Kuinka paljon Suomessa on yksinäisiä vanhuksia?
Minulle tehtiin taannoin kysymys, kuinka paljon Suomessa on yksinäisiä vanhuksia? Täytyy
myöntää, että tällaiseen kysymykseen en osaa antaa selkeää vastausta. Erilaiset tutkimukset
kertovat, että joka kolmas, joka neljäs tai joka kymmenes ikääntyneistä kokee itsensä usein
yksinäiseksi. Itsensä ainakin toisinaan yksinäiseksi Suomessa kokee 36 - 39 % ikääntyneistä. Joku
sanoo, että suomalaisista ikääntyneistä 300 000 on yksinäisiä. No, mikä näistä sitten on totta?
Kysymys ja aihe kiinnostavat siinä määrin, että selvitin asiaa hieman enemmän. Selvitys osoittaa
suomalaisten ikääntyneiden yksinäisyyden olevan melko yleistä, pysyvä tila ja sen, että yhteiskunnan muutokset aiheuttavat yksinäisyyttä.
Milloin yksinäisyys sitten tulee? ja miten se ilmenee?
Valtaosa yksinäiseksi kokevista ovat kohdanneet sen vanhemmiten. Yksinäisyyden kokemukset
syntyvät iän myötä. Yksinäisyys ilmenee erilaisina subjektiivisina tunteina kuten suruna, ikävänä,
ahdistuksena sekä kokemuksena arvottomuudesta tai juurettomuudesta. Sillä on myös fyysisiä
seurauksia. Arjessa yksinäisyys koetaan varsin konkreettisten tilanteiden kautta: esimerkiksi
kotitöitä tehdessä tai nukkumaan mennessä. Yksinäiset ajatukset saavat levottomaksi, saamattomaksi ja apaattiseksi, jolloin arjesta selviytyminen tuntuu vaikealta. Useimmille vanhoille
ihmisille, arki on yksinoloa. Huomioitavaa kuitenkin on, että kaikki vanhat yksin asuvat eivät koe
olevansa yksinäisiä. Ihminen voi valita sosiaalisen eristyneisyyden kokematta yksinäisyyttä. Yksinäisyyttä esiintyy kaikissa ikäryhmissä, mutta vanhuusiän yksinäisyys on tuotu julkisuudessa
enemmän esiin.
Vanhusten yksinäisyys tutkimuksissa
Tutkimuskohteena vanhusten yksinäisyys on kiinnostanut jo vuosikymmenien ajan. Suuressa
osassa tutkimuksia tarkastellaan yksinäisyyden yleisyyttä ja sen yhteyttä erilaisiin tekijöihin,
kuten elämänmuutoksiin ja menetyksiin. Lisäksi löytyy pitkittäistutkimuksia siitä, miten ympäristö ja yhteiskunnalliset muutokset voivat vaikuttaa yksinäisyyden lisääntymiseen.
Yksinäisellä vanhuksella on vähän sosiaalisia verkostoja tai ei lainkaan. Ikääntyvien yksinäisyyttä
on usein selitetty iän myötä tapahtuvana sosiaalisen verkoston pienenemisenä ja kontaktien
määrän vähenemisenä. Iäkkäät korostavat tutkimuksissa enemmän vuorovaikutussuhteidensa
läheisyyttä, kuin sosiaalisen verkoston kokoa. Tutkimuksissa painottuvat merkityksellisten
ihmissuhteiden menetykset sekä vaikeus solmia uusia suhteita. Yksinäisyyttä saattaa aiheuttaa
myös kokemus siitä, että läheiset eivät arvosta ikääntynyttä ihmisenä.
Muutokset terveydentilassa voivat vaikeuttaa sosiaalisten suhteiden ylläpitämistä ja aiheuttaa
siten yksinäisyyden kokemuksia. Tutkimusten mukaan yli 75-vuotiaista terveydentilansa kokee
huonoksi tai melko huonoksi, miehistä 30 prosenttia ja naisista 25 prosenttia. Yksinäisyyden on
todettu lisäävän kuolleisuutta ja terveyspalvelujen käyttöä sekä pysyvään laitoshoitoon joutumista. Myös toimeentulovaikeuksilla on todettu olevan selvä yhteys yksinäisyyteen. Pitkittäistutkimuksissa ikääntyneiden yksinäisyyden todetaan olevan melko pysyvä tila, vaikka elämän
varrella olisi ollut merkittäviäkin muutoksia sosiaalisissa suhteissa, aviosäädyssä tai elinolosuhteissa. Yksinäisyyden tunne on vaikeaa pukea yksinäisyyden kokemuksen sanoiksi.

Yksinäisyys on kaksi kertaa suurempi riski ennenaikaiselle kuolemalle kuin ylipaino ja lähes yhtä
iso riski kuin köyhyys. Ihmisillä, jotka tuntevat itsensä jatkuvasti yksinäisiksi, on 14 prosenttia
suurempi riski kuolla ennenaikaisesti kuin niillä, jotka eivät ole yksinäisiä. Köyhyyden on todettu
lisäävän ennenaikaisen kuoleman riskiä 19 prosenttia. Yksinäisyyden vaikutuksia ennen-aikaiseen
kuolemaan ei ole voitu mm. kuuden vuoden seurantajakson aikana kuitata vain epäterveillä
elämäntavoilla.
Ympäristön esteet lisäävät yksinäisyyttä
Koetut ympäristön esteet lisäävät yksinäisyyden kokemusta kotona asuvilla iäkkäillä. Yksikin
ympäristön este lähes kaksinkertaistaa yksinäisyyden todennäköisyyden, ja niillä joilla ympäristössä on enemmän esteitä, todennäköisyys on jo yli kaksinkertainen. Lumi ja jää talviaikaan,
pitkät etäisyydet palveluihin ja mäkinen maasto ovat voimakkaimmin yhteydessä yksinäisyyteen.
Ympäristön haasteellisuus heikentää ikääntyneiden autonomian tunnetta, eli tunnetta siitä, että
henkilö pystyy itse päättämään milloin ja mihin hän haluaa mennä. Tämä puolestaan aiheuttaa
sen, että elinpiiri pienenee ja yksinäisyyden tunne lisääntyy. Ympäristön esteitä on sekä
kaupungeissa, että maaseuduilla.
Yhteiskunnan esteet lisäävät yksinäisyyttä
Kun väestön keskimääräinen hyvinvointi nousee, osa sen ihmisistä putoaa hyvinvoinnin ulkopuolelle. Ilmiö on näkynyt myös tutkimuksissa. Ne osoittavat, että heikoimmassa asemassa oleva
väestönosa on jäänyt lähes kokonaan hyvinvoinnin ulkopuolelle. Kansalaistemme hyvinvointia
uhkaavat tekijät ovat yksinäisyys, toimettomuus ja köyhyys. Suuren väestönosan inhimilliset
resurssit jäävät tällöin käyttämättä.
Myös laitoshoidossa olevat iäkkään ovat yksinäisiä. Tutkimuksissa on havaittu, että laitoshoidossa
olevien ikääntyneiden yksinäisyys ilmenee mm. luopumisena jokapäiväiseen elämään kuuluvista
perusasioista, tutusta kodista, elämäntavoista, vapaudesta, ihmissuhteista ja jopa itsemääräämisoikeudesta. Iäkkäät pitävät laitosympäristöä vieraana, heidän tarpeeseensa saada läheisyyttä
ja fyysistä kosketusta ei vastata. Sosiaalisten kontaktien puuttuminen laitoksissa ilmenee
toimettomuutena, tarpeettomuuden tunteena sekä mielekkään tekemisen puutteena. Suuri osa
iäkkäistä laitoshoitoa saavista kokee yksinäisyyden pahana olona, ahdistuksena ja katkeruutena,
jota aiheuttaa kokemus siitä, että heitä ei arvosteta. Osa ikääntyneistä kokee yksinäisyyden
myönteisenä olotilana, mikä liittyi yksinäisyyden vapaaehtoisuuteen. Yksinäisyyden erilaiset
merkitykset voivat myös olla esillä yhtä aikaa. Yksinäisyys on paitsi henkilökohtainen kärsimys
myös kansantaloudellinen kysymys.
Tätä tekstiä kirjoittaessani uutisoidaan, että toimeentulotuen piirissä on Suomessa noin 250 000
kansalaistamme. Pienituloisten kotitalouksien määrä on koko 2000-luvun lisääntynyt. 11,9 %
väestöstä on pienituloisia. Köyhyys aiheuttaa toimeentulotukitarpeita ja yksinäisyyttä. Kuinkahan moni heistä on ikääntyneitä ja yksinäisiä tuen tarvitsijoista? On tilastoitu myös, että vuonna
2010 Suomessa oli noin 95 000 keskivaikeaa muistisairautta sairastavaa ikääntynyttä ja vuonna
2020 heitä olisi arviolta 130 000 henkilöä. Lähivuosina ei ole tiedossa uutta, parantavaa lääkehoitoa muistisairauksiin. Kuinka moni heistä asuu yksin ja on yksinäinen?
Yli 65-vuotiaiden osuus yksin elävien talouksista oli 38 % vuonna 2014. Euroopan maista vuonna
2010 yksin asuvien köyhyys Suomessa oli toiseksi suurin, Bulgarian jälkeen. Lisäksi on tutkittu,
että yksin asuvan euro, pariskunnan euroon verrattuna, oli 32 senttiä vuonna 2012. Köyhyys lisää
syrjäytymistä ja yksinäisyyttä. TV:tä katsotaan paljon. Se korvaa yhteisöllisyyttä. Eniten televisiota katsovat yli 65-vuotiaat. Vuonna 2014 he katsoivat televisiota noin 4-5 tuntia vuorokaudessa
ja enemmänkin. Korvaako tv ikääntyneiden sosiaalisen elämän?

Suomalaisten yksinäisyys, tyytyväisyys ja onnellisuus muihin maihin verrattuna
Silti suomalaiset ja muut pohjoismaalaiset ovat vähemmän yksinäisiä kuin etelä- ja itäeurooppalaiset. Yksi vertailutieto on vuodelta 2007, jolloin noin 20 % suomalaisista koki yksinäisyyttä
silloin tällöin. Koko ajan tai suurimman osan ajasta yksinäisiä oli 4,3 prosenttia eli yli 200 000
suomalaista. He voisivat kansoittaa koko Vantaan tai Tampereen. (HS 21.3.2013.) EU:n Eurofoundin vuoden 2014 tutkimuksesta käy ilmi, että suomalaiset ovat heti tanskalaisten jälkeen
Euroopan elämäänsä tyytyväisin kansa. 90 prosenttia suomalaisista kokee elämänsä joko hyvin
tai erittäin mielekkääksi. Toinen tutkimus samalta vuodelta kertoo, että Suomi on maailman
kahdeksanneksi onnellisin maa. OECD:n "onnellisuusindeksillä" mitattuna Suomi oli vuonna 2013
maailman seitsemänneksi onnellisin maa ja vuonna 2012 toiseksi onnellisin.
Yhteenveto
Tutkimusten mukaan eri maissa ja kulttuureissa 4 – 36 % vanhoista ihmisistä tuntee jatkuvaa
yksinäisyyttä. Suomessa yksinäiseksi itsensä ainakin toisinaan tuntee 36 - 39 % ikääntyneistä.
Selvitys toi esiin sen, että ikääntyneiden kansalaistemme yksinäisyyden torjumiseksi tulee
jatkossa tehdä paljon enemmän etsivää ja ehkäisevää työtä. Hyödyllisiä toimintoja ikääntyneiden yksinäisyyden torjuntaan ovat erilaiset ryhmät, joiden toimintaa he itse saavat suunnitella.
Erilaisia tavoitteellisia ja vaikutuksiltaan positiivisia sosiaalisen tuen interventioita on kehitetty
kymmeniä.
Ikääntyneet saavat yksinäisyyteensä apua terveyspalveluista, joskus lääkityksestä sekä lievitystä
TV:n katselusta. Ihmisten ilmoille pääsemiseen on itsensä usein yksinäiseksi kokevilla ikääntyneillä vielä pitkä matka ja paljon esteitä. On selvää, että ikääntyneiden yksinäisyyden torjumiseksi on esteitä murrettava ja luotava heille paikkoja olla yhdessä. Yhdessäolo ja sosiaalinen
toiminta on mahdollistettava heidän omassa elinympäristössään. Kustannuksiltaan toiminnan
tulee lisäksi olla sellaista, että myös vähävaraisilla on mahdollisuus osallistua. Yksinäisyys on
sitkeä ja vakavasti hyvinvointia haittaava ilmiö ja se on huomioitava laajemmin yhteiskunnallisia
muutoksia suunniteltaessa.
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