukaan 

samankaltaisia epäfysiologisen tilan aiheuttamia reaktioita käynnistyy myös 
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yksinäisyydestä kärsivien ihmisten elimistössä. Yksinäisillä on myös riski käyttää 

alkoholia ja lääkkeitä liikaa, minkä lisäksi yksinäisyys altistaa muistin 

heikkenemiselle, laitostumiselle sekä ennenaikaiselle kuolemalle. Pahimmillaan 

yksinäisyys johtaa itsemurhaan. (Tiikkainen 2011, 75.)  

Pohja sille, että ihminen usein kokee yksinäisyyden epämiellyttävänä, voidaan 

nähdä jo biologisissa rakenteissamme: ihminen on sosiaalinen eläin, ja haluamme 

läpi elämämme muodostaa ihmissuhteita (Saari 2009, 9). Eläminen ilman 

minkäänlaisia ihmissuhteita ei ole lajityypillistä käyttäytymistä ihmiselle, joten 

yksinäisyyden sosiaalinen ulottuvuus on ilmeinen tätäkin kautta yksinäisyyttä 

tarkasteltaessa. 

Sosiaalinen kanssakäyminen on siis ihmiselle elinehto. On osoitettu, että 

pitkäaikainen oleskelu yksipuolisissa tiloissa, joihin ei kuulu ärsykkeiden vaihtelua, 

voi aiheuttaa ihmiselle jopa psykoosin kaltaisia tiloja (Müller & Lehtonen 2016, 76). 

Vaikka psykoosin kaltaisille oireille altistava ehdoton yksinäisyys ja eristys on 

harvinaista, tiedetään, että yksinäisyys ja mielenterveyden ongelmat ovat yhteydessä 

toisiinsa (Müller & Lehtonen 2016, 91). Yksinäisyys voi aiheuttaa stressitilan, joka 

kuormittaa sekä kehoa että mieltä. Pahimmillaan ihminen voi joutua noidankehään, 

sillä terveysongelmat altistavat yksinäisyydelle ja yksinäisyys altistaa 

terveysongelmille. (Müller & Lehtonen 2016, 73.) Myös syrjäytymisen riski on 

olemassa, jos ihminen ei kykene sairauden vuoksi olemaan sosiaalisesti oma-

aloitteinen (Müller & Lehtonen 2016, 94). 

 

 

3.3 Yksinäisyys Suomessa  
 

Vuonna 2017 kaikista asuntokunnista 43 % Suomessa oli yhden hengen 

asuntokuntia. Vertailuna 1990-luvun alussa vain noin kolmannes asuntokunnista oli 

yhden hengen asuntokuntia. (Kestilä & Martelin 2019, 33.) Kehitys kohti 

yksinasumisen normia Suomessa on selvä. Huolestuttavana voidaan pitää tietoa 

siitä, että suomalaiset yksin asuvat kokevat yksinäisyyttä useammin kuin muissa 
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asumismuodoissa elävät (Kauppinen ym. 2014, 36). On hyvä huomata, että 

yksinäisyys ei kuitenkaan tarkoita samaa kuin yksin oleminen tai yksin asuminen 

(Junttila 2016, 54). Kaikki yksin asuvat suomalaiset eivät koe itseään yksinäisiksi.  

Yksinäisyys on subjektiivinen kokemus (Junttila 2016, 55), joten sen tilastoinnissa 

hedelmällisintä on kysyä yksilöiden omaa kokemusta yksinäisyydestään. SVT:n 

(2021) mukaan vuonna 2018 Tulo- ja elinolotutkimuksessa kysyttiin 16 vuotta 

täyttäneiltä suomalaisilta, kuinka usein viimeksi kuluneiden neljän viikon aikana he 

olivat tunteneet itsensä yksinäisiksi. Vastausvaihtoehtoina tutkimuksessa olivat 

koko ajan, suurimman osan ajasta, joskus, harvoin sekä ei koskaan. 4 % väestöstä eli 

noin 179 000 ihmistä vastasi olevansa yksinäinen koko ajan tai suurimman osan 

ajasta. Vastaajien määrä vaihtoehtoihin koko ajan, suurimman osan ajasta sekä 

joskus, oli 21,2 % eli 950 000 henkeä. Yksinäisyys oli yleisintä yli 74-vuotiailla, joista 

vähintään joskus yksinäiseksi itsensä koki 28,7 %. Harvinaisinta yksinäisyyden 

kokeminen oli 35–49-vuotiailla. Heistä 81,6 % vastasi kokeneensa yksinäisyyttä 

harvoin tai ei koskaan. (SVT 2021.) 

Viimeisten vajaan muutaman vuoden aikana jyllännyt koronapandemia on lisännyt 

yksinäisyyden kokemuksia Suomessa ainakin aikuisilla (Parikka ym. 2020), mutta 

tässä vaiheessa ei ole mahdollista vielä nähdä pidemmän tähtäimen vaikutuksia. 

Yksinäisyys ei kuitenkaan ole ollut Suomessa marginaalinen ilmiö ennen 

koronapandemiaakaan.  
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4 ERIK ALLARDTIN HYVINVOINTITEORIA JA 

YKSINÄISYYS 

 

Erik Allardtin hyvinvointiteoria on esitelty vuonna 1976 ilmestyneessä Allardtin 

teoksessa Hyvinvoinnin ulottuvuuksia. Allardtin hyvinvointiteoriassa hyvinvointiin 

vaikuttavat tekijät on jaettu kolmeen osa-alueeseen: elintasoon (having), 

yhteisyyssuhteisiin (loving) ja itsensä toteuttamisen muotoihin (being) (Allardt 1976, 

38). Jo aiemmin tässä tutkielmassa yksinäisyyden haittoja käsittelevässä alaluvussa 

on todettu yksinäisyyden olevan hyvinvointivaje (Saari 2009, 9). Kun yksinäisyys 

nähdään vajeena hyvinvoinnissa, tarjoaa Erik Allardtin hyvinvointiteoria relevantin 

lähtökohdan yksinäisyyden jäsentämiseen.  

Hannu Uusitalo & Jussi Simpura (2020) ovat avanneet Allardtin hyvinvointiteorian 

syntyhistoriaa artikkelissaan Erik Allardt hyvinvoinnin tutkijana. Uusitalon ja 

Simpuran (2020, 580) mukaan 1970-luvulla pohjoismaisessa 

hyvinvointitutkimuksessa pinnalla oli konkreettinen ja yhteiskuntapoliittisesti 

orientoitunut suuntaus, johon Allardt oli tyytymätön. Allardtin tavoitteena 

hyvinvointitutkimuksessa oli yhdistää erilaisia näkökulmia, ja hän yhdisti 

yhteiskuntapoliittisesti painottuneen elinolotutkimuksen sekä sosiologis-

psykologisen elämänlaatua koskevan tutkimuksen piirteitä (Uusitalo & Simpura 

2020, 580). Uusitalo & Simpura (2020, 584) toteavat hyvinvointiteorian olleen 

mukana kymmenissä opinnäytteissä ja myös 2010-luvulla joissakin väitöskirjoissa. 

Huolimatta siitä, että Allardtin hyvinvointiteoria on liki 50 vuotta vanha, se on yhä 

merkittävä teoria hyvinvointia käsittelevässä tutkimuksessa. 

Seuraavissa alaluvuissa tarkastellaan, kuinka yksinäisyys voidaan nähdä Allardtin 

hyvinvointiteoriassa esiteltyjen kolmen eri ulottuvuuden valossa - having, loving, 

being. Yksinäisyyden hahmottaminen Allardtin hyvinvointiteorian kautta voi auttaa 

sosiaalityön ammattilaista jäsentämään yksinäisyydelle altistavia tekijöitä sekä 

pohtimaan yksinäisyyden kannalta merkittävimpiä riskitekijöitä sosiaalityön 

asiakkaan arjessa. Ensimmäiseksi käydään kuitenkin läpi Allardtin 

hyvinvointiteorian having, loving ja being -ulottuvuudet ja niiden merkitykset. Tämän 
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jälkeen tarkastellaan yksinäisyydelle altistavia tekijöitä Allardtin hyvinvointiteorian 

ulottuvuuksien kautta.  

 

 

4.1  Erik Allardtin hyvinvointiteorian ulottuvuudet  
 

Erik Allardtin hyvinvointiteoria on esitelty Allardtin teoksessa Hyvinvoinnin 

ulottuvuuksia (Allardt 1976). Allardt (1976, 38) jakaa hyvinvointiteoriassaan 

hyvinvoinnin kolmeen osa-alueeseen: elintasoon (having), yhteisyyssuhteisiin 

(loving) ja itsensä toteuttamisen muotoihin (being). 

Uusitalo & Simpura (2020, 582) mainitsevat artikkelissaan Erik Allardt hyvinvoinnin 

tutkijana, että Allardt oli J. P. Roosin mukaan 1970-luvun lopulla pitämänsä 

esitelmän yhteydessä tuonut esille mahdollisuuden lisätä doing-ulottuvuuden having, 

loving ja being jaottelun jatkoksi. Tähän ajatukseensa Allardt ei kuitenkaan palannut 

jatkossa (Uusitalo & Simpura 2020, 582). Tässä tutkielmassa pitäydytään Allardtin 

hyvinvointiteorian jaottelun kolmessa osa-alueessa; having, loving, being. 

Hyvinvoinnin kolme osa-aluetta ovat Allardtin alkuperäisen hyvinvointiteorian 

ulottuvuudet, joten myöhemmin esille noussut doing-ulottuvuus ei siihen kuulu. 

Tässä tutkielmassa on tarkoitus hyödyntää Allardtin alkuperäistä 

hyvinvointiteoriaa, eikä myöhempiä kehittelyjä tai itse laajentaa teoriaa.  

Ensimmäinen hyvinvoinnin ulottuvuus, elintaso (having), tarkoittaa Allardtin (1976, 

39) mukaan fysiologisia tarpeita huomioiden sosiaalisten olosuhteiden vaikutus. 

Elintaso voi siis tarkoittaa eri asioita vauraissa hyvinvointivaltioissa verrattuna 

esimerkiksi kehittyviin maihin (Allardt 1976, 39). Allardt selventää ulottuvuuden 

merkitystä luokittelemalla elintason osatekijöitä. Elintason osatekijät eivät ole 

pysyviä, vaan saattavat muuttua riippuen näkökulmasta. (Allardt 1976, 40.) 

Elintason osatekijät kertovat, mitä kaikki ihmiset tarvitsevat, ja Allardtin vertaillessa 

YK:n ja ruotsalaisten elintasotutkijoiden laatimia luetteloita, samoina tekijöinä 

esiintyvät mm. terveys, koulutus sekä asuinolot (Allardt 1976, 39–40). Allardtin 

(1976, 41) mukaan elintaso luo pohjan hyvinvoinnille, sillä esimerkiksi 
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kuolemanvaarassa ollessaan ihmiset kestävät merkittäviäkin puutteita vain 

selviytyäkseen hengissä. Elintasoon kuuluvat siis ihmisen elämälle välttämättömät 

perustarpeet.  

Yhteisyyssuhteilla (loving) Allardt (1976, 43) tarkoittaa ihmisen tarvetta 

solidaarisuuteen sekä tarvetta kuulua jäsenenä sosiaalisten suhteiden verkostoon. 

Yhteisyys voidaan Allardtin (1976, 43–44) mukaan nähdä resurssina, jonka 

puuttuessa yksilö kärsii. Yhteisyyssuhteilla on myös kielellinen puoli: 

yhteisyyssuhteita voi syntyä vain, jos osapuolilla on ymmärrystä, kyky asettua 

toisen asemaan ja yhteinen kieli (Allardt 1976, 45). Allardtin mukaan (1976, 43) 

yhteisyydestä voidaan puhua silloin, kun suhteet ovat vastavuoroisia eli 

symmetrisiä, ja ihminen saa rakastaa sekä tulla rakastetuksi. Hyvät yhteisyyssuhteet 

ovat siis toimivia ihmissuhteita. 

Itsensä toteuttamisen muotoja (being) Allardt kuvaa itsensä toteuttamisen muotojen 

vastakohdan, vieraantumisen, kautta. Vieraantuminen tarkoittaa tilannetta, jossa 

inhimilliset suhteet käsitetään hyödyn kautta ja ihmiset nähdään vain työvoimana 

tai kuluttajina. (Allardt 1976, 46.) Allardt (1976, 47) jakaa itsensä toteuttamisen 

muodot -ulottuvuuden osatekijät neljään: yksilöä pidetään persoonana, yksilö saa 

osakseen arvonantoa, yksilöllä on mahdollisuuksia harrastuksiin ja vapaa-ajan 

toimintaan sekä yksilöllä on mahdollisuuksia poliittiseen osallistumiseen. Itsensä 

toteuttamisen muodoissa on kyse siis ihmisen suhteesta yhteiskuntaan.  

 

 

4.2  Yksinäisyys tarkasteltuna Erik Allardtin hyvinvointiteorian 
kautta  

 

Seuraavaksi tarkastellaan negatiiviselle yksinäisyydelle altistavien tekijöiden 

jakaantumista Allardtin hyvinvointiteorian eri ulottuvuuksiin, eli elintasoon 

(having), yhteisyyssuhteisiin (loving) sekä itsensä toteuttamisen muotoihin (being). 

Teorian tarjoaman jaottelumahdollisuuden avulla voidaan hahmottaa paremmin, 

millaisista tekijöistä yksinäisyys voi muodostua.  
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Jäsentely on tehty hyvinvointiteorian ulottuvuuksien mukaisten alaotsikoiden alle 

selkeyden vuoksi. Kuten tässä tutkielmassa aiemmin yksinäisyyttä määriteltäessä on 

todettu, jo pelkkä yksinäisyyden käsite on moniulotteinen, eivätkä yksinäisyyden 

kokemukset ole yksiselitteisiä. Myöskään yksinäisyydelle altistavien tekijöiden 

luokittelu ei ole yksinkertaista. Hyvinvointiteorian tarjoamat kolme ulottuvuutta 

auttavat kuitenkin alaotsikoiden muodossa hahmottamaan yksinäisyyden 

riskitekijöiden päälinjojen muodostumista.  

 

4.2.1 Yksinäisyyden tekijät Allardtin hyvinvointiteorian elintaso (having) -
ulottuvuudessa 
 

Leena Eräsaari (2011, 44) toteaa artikkelissaan Julkisten palvelujen muutokset 

yksinäisyyden aiheuttajina, että köyhyys ja muu vähäosaisuus näyttää johtavan 

ihmisen eristäytymiseen ja yksinäisyyteen. Puutteet Allardtin hyvinvointiteorian 

elintaso -ulottuvuudessa ovat siis riski sille, että ihminen kokee yksinäisyyttä.  

Miten elintaso -ulottuvuuteen kytkeytyvä köyhyys ja vähäosaisuus sitten Suomessa 

pitäisi ymmärtää? Pasi Moision (2006, 639) mukaan suomalaisessa 

hyvinvointivaltiossa köyhyydestä puhuttaessa tarkoitetaan usein suhteellista 

köyhyyttä absoluuttisen köyhyyden sijaan. Absoluuttinen köyhyys tarkoittaa 

köyhyyttä, joka estää perustarpeiden tyydyttämisen; ihminen voi esimerkiksi siis 

nähdä nälkää. Suhteellisella köyhyydellä taas tarkoitetaan sellaisten resurssien 

puutetta, jotka mahdollistaisivat ihmiselle sellaisen elintason, joka on 

yhteiskunnassa yleisesti odotettu. (Moisio 2006, 639.) Moision (2006, 639) mukaan 

suhteellista köyhyyttä määriteltäessä yhteiskunnan vaatima elintaso määritellään 

suhteuttamalla se yhteiskunnan keskimääräisen elintasoon.  

Vähäosaisuus voikin nykypäivän Suomessa muotoutua esimerkiksi yhteiskunnan 

digitalisoitumisen myötä: Eräsaari (2011, 40) tuo esille tietoyhteiskunnan 

vaatimukset yksinäisyyden luojana. Eräsaari (2011, 40) toteaa nykypäivänä 

yhteydenpidon maailmaan vaativan tietokonetta ja internet-yhteyttä, puhelinta, 

sanomalehtiä, televisiota sekä omaa autoa tai julkisia liikenneyhteyksiä, eikä kaikilla 

ihmisillä ole pääsyä niihin köyhyyden vuoksi. Jos ihmiseltä puuttuu pääsy osaan tai 
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kaikkiin edellä mainittuihin, eristää se häntä yhteiskunnasta (Eräsaari 2011, 40). 

Myös Moisio (2006, 639) toteaa, ettei joitakin vuosikymmeniä sitten Suomessa ollut 

ongelma, jos ei omistanut puhelinta, kun taas nykypäivänä se on oletus esimerkiksi 

työnhaussa. Ympäröivän yhteiskunnan muodostamien vaatimusten synnyttämä 

suhteellinen köyhyys voi olla merkittävä ongelma yksinäisyyden takana. 

Allardtin hyvinvointiteorian kautta tarkasteltuna puutteet elintasossa voivat johtaa 

siis myös siihen, ettei itsensä toteuttamisen muodot -ulottuvuus toteudu, eli yksilön 

suhde yhteiskuntaan ei ole ihanteellinen. Itsensä toteuttamisen muodot eivät voi 

toteutua, jos ihmisen on hankalaa köyhyyden vuoksi saada tietoa asioista 

esimerkiksi sanomalehtien, tietokoneen ja/tai puhelimen puutteen vuoksi. Tämän 

myötä ihmiselle jää itsensä toteuttamisen muotoihin kuuluvalle poliittiselle 

osallistumiselle melko ohut pohja, jos hän ei käytännössä pääse ajankohtaisen 

yhteiskunnallisen tiedon äärelle. Jos ihmisellä ei ole myöskään omaa autoa tai edes 

mahdollisuutta käyttää julkisia liikenneyhteyksiä, ei hänellä välttämättä ole pääsyä 

myöskään harrastuksiin.  

Tietoyhteiskunnassa jo pelkkä sosiaaliviranomaisten kanssa asioiminen vaatii usein 

sekä välineitä että taitoa käyttää niitä (Eräsaari 2011, 40). Sosiaalityön ideologiassa 

usein esille tuotu yhteiskunnallisen avun viimesijaisuus (Pohjola 2014, 20) asettaa 

tietoyhteiskunnan vahvan vaikutuksen myös sosiaalipalveluissa ongelmalliseksi. Jos 

sosiaalityö on viimesijainen palvelu yhteiskunnassa apua tarvitsevalle ihmiselle, 

mihin ihminen päätyy, jos sosiaalipalveluihinkin pääsy vaatii enenevissä määrin 

tietotekniikan käyttöä? Tietoyhteiskunnan vaatimat välineet ja taito käyttää niitä 

eivät ole itsestäänselvyys.  

Toisaalta köyhyyden ja tietoyhteiskunnassa vaadittavien välineiden ja taitojen 

puutteen voi nähdä vaikuttavan myös hyvinvointiteorian yhteisyyssuhteiden 

ulottuvuudessa. Ilman omaa autoa tai mahdollisuutta käyttää julkista liikennettä voi 

olla vaikea muodostaa ihmissuhteita, kun kotoaan ei pääse kauas. Toisaalta myös 

harrastusten puute voi rajoittaa mahdollisuuksia tavata samanhenkisiä ihmisiä. 

Nykypäivänä myös puhelimella on merkittävä rooli ihmisten välisessä 

yhteydenpidossa, joten sen puute voi estää yhteydenpidon muihin ihmisiin. 
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4.2.2 Yksinäisyyden tekijät Allardtin hyvinvointiteorian yhteisyyssuhteet (loving) 
-ulottuvuudessa 
 

Saari (2009, 139) kuvaa olemassa olevaa säännönmukaista korrelaatiota 

yksinasumisen, perheettömyyden ja ei-onnellisuuden välillä. Yksilöt, joilla on laajat 

ystäväpiirit, puolison kanssa asuvat ja perheelliset ovat systemaattisesti yksinäisiä ja 

yksinasuvia onnellisempia (Saari 2009, 139). Yhteisyyssuhteet, yleinen hyvinvointi 

sekä yksinäisyys linkittyvät toisiinsa.  

Sosiaalisten suhteiden merkitys koettuun hyvinvointiin on merkittävä (Saari 2009, 

140). Yksinäisyyden ja sosiaalisten suhteiden eli yhteisyyssuhteiden yhteys tulee 

esille myös Suomalaisten hyvinvointi 2018 -teoksen Sakari Karvosen kirjoittamassa 

luvussa Indikaattorikatsaus. Koetun hyvinvoinnin tila tunnuslukujen valossa. Sosiaalisia 

suhteita on tarkasteltu yksinäisyyden kautta: aikuisilta tutkittavilta on kysytty, 

tuntevatko he itsensä yksinäiseksi ja yläkouluikäisiltä on kysytty läheisten ystävien 

määrää (Karvonen 2019, 98). Yksinäisyyden sosiaalinen puoli on siis selvä.  

Ihmiset kokevat turvalliseksi kuulua yhteisöihin. Yhteisöiden toimintaa ohjaavat 

normit voivat säädellä yksilön elämää huomattavasti. (Pessi & Seppänen 2011, 289.) 

Tämä on ristiriidassa sen kanssa, että toisaalta ihminen haluaa nykyaikaisessa, 

individualismia korostavassa maailmassa myös vapautta valita itse (Pessi & 

Seppänen 2011, 289–290). Ihmisen tarve yhteisöllisyyteen näyttää voittavan 

länsimaisen individualismin ajatuksen.  

Saaren (2009, 139) mukaan yhteiskuntien vaurastuessa materiaalisten tekijöiden 

merkitys onnellisuuden lähteenä vähenee ja sosiaalisten tekijöiden merkitys kasvaa. 

Allardt (1976, 41) on todennut, että elintason (having) vaatimusten täyttyminen on 

ensisijainen tekijä hyvinvoinnin muodostumisessa. Ihmisen riittävän elintason 

turvaaminen yhteiskunnassa voidaan nähdä ensimmäisenä välttämättömänä asiana, 

jotta yhteisyyssuhteiden potentiaalinen voima saataisiin käyttöön.  
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4.2.3 Yksinäisyyden tekijät Allardtin hyvinvointiteorian itsensä toteuttamisen 
muodot (being) -ulottuvuudessa 
 

Allardtin hyvinvointiteorian itsensä toteuttamisen muodot -ulottuvuus liittyy 

ihmisen ja häntä ympäröivän yhteiskunnan suhteeseen. Itsensä toteuttamisen 

muodot -ulottuvuutta sekä yksinäisyyttä Suomessa tarkasteltaessa on tärkeää ottaa 

ensimmäisenä huomioon, että Suomi on pohjoismainen hyvinvointivaltio. Heikki 

Ervastin ja Juho Saaren (2011, 200) mukaan hyvinvointivaltion arvostelijat ovat 

esittäneet, että hyvinvointivaltio muun muassa holhoaa kansalaisia, rajoittaa 

valinnanvapautta sekä vähentää sosiaalisia suhteita ja hajottaa yhteisöjä. Näiden 

argumenttien perusteella suomalainen pohjoismainen hyvinvointivaltiokin voi siis 

mahdollisesti yhteisöjä hajottamalla lisätä ihmisten yksinäisyyttä. Toisaalta 

hyvinvointivaltioon on suhtauduttu myös myönteisemmin; hyvinvointivaltion on 

nähty kohentavan yksilöiden onnellisuutta. Lisäksi on oltu sitä mieltä, että 

kansalaisten elämäntyytyväisyyttä on mahdollista lisätä yhteiskuntapolitiikan 

keinoin. (Ervasti & Saari 2011, 201.)  

Saari (2009, 140) tuo esille ajatuksen hyvinvointivaltioiden hyvinvointia lisäävästä 

vaikutuksesta. Pohjoismaissa asuvat ihmiset vaikuttavat onnellisimmilta kuin 

sosiaalisten suhteiden määrästä voitaisiin odottaa (Saari 2009, 139). Edeltävästä 

tutkimustuloksesta voidaan ajatella, että hyvinvointivaltio voi parhaassa 

tapauksessa Allardtin hyvinvointiteorian itsensä toteuttamisen muodot -

ulottuvuudella paikata yksilöiden puutteita yhteisyyssuhteissa, ja puutteellisista 

yhteisyyssuhteista johtuvaa yksinäisyyttä. Saari (2009, 140) toteaa kuitenkin myös, 

että hyvinvointivaltion ottaessa enemmän vastuuta ihmisten hyvinvoinnista 

yksilöiden sosiaaliset suhteet eivät ole rapistuneet, kuten mahdollisesti joskus on 

pelätty. 

Saari (2009, 209) pitää tärkeänä kysymyksenä myös sitä, millaiset sosiaaliset 

mekanismit olisivat toimivia parantamaan yksinäisten koettua hyvinvointia 

hyvinvointivaltiossa. Hyvinvointivaltiossa yksinäisyys ei siis ole yksinäisen 

kansalaisen yksityisasia ja haaste, josta hyvinvointivaltio ei ota vastuuta. 

Yksinäisyyden yhteiskunnallinen ulottuvuus onkin ilmeinen; Junttilan (2016, 54) 

mukaan yksinäisyydessä olennaista on yksilön ja yhteisön suhde. 
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Yhteiskunnassa vallitsevat ihanteet vaikuttavat yksilön ja yhteiskunnan suhteeseen. 

Eräsaaren (2011, 50) mukaan Suomessakin vaikuttava uusliberalismi ja New Public 

Managment (NPM) -idea eivät toimi julkisissa palveluissa. Uusliberalismin ja 

NPM:n keskeinen tavoite on poistaa valtion tai julkisen vallan holhous kansalaisiaan 

kohtaan. Kansalaisen pitäisi olla julkisten palvelujen kuluttaja, joka valitsee 

tarvitsemansa palvelut palvelumarkkinoilta. (Eräsaari 2011, 50.) 

Kuluttajakansalaisoletuksesta voi seurata se, että ihminen voi jäädä vaille palveluja, 

jos hänellä tai hänen omaisillaan ei ole kykyjä palvelujen hankkimiseen. NPM ei 

toteuta hyvinvointivaltion ajatusta parantaa huono-osaisten ihmisten elämän 

edellytyksiä. (Eräsaari 2011, 50.)  

Eräsaaren (2011, 57) mukaan julkisen sektorin muutos on iso tekijä sille, että ihmiset 

päätyvät yhteisöjen ulkopuolelle. Allardtin hyvinvointiteorian itsensä toteuttamisen 

muotoihin kuuluu se, millaisena ihminen nähdään yhteiskunnassa. Itsensä 

toteuttamisen vastakohdassa, vieraantumisessa, ihminen nähdään yhteiskunnassa 

vain työvoimana tai kuluttajana. Allardtin hyvinvointiteorian perusteella julkisten 

palvelujen muutos siihen suuntaan, että kansalaisista tulee palvelujen kuluttajia, ei 

siis lisää hyvinvointia.  

Monien muiden tekijöiden lisäksi ihmisen yksilöllinen temperamentti, eli yksilön 

luontainen tapa reagoida asioihin, voi altistaa yksinäisyyden kokemuksille (Müller 

& Lehtonen 2016, 78). Kaikkiin yksinäisyydelle altistaviin tekijöihin ei siis voida 

suoraan vaikuttaa. Pirjo Tiikkaisen (2011, 74) mukaan yksinäiseksi itsensä kokevilla 

on huomattu olevan samoja piirteitä: esimerkiksi haluttomuutta ottaa sosiaalisia 

riskejä sekä puutteelliset sosiaaliset taidot. Kiti Müllerin ja Johannes Lehtosen (2016, 

80) mukaan ihmisen oppii sosiaalisia taitoja olemalla vuorovaikutuksessa muiden 

ihmisten kanssa. Yhteisyyssuhteissa ihminen voi oppia sosiaalisia taitoja, jotka 

saattavat lisätä ihmisen yhteisyyssuhteita ja tätä kautta vähentää yksinäisyyden 

kokemisen riskiä. Sosiaalista kognitiota tukevien hermoverkkojen kehitys alkaa jo 

varhaislapsuuden vuorovaikutussuhteissa (Müller & Lehtonen 2016, 76–77), joten 

yhteisyyssuhteiden merkitys yksinäisyyden torjujina on merkittävä lapsuudesta 

lähtien.  
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Vaikka yksinäisyyden kokemisen riskinä voidaan siis pitää myös ihmisen 

temperamenttipiirteitä, voi lopulta ympäristö olla syy siihen, että tietynlaisesta 

temperamentista tulee ongelma (Müller & Lehtonen 2016, 78). Müllerin ja Lehtosen 

(2016, 78) mukaan nykypäivänä ihannoinnin kohteena oleva positiivinen 

suhtautuminen elämään voi aiheuttaa ahdistusta ihmiselle, joka huomaa 

suhtautuvansa elämään kriittisesti. Jos ihminen kokee oman tapansa reagoida 

vääränlaisena, voi hänelle tulla erilaisuuden ja yksinäisyyden tunteita (Müller & 

Lehtonen 2016, 78). Yhteiskunnan asenteet voivat siis vaikuttaa ihmisen 

yksinäisyyden kokemusten syntymiseen. Allardtin hyvinvointiteorian itsensä 

toteuttamisen muotoihin kuuluva arvonanto voi jäädä vaillinaiseksi edellä kuvatun 

kaltaisessa, positiivista elämänasennetta suosivassa yhteiskunnassa.  

Müller ja Lehtonen (2016, 94) toteavat, että yksinäisyys luo riskin mielenterveyden 

ongelmille. Saaren (2009, 252) mukaan yksinäisyys ja masennus voivat olla 

päällekkäisiä: osa masentuneista kokee yksinäisyyttä ja osa yksinäisyyttä kokevista 

on masentuneita. Yksinäisyyden ja mielenterveysongelmien välillä on siis yhteys, 

mutta on haastavaa sanoa yksittäisen ihmisen kohdalla, kumpi on ollut ensin. Marjo 

Romakkaniemen (2011, 34) mukaan masennus on vaikeasti määriteltävä asia. 

Masennukseen liittyy myös sosiaalinen ulottuvuus (Romakkaniemi 2011, 39), mutta 

tässä tutkielmassa ei lähdetä enempää tarkastelemaan mielenterveysongelmien 

syntymekanismeja ja luonnetta, vaikka yhteys mielenterveyden ongelmien ja 

yksinäisyyden välillä onkin todettu (Müller & Lehtonen 2016, 94).  
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5 YKSINÄISYYS JA SOSIAALITYÖ 

 

Edellä Allardtin hyvinvointiteorian kautta tehdyn yksinäisyyden tarkastelun myötä 

on selvää, että yksinäisyydellä on vahva yhteiskunnallinen ulottuvuus. Saaren (2009, 

11) mukaan yksinäisyydessä onkin kyse yhteiskunnallisesta, sosiaalisten suhteiden 

rakentumiseen liittyvästä ongelmasta. Yksinäisyyttä ei voida pitää vain jokaisen 

yksilön ongelmana, vaan asiana, johon pystytään vaikuttamaan myös 

yhteiskuntapolitiikalla (Saari 2009, 11). Saaren (2009, 204) näkemys on, että yksilön 

vastuun lisäksi julkisella vallalla on vastuu yksinäisyydestä, ja vastuun mukana 

tulee velvollisuus tuottaa yksinäisyyttä vähentäviä toimintamalleja ja instituutioita. 

Sosiaalityön rooli osana yhteiskunnan institutionaalisia rakenteita sekä 

sosiaalityöntekijöiden asema sosiaalisen ammattilaisina luo siis sosiaalityölle ja 

sosiaalityöntekijöille vastuuta yksinäisyydestä. 

Jäsennellessä sosiaalityön suhdetta yksinäisyyden ongelmaan täytyy ensin määrittää 

sosiaalityön luonnetta ja asemaa suomalaisessa yhteiskunnassa. Anneli Pohjolan 

(2014, 20–21) mukaan sosiaalityön yhteiskunnallinen asema rakentuu 

sosiaalityöntekijöiden käytännön työn myötä: tekevätkö sosiaalityöntekijät 

yksilökeskeistä työtä vai voidaanko sosiaalityö nähdä yhteiskuntaa rakentavana 

toimintana. Abigail Ornellasin ym. (2018, 236) mukaan sosiaalityön rooli on edistää 

muun muassa sosiaalista vakautta uusliberaalin politiikan vaikuttaessa. Lisäksi 

Pohjola (2014, 17) toteaa artikkelissaan Rakenteellisen sosiaalityön paikannuksia, että 

sosiaalityön luonteesta muutostyönä on voimakas yksimielisyys. Sosiaalityöllä siis 

on tai ainakin pitäisi olla asema yhteiskunnallisena vaikuttajana, eikä sen pitäisi olla 

vain yksilökeskeistä työtä ilman yhteiskunnallisen vaikuttavuuden ulottuvuutta. 

Pohjola (2014, 20) pohtiikin artikkelissaan Rakenteellisen sosiaalityön paikannuksia, 

kuinka sosiaalityössä olisi tarpeen miettiä yksilön ja yhteiskunnan suhdetta.  

Rakenteellisen sosiaalityön käsite on tärkeä jäsennellessä sosiaalityössä yksilön ja 

yhteiskunnan suhdetta. Rakenteellinen sosiaalityö on käsitteenä haastava, eikä sen 

määrittelystä ole yksimielisyyttä. Suomessa rakenteellinen sosiaalityö oli ideana 

suosittu 1980-luvulla, mutta myöhemmin sitä on ajoittain käsitteenä ja 
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ymmärrystapana vältelty. (Pohjola 2014, 16.) Pohjola (2014, 33) tiivistää 

rakenteellisen sosiaalityön tehtäväksi vahvistaa yhdenvertaisuutta, 

oikeudenmukaisuutta, osallisuutta ja ihmisten mahdollisuuksia kiinnittyä 

yhteisöihin ja yhteiskuntaan.  

Junttilan (2016, 54) mukaan yksinäisyys ilmiönä on kiinni yhteisöissä sekä 

yhteisöllisyydessä, jotka rakentavat yhteiskunnan. Tarja Heiskasen ja Liisa Saariston 

(2011, 27) mukaan yhteiskunnassamme on nähtävissä vaarallinen ajatus siitä, että 

yksinäisyyteen tarjotaan hoitoa, sillä se luo mielikuvan siitä, että useat 

henkilökohtaiset kokemukset ovat sairautta. Tällaisessa tilanteessa instituutioiden ja 

rakenteiden vaikutukset yksinäisyyteen voivat jäädä tarkastelun ulkopuolelle 

(Heiskanen & Saaristo 2011, 27–28). Sosiaalityö voi vaikuttaa yksilökohtaisella 

asiakastyöllä, mutta myös rakenteellisen sosiaalityön mahdollisuudet ovat 

huomattavia.  

Sosiaalityö on siis yhteiskunnallisena toimijana sekä sosiaalisten ongelmien 

asiantuntijainstituutiona vastuussa yksinäisyyden haittojen torjumisesta. Pirjo 

Tiikkainen (2011, 75) korostaa sosiaali- ja terveydenhuollon ammattilaisten 

ammattitaidon merkitystä yksinäisyyden tunnistamisessa ja yksinäisten 

auttamisessa. Timo M. Kauppisen ym. (2014, 40) Yksin asuvien hyvinvointi. Mitä tällä 

hetkellä tiedetään? -teoksessa todetaan, että Suomessa monia sosiaalipalveluja 

käyttävät useimmin yksinasuvat. Suomalaiset yksin asuvat kokevat myös 

yksinäisyyttä useammin kuin muissa asumismuodoissa elävät (Kauppinen ym. 2014, 

36). Otettaessa huomioon suomalaisessa yhteiskunnassa yleinen yksin asuminen 

(Kestilä & Martelin 2019, 33), on selvää, että suomalaisten sosiaalipalvelujen 

asiakkailla yksinäisyyden kokemukset ovat todennäköisiä. 

Yksinäisyys ei ole kuitenkaan sama asia kuin sosiaalinen eristyneisyys. Ihminen voi 

olla yksinäinen, vaikka hänen ympärillään olisi muita ihmisiä ja toisaalta olla yksin 

olematta yksinäinen. (Tiikkainen 2011, 60.) Junttilan (2016, 57) mukaan 

yksinäisyyden mittaamisen ja tutkimisen kannalta hedelmällisimpiä kysymyksiä 

eivät välttämättä ole esimerkiksi ihmiselle esitettävät kysymykset, joissa 

tiedustellaan ystävien määrää tai kysytään suoraan, kokeeko ihminen itsensä 

yksinäiseksi. Yksinäisyyden käsitteen monitulkintaisuuden vuoksi ei voida olla 
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varmoja, kuinka jokainen yksilö mieltää yksinäisyyden käsitteen. Etenkin lasten 

käsitykset yksinäisyyden luonteesta saattavat olla toisistaan poikkeavia. (Junttila 

2016, 57.) Yksinäisyys voi merkitä yksilölle negatiivisen yksinolon asemesta 

esimerkiksi lepoa tai rauhoittumista. Myönteinen yksinolo voi esimerkiksi auttaa 

kehoa ja mieltä rauhoittumaan. (Müller & Lehtonen 2016, 85.)  

On hyvä myös muistaa, että yksinäisyyttä kokee jokainen jossain vaiheessa 

elämäänsä (Heiskanen 2011, 78). Ohimenevään yksinäisyyteen, joka on aiheutunut 

esimerkiksi muutosta vieraalle paikkakunnalle, ihminen ei välttämättä tarvitse apua. 

Müllerin & Lehtosen (2016, 73) mukaan kehittääkseen yksilöllisen identiteetin 

ihminen tarvitsee ajoittaisia yksinäisyyden kokemuksia lapsuudessa. Yksinäisyys 

voidaan nähdä siis ihmiselle jopa välttämättömänä asiana, jotta hän pystyy 

löytämään itsensä kehittyessään lapsesta aikuiseksi (Müller & Lehtonen 2016, 73).  

Sosiaalialan ammattilaisen on tärkeää selvittää ihmisen oma näkemys 

yksinäisyydestään. Mitään yksiselitteistä keinoa yksinäisyyden purkamiseen ei sen 

yksilöllisen luonteen vuoksi ole. (Tiikkainen 2011, 75.) Sosiaalityöntekijää auttaa 

ymmärrys yksinäisyyden moniulotteisuudesta sekä sille altistavien tekijöiden 

moninaisuudesta ja päällekkäisyydestä, joita on tarkasteltu aiemmin tämän 

tutkielman yksinäisyyden jäsentelyssä Allardtin hyvinvointiteorian kautta.  
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6 POHDINTA 
 

Saari pohtii teoksessaan Yksinäisten yhteiskunta (2009, 27) vastuuta yksinäisyydestä. 

Esimerkiksi sairaille, lapsille ja vanhuksille on lainsäädäntöön kirjattu sosiaalisia 

oikeuksia, ja monien mielestä on moraalisesti selvää kantaa kollektiivista vastuuta 

näistä tietyistä ihmisryhmistä. Vastuu yksinäisistä ei ole niin yksiselitteinen. (Saari 

2009, 27.) Sosiaalityön vastuu yksinäisyydestä on kuitenkin väistämätöntä, sillä 

yksinäisyydelle altistavien tekijöiden jäsentelyssä Allardtin hyvinvointiteorian 

kautta voidaan nähdä, että monet yksinäisyyden riskitekijät palautuvat yksilön ja 

yhteisöjen sekä yksilöä ympäröivän yhteiskunnan välisiin suhteisiin.  

Allardtin hyvinvointiteorian kolmen ulottuvuuden – having, loving, being – avulla 

yksinäisyyden taustalla olevia mahdollisia tekijöitä luokitellessa käy selväksi, että 

yksinäisyydelle altistavat tekijät ovat moniulotteisia. Ne voivat kiinnittyä 

esimerkiksi yksilön ominaisuuksiin, taloudellisiin mahdollisuuksiin osallistua 

harrastuksiin ja ympäröivän yhteiskunnan asenteisiin. Yksinäisyydestä voi 

pahimmillaan myös muodostua itseään ruokkiva kehä, jos yksinäisellä ihmisellä on 

terveysongelmia. Esimerkiksi masennuksen ja yksinäisyyden päällekkäisyys on 

mahdollista. Lopulta voi olla hankalaa katkaista kierrettä: kumpi olikaan ensin, 

terveysongelmat vai yksinäisyys?  

On hyvä tiedostaa, että Erik Allardtin (1976) hyvinvointiteoriassa on myös 

heikkoutensa. Uusitalon ja Simpuran (2020) mukaan nykytutkimuksen valossa 

Allardtin käsitteiden ja mittareiden väliset yhteydet hyvinvointitutkimuksessa ovat 

olleet niukkoja. Myös hyvinvointiin vaikuttavat erilaiset tilannetekijät ja sattumukset 

ovat jääneet huomiotta. (Uusitalo & Simpura 2020, 582.) Uusitalo ja Simpura 

toteavat, että tutkimuksessa tulisi olla myös kysymyksiä, joiden avulla voitaisiin 

tarkastella ihmisen oman toiminnan merkitystä hyvinvoinnille (Uusitalo & Simpura 

2020, 582).  

Lisäksi yksinäisyyden tarkastelu on tässä tutkielmassa väistämättä suppeaa 

tutkielman enimmäispituusvaatimusten vuoksi. Tutkielma pyrkiikin tarjoamaan 

tiiviin katsauksen yksinäisyyteen sekä yksinäisyyden ja sosiaalityön väliseen 

suhteeseen. Tutkielman aineisto on painottunut suomalaiseen tutkimukseen, sillä 
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tarkoituksena oli tarkastella yksinäisyyttä yleisesti mutta myös sosiaalityön asemaa 

suhteessa nimenomaan suomalaisten yksinäisyyteen. Kansainvälisempi näkökulma 

jää siis puuttumaan tästä tutkielmasta. Yksinäisyys on laaja teema, ja tämä tutkielma 

on vain yksi pieni palanen yksinäisyystutkimuksessa.  

Pohdittaessa yksinäisyyden jäsentelyn tuloksia tässä tutkielmassa, mielenkiintoista 

on, että yksinäisyyden jaottelussa emotionaaliseen ja sosiaaliseen puoleen (Weiss 

1973) sekä yksinäisyyden kokemisen riskitekijöitä Allardtin hyvinvointiteorian 

avulla jäsennellessä merkittäviä yksinäisyyden tekijöitä ovat puutteet sosiaalisten 

suhteiden laadussa ja/tai määrässä. Lisäksi terveysongelmien, mukaan lukien 

mielenterveysongelmien, mahdollinen kietoutuminen yksinäisyyteen (Müller & 

Lehtonen 2016, 73; Saari 2009, 252) on merkille pantavaa. Tärkeää on myös huomata 

Suomessa vuosikymmenten saatossa yleistynyt yksinasuminen (Kestilä & Martelin 

2019, 33), koska on todettu, että yksinasuvat kokevat yksinäisyyttä useammin kuin 

muissa asumismuodoissa asuvat (Kauppinen ym. 2014, 36). Lisäksi kiinnostavaa on, 

kuinka suomalaisessa yhteiskunnassa voimistuva uusliberalismin aate sekä 

tietoyhteiskunta saattavat syrjäyttää heikoimmassa asemassa olevat kansalaiset pois 

jopa viimesijaisina pidetyistä sosiaalipalveluista.  

Tulevaisuuden kannalta on mielestäni tärkeää pohtia, miten yhteiskuntamme 

individualismi vaikuttaa yksinäisyyden kokemusten lisääntymiseen. Kiinnostavaa 

on myös erityisesti mielenterveysongelmien ja yksinäisyyden päällekkäisyys. 

Voitaisiinko Suomessa jatkuvasti lisääntyviä mielenterveyden ongelmia vähentää 

pyrkimällä ehkäisemään yksinäisyyttä mutta myös välttää yksinäisyyden 

kokemusten syntymistä panostamalla mielenterveysongelmien ehkäisyyn? Tässä 

tehtävässä sosiaalityö voisi ottaa roolia sosiaalipolitiikkaan vaikuttajana sekä 

käytännön työn toteuttajana. 
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