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1 Johdanto 
 

”Mä elän täs maailmas haamuna, ei mua tänne kukaan jää kaipaamaan.” 

               (Junttila, 2015, s. 30.) 

 

Viime vuosina yksinäisyys on saanut paljon palstatilaa lehdissä ja puhuttanut 

mediassa. Jatkuvasti on voinut törmätä uutisiin, joissa kerrotaan yksinäisyyden 

haittavaikutuksista (Mielonen, 5.1.2016; Blomqvist, 6.3.2015; Blomqvist, 

9.3.2015), tai ilahtua lukiessaan esimerkiksi siitä, kuinka kolmekymppinen yksi-

näinen nainen auttoi yhteen lukuisia yksinäisiä ihmisiä ystävänhakuilmoituksel-

laan kierrätysryhmässä (Typpö, 25.11.2015). Aihe on siis varsin ajankohtainen 

ja puhuttava.  

 

Aiheen ajankohtaisuudesta kertoo myös Helsingin Sanomien keväällä 2014 ke-

räämä aineisto, jossa lukijat kertoivat omakohtaisista yksinäisyyden kokemuk-

sistaan. Tutkijat yllättyivät vastausten suuresta määrästä: lukijoiden kertomuksia 

yksinäisyydestä saatiin yli 32 000. (Nykänen, 1.11.2014.) Kyseessä ei siis ole 

mikään marginaalinen ilmiö. Ilmiön laajuuden lisäksi tutkimus osoitti, että ihmi-

sillä on tarve päästä kertomaan kokemuksistaan.  

 

Yksinäisyydestä puhuttaessa viime aikoina on herännyt huoli jo lapsuudessa 

syntyvästä yksinäisyydestä. Lasten ja nuorten yksinäisyyttä on aiempaa enem-

män lähdetty tutkimaan 2000-luvulla, ja tutkimukset osoittavat, että jopa 20 % 

lapsista ja nuorista kärsii vakavasta yksinäisyydestä (Junttila, 2010, s. 23; Junt-

tila, 2015, s. 64). Aihetta laajasti tutkinut Niina Junttila toteaakin yksinäisyyden 

olevan poikkeuksellisen yleistä lasten ja nuorten keskuudessa, vaikka sitä esiin-

tyy toki kaikissa ikäluokissa. Tämän luvun alussa oleva yksinäisyyttä kuvastava 

lausahdus kokemuksesta haamuna elämisestä on peräisin 11-vuotiaalta tytöltä 

(kirjasta Kavereita nolla) ja kuvaa voimakasta kivun kokemusta, jonka yksinäi-

syys voi aiheuttaa. Junttila toteaa kirjassaan yksinäisyyden olevan lapselle eri-

tyisen rankka kokemus. Junttilan lasten ja nuorten yksinäisyyttä käsittelevissä 

kertomuksissa esiintyy ajoittain jopa halua kuolla. (Junttila, 2015, s. 28, 30, 

106.) 
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Koulumaailmassa yksinäiset lapset pääsevät liian helposti unohtumaan ja huk-

kumaan muiden näkyvämpien lasten joukkoon. Heidät koetaankin usein help-

poina, koska he eivät pidä meteliä itsestään. (Junttila, 2015, Teirikon, 

11.9.2015, mukaan.) Kuitenkin juuri koulun olisi syytä puuttua vakavaan ilmiöön 

sen havaitessaan. Ajan kuluessa yksinäisyys voi pahentua entisestään, jolloin 

ilmiöön on yhä vaikeampi puuttua ja lasta auttaa (Teirikko, 11.9.2015). 

 

Tein kandidaatin tutkielmani Suomen Akatemian Ihmisen mieli -ohjelmaan kuu-

luvassa Mind the Gap -hankkeessa, jossa Helsingin yliopisto on mukana. Hank-

keessa tutkin 33 helsinkiläisen alakoulun kuudesluokkalaisten yksinäisyyden ja 

sosiaalisen median käytön välistä yhteyttä määrällisen tutkimuksen keinoin. 

Tuolloin minulla heräsi kiinnostus tutkia tarkemmin yksinäisyyttä varhaisnuorten 

omasta näkökulmasta ja kokemusmaailmasta käsin. Pro gradu -tutkielmani on-

kin ikään kuin jatkoa kandidaatin tutkielmalleni. Tässä tutkielmassa tuon esiin 

erään kuudennen luokan oppilaiden ajatuksia yksinäisyydestä ja heidän oma-

kohtaisia kokemuksiaan yksinäisyyden kohtaamisesta elämässään. Koen tär-

keäksi tuoda lasten oman äänen esille, joten kokemukset on koottu kertomus-

ten muotoon. Myös omassa aineistossani minut yllätti yksinäisyysilmiön yleisyys 

kuudesluokkalaisten keskuudessa. Lähes jokaisella oppilaalla oli jonkinlainen 

kokemus kerrottavanaan, ja useimmilta löytyi monta erilaista kokemusta. Myös 

halukkuus kertoa rehellisesti omista kokemuksista oli yllättävä.  

 

Kuudesluokkalainen elää varhaisnuoruuden elämänvaiheessa, jossa hän joutuu 

väistämättäkin kohtaamaan erilaisia fyysisiä ja fysiologisia muutoksia sekä emo-

tionaalisten, älyllisten ja moraalisten kykyjen kehittymistä (Kangasniemi, 2005, 

s. 229). Nämä muutokset voivat itsessään edesauttaa yksinäisyyden syntymistä 

(emt., s. 229), mutta myös vertaisryhmien sosiaalisissa tilanteissa tapahtuvat 

torjuntatilanteet ovat omiaan aiheuttamaan yksinäisyyden kokemuksia (Salmi-

valli, 2005, s. 32–33). Siten kasvattajan, kuten opettajan, on syytä olla tietoinen 

oppilaidensa herkästä elämänvaiheesta, jotta hän voisi tukea varhaisnuoria yk-

sinäisyyden kohtaamisessa ja käsittelyssä.  

 

Pro gradu -tutkielmani vastaa tähän tarpeeseen ja tuo yhden luokan kokemus-

ten kautta näkyviin varhaisnuorten kohtaaman maailman, jossa yksinäisyys on 
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osa elämää. Toivottavasti tämä tutkimus avaa lukijansa huomaamaan todelli-

suuden, jossa varhaisnuoret elävät. Jopa viidesosa lapsista ja nuorista kärsii 

vakavasta yksinäisyydestä, mutta lähes jokaista lasta ja nuorta yksinäisyys kos-

kettaa jollakin tavalla omakohtaisesti. Parhaimmillaan se on ohimenevää ja jopa 

kasvattavaa, pahimmillaan rikkovaa ja koko elämään vaikuttavaa.  
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2 Varhaisnuoruus ja yksinäisyyden kokemus
1
 

 

2.1 Varhaisnuoruus elämänvaiheena  

 
Kuudesluokkalaiset kuuluvat ikävaiheeltaan varhaisnuoruuteen. He ovat vielä 

lapsia, mutta siirtymässä kohti yläastetta ja nuoruutta. Tutkijat määrittelevät 

varhaisnuoruuden keston ja ajoittumisen eri tavoin, mutta sen voidaan katsoa 

sijoittuvan suunnilleen ikävuosien 12–14 välille (Aalberg & Siimes, 2007, s. 68). 

Kehityspsykologi Erik H. Eriksonin (1982) mukaan ihmisen elämä koostuu eri 

vaiheista, joihin liittyy keskeisiä kehitystehtäviä. Nuoruuden kehitystehtäviksi 

hän nimeää itsenäistymisen ja vanhemmista irtautumisen, oman muuttuneen 

kehon hyväksymisen sekä oman identiteetin löytämisen. (Erikson, 1982, Kinnu-

sen, 2011, s. 22, 25, mukaan.) Kuudesluokkalainen alkaa kohdata näitä haas-

teita ja voi siksi olla erittäin herkkä, epävarma ja haavoittuvainen. 

 

Varhaisnuoruudessa vertaisryhmään kuuluminen ja hyvän sosiaalisen aseman 

saavuttaminen ovat merkittävässä roolissa. Vertaisryhmässä varhaisnuori opet-

telee yhdessä toimimista, oman paikan ottamista ryhmässä, kompromissien 

tekemistä, jämäkkää päätöstentekoa ja jopa johtajuutta. Vertaisten kanssa var-

haisnuori saa kokeilla erilaisia rooleja, ja siten hän oppii itsestään ja rakentaa 

omaa minäkuvaansa. Tämän vuoksi torjutuksi tuleminen vertaisten taholta voi 

aiheuttaa varhaisnuoressa negatiivisia seurauksia. Hän voi kokea olevansa so-

siaalisesti epäonnistunut ja alkaa välttelemään vertaisiaan. Tämä voi johtaa yk-

sinäisyyden tunteisiin ja jopa kiusaamiseen. Näin varhaisnuorelta jää tärkeä 

sosiaalisten taitojen harjoittelukenttä käyttämättä. (Salmivalli, 2005, s. 32–33.) 

Sosiaalisella asemalla, statuksella, on taipumusta olla pysyvä. Lapsen sosiaali-

sen statuksen muodostuttua hänen on siis vaikea muuttaa sitä, koska muut tul-

kitsevat muuttuneenkin toiminnan helposti totutulla tavalla. (Emt., s. 33; Coie, 

Coppotelli & Dodge, 1982, s. 261–262.) Kuudesluokkalaisella on onneksi mah-

                                            
1
 Tämä luku perustuu osin kandidaatin tutkielmaani (Rinne, 2014, s. 2–5), jossa tutkin varhais-

nuorten yksinäisyyden ja sosiaalisen median käytön välistä yhteyttä määrällisen tutkimuksen 
keinoin. Kandidaatin tutkimukseni toimi osana Mind the Gap -tutkimushanketta, joka on yksi 
kymmenestä Suomen Akatemian Ihmisen mieli (MIND) -ohjelmaan kuuluvasta hankkeesta, 
jossa muun muassa Helsingin yliopisto on mukana. (Ks. Mind the Gap -hankkeen verkkosivu.) 
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dollista muuttaa negatiivista sosiaalista statustaan yläkouluun siirtymisen yhtey-

dessä, varsinkin siirtyessään eri kouluun kuin alakoulun luokkalaisensa.  

 

Varhaisnuoruuteen liittyy olennaisesti murrosikä, jonka katsotaan alkavan hor-

monitoiminnan käynnistyessä (Kinnunen, 2011, s. 22). Sukupuolten välillä on 

kehityksellisiä eroja, ja tytöillä murrosikä alkaa yleensä noin vuotta ennen poi-

kia. Kehityksessä on kuitenkin huomioitava myös yksilölliset erot. (Cacciatore, 

2007, s. 165.) Kuudesluokkalainen saattaa siis kokea elämänvaiheessaan mo-

nitasoisia sosiaalisia, fyysisiä ja psyykkisiä muutoksia. Ne voivat synnyttää nuo-

ressa myös yksinäisyyden tunnetta hänen verratessaan itseään muihin ja irtau-

tuessaan vanhempiensa turvallisesta huolenpidosta. Useissa tutkimuksissa on-

kin todettu nuorten olevan ikäryhmänä kaikista yksinäisimpiä. Turvallisissa olo-

suhteissa tämä ei ole huolestuttavaa ja yksinäisyyden tunteet ovat ohimeneviä, 

mutta epäedullisissa olosuhteissa on riski, että yksinäisyys saattaa jäädä pysy-

vämmäksi olotilaksi. (Kangasniemi, 2005, s. 229, 231; Kangasniemi, 2008, s. 

113–114.) 

 

2.2 Yksinäisyys kokemuksena 

 

Yksinäisyys kuuluu ihmisyyteen, ja jokainen joutuu elämänsä aikana kokemaan 

jonkinlaista yksinäisyyttä ja kohtaamaan sen viime kädessä yksin. Yksinäisyys 

voi olla itse valittua ja positiivisena koettua, parhaimmillaan jopa voimauttavaa.  

Yleisimmin yksinäisyydestä puhuttaessa tarkoitetaan kuitenkin omasta tahdosta 

riippumatonta tuskaista tilaa, joka voi aiheuttaa yksilölle myös muita negatiivisia 

oireita ja ilmiöitä. Toisaalta yksinäisyyden tai yksinäisyyden pelon voidaan aja-

tella olevan myös meitä eteenpäin johdattava voima, joka saa ihmisen etsimään 

seuraa ja luomaan ihmissuhteita. (Sand & Strang, 2006, s. 1376–1377.)  

 

Hyvinvointisosiologian professori Juha Saaren (2014) mukaan yksinäisyys ei 

ole suomalaisille tyypillinen ongelma, ja hän toteaa suomalaisten yksinäisyyden 

olevan Euroopan mittapuulla vähäistä (Saari, 2014, Nykäsen, 23.3.2014, s. C5, 

mukaan). Tämä on huojentava uutinen kansallisella tasolla, mutta se ei kuiten-

kaan lievennä yksinäisyyden vakavuutta niiden ihmisten kohdalla, jotka siitä 
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joutuvat kärsimään. Ihmissuhteet ja niistä saatu sosiaalinen tuki koetaan tärkei-

nä ihmisen hyvinvointiin ja mielenterveyteen vaikuttavina tekijöinä (Autio, Erä-

ranta & Myllyniemi, 2008, s. 64), kun taas yksinäisyyden nähdään vähentävän 

koettua hyvinvointia edesauttaen elämänilon laskua ja tulevaisuudenkuvan hä-

märtymistä (Nykänen, 23.3.2014, s. C6). Kouluikäisten lasten ja nuorten kes-

kuudessa yksinäisyys on ongelma, josta noin 10–20 % prosenttia ikäluokasta 

kärsii (Uusitalo, 2007, s. 24; Junttila, 2010, s. 23). Kyseessä on siis vakavasti 

otettava ilmiö. 

 

2.2.1 Yksinäisyys vs. yksinolo 

  

Kuudesluokkalaisten yksinäisyyden kokemuksia tutkittaessa on tärkeää huomi-

oida ero yksin olemisen ja yksinäisyyden kokemisen välillä. Nämä kaksi käsitet-

tä saattavat helposti sekoittua varsinkin arkikielessä. Jukka Kangasniemi (2005, 

2008) erottaa yksinolon yksinäisyyden kokemisesta ja tunteesta siten, että yk-

sinolo voi hänen mukaansa olla sekä myönteistä että kielteistä. Sen sijaan yksi-

näisyyden kokeminen mielletään enemmän kielteisenä ilmiönä. Yksinäisyyden 

tunne voi olla jopa voimakkainta ihmisten joukossa, kun taas yksinololla viita-

taan juuri muiden ihmisten poissaoloon. (Emt., 2005, s. 231–232; Emt., 2008, s. 

64.) Ihminen voi kuitenkin olla ”– – fyysisesti yksin kokematta silti psyykkistä 

yksinäisyyttä” (emt., 2008, s. 64).  

 

”Yksinäisyys ei ole vain murheellista, vaan myös rakentavaa.” 

 

Näin totesi yksinäisiä ihmisiä paljon kuvannut valokuvaaja Hannes Heikura Hel-

singin Sanomien artikkelissa Yksinäisyys on yhä arvoitus (Nykänen, 23.3.2014, 

s. C3). Virke kuvaa osuvasti yksinäisyyden suhdetta kuudesluokkalaiseen var-

haisnuoreen, jolle yksinolo ja jopa ajoittainen yksinäisyys nähdään myös tar-

peellisena kehityskauteen kuuluvana osana yksilöllistymisprosessia. Yksin ja 

yksinäisenä nuori saa rauhassa käsitellä omaa olemistaan ja kasvaa itsenäi-

seksi, vanhemmistaan riippumattomaksi ja henkisesti vahvaksi yksilöksi (Kan-

gasniemi, 2005, s. 231–232; Uusitalo, 2007, s. 23).  
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Uusitalo (2007) korostaa jokaisen kaipaavan ja tarvitsevan välillä aikaa yksin. 

Tätä varten tulee kuitenkin olla saanut osakseen läheisyyttä toiselta ihmiseltä, 

jotta olisi jotain, mistä erkaantua ollakseen yksin. Jos ihmisellä on läheisiä ih-

missuhteita, hänellä on oletettavasti myös mahdollisuus päättää, ollako yksin 

vai yhdessä toisen kanssa. Tuolloin yksinolo voi olla kaivattua ja jopa voimaut-

tavaa, kun yksilö tietää tilanteen olevan vain väliaikainen. Yksinäisellä ihmisellä 

ei välttämättä ole mahdollisuutta päättää, ollako yksin vai seurassa. Nuoren yk-

sinäisyys olotilana onkin tuskainen tila, ”– – joka on seurausta joko konkreetti-

sesta ystävien ja läheisten ihmissuhteiden puutteesta tai nuoren kyvyttömyy-

destä kokea läheisyyttä ja turvallisuutta toisten seurassa”. (Uusitalo, 2007, s. 

25–26.)  

 

Yksinäisyyttä on haastavaa määritellä yksioikoisesti, ja erilaisia tulkintoja löytyy 

lähes yhtä monta kuin tulkitsijoita. Toisaalta tämä ei ole kovinkaan ihmeellistä, 

kun kyseessä on henkilökohtaisesti koettava emotionaalisesti voimakas tunne-

kokemus, jonka jokainen tulkitsee omiin elämänkokemuksiinsa pohjaten. Siten 

on aiheellista miettiä, voiko yksinäisyyden kokemusta edes määritellä yksiselit-

teisesti vai ylittääkö tunnekokemuksen henkilökohtaisuus objektiivisen määri-

telmän. Peplau ja Perlman (1982) ovat tehneet meta-analyysin eri tutkijoiden 

yksinäisyyden määritelmistä ja löytäneet kolme yhteistä teemaa näiden määri-

telmien sisältä. Yksinäisyyden kokemus nähtiin aiheutuvan sosiaalisten ihmis-

suhteiden puutteesta. Sen lisäksi yksinäisyyden käsitteen koettiin kuvaavan 

sisäistä, subjektiivista kokemusta, joten se erotettiin käsitteellisesti fyysisestä 

eristyneisyydestä. Viimeisenä yhdistävänä teemana tutkijat kuvasivat yksinäi-

syyden tunnetta epämiellyttäväksi ja stressaavaksi psyykkiseksi tilaksi, josta 

yksilö pyrkii luontaisesti eroon. (Peplau & Perlman, 1982, Jonesin ym., 1990, s. 

248, mukaan.)  

 

Yksinäisyyttä laajalti tutkinut ja yksinäisyyttä mittaavan, alan standardimittarina 

pidettävän UCLA Loneliness Scalen, kehittänyt Daniel Russell määrittelee yksi-

näisyyden yhdessä Anne Peplaun ja Mary Lund Fergusonin (1978) kanssa laa-

jalle levinneeksi vakavaksi mielenterveydelliseksi ongelmaksi. Heidän  mukaan-

sa yksinäisyys on yhteydessä erilaisiin emotionaalisiin olotiloihin, kuten masen-
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nukseen, ahdistukseen ja kyllästyneisyyteen sekä tyhjyyden tunteeseen. (Rus-

sell ym., 1978, s. 293.) 

 

Yksinäisyys on suhteellista, ja siihen vaikuttavat muun muassa omat odotukset 

ystävien määrästä. Ulkopuolisen on vaikea arvioida, onko joku yksinäinen, kos-

ka kokemus on niin subjektiivinen. Toiselle riittää yksi ystävä, ja toinen kaipaa 

suuren ystäväpiirin ympärilleen. Yksinäisyys ei kuitenkaan aina liity vain ihmis-

suhteiden puutteeseen vaan Kangasniemen (2005) mukaan ”Yksinäisyyden 

tunne voi syntyä myös ilman, että se suoranaisesti kohdistuisi kehenkään tiet-

tyyn toiseen henkilöön tai ihmissuhteisiin. Tällainen yksinäisyys saattaa olla 

esimerkiksi yleistä tyhjyyden tunnetta.” (Kangasniemi, 2005, s. 241.)  

 

Lasten ja nuorten yksinäisyyttä tutkinut kasvatuspsykologian dosentti Niina 

Junttila (2015) kuvaa yksinäisyyttä seuraavasti: ”Yksinäisyyttä on siis se lamaut-

tava tunne, ettei sinulla ole ketään, kenen kanssa puhua, tai ketään, jonka uskot 

ymmärtävän ajatuksiasi, aikomuksiasi, tunteitasi ja toiveitasi.” Junttilan mukaan 

yksin oleminen on fyysistä, kun taas yksinäisyys on psyykkinen tila, erillisyys 

toisista ihmisistä. Yksinäinen ihminen kokee, ettei kukaan halua olla hänen 

kanssaan, ettei kukaan välitä, ettei kukaan ymmärrä todella häntä ja ajattele 

samankaltaisesti. Junttila kiteyttää yksinäisyyden ja yksinolon paradoksin osu-

vasti: ”Yksin ollessasi et välttämättä ole yksinäinen, mutta voit olla yksinäinen 

silloinkin, kun et ole yksin.” (Junttila, 2015, s. 13, 19.) 

 

2.2.2 Sosiaalinen ja emotionaalinen yksinäisyys 

 

Robert S. Weissin (1973) yksinäisyysteorian mukaan yksinäisyys voidaan mää-

ritellä ainakin kahteen selkeään päätyyppiin: sosiaaliseen ja emotionaaliseen 

yksinäisyyteen. Weissin mukaan emotionaalinen ja sosiaalinen yksinäisyys ovat 

luonteeltaan ja oireiltaan toisistaan eroavia, vaikkakin molemmat yksinäisyyden 

lajit aiheuttavat kokijassaan ahdistusta ja kaipuuta puuttuvaan sosiaaliseen 

kanssakäymiseen. Weissin mukaan emotionaalisen yksinäisyyden monitasoiset 

oireet muistuttavat tuskaa, jota lapsi kokee pelätessään joutuvansa eroon van-

hemmistaan. Sosiaalisen yksinäisyyden oireet taas liittyvät kokemuksiin tylsyy-

destä, eristäytymisestä sekä tunteista, joita lapsi kokee jäädessään yksin vaille 
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ystäviä. Weiss vertaa aikuisena koettua yksinäisyyttä lapsuuden kokemuksiin 

uskoen, että niillä ei ole juurikaan eroa. Toki aikuisena yksilöllä voi olla enem-

män keinoja ja voimia käsitellä yksinäisyyttään, mutta oireet ovat samankaltai-

sia niin aikuisella kuin lapsellakin. (Weiss, 1973, s. 20; ks. myös Kangasniemi, 

2008, s. 78–80.) 

 

Emotionaalinen yksinäisyys aiheutuu intiimin kiintymyssuhteen, kuten läheisen 

ystävän, rakastetun tai aviopuolison, puutteesta (Kangasniemi, 2008, s. 78). 

Emotionaalisesti yksinäinen ihminen voi pahimmillaan kokea kokonaisvaltaista 

yksinäisyyttä, jolloin pelko yksin jäämisestä saa seurakseen sisäisen tyhjyyden 

tunteen ja ahdistuksen (Emt., s. 78; Weiss, 1973, s. 21). Weissin mielestä ihmi-

nen voi vasta nuoruusikään päästessään kokea emotionaalista yksinäisyyttä, 

kun läheiset suhteet vanhempien kanssa korvautuvat läheisillä ystävyyssuhteilla 

(Weiss, 1973, s. 90). Myös toiset tutkijat ovat tukeutuneet Weissin teoriaan sit-

temmin. Väitteen mukaan kyse olisi nuoruusiästä lähtien tietynlaisesta läheisyy-

den kaipuusta eikä tietyn ihmisen kaipuusta, kuten lapsuudessa, jolloin lapsi 

kaipaa esimerkiksi vanhempiaan. Vanhempien kaipuusta ja siihen liittyvästä 

ahdistuksesta käytetäänkin usein käsitettä eroahdistus. (Kangasniemi, 2008, s. 

78.)  

 

Weissin väite on sikäli ongelmallinen, ettei se huomioi mahdollisuutta, että jo 

pieni lapsi on kykenevä kaipaamaan vanhempiensa tai huoltajiensa lisäksi intii-

miä kiintymyssuhdetta, ystävyyttä, jota perheenjäsenten antama huolenpito ja 

vuorovaikutus ei korvaa. Käsitys lapsesta on siten kovin yksinkertainen. Nyky-

päivänä, kun yksinäisyystutkimus keskittyy enemmän myös lapsuuden yksinäi-

syyden tutkimukseen, on huomattu, että jo hyvin pienet, päiväkoti-ikäiset lapset 

voivat kärsiä kavereiden puutteesta syntyvästä yksinäisyydestä. Kasvatuspsy-

kologian dosentti Niina Junttilan lapsiin ja nuoriin kohdistuneen laajan haastatte-

lututkimuksen mukaan jopa 10 % 5–6-vuotiaista lapsista on todella yksinäisiä. 

(Pantsu, 2015.) Pieniäkään lapsia ei siis tulisi unohtaa yksinäisyydestä puhutta-

essa vaan keskittyä keinoihin, joilla estää kaikenikäisten yksinäisyyttä.  

 

Weissin (1973) mukaan sosiaalinen yksinäisyys voi olla toissijainen seuraamus 

tilanteesta, jossa ihminen on menettänyt läheisen ihmissuhteen ja ajautuu emo-
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tionaaliseen yksinäisyyteen. Tämänkaltainen tilanne aiheuttaa usein muutoksia 

myös sosiaalisessa kanssakäymisessä, jolloin yksilö saattaa pian kokea myös 

sosiaalista yksinäisyyttä. Sosiaalinen yksinäisyys voi aiheutua myös esimerkiksi 

tilanteessa, jossa yksilö ei sopeudu uuteen ympäristöönsä, kuten kouluun tai 

työpaikkaan. Vertaisten joukkoon kuuluminen on hyvinvoinnin kannalta lähes 

yhtä tärkeää kuin kiintymyssuhdekin. Varsinkin lasten ja nuorten keskuudessa 

vertaisryhmä toimii areenana, jossa yksilö kehittyy, ilmaisee itseään ja kokee 

tärkeitä hetkiään. Murrosiässä vertaisryhmän tärkeys korostuu, koska vertais-

tensa seurassa nuori saa esittää omia yksilöllisiä mielipiteitään, jotka ovat hy-

väksyttäviä, vaikka – ja varsinkin, jos – ne ovat ristiriidassa vanhempien mielipi-

teiden kanssa. (Emt., s. 145–146.) Weiss korostaa, että kaipuu läheiseen ih-

missuhteeseen sekä mielihyvää tuottavien ystävien tai tovereiden verkostoon 

kuulumiseen ovat osa ihmisen perustarpeita, joita yksilö pyrkii tyydyttämään. 

Hän kiteyttää yksinäisyyden lajit seuraavasti: ”Läheisen ihmissuhteen puuttumi-

nen johtaa emotionaaliseen yksinäisyyteen ja sosiaalisen vuorovaikutusverkos-

ton puuttuminen sosiaaliseen yksinäisyyteen.” (Weiss, 1973, Junttilan, 2015, s. 

34, mukaan.) 

 

Junttila (2015) kuvaa sosiaalisen ja emotionaalisen yksinäisyyden pienelle lap-

selle aika lailla samaa tarkoittaviksi asioiksi. Lapsen ollessa sosiaalisesti yksi-

näinen (”– – eli vaikkapa ilman hiekkalaatikko- ja kasvukavereita – –”) hän on 

yleensä myös emotionaalisesti yksinäinen (”– – eli ilman omaa parasta ystävää, 

joka haluaisi leikkiä juuri hänen kanssaan”). Varhaisnuoruudessa, erityisesti 

alakoulun viimeisillä luokilla, nämä kaksi yksinäisyyden lajia alkavat eriytyä toi-

sistaan selkeämmin. Varhaisnuoren kaveriporukat ja syvällisemmät ystävyys-

suhteet alkavat ”– – elää omaa, mahdollisesti toisistaan riippumatonta elä-

määnsä”.  Tässä kehitysvaiheessa varhaisnuoren ihmissuhteet alkavat vakiin-

tua ja joku, joka on jäänyt syvällisemmistä läheisyyssuhteista ulkopuolelle ja 

kokee emotionaalista yksinäisyyttä, voi silti viettää aikaa pinnallisemmissa kave-

riporukoissa. Toisaalta taas esimerkiksi koulussa kaveriporukoiden ulkopuolelle 

jääneellä sosiaalisesti yksinäisellä voi olla tärkeä ystävyyssuhde koulun ulko-

puolella ja hän voi kokea itsensä emotionaalisesti tyytyväiseksi. (Junttila, 2015, 

s. 33–34.) 
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Varhaisnuoren emotionaalinen yksinäisyyden kokemus syntyy epätyydyttävästä 

tai täysin puuttuvasta läheisestä ihmissuhteesta. Varhaisnuoruudessa tarve tul-

la hyväksytyksi ja rakastetuksi vertaisten keskuudessa on suuri ja nuoren on 

tärkeää saada kokea voivansa myös tuottaa myönteisiä tunteita ystävilleen. 

(Uusitalo, 2007, s. 27–28.) Viimeistään varhaisnuoruudessa ihmissuhteet muut-

tuvat kaksisuuntaisiksi, jolloin huolenpitoa hoivaajiltaan vastaanottanut yksilö 

alkaa osoittaa läheisyyttä ja turvaa myös toisille, usein juuri vertaisilleen. (Tiik-

kainen, 2011, s. 61.) Vastavuoroisuus ihmissuhteissa ja niihin sitoutuminen ovat 

tärkeässä roolissa osana varhaisnuoren hyvinvointia. Toisaalta varhaisnuori 

saattaa kokea oman sosiaalisen verkkonsa hajanaiseksi tai täysin puuttuvaksi, 

jolloin on kyse sosiaalisesta yksinäisyydestä. Nuorella on tarve kokea itsensä 

osaksi yhteiskuntaa ja jotain yhteisöä sekä tuntea itsensä sen tärkeäksi jäse-

neksi. (Uusitalo, 2007, s. 27–28.) Siten kaveriporukka edustaa nuoren elämäs-

sä tärkeää yhteisöä, jossa nuori saa tuntea kuuluvansa johonkin, muuhunkin 

kuin omaan perheeseensä.  

 

2.2.3 Fyysinen yksinäisyys 

 

Yksi näkökulma varhaisnuorten yksinäisyyteen on fyysinen yksinäisyys. Tämä 

osa-alue jää yksinäisyystutkimuksissa usein vähemmälle huomiolle. Ihmisellä 

on synnynnäinen tarve saada koskettaa ja tulla kosketetuksi, ja kosketuksen 

puute on tutkitusti aiheuttanut esimerkiksi emotionaalisia ja fyysisiä häiriöitä 

pienille lapsille. Kosketuksen tärkeyttä ei siis tulisi aliarvioida. Nykyajalle tyypilli-

nen työelämän kiire aiheuttaa osaltaan koskettamisen laiminlyöntiä tai tekee 

koskettamisesta kiireistä arjen kulumista edistävää toimintaa, kuten pukemista 

ja paikasta toiseen siirtämistä. Pahimmillaan koskettaminen on sävyltään kiel-

teistä. (Kangasniemi, 2005, s. 244–245.)  

 

Fyysistä läsnäoloa tai erossa oloa ei tule sekoittaa fyysiseen läheisyyteen ja 

kosketukseen, koska fyysinen läsnäolo ei anna takeita fyysisen kosketuksen 

syntymiselle. Täten ihminen voi olla ihmisten läheisyydessä ja ympäröimänä 

saamatta osakseen kaipaamaansa läheisyyttä ja toisen ihmisen kosketusta. 

Monesti yksinäisyys määritellään erossa oloksi muista, eristäytyneisyydeksi, 

mutta yksinäiset itse kokevat sen vain harvoin yksinäisyyden osatekijäksi. Mo-
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nesti kokemus on päinvastainen. Toisaalta taas moni voi olla fyysisesti yksin 

kokematta yksinäisyyden tunnetta. (Kangasniemi, 2008, s. 64.) 

 

Kuudesluokkalainen varhaisnuori kaipaa fyysistä läheisyyttä vertaisiltaan, ja 

tämän voi nähdä tytöillä esimerkiksi melko estottomana halailuna ja nojailuna 

vertaisiin ja pojilla esimerkiksi painimisena ja leikkimielisenä tönimisenä. Samal-

la kun varhaisnuori lähentyy ystävien kanssa, hän vetäytyy henkisesti ja fyysi-

sesti vanhemmistaan. Usein ikätovereilta saatu läheisyys ei kuitenkaan vastaa 

vanhemmilta saatua turvallisuudentunnetta. Turvallisuuden ja läheisyyden kai-

puu saattaa aiheuttaa yksinäisyyden tunnetta, joka on yleensä kuitenkin ohime-

nevää. (Uusitalo, 2007, s. 24, 27.) Huomionarvoista nykyään on, että kaverisuh-

teet eivät aina ole kasvokkain syntyviä ja toteutuvia, vaan niitä luodaan ja yllä-

pidetään myös internetissä. Yksinäisyyden kokemus ja sen tutkiminen nuoruus-

iän kehitysvaiheissa onkin saanut uusia sävyjä verkkomaailman muodostettua 

uuden mahdollisuuden kasvokkain tapahtuvan kontaktien luomisen rinnalle. 

 

2.2.4 Eksistentiaalinen yksinäisyys 

 

Yksinäisyys voidaan nähdä myös erottamattomana osana ihmisyyttä ja ihmisen 

olemassaoloa, kuten eksistentiaalisessa filosofiassa ajatellaan (Tiikkainen, 

2011, s. 62; Ettema ym., 2010, s. 152). Eksistentialistisena lähtökohtana on ih-

misen perimmäinen yksinäisyys ja erillisyys muista ihmisistä (Kangasniemi, 

2005, s. 246). Puhutaan eksistentiaalisesta yksinäisyydestä, joka voi näyttäytyä 

sekä negatiivisena että positiivisena kokemuksena. Negatiivisena se herättää 

kokijassaan kauhua ja tuhoa, kun taas positiivisena se on voima, joka voi joh-

dattaa ihmisen sisäiseen kasvuun ja kehitykseen. Eksistentiaalista yksinäisyyttä 

voidaankin kuvata prosessina, jossa ihmisluonto muokkaa negatiivisesta koke-

muksesta positiivisen. (Ettema ym., 2010, s. 151–153.) 

 

Ihmisen olemassaoloon kuuluu erottamattomasti erillisyys muista ihmisistä. Tul-

lessaan tästä erillisyydestä tietoiseksi ihminen löytää tiensä itsensä tutkimiseen, 

minuuteen. (Tiikkainen, 2011, s. 62.) Tämä erillisyys on kohdattava täysin yksin, 

eikä kukaan muu voi auttaa toista käsittelemään siitä syntyvää yksinäisyyden 

tunnetta (Ettema ym., 2010, s. 152). Eksistentiaalisiin tarpeisiin perehtyneen 
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Erich Frommin (1941) mukaan eksistentiaalinen yksinäisyys syntyy ihmiselle 

tämän ajattelukyvyn seurauksena. Ihminen alkaa vähitellen kasvaessaan ym-

märtämään olevansa ainutlaatuinen suhteessa muihin ihmisiin ja luontoon, ja 

samalla hän tulee kohdanneeksi äärimmäisen yksinäisyyden tunteen. (Fromm, 

1941, Kangasniemen, 2005, s. 246, mukaan.) Ihmisen minuus rakentuu ihmisen 

ollessa osa sosiaalista ympäristöä. Ihminen voi siis tuntea eksistentiaalista yk-

sinäisyyttä, vaikka kokisi ihmissuhteensa muuten tyydyttäväksi. (Tiikkainen, 

2011, s. 62.) Eksistentiaalisen näkökulman kannattajat ajattelevat, ettei eksis-

tentiaaliseen yksinäisyyteen ole olemassa parannuskeinoa, koska täydellinen 

vuorovaikutus ja ymmärrys ihmisten välillä ei ole mahdollinen ja ainoa varmuus, 

joka ihmisellä on elämästään, on kuolema, jonka hän tulee kohtaamaan 

(Mayers ym., 2002, s. 1184). 

 

Ihminen kohtaa eksistentiaalista yksinäisyyttä erityisesti kokiessaan pelottavia 

uhkatilanteita ja elämänmuutoksia (Ettema ym., 2010, s. 152; Tiikkainen, 2011, 

s. 63). Terveydenhuollon tohtori Pirjo Tiikkaisen mukaan eksistentiaalista yksi-

näisyyttä voidaankin kuvata olemassaolon uhkaksi. Se voi kuitenkin esiintyä 

paljon lievempänä arjessa, kun yksilö kokee, ettei tule täysin ymmärretyksi tois-

ten seurassa. Tiikkainen korostaa, että kukaan ei koskaan voi ymmärtää toista 

täysin tai kertoa itsestään kaikkea, vaikka haluaisi, koska toinen ei voi kokea tai 

täysin ymmärtää toisen tunteita tai jakaa ajatuksia. Hänen mukaansa eksisten-

tiaalisen yksinäisyyden voidaankin ajatella olevan välitila tai tunne minuuden ja 

ympäröivän maailman välillä. Siten ihmisten välisellä vuorovaikutuksella tai eri 

tilanteilla ei Tiikkaisen mielestä ole vaikutusta ihmisen eksistentiaalisen yksinäi-

syyden kokemukseen. (Tiikkainen, 2011, s. 62–63.)     

 

2.2.5 Eri sukupuolten yksinäisyys 

 

Lapsuudessa erot eri sukupuolten kokeman yksinäisyyden välillä eivät vielä ko-

rostu. Sen sijaan tutkittaessa murrosiän saavuttaneita nuoria erot alkavat nä-

kyä. Kansainvälisten laajojen tutkimusten mukaan varhaisnuoruudesta alkaen 

pojilla ja miehillä ilmenee tyttöjä ja naisia selkeästi enemmän yksinäisyyttä. 

Kolmestatoista tutkimuksesta vain yhdessä voitiin todeta tytöillä enemmän yksi-

näisyyttä kuin pojilla. (Koenig & Abrams, 1999, s. 304.) Vuonna 2000 tehdyn 
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tutkimuksen mukaan 11–13-vuotiailla pojilla esiintyi tyttöjä enemmän emotio-

naalista yksinäisyyttä (Junttila & Vauras, 2009, s. 212).  

 

Yksinäisyyttä koko 2000-luvun ajan tutkinut Niina Junttila (2015) toteaa kirjas-

saan Kavereita nolla, että poikien yksinäisyys on usein vaikein tunnistaa. Hänen 

mielestään yleisesti ajatellaan, että pojat eivät tarvitse läheistä ystävää, vaan 

heille riittää kaveriporukka, johon kuulua. (Emt., s. 42–43.) Kuitenkin Junttilan 

tutkimus paljastaa, että pojat kokevat tyttöjä enemmän emotionaalista yksinäi-

syyttä alakoulun ylimmillä luokilla. Tutkimuksen mukaan alakoulun alimpien 

luokka-asteiden aikana sukupuolten välillä ei ole nähtävissä eroja, mutta nel-

jännen luokan päättyessä erot alkavat näkyä. (Junttila, 2010, s. 54.) Ero suku-

puolten välillä korostuu tarkasteltaessa pitkäaikaista emotionaalista yksinäisyyt-

tä, jota pojista 20 % ja tytöistä vastaavasti 10 % on joutunut kokemaan (Junttila, 

2015, s. 64). Tutkimukset paljastavat, että emotionaalinen yksinäisyys muuttuu 

alakoulun ylimmiltä luokilta alkaen myös yhä pysyvämmäksi olotilaksi (Junttila, 

2010, s. 54). Junttilan mukaan yksi ongelman syy on poikien puhumattomuus 

ongelmistaan ja tunteistaan, minkä vuoksi paha olo pääsee kasaantumaan. Ty-

töt taas kertovat avoimemmin yksinäisyydestään ja saavat siksi helpommin 

huomiota ja apua. (Junttila, Kirkkaan, 2014, s. 8–10, mukaan.)  

 

Myös Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) tuottama kouluterveyskysely 

vuodelta 2015 vakuuttaa poikien olevan tyttöjä yksinäisempiä. THL:n kysely 

koski yli 120 000:ta yläaste- sekä lukio- ja ammattikouluikäistä nuorta. Kyselyn 

tulosten mukaan 12 % peruskoulun luokkien 8–9 pojista koki olevansa ilman 

yhtään kunnon ystävää. Positiivista tuloksissa on se, että luku on laskenut noin 

5 % vuosituhannen alusta. Lukioiden ja ammattioppilaitosten tulokset olivat sa-

mansuuntaisia. Tytöillä vastaava osuus oli 6 %:n luokkaa. Koulukyselystä selvi-

si myös, että maahanmuuttajataustaiset nuoret kokivat itsensä kantaväestön 

nuoria yksinäisemmiksi. Ystävättömiksi ilmoittautui jopa kaksinkertainen määrä 

kantaväestöön nähden. Myös maahanmuuttajanuorilla poikien yksinäisyys oli 

tyttöjen yksinäisyyttä prosentuaalisesti korkeampaa. Yleisintä yksinäisyys oli 

peruskoulua käyvillä maahanmuuttajanuorilla. (Liiten, 23.9.2015.)  
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Oma kandidaatin tutkielmani, jossa tutkin Mind the Gap -hankkeessa kerätyn 33 

helsinkiläisen koulun kuudesluokkalaisten antaman aineiston avulla varhais-

nuorten yksinäisyyden kokemuksia, antoi päinvastaisia tuloksia sukupuolten 

kokemasta yksinäisyydestä. Yleisesti ottaen kuudesluokkalaiset nuoret arvioivat 

kokeneensa yksinäisyyttä harvoin.2 Ero yksinäisyyden kokemisessa tyttöjen ja 

poikien välillä oli kuitenkin tilastollisesti merkitsevä, ja otannan tytöt kokivat poi-

kia useammin yksinäisyyttä. (Rinne, 2014, s. 16.) Selitys sukupuolten väliselle 

erolle saattaa löytyä kehityksellisistä eroista. Yleisesti tyttöjen nähdään olevan 

poikia noin vuoden edellä kehityksessä (Cacciatore, 2007, s. 165). Kuten ai-

emmin on todettu, varhaisnuoruus on ikävaiheeltaan herkkää aikaa täynnä eri-

laisia muutoksia, jotka jo sinällään usein synnyttävät yksinäisyyden kokemuksia 

(Kangasniemi, 2005, s. 229). Kenties tutkimuksen kuudesluokkalaiset tytöt oli-

vat yksinkertaisesti ennättäneet poikien edelle kehityksessä ja olivat siten alt-

tiimpia yksinäisyyden kokemuksille.  

 

 

3 Tutkimustehtävä ja tutkimuksen toteutus 
 

3.1 Tutkimuskysymykset 

 

Tämän tutkimuksen tutkimustehtävänä on kuvata, analysoida ja tulkita erään 

eteläsuomalaisen koulun kuudennen luokan oppilaiden ajatuksia yksinäisyydes-

tä, heidän kokemuksiaan siitä sekä keinoja helpottaa yksinäisyyden tunnettaan. 

Aihetta käsitellään sekä yleisesti kuudesluokkalaisen varhaisnuoren näkökul-

masta että sukupuolten välisiä eroja tarkastellen. Tutkimuksen tavoitteisiin pyri-

tään vastaamaan seuraavien tutkimuskysymysten avulla:  

 

1. Kuinka kuudesluokkalaiset itse määrittelevät yksinäisyyden? 

2. Minkälaisissa tilanteissa kuudesluokkalaiset kertovat kokeneen-

sa itsensä yksinäiseksi? 

3. Millä tavoin kuudesluokkalaiset kertovat helpottavansa yksinäi-

syyden oloaan? 

                                            
2
 Yksinäisyyden kokemista mitattiin kyselylomakkeessa väittämillä, jotka olivat Likert-

asteikollisia ja arvo 2 (= harvoin) sai eniten osumia.  



 16 

3.2 Tapaustutkimus yksinäisyydestä 

 
Tämä pro gradu -tutkielma on tapaustutkimus (case study), jossa tutustutaan 

yksinäisyyteen kuudesluokkalaisten oppilaiden näkökulmasta. Toteutin tapaus-

tutkimuksen minulle tutussa eteläsuomalaisessa kuudennessa luokassa, jossa 

pääsin kevään 2015 aikana toimimaan. Tutkimukseen osallistui yhteensä 22 

oppilasta, joista 13 oli tyttöjä ja 9 poikia.  

 

Tapaustutkimusta käytetään usein monipuolisen kokonaiskuvan saamiseksi 

tietystä tutkimusaiheesta, ja siinä voidaan käyttää monia erilaisia tapoja kerätä 

tietoa, kuten mielipiteitä, kokemuksia ja näkökulmia valitusta aiheesta. Tämä 

antaa tutkijalle mahdollisuuden päästä paremmin käsiksi osallistuneiden ihmis-

ten omakohtaisiin kokemuksiin ja siten saada kokonaisvaltaisempi kuva aihees-

ta. (Hamilton, 2011, s. 1.) Tapaustutkimuksia on erilaisia ja niiden käyttö riippuu 

tutkimuksen tavoitteista (Eriksson & Koistinen, 2014, s. 12). Tässä työssä ky-

symys on kuvailevasta tapaustutkimuksesta. Siinä tavoitteena on tuottaa tarkka 

kuvaus tietystä aiheesta ja liittää ilmiö samalla sen kulttuurisiin merkityksiin. Ku-

vailevassa tapaustutkimuksessa voidaan puhua myös hyvän tarinan tuottami-

sesta ja ajatella sen luovan samalla uutta teoriaa. Taustalla on ajatus ihmisen 

tavasta hahmottaa maailmaa etsimällä asioille yhteyksiä, luoden siten kokonai-

suuksia ja tätä kautta ymmärtäen maailmaa. (Emt., s. 12.) 

 

Tapaustutkimus on nykypäivänä erittäin yleinen tapa tehdä laadullista tutkimus-

ta. Tapaus voi olla yksinkertainen tai kompleksinen. Siinä tutkittavana voi siis 

olla yksittäinen toimija, kuten lapsi, tai esimerkiksi luokkahuoneellinen lapsia. 

Tutkittavana voi myös olla esimerkiksi joukko asiantuntijoita, jotka on pyydetty 

tiettyä ilmiötä tutkimaan. Tapaustutkimuksessa voidaan Robert E. Staken 

(2000) mukaan tutkia tapausta itsessään, kuten yhden luokan toimintaa jossa-

kin tilanteessa. Stake nimittää tämän kaltaista tapaustutkimusta luontaiseksi 

kiinnostukseksi tapaukseen (intrinsic interest in cases). Välineelliseksi kiinnos-

tukseksi (instrumental interest in cases) Stake määrittää tilanteen, jossa tietyn 

tapauksen kautta pyritään luomaan suurempi kuva, yleistys, tietystä aiheesta. 

(Stake, 2000, s. 435–437.)  
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Oma kiinnostukseni tapausta kohtaan on Staken määritelmien mukaisesti vä-

lineellinen. Pyrin yhden luokan kautta saamaan monipuolisen kokonaiskuvan 

varhaisnuorten kokemasta yksinäisyydestä kuudesluokkalaisten subjektiivisen  

kokemusmaailman kautta. Tapaustutkimusta on kritisoitu siitä, että se keskittyy 

tutkimusaiheen syvälliseen tarkasteluun, mutta ei välttämättä anna yleistettäviä 

vastauksia (Hamilton, 2011, s. 4). Robert Stake (1995) vastaa kritiikkiin totea-

malla, että vaikka tapaustutkimus ei välttämättä muunna täysin ymmärrystäm-

me aiheesta, se usein jalostaa käsityksiämme aiheesta (Stake, 1995, Hamilto-

nin, 2011, s. 4–5, mukaan). Näin toivon käsillä olevan tutkimuksenikin tekevän: 

avartavan käsityksiämme varhaisnuorten yksinäisyydenkokemuksista ja heidän 

ajatuksistaan aiheesta. 

 
 

3.3 Prosessidraama aineiston hankinnan välineenä 

 

”Minkä kuulen, sen unohdan, minkä näen, sen muistan,  

minkä teen, sen ymmärrän.” 

 

Keräsin aineistoni helmikuussa 2015. Aineistoni koostuu 22:sta noin yhden si-

vun pituisesta kirjoitelmasta, jotka oppilaat ovat tuottaneet osana heille ohjaa-

maani prosessidraamaa. Tutkimusluvat opinnäytetyöni aineistonkeruuta varten 

olivat jo valmiina koulun ja kaupungin puolesta. Laitoin kuitenkin varalta vielä 

luokanopettajan kautta huoltajille tiedotteen, jossa kerroin pro gradu -tut-

kielmastani sekä aineistonkeruutavasta, pyytäen heitä ilmoittamaan, jos eivät 

halua lapsensa osallistuvan tutkimukseeni.    

 

Edellä olevassa vanhassa kiinalaisessa ajatelmassa tiivistyy ytimekkäästi motii-

vini käyttää prosessidraamaa aineistoni hankinnassa. Halusin, että kohderyh-

mäni todella sisäistää aiheen ja alkaa ajatella sitä, jotta aineistoni ei olisi vain 

pinnallista pohdintaa yksinäisyydestä vaan kuudesluokkalaisten omaa koke-

musmaailmaa avaavaa aitoa tutkiskelua. Oman kokemukseni pohjalta luotin 

draaman voimaan ja sen elämykselliseen tapaan saada osallistujat kokemaan 

asioita syvällisemmällä tasolla, ymmärtämään.  
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Prosessidraama on osallistava draamakasvatuksellinen tapahtuma, jossa tiettyä 

teemaa käsitellään erilaisin draamallisin keinoin ilman yleisöä, osallistujien 

omaksi iloksi ja hyödyksi. Prosessidraaman kaltaisessa draamaprosessissa on 

kyse siitä, että osallistujat pääsevät kuvitellun fiktion avulla vapautuneesti har-

joittelemaan aitoon elämään liittyviä asioita turvallisesti leikkien avulla. Lasten 

maailmaa ei voida erottaa aikuisten maailmasta, mutta lapsille voidaan antaa 

erilaisia draamallisia välineitä käsitellä omassa kokemusmaailmassaan koh-

taamiaan asioita sekä aiheita, joita he eivät koskaan joudu tai pääse arkielä-

mässään kohtaamaan. Lapsille leikkiminen ja kuvittelu on samalla hauskanpitoa 

ja todellisen maailman olosuhteiden ja tilanteiden kokeilemista ja kokemista lei-

kin varjolla. (Bowell & Heap, 2005, s. 11–12.) Ihmisen kyky käyttää mielikuvitus-

taan antaa mahdollisuudet tämänkaltaiselle leikille, ja draamakasvatuksessa 

tämä ainutlaatuinen taito hyödynnetään oppimisen tukena.  

 

Draama luo osallistujilleen turvalliset puitteet tutkia erilaisia ilmiöitä, itseään ja 

vertaisiaan kaikenlaisissa maailmoissa ja erilaisissa rooleissa testaten ja arvioi-

den niitä (Bowell & Heap, 2005, s. 12–13). Turvallisuus ei kuitenkaan tule an-

nettuna, vaan opettajan tulee luoda turvallinen työskentelyilmapiiri, joka toimii 

draaman kautta oppimisen ja myönteisen työskentelyasenteen perustana (Toi-

vanen, 2015, s. 35). Ensimmäinen askel turvallisen ilmapiirin luomiselle on yh-

teisen draamasopimuksen solmiminen. Siinä oppilaiden kanssa sovitaan yhtei-

set turvallisuutta ja myönteistä ilmapiiriä luovat toimintaperiaatteet draamatun-

neille. Draamasopimus voidaan kiinnittää kaikkien näkyville luokkaan tai pitää 

mielessä keskusteluissa, ja siihen voidaan aina palata esimerkiksi ongelmien 

ilmaannuttua. Draamaprosessissa yksilö pääsee vuorovaikutuksessa toisten 

osallistujien kanssa kokemaan asioita, jotka edesauttavat kognitiivisen, emotio-

naalisen, sosiaalisen ja luovan ajattelukyvyn sekä taitojen kehittymistä (Bowell 

& Heap, 2005, s. 12–13).  

 

Prosessidraaman avulla uskoin oppilaiden pääsevän tutkimaan yksinäisyyttä, 

joka on kenties arjessakin tuttu mutta ehkä vähemmälle pohdinnalle jäänyt, sa-

maistumalla toisen henkilön kokemuksiin ja tunteisiin turvallisesti ja vaivatto-

masti yhteisen leikin avulla. Samalla toivoin prosessidraaman herättävän osal-

listujissaan empatian tunteita ja siten syventävän ajattelua entisestään. Aineis-
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ton hankinnan lisäksi toivoin aiheen jäävän oppilaiden mieleen, jotta he osaisi-

vat kohdata omia yksinäisyyden kokemuksiaan tai yksinäisiä ihmisiä paremmin 

ja samalla ymmärtää, että muutkin kokevat samanlaisia tuntemuksia. 

 

Kulttuuripsykologi Lev Vygotsky käytti aikanaan venäjänkielistä käsitettä pere-

zhivanie kuvatessaan jossakin tilanteessa syntyvää emotionaalista kokemusta, 

joka vaikuttaa henkilön käsitykseen tilanteesta ja siitä syntyviin seurauksiin (Vy-

gotsky, 1994, s. 339). Tarkemmin sanottuna se kuvaa intensiivistä läpielettyä 

emotionaalis-kognitiivista kokemusta (Ferholt, 2010, s. 164). Tilanne, jossa ih-

minen kokee perezhivanien, voi olla mikä tahansa, ja itse uskon, että ohjaamani 

prosessidraaman kautta ainakin osa oppilaista pääsi kokemaan perezhivanien. 

Tämän voidaan ajatella näkyvän oppilaiden kirjoitelmien syvällisyydessä. Voi-

daankin puhua tietynlaisesta siirtovaikutuksesta yhdessä koetun prosessidraa-

man kautta omaan elämään. Kirjoitelmissa oppilaat pääsivät syvällisemmin 

työstämään prosessidraaman herättämiä kokemuksia oman elämänsä näkö-

kulmasta.    

 

Käyttämäni prosessidraama käsitteli yksinäisyyden tunnetta 12-vuotiaan var-

haisnuoren näkökulmasta. Aluksi oppilaat loivat kanssani 12-vuotiaan päähenki-

lön, jonka elämään tutustuttiin erilaisin toiminnallisin menetelmin, kuten huonet-

ta omalla keholla suunnitellen ja esittäen (ks. liite 2). Vähitellen prosessidraa-

man edetessä päähenkilön kotona ilmeni ongelmia ja hän paljastui yksinäiseksi, 

koska ei kokenut voivansa jutella kenellekään ongelmistaan ja tunteistaan. Op-

pilaat sitoutettiin toimintaan antamalle heille mahdollisuuksia vaikuttaa toimin-

nan kulkuun ja tuoda omia mielipiteitään esiin. Ohjaajana kuljetin tarinaa eteen-

päin elämyksellisin, kerronnallisin ja draamallisin keinoin. Oppilaat pääsivät 

muun muassa kuuntelemaan salaa päähenkilön äidin ja isän välistä puhelinkes-

kustelua, jossa päähenkilölle ja samalla luokan oppilaille selvisi, että perhe on 

taloudellisessa ahdingossa ja päähenkilön harrastukset ovat vaarassa päättyä 

rahatilanteen vuoksi.  

 

Salakuuntelun päätyttyä kukin oppilas sanoittaa ääneen päähenkilön ajatuksia 

koskettaessani oppilasta olkapäähän. Tämän jälkeen luokalle näytettiin pää-

henkilön nuorten keskustelupalstalle kirjoittama viesti. Siinä päähenkilö pohtii, 
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mitä hänen tulisi tehdä, kun hän kokee, ettei voi keskustella tunteistaan ja ah-

distuksestaan kenenkään kanssa. Päähenkilö tuo viestissään esiin yksinäisyy-

den tunteensa, joita tilanteessa kokee. Oppilaat pääsivät vastaamaan päähenki-

lölle anonyymisti papereille. Tämän jälkeen ryhmä jaettiin pienryhmiin, jotka 

pääsivät yhdessä pohtimaan, mitä päähenkilön tulisi seuraavaksi tehdä saatu-

aan vastauksia keskustelupalstalle. Pienryhmät esittivät muulle ryhmälle itse 

suunnittelemansa ja rakentamansa ihmispatsaan avulla omat ratkaisuehdotuk-

sensa päähenkilön tilanteeseen. Esitysten aikana oppilailla oli mahdollisuus 

keskustella patsaiden herättämistä ajatuksista. 

 

Prosessidraaman lopuksi, kolmannella oppitunnilla, pyysin jälkityöskentelynä 

oppilaita kirjoittamaan kirjoitelman yksinäisyydestä. Aikaa heillä olisi kirjoittami-

seen kokonainen oppitunti eli 45 minuuttia. Pyysin oppilaita määrittelemään yk-

sinäisyyden ja sen jälkeen kertomaan, minkälaisissa tilanteissa he ovat itse ko-

keneet sitä. Pyysin oppilaita myös kertomaan, kuinka he ovat helpottaneet olo-

aan sekä kuinka he neuvoisivat lähimmäisiään helpottamaan oloaan yksinäi-

syyttä kokiessaan.  Ennen kirjoittamisen aloittamista täsmensin oppilaille, että 

yksinäisyys ei ole sama kuin yksin oleminen syystä tai toisesta, ja muistutin, 

että toisinaan tahdommekin olla yksin ja toiset viihtyvät yksin paremmin kuin 

toiset. Pyysin oppilaita pohtimaan, mitä yksinäisyys juuri heille merkitsee.  

 

Toiveenani oli, että oppilaat tuottaisivat mahdollisimman vapaamuotoisen teks-

tin omasta elämästään, mutta luokan kanssa työskennellessä saamani oppi-

laantuntemuksen myötä ymmärsin, että ainakin osa oppilaista tarvitsisi kirjoit-

tamisen tueksi myös apukysymyksiä. Kannustin oppilaita kuitenkin kirjoittamaan 

vapaasti takertumatta liikaa kysymyksiin. Heijastin luokan nähtäville seuraavat 

apukysymykset: 

 

 Mitä mielestäsi tarkoittaa yksinäisyys? 

 Minkälaisessa tilanteessa olet kokenut olosi yksinäiseksi? 

 Miten olet helpottanut yksinäisyyden oloasi?  

 Kuinka neuvoisit ystävääsi tai vaikka sisarustasi helpottamaan yksi-

näisyyden tunnetta? 
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Taulukossa 1 kuvaan aineistonkeruumenetelmät ja niiden kautta saamani ai-

neiston jokaisen oppitunnin osalta tiivistetysti.  

 

Taulukko 1. Aineistonkeruumenetelmät ja saatu aineisto 

Oppitunti Toiminnalliset menetelmät (liite 2) Saatu aineisto 
 
1. oppitunti 

 
lämmittelyleikki, hahmon (päähenkilön) 
luominen, päähenkilön huoneen luomi-
nen kehollisesti 
 

 
Videomateriaali oppitunnista 

 
2. oppitunti 
 

 
lämmittelyleikki, puhelun salakuuntelu, 
päähenkilön ajatusten sanoittaminen, 
päähenkilön viestin lukeminen, vas-
taaminen päähenkilölle, patsastyös-
kentely 
 

 
22 oppilaan kirjoittamat anonyymit 
vastaukset päähenkilölle keskustelu-
palstalle ja videomateriaali oppitunnis-
ta 

 
3. oppitunti 
 

 
jälkityöskentelynä kirjoitelmien kirjoit-
taminen 
 

 
22 oppilaan omakohtaiset kirjoitelmat 
yksinäisyydestä 

 
 

 

3.4 Aineiston analyysi kerronnallisella menetelmällä 

 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa käytetty aineisto voidaan luokitella omaelämä-

kerralliseksi aineistoksi. Jane Richien (2003) määritelmä omaelämäkerrallisesta 

tiedosta käsittää kertomukset elämästä, tarinat sekä kerrotut omaelämäkerrat, 

joiden avulla pyritään ymmärtämään tutkittavaa ilmiötä (emt., s. 36), tässä tilan-

teessa varhaisnuorten kokemaa yksinäisyyttä. Aineiston ollessa kerronnallises-

sa muodossa myös analysointi kerronnallisella menetelmällä tuntui luonnollisel-

ta valinnalta. Kerronnallisella analyysillä voidaan tarkoittaa hyvin montaa erilais-

ta analyysitapaa, joista yhtenä Hyvärinen (2006) mainitsee temaattisen luennan 

tai sisällön analyysin (emt., s. 17). Tässä tutkimuksessa käytin tämänkaltaista 

teemojen kautta sisältöjä tutkivaa analyysiä. Viitteitä analysointimenetelmään 

sain Vilma Hännisen (2000) väitöskirjasta, jossa hän on tyypitellyt aineistonsa 

tarinoita tai koonnut niistä yhden perustarinan. Hänninen kertoo lopuksi esittä-

neensä analyysin tulokset koottujen esimerkkitarinoiden avulla, joihin useat sa-

maan tyyppiin sijoitetut kertomukset on yhdistettynä. (Hänninen, 2000, s. 33.) 

Tässä luvussa kuvaan samankaltaisen tapani käyttää kerronnallista menetel-

mää analyysissäni.  
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Sain 22 oppilaalta aineistoksi kahdenlaisia kirjallisia tuotoksia: sekä ohjeita ja 

muita viestejä päähenkilölle sisältävät vastaukset kuvitteelliselle keskustelupals-

talle että omakohtaisia yksinäisyyden kokemuksia kuvaavat kirjoitelmat. Lisäksi 

sain prosessidraaman kahdelta ensimmäiseltä oppitunnilta kuvaamani videoma-

teriaalin. Aineistoon tutustuessani päädyin pian käyttämään tutkimuksessani 

pelkästään kirjoitelmia, koska koin niiden antavan tarpeeksi kattavan aineiston, 

jonka kautta vastata tutkimuskysymyksiini. Analyysin aluksi keskityinkin oppilai-

den kirjoitelmiin ja nimenomaan niiden sisältöihin. Kerronnallisessa analyysissä 

voidaan perehtyä myös kirjoittajan kirjoitusasuun, rakennepiirteisiin, lajityyppiin 

ym. (Hänninen, 2000, s. 16), mutta itse olen tutkijana kiinnostunut sanomasta, 

jonka oppilaat kirjoitelman muodossa esittävät. Mainitsin asiasta myös aineiston 

keruun yhteydessä, kun kannustin oppilaita kertomaan yksinäisyydestä kirjoi-

tusasusta huolehtimatta.  

 

Kirjoitelmia lukiessani aloin pian löytää niistä samankaltaisuuksia. Seuraavaksi 

tyypittelin oppilaiden tarinat niiden sisällön puolesta siten, että sain käsityksen 

siitä, kuinka moni oppilas puhuu samankaltaisesta yksinäisyydestä. Kaikki kirjoi-

telmat rakentuivat apukysymysten mukaan siten, että aluksi oppilaat määritteli-

vät lyhyesti yksinäisyyden ja sitten kertoivat omista yksinäisyyden kokemuksis-

taan. Sekä yksinäisyyden määritelmissä että omia kokemuksia kuvaavissa osi-

oissa osa kirjoitelmista käsitteli useaa yksinäisyyden lajia, kun taas joissain kir-

joitelmissa kuvattiin yksittäinen yksinäisyyden määritelmä tai kerrottiin yksittäi-

sestä yksinäisyyden kokemuksesta. Osassa kirjoitelmista ilmoitettiin, ettei olla 

koettu yksinäisyyttä lainkaan. Jokaisessa kirjoitelmassa annettiin yksinäisyydel-

le jonkinlainen määritelmä. 

 

Yhdistin logiikaltaan ja sisällöltään samankaltaisia yksinäisyyden määritelmiä 

ydinmääritelmiksi ja omia kokemuksia koskevia tarinoita ydinkertomuksiksi (vrt. 

Hänninen, 2000: esimerkkitarinat). Seuraavassa luvussa esiteltävät määritelmät 

ja kertomukset ovat näitä ydinmääritelmiä ja -kertomuksia, jotka on koottu kuu-

desluokkalaisten kirjoitelmista. Ne eivät ole yksittäisten oppilaiden alkuperäista-

rinoita vaan pääosin yhdistelmiä useammista kertomuksista. Ne määritelmät ja 

kertomukset, jotka edustavat vain yhden oppilaan tarinaa, ovat lähes alkuperäi-

sessä muodossaan. Kokoamani ydinmääritelmät ja -kertomukset sisältävät ai-
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noastaan oppilaiden kirjoitelmista löytyviä sisältöjä sekä suoria lainauksia. En 

siis ole lisännyt niihin mitään ylimääräistä, ainoastaan muokannut kirjoitusasua 

yhtenäisemmäksi kuhunkin ydinmääritelmään tai -kertomukseen. Kertomukset 

sisältävät siis ainoastaan kuudesluokkalaisten omia tulkintoja tilanteistaan. Se, 

kuinka monen varhaisnuoren tarina kuuluu yhdestä ydinmääritelmästä tai -ker-

tomuksesta, vaihtelee ja sen voi tarkistaa seuraavan luvun taulukoista 2 ja 3.  

 

Ennen ydinmääritelmiin ja -kertomuksiin siirtymistä on aiheellista esitellä termis-

tö, jota tulosluvussa käytän käsitellessäni ydinkertomuksia. Ydinmääritelmiä en 

analysoi tarkemmin, koska ne ovat informatiivisia itsessään ja tuovat esille var-

haisnuorten näkemyksiä yksinäisyydestä yleisellä tasolla. Kertomuksia käsitel-

lessäni, puhuessani tarinasta, tarkoitan oppilaiden alkuperäisissä kirjoitelmissa 

kertomia tarinoita. Kertomuksella taas tarkoitan kokoamaani ydinkertomusta, 

jossa yhdistyy monen oppilaan kertomat tarinat. Puhuessani kertojasta, tarkoi-

tan ydinkertomuksen fiktiivisen kertojan ääntä. Kertoja saattaa siis edustaa 

useita oppilaita. 
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4 Tutkimustulokset: yksinäisyys kuudesluokkalaisten 
silmin 

 
 

4.1 Kuudesluokkalaisten määritelmiä yksinäisyydelle 

 
Taulukko 2. Kuudesluokkalaisten ydinmääritelmät yksinäisyydelle 

 
Määritelmän nimi 

 
Esimerkki 

 
Yleisyys 
 

 

Vastentahtoinen yksinäisyys 

 

”Yksinäisyys on sitä, että on yksin, 

vaikkei sitä haluaisikaan.” 

8 oppilasta: 

7 tyttöä 

1 poika 

 

Totaalinen yksinäisyys 

 

”Ei ole ystäviä ja ajattelee, ettei kukaan 

pidä hänestä.” 

7 oppilasta: 

1 tyttö 

6 poikaa 

 

Kaverisuhteissa syntyvä yksinäi-

syys  

 

”Yksinäiseksi voi tuntea olonsa vaikka 

olisikin kaveriporukassa.”  

6 oppilasta: 

5 tyttöä 

1 poika 

 

Emotionaalinen yksinäisyys 

 

”Ei ole ketään, jolle voisi puhua.” 

3 oppilasta: 

1 tyttö 

2 poikaa 

 

Tylsyyden aiheuttama yksinäi-

syys 

 

”– – kun kukaan ei voi olla ja on tylsä ja 

yksinäinen olo. ” 

2 oppilasta: 

2 tyttöä 

 

Ihmistä muuttava yksinäisyys 

 

”Ihmiset yleensä piilottaa omia tuntei-

taan, kun he ovat olleet yksinäisiä. Se 

muuttaa ihmistä ja ihmisen persoonaa.” 

1 oppilas: 

1 tyttö 

 

 

Vastentahtoinen yksinäisyys 

 

”Yksinäisyys on sitä, että on yksin, vaikkei sitä haluaisikaan. Yksinäisyys on asia, 

jota kukaan ei halua kokea. Jos haluaa olla yksin, niin se ei ole yksinäisyyttä. Kun 

kaverisi tai luokkatoverisi tuntuvat hylkivän ja joutuu olemaan yksin kotona, jää-

mään ulkopuolelle. Yksinäisenä ei tunne oloaan mukavaksi. Yksinäisyys on kylmää 

ja karua, eikä ole oikein, jos joku on yksin. Se on vaan niin väärä asia ja sen koh-

teeksi joutuminen satuttaa niin paljon.”  

 

Tämä ydinmääritelmä on aineiston yleisin. Se koostuu kahdeksan oppilaan 

määritelmästä, joista seitsemän on tyttöjen ja yksi pojan kirjoittama. Tämä mää-

ritelmä on siis erityisesti tyttöjen suosima. Määritelmässä korostuu haluttomuus 

yksin olemiseen sekä sen epämiellyttävyys ja vääryys yksinäisyyden kokijalle. 
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Joskus yksinäisyydestä puhuttaessa se voidaan sekoittaa käsitteenä yksin ole-

miseen. Kuten aiemmin teoriaosiossa todettiin, yksinolo voidaan kokea sekä 

positiivisena että negatiivisena asiana, kun taas yksinäisyys koetaan yleisem-

min negatiivisena ilmiönä. (Kangasniemi, 2008, s. 64.) Ydinmääritelmän edus-

tamat oppilaat tuntuvat ymmärtäneen yksinäisyyden perimmäisen luonteen ja 

tarkastelleen sitä pintaa syvemmältä. Määritelmä käsittelee varhaisnuorten nä-

kökulmasta kaveriporukan ulkopuolelle jäämistä ja siitä herääviä negatiivisia 

tunteita. Määritelmässä erotetaan yksinäisyys vapaaehtoisesta yksin olemises-

ta. 

 

Totaalinen yksinäisyys 

 

”Yksinäisyys tarkoittaa sitä, että on yksin. Se tuntuu kuin olisit yksin pienessä laati-

kossa ja sinulla ei ole edes ötökkää seurana. Ei ole ystäviä ja ajattelee, ettei ku-

kaan pidä hänestä. Tai kun kaikki läheiset ovat poistuneet muualle tai kuolleet. Eli 

läheisiä ei ole.” 

 

Edellä oleva yksinäisyyden määritelmä on aineiston toiseksi yleisin. Se on koot-

tu seitsemän oppilaan kirjoitelmista, joista kuusi on poikien ja yksi tytön kirjoit-

tama. Se on siis erityisesti poikien suosima määritelmä. Totaalisen yksinäisyy-

den määritelmässä puhutaan täydellisestä yksinäisyydestä, jossa henkilöllä ei 

ole ystäviä eikä läheisiä. Yksinäisen ihmisen todetaan myös ajattelevan, ettei 

kukaan pidä hänestä. Määritelmän voi nähdä olevan melko mustavalkoinen ku-

vaus yksinäisyydestä. Varhaisnuoruuteen ja nuoruuteen kuuluu usein musta-

valkoinen ajattelu, jonka ajatellaan olevan jo varhain lapsuudessa esiintyvä 

psyykkinen suojautumiskeino, joka korostuu jälleen nuoruusiässä (Aalberg & 

Siimes, 2007, s. 87). Siten määritelmä saattaa antaa näytteen varhaisnuoren 

mustavalkoisesta ajattelu- ja kokemusmaailmasta tai kenties osuvan kuvauksen 

yksinäisyyden äärimmäisestä muodosta, jossa ihminen kokee olevansa täydel-

lisen yksin.  

 

Kaverisuhteissa syntyvä yksinäisyys 

 

”Yksinäisyys on sitä, kun ei pyydetä mukaan ja jää kaveriporukan ulkopuolelle. Yk-

sinäiseksi voi tuntea olonsa vaikka olisikin kaveriporukassa. Välillä myös silloin, jos 

ympärillä on tosi paljon ihmisiä. Tai kun kaverit jättävätkin sut yhtäkkiä yksin.” 
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Tämä yksinäisyyden määritelmä koostuu kuuden oppilaan kirjoituksista, joista 

viisi on tyttöjen ja yksi pojan kirjoittama. Määritelmä tuo esiin varhaisnuorten 

oman elämän näkökulman yksinäisyyteen, joka herää kanssakäymisissä ver-

taisten kanssa. Varhaisnuoren elämässä vertaissuhteet näyttelevät erittäin tär-

keää osaa sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen vahvistuessa (Neitola, 

2011, s. 22), joten vertaissuhteiden esiin nouseminen myös määritelmissä on 

luonnollista. Seuraavassa luvussa ilmenee sosiaalisiin suhteisiin liittyvien yksi-

näisyyden kokemusten yleisyys kuudesluokkalaisten tarinoissa, jolloin asiaa 

käsitellään lisää (ks. Kaverisuhteiden synnyttämä yksinäisyys, s. 28–31). Virk-

keessä ”Yksinäiseksi voi tuntea olonsa vaikka olisikin kaveriporukassa” määri-

telmä tuo esille sosiaalisen yksinäisyyden: ihminen voi kokea yksinäisyyttä 

myös ollessaan muiden ihmisten seurassa kokiessaan suhteet kaveriporukassa 

epätyydyttäviksi. Toisaalta määritelmässä viitataan myös toisenlaiseen sosiaali-

seen yksinäisyyteen, jossa ihminen kokee jäävänsä vaille kaveriporukkaa. 

(Junttila, 2015, s. 34). 

 

Emotionaalinen yksinäisyys 

 
”Yksinäisyys tarkoittaa sitä, että on jotain murheita, huolia, tärkeitä asioita tai salai-

suuksia, joita haluaisi jakaa jollekin, mutta tuntuu, ettei ole ketään kelle kertoa. Ei 

ole ketään, jolle voisi puhua.”  

 

Tämän määritelmän ovat kirjoittaneet yksi tyttö ja kaksi poikaa. Määritelmässä 

korostuu ihmisen tarve päästä puhumaan omista asioista luottamuksellisesti 

toisille ja sen mahdollisuuden puutteesta syntyvä emotionaalinen yksinäisyys. 

Määritelmä kuvaa prosessidraaman päähenkilön kohtaamaa emotionaalista 

yksinäisyyttä: henkilö kokee jäävänsä paitsi läheisestä ja intiimistä kiintymys-

suhteesta, jossa voisi jakaa turvallisesti tunteitaan (Kangasniemi, 2005, s. 241). 

Siten voi olla, että prosessidraama on toiminut osin innoittajana kyseisen määri-

telmän kohdalla.  

 

Tylsyyden aiheuttama yksinäisyys 

 

”Vanhoilla ihmisillä voi olla yksinäistä päivät pitkät, kun heillä ei ole tekemistä. Tai 

kun kukaan ei voi olla ja on tylsä ja yksinäinen olo.”  
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Tämän määritelmän takana on kaksi tyttöä. Heidän määritelmässään huomioi-

daan toiminnan puutteesta ja tylsyydestä syntyvä yksinäisyys. Määritelmästä 

löytyy varhaisnuoren oma näkökulma yksinäisyyteen: ”– – kun kukaan ei voi olla 

ja on tylsä ja yksinäinen olo.” Kertoja tuo myös yksinäisen vanhuksen näkökul-

man yksinäisyyteen. Varhaisnuoren näkökulmasta yksin asuvan vanhuksen 

elämä voi olla hyvinkin tylsän ja yksinäisen oloista, vaikka vanhus ei itse kokisi 

asiaa samoin. Toisaalta huoli vanhusten lisääntyvästä yksinäisyydestä on nä-

kynyt mediassa ja yhteiskunnallisessa keskustelussa (mm. Särkkä, 10.11.2014; 

Myllyoja, 29.9.2014), joten ilmiön esiin nostaminen saattaa kertoa myös var-

haisnuorten yhteiskunnallisesta valveutuneisuudesta. 

 

Ihmistä muuttava yksinäisyys 

 

”Yksinäisenä voi tuntea itsensä turvattomaksi. Voi lähteä erilaisia tilanteita pakoon 

ja välttää niitä. Ihmiset yleensä piilottaa omia tunteitaan, kun he ovat olleet yksinäi-

siä. Se muuttaa ihmistä ja ihmisen persoonaa. Voi olla, että silloin yrittää hakea 

huomiota. Tai sitten ei haluaisi olla yksin, mutta ei osaa kertoa asiasta muille, kos-

ka uskoo, että tulee hylätyksi tai ettei kukaan välitä tai ole kiinnostunut siitä miltä 

sinusta tuntuu.” 

 

Edellä oleva määritelmä on yhden tytön kirjoittama. Siinä keskitytään siihen, 

miltä yksinäisyys tuntuu ja kuinka yksinäinen ihminen saattaa toimia muiden 

ihmisten kanssa. Kirjoittaja on lähtenyt pohtimaan yksinäisyyttä subjektiivisesta 

näkökulmasta. Kuvaus tuo yksinäisyyden näkyviin hyvin henkilökohtaisesta nä-

kökulmasta, ja tämänkaltainen yksinäisen ihmisen asemaan heittäytyminen ku-

vaa määritelmän kirjoittajan ajattelun kehittyneisyyttä ja tunneälykkyyttä. Var-

haisnuoruutta leimaakin psyykkisten ja tunne-elämän muutosten lisäksi juuri 

älyllisen toiminnan rikastuminen, jota kertojan toisen asemaan asettuminen 

osoittaa (Aalberg & Siimes, 2007, s. 88). Toki kyseessä voivat olla myös oma-

kohtaiset kokemukset aiheesta, mutta sitä määritelmä ei paljasta.  
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4.2 Yksinäisyyskertomukset 

 
Taulukko 3. Kuudesluokkalaisten ydinkertomukset yksinäisyydestä 

 
Kertomuksen nimi 

 
Esimerkki 

 
Yleisyys 
 

Kaverisuhteiden synnyttämä 

yksinäisyys:  

a) Ulkopuolelle jäämisestä  

syntyvä yksinäisyys 

b) Kavereiden seurassa syntyvä 

yksinäisyys 

 

a)”– – minut on jätetty yksin, eli olen 

ollut muiden tahdosta yksin.” 
b) ”Kaikki juttelee vaan keskenään, eikä 

huomioi sua ollenkaan.” 

a) 9 oppilasta: 

7 tyttöä  

2 poikaa 

b) 6 oppilasta: 

4 tyttöä 

2 poikaa 

Yksin kotona syntyvä  

yksinäisyys 

”Mulle tulee välillä yksinäinen olo, kun 

mä tuun koulusta tyhjään kotiin.”  

7 oppilasta: 

4 tyttöä 

3 poikaa 

Yksinäisyyttä  

kokematon 

”– – vietän jatkuvasti aikaa koulukave-

reiden kanssa, jolloin on mahdotonta 

tuntea itsensä yksinäiseksi.” 

4 oppilasta: 

1 tyttö 

3 poikaa 

Heijastettu  

yksinäisyys 

”Yksinäinen ihminen on myös voinut 

sortua jonkin murheen takia käyttämään 

huumeita tai paljon alkoholia.” 

3 oppilasta: 

3 tyttöä 

Kiusatun yksinäisyys ”Se alkaa usein kiusaamisesta, jonka 

seurauksena et voi enää luottaa kehen-

kään. Lopulta sä menetät kaiken.” 

1 oppilas: 

1 tyttö 

Läheisen menetyksen  

synnyttämä yksinäisyys 

”Mä tunsin itseni tosi yksinäiseksi silloin, 

kun mulle todella tärkeä ja läheinen 

ihminen lähti pois.” 

1 oppilas: 

1 tyttö 

Eksistentiaalinen yksinäisyys ”– – rupesin ajattelemaan, että mitä jos 

olenkin yksin tässä maailmassa.” 

1 oppilas: 

1 poika 

 

 

4.2.1 Kaverisuhteiden synnyttämä yksinäisyys 

 

a) ”Olen kokenut oloni yksinäiseksi silloin, kun minut on jätetty yksin, eli olen ollut 

muiden tahdosta yksin. Kaverit ovat menneet esimerkiksi elokuviin, mutta mut on 

jätetty yksin. Tai sit jos joskus oisin halunnut olla jonkun kaverin kanssa, mutta ku-

kaan ei oo halunnut olla mun kanssa. Myös silloin, kun olen ollut riidoissa kaverin 

kanssa, olen tuntenut itseni yksinäiseksi. Silloin yleensä auttaa, kun juttelen siitä 

toiselle kaverille. Vanhemmillekin voi jutella, mutta ne ei aina ymmärrä asioita oi-

kein. Voin myös helpottaa yksinäisyyden oloani tekemällä jotain tai käymällä nuk-

kumaan. Se helpottaa tosi paljon. Joskus yksinäisyyden pitää vaan antaa mennä 

ohi.” 

 

b) ”Kaveriporukassakin voi tuntea olonsa yksinäiseksi, jos muut esimerkiksi puhu-

vat jostain jutusta, missä et ole itse ollut mukana. Tai jos kaverit vitsailee jostain, 

mistä sulle tulee paha olo. Tai sit sulle ei vaan puhuta. Kaikki juttelee vaan keske-
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nään, eikä huomioi sua ollenkaan. Mä oon kokenut itseni yksinäiseksi tuollaisissa 

tilanteissa. Kerran jouduin kahden kaverin välisen riidan keskelle niin, että mua 

käytettiin riidan pelinappulana. Molemmat kyl jutteli mulle ja osoitti muutenkin huo-

miotaan, mut sit huomasin, et ne teki niin vaan saadakseen toisen kaverin ärsyyn-

tymään. Mä tunsin itseni näkymättömäksi. Kerran taas kaverit tuli hakemaan mua 

ja sit yhtäkkiä ulkona ne lähtivätkin jonnekin, eikä sanoneet mulle mitään. Jäin sii-

hen yksin ja olin yksinäinen. Yleensä yksinäisyyden tunne katoaa itsestään, kun 

kaverit taas huomioi mua. Mä helpotan itse pahaa oloani esimerkiksi olemalla pu-

helimella tai tietokoneella, tai pelaamalla pleikkaa.” 

 

 

Näiden kertojien kuvaukset eroavat hieman toisistaan, mutta tuovat esiin sa-

mankaltaista kaveruussuhteisiin liittyvää yksinäisyyttä. Samalla ne edustavat 

aineiston yleisintä tarinatyyppiä. A-kertojan kertomus edustaa aineiston yhdek-

sän oppilaan kertomaa tarinaa ja b-kertomus kuuden oppilaan. Molemmissa 

tapauksissa kertoja edustaa sekä tyttöjen että poikien ääntä. Kertomusten ilmi-

öiden voidaan siis todeta olevan hyvin tuttuja varhaisnuorten elämässä. Kerto-

mukset kuvaavat tilanteita, joissa kaverit ovat syystä tai toisesta saaneet omalla 

ajattelemattomuudellaan tai tahallisella toiminnallaan kertojan kokemaan itsen-

sä yksinäiseksi.  

 

A-kertomuksessa kuvataan tilanteita, joissa kaverit ovat torjuneet kertojan, jät-

täneet ottamatta mukaan toimintaan. Lauseet ”Kaverit ovat menneet esimerkiksi 

elokuviin, mutta mut on jätetty yksin” ja ”– – mutta kukaan ei oo halunnut olla 

mun kanssa” kuvaavat rehellisesti maailmaa, jossa varhaisnuoret elävät. Kave-

risuhteet elävät, ja hyväkin ystävä voidaan seuraavassa hetkessä unohtaa tai 

jopa jättää tarkoituksella kutsumatta mukaan yhteisiin juttuihin. Varhaisnuoruu-

teen kuuluukin tietynlainen itsekkyys ja jopa narsistinen suhtautuminen ihmis-

suhteisiin. Ensin nuoren on saatava vahvistusta omaan itsetuntemukseen ja 

itsetuntoon, jotta voi huomioida toisia, arvostaa heitä ja toimia pyyteettömästi. 

(Aalberg & Siimes, 2007, s. 85–86.) Toki tämä käsitys varhaisnuoresta on ste-

reotyyppinen, eikä huomioi yksilöllisiä persoonallisuuseroja, mutta kertomus ja 

sen yleisyys aineistossa näyttäisi tukevan tätä kuvaa varhaisnuoresta. Kertoja 

mainitsee myös riidat kavereiden kanssa ja toteaa sitten, että tuolloin toiselle 
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kaverille asiasta jutteleminen auttaa. Kertoja kokee siis, että hänellä on muitakin 

kavereita, joihin tukeutua. 

 

B-kertomuksessa yksinäisyyden kokemus muodostuu pääosin kavereiden seu-

rassa, kun kertoja kokee jäävänsä huomiotta tai ”– – jos muut esimerkiksi puhu-

vat jostain jutusta, missä et ole itse ollut mukana. Tai jos kaverit vitsailee jos-

tain, mistä sulle tulee paha olo.” Kertoja puhuu myös tilanteesta, jossa kaverit 

olivat pyytäneet häntä seuraansa ja sitten hylänneet hänet: ”– – kaverit tuli ha-

kemaan mua ja sit yhtäkkiä ulkona ne lähtivätkin jonnekin, eikä sanoneet mulle 

mitään. ” Kuten ensimmäisessäkin kertomuksessa, tässäkin yksinäisyys vaikut-

taa tilannesidonnaiselta ja lyhytkestoiselta hetkeltä, eikä siten kovin vakavalta 

ilmiöltä yksilöiden elämässä.  

 

B-kertomuksen kertoja kuvaa yksinäistä hetkeään kavereiden seurassa näin: 

”Kaikki juttelee vaan keskenään, eikä huomioi sua ollenkaan.” Kuvaus kertoo 

siitä, kuinka suuri tarve varhaisnuorella on saada huomiota vertaisiltaan. Var-

haisnuorella on inhimillinen tarve tulla nähdyksi, ja pelko näkymättömyydestä on 

suuri. Kehitysvaiheen tunnemyllerryksessä tilanteet saavat helposti suuremman 

ja dramaattisemman vaikutuksen kuin kenties jonkin toisen näkökulmasta kat-

sottuna olisi.  

 

Kummassakin kertomuksessa kertoja kokee, että hänellä on kavereita. Lisäksi 

hän kokee mainitsemansa ikävät tilanteet ohimeneviksi. B-kertomuksessa mai-

nitaankin seuraavasti: ”Yleensä yksinäisyyden tunne katoaa itsestään, kun ka-

verit taas huomioi mua.” Molemmissa kertomuksissa kertojat kokevat heiltä it-

seltään löytyvän keinoja helpottaa yksinäisyyden oloaan esimerkiksi jonkin mu-

kavan toiminnan avulla. Toisaalta a-kertomuksen kertoja toteaa: ”Joskus yksi-

näisyyden pitää vaan antaa mennä ohi.” Lause kuvastaa luottamusta siihen, 

että yksinäisyyden tunne todella menee ohi. Toisaalta se kuvaa myös varhais-

nuoren elämänvaihetta, jossa hormonitoiminnan käynnistymisen seurauksena 

joskus tulee yksinäinen olo, joka sitten vähitellen väistyy muiden tunteiden tieltä. 

Hän mainitseekin käyvänsä joskus yksinäisyyttä kokiessaan nukkumaan, mikä 

helpottaa häntä. Kyse ei siis ole ainakaan pysyvästä olotilasta.  
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Molempien kertomusten tarinat kuvaavat jollain tasolla sosiaalista yksinäisyyttä, 

joka voi herätä ihmispaljouden keskelläkin, jos ihmissuhteet eivät ole henkilön 

tunne-elämää täysin tyydyttäviä (Kangasniemi, 2005, s. 242). Saattaakin näyt-

tää siltä, että sosiaalisesti yksinäisillä on paljon kavereita, mutta todellisuudessa 

hän on kovin yksinäinen ja viettää aikaa epätyydyttävissä porukoissa esimerkik-

si välttyäkseen sosiaalisen yksinäisyyden leimalta ja ulkopuolisuudelta (Junttila, 

2015, s. 35). Kaverisuhteet, jotka kertomusten kautta rakentuvat lukijan mie-

leen, eivät vaikuta kovin vastavuoroisilta ja syviltä ystävyyssuhteilta, vaan en-

nemminkin toveruussuhteilta, joissa kunnioitus ei välttämättä ole molemminpuo-

lista. Ystävyyssuhteet voidaan erottaa muista ryhmissä syntyvistä suhteista si-

ten, että ne ovat yleisimmin kahden henkilön välisiä erityisiä suhteita, joissa 

osapuolet ovat toisilleen emotionaalisen tuen antajia ja itsearvostuksen vahvis-

tajia. Ystävyys on kahden tasavertaisen henkilön väliin rakentunut vastavuoroi-

nen suhde, johon molemmat osapuolet ovat sitoutuneet ja osoittavat toisiaan 

kohtaan kiintymystä. Varhaisnuorelle ystävyyssuhteet ovat erityisen tärkeitä 

sosiaalisen ja emotionaalisen kehityksen vahvistajia. Ystävyyssuhteissaan var-

haisnuori valmentaa itseään nuoruuden ja aikuisuuden läheisiä ihmissuhteita 

varten. (Neitola, 2011, s. 22.) Kouluikäisten elämään kuuluukin optimaalisimmil-

laan sekä tovereita että aitoja syviä ystävyyssuhteita, joissa kasvaa ja kehittyä. 

 

4.2.2 Yksin kotona syntyvä yksinäisyys 

 

”Mulle tulee välillä yksinäinen olo, kun mä tuun koulusta tyhjään kotiin. En tykkää 

olla yksin kotona ja pelkään pimeää. Silloin mun mielikuvitus alkaa laukata ja pel-

kään, et joku on meidän talossa. Tunnen itseni yksinäiseksi myös välillä iltaisin, 

kun koko muu perhe nukkuu jo ja en saa unta moneen tuntiin. Helpotan yksinäi-

syyttäni esimerkiksi pelaamalla tietokoneella tai lukemalla kirjaa. Päivällä mä saa-

tan soittaa kaverille ja pyytää tekemään jotain mun kanssa. Kotona mun yksinäi-

syyttä helpottaa myös meidän lemmikkieläimen kanssa touhuaminen.” 

 

Yksin kotona syntyvää yksinäisyyttä kuvastava kertomus edustaa seitsemän 

oppilaan tarinaa, molemmista sukupuolista. Ala-asteen viimeistä luokkaa käyvä 

varhaisnuori koetaan jo kotona yksin pärjääväksi, mutta kertojan ensimmäinen 

lause ”Mulle tulee välillä yksinäinen olo, kun mä tuun koulusta tyhjään kotiin”  

kertoo, ettei kuudesluokkalainen välttämättä koe kotona yksin oloa miellyttäväk-
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si. Kertoja puhuu pelostaan ja mielikuvituksesta, joka alkaa laukata yksin kotona 

ollessa. Tämä muistuttaa meitä siitä, että kuudesluokkalainen on yhä lapsi, joka 

kaipaa turvallisuutta, vaikka näennäisesti taisteleekin kodin luomia rajoja ja tur-

vallisuutta vastaan.  

 

Kasvatustieteiden tohtori Tuula Uusitalo (2007) esittää pelkonsa siitä, että yh-

teiskunnassamme tuetaan nuorten itsenäisyyttä ja vastuun ottamista omasta 

elämästään liian varhain, ennen kuin he ovat siihen henkiseltä kapasiteetiltaan 

valmiita. Aikuiset saattavat Uusitalon mukaan jättää aikuiset torjuvan ja heitä 

vastaan kapinoivan murrosikäisen yksin mieltään askarruttavien asioiden kans-

sa, kun päinvastoin pitäisi kärsivällisesti jaksaa lähestyä häntä. (Emt., s. 25.) 

Kirjassaan Aalberg ja Siimes (2007) vahvistavat tätä näkemystä. Heidän mu-

kaansa nuoren ihmisen psykologisen kehityksen ollessa vielä kesken saatetaan 

helposti unohtaa, että nuori on vielä osin kypsymätön lapsi ja tarvitsee siten 

suojaavan ja huolehtivan kasvuympäristön. Toisaalta nuorta tulee myös vaiheit-

tain kannustaa kasvamaan itsenäisyyteen. (Emt., s. 125.) 

 

Kertoja puhuu  myös yksinäisyydestä, jota unettomuus aiheuttaa: ”Tunnen itseni 

yksinäiseksi myös välillä iltaisin, kun koko muu perhe nukkuu jo ja en saa unta 

moneen tuntiin.” Tämänkaltainen yksin koettu hetki voi olla varhaisnuorelle ah-

distava kokemus. Varhaisnuoruus on tunne-elämältään kuohuvaa aikaa, ja yk-

sin ollessaan nuori joutuu kohtaamaan tunteensa itsekseen, ilman ihmistä, jon-

ka kanssa käsitellä tai peilata tunteita. Toisaalta yön yksinäisyydessä varhais-

nuori voi kokea myös eksistentiaalista yksinäisyyttä, joka kuuluu oleellisesti ih-

misyyteen. Tuolloin hän saattaa kokea erillisyytensä muista selvemmin kuin 

päivisin muiden ihmisten ympäröimänä. Kertojan kuvaama yksinäisyys on het-

kittäistä ja siten myös ohimenevää, eikä siten kuulosta kovin vakavalta tai huo-

lestuttavalta. Kertojalla tuntuu myös olevan useita keinoja helpottaa oloaan: 

”Helpotan yksinäisyyttäni esimerkiksi pelaamalla tietokoneella tai lukemalla kir-

jaa.” ”– – saatan soittaa kaverille ja pyytää tekemään jotain mun kanssa.” ”– – 

mun yksinäisyyttä helpottaa myös meidän lemmikkieläimen kanssa touhuami-

nen.” 
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4.2.3 Yksinäisyyttä kokematon 

 

”En ole itse kokenut kunnolla yksinäisyyttä, koska mulla on ollut päiväkodista asti 

ystäviä, joihin voin luottaa. Kotona vietän aikaa tietokoneella, jolloin en oo yksinäi-

nen. Koulussa taas vietän jatkuvasti aikaa koulukavereiden kanssa, jolloin on 

mahdotonta tuntea itsensä yksinäiseksi.” 

 

Tämä kertomus edustaa neljän oppilaan, yhden tytön ja kolmen pojan, tarinaa. 

Erityisesti kahdessa poikien tarinoista korostuu kirjoitelmien lyhyys. Tutkijana ja 

kirjoitelmien lukijana herää kysymys, onko tilanne ollut epämiellyttävä, jolloin 

siitä on pyrkinyt pian pois kirjoittamalla nopeasti ja ytimekkäästi ajatukset pape-

rille. Epämiellyttävyyden tunne on saattanut johtua itse kirjoitustilanteesta tai 

esimerkiksi aiheen henkilökohtaisuudesta. Kahdessa muussa kirjoitelmassa on 

pohdittu laajemmin yksinäisyyttä.  

 

Kertomuksen kertoja toteaa, ettei ole ”– – kokenut kunnolla yksinäisyyttä, koska 

mulla on ollut päiväkodista asti ystäviä, joihin voin luottaa”. Tämä antaa erittäin 

positiivisen kuvan kertojan edustamista oppilaista. Toisaalta kertoja tuo virk-

keessään ”Kotona vietän aikaa tietokoneella, jolloin en oo yksinäinen” esiin in-

ternetin tuomat mahdollisuudet ylläpitää ihmissuhteita myös verkossa kenties 

sosiaalisen median tai pelimaailmojen kautta. Eräiden tutkimusten mukaan in-

ternetin käytöllä voidaankin nähdä olevan estäviä vaikutuksia yksinäisyyden 

kokemiseen ja myönteisiä mahdollisuuksia ihmisen hyvinvoinnille. Internet 

muun muassa avaa mahdollisuuksia uusien ystävyyssuhteiden luomiseen sekä 

edesauttaa yhteydenpitoa kaukaisiinkin ihmisiin. (Kaarakainen ym., 2013, s. 21; 

Shaw & Gant, 2002, s. 167–168.) Toisaalta yksinäisyyttä tutkineen Junttilan 

mukaan internet ja sen tarjoamat virtuaaliset tapaamispaikat sekä pelimaailma 

vähentävät sosiaalista yksinäisyyttä, mutta voivat lisätä emotionaalista yksinäi-

syyttä eli läheisen ystävän puutetta (Junttila, Toivosen, 24.9.2012, mukaan). 

Kertojan kohdalla näin ei vaikuta käyneen.  

 

Mielenkiintoista tässä kertomuksessa on se, että se edustaa kolmea poikaa ja 

vain yhtä tyttöä. Prosentuaalisesti yhdeksän pojan joukosta edustus on noin  

33 %, eli 1/3. Tämä tulos tukee samankaltaista tulosta omasta kandidaatin tut-

kielmastani, jossa pojat osoittautuivat tyttöjä vähemmän yksinäisyyttä kokeneik-
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si (Rinne, 2014, s. 16). Tulos eroaa kuitenkin vahvasti useimmista tutkimuksis-

ta, joiden mukaan pojat ovat tyttöjä yksinäisempiä varhaisnuoruudesta alkaen, 

jolloin eroja sukupuolten välillä alkaa esiintyä (Koenig & Abrams, 1999, s. 304; 

Kirkas, 2014, s. 8–10; Liiten, 2015). Huomio on kiinnostava, mutta koska ky-

seessä on hyvin pieni aineisto, ei sen perusteella tule tehdä sen suurempia 

yleistyksiä tai tulkintoja asiasta.  

 

On syytä huomioida, että esimerkiksi emotionaalisesta yksinäisyydestä kärsivän 

oppilaan saattaisi olla vaikeaa kirjoittaa aidoista tunteistaan luokkatilanteessa, 

jossa luokkatoverit ovat läsnä. Tämänkaltainen omista tunteista avautuminen 

vaatisi luultavasti erilaisen tilanteen ja vahvan luottamuksen myös tutkijaa koh-

taan. Yksinäisyystutkija Niina Junttilan (2015) mukaan poikien ja tyttöjen erona 

on juuri yksinäisyydestä puhuminen. Pojat sulkeutuvat tyttöjä helpommin eivät-

kä puhu tunteistaan, jolloin ongelmat pääsevät kasaantumaan. (Emt., s. 43; ks. 

myös Kirkas, 2014, s. 8–10.) 

 

4.2.4 Heijastettu yksinäisyys 

 

”Mun mielestä yksinäisyys on sitä, kun on aina yksin. Se voi johtua esimerkiksi sii-

tä, että läheiset ovat kuolleet tai jostain syystä poissa henkilön luota. Yksinäinen 

ihminen on myös voinut sortua jonkin murheen takia käyttämään huumeita tai pal-

jon alkoholia. Silloin menettää läheisensä ja tulevaisuuden. Yksinäinen joutuu te-

kemään kaiken yksin, vaikkei haluaisikaan. Hänellä voi myös olla yksinäinen olo 

siksi, ettei ole mitään tekemistä. Yksinäinen voi myös tuntea olonsa turvattomaksi, 

mutta hän ei osaa kertoa asioistaan muille, koska uskoo tulevansa hylätyksi tai ett-

ei ketään kiinnosta. Yksinäisyys voi muuttaa ihmistä. Mä en oo yksinäinen, kun 

mulla on kavereita, mutta on mullakin ollu yksinäisiä hetkiä. Silloin oon helpottanut 

oloani soittamalla kaverille tai tekemällä jotain mukavaa, kuten hengailemalla face-

timessa
3
.” 

 

Yllä oleva kertomus edustaa kolmen tytön tarinaa. Kertoja kuvaa kertomukses-

saan yksinäisyyttä, jota ei itse ole kokenut, mutta on nähnyt tai kuullut muiden 

kokevan. Hän kuvaa tarkkasilmäisesti yksinäistä, jopa eristäytynyttä ihmistä, 

kuten yksinäistä vanhusta, jonka sukulaiset ovat kuolleet tai muuten poistuneet 

hänen elämästään ja joka käpertyy omaan kuoreensa eikä edes yritä turvautua 

                                            
3
 Facetime on Applen laitteille kehitetty videopuheluohjelma (Applen verkkosivusto, 27.3.2015). 
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toisiin. Kertoja toteaa, että ”Yksinäinen voi myös tuntea olonsa turvattomaksi, 

mutta hän ei osaa kertoa asioistaan muille, koska uskoo tulevansa hylätyksi tai 

ettei ketään kiinnosta. Yksinäisyys voi muuttaa ihmistä.” Kuvaus on osuva, sillä 

Piotr Sztompkan (1999) ja Kaj Ilmosen (2002) mukaan ihminen, jolla on laaja 

sosiaalinen verkosto ja paljon ystäviä, on myös luottavainen tulevaisuuttansa ja 

ympäristöään kohtaan (Sztompka, 1999 & Ilmonen, 2002, Jokisen, 2005, s. 17, 

mukaan). Luottavainen ihminen saa myös usein osakseen luottamusta ja tällä 

molemminpuolisella luottamuksella on lukuisia myönteisiä vaikutuksia yksilön 

hyvinvointiin (Jokinen, 2005, s. 17–18). 

 

Yksinäiset ihmiset taas kärsivät muita helpommin luottamuspulasta tulevaisuut-

taan tai ympäröivää maailmaa kohtaan. He kokevat myös, ettei heihin luoteta. 

(Emt., s. 18–19.) Yksinäinen ihminen saattaa myös kokea häpeää ja epäonnis-

tuneensa sosiaalisesti, jolloin saattaa herätä tarve piilottaa itsensä ja yksinäi-

syytensä muilta (Sand & Strang, 2006, s. 1377). Tämä taas voi johtaa erakoi-

tumiseen.  

 

Kertoja puhuu yksinäisyydestä toisen kokemuksen valossa kuin pyrkien ymmär-

tämään sitä. Tämänkaltainen yksinäisyyden kokemus ei vaikuta kuvaavan hä-

nen omaa kokemusmaailmaansa. Kertoja kertookin, että hänellä on ystäviä, 

jotka myös helpottavat hänen oloaan, jos hänelle tulee jostain syystä yksinäinen 

olo. Tämä kertomus on hyvin tyypillinen kuvaus varhaisnuoresta, joka saa elää 

normaalia elämää kavereiden ympäröimänä. Kertoja näkee yksinäisyyden kui-

tenkin vakavana tilana: ”Yksinäinen ihminen on myös voinut sortua jonkin mur-

heen takia käyttämään huumeita tai paljon alkoholia. Silloin menettää läheisen-

sä ja tulevaisuuden.” Kertojan tarinasta huomaa tämän olevan perillä yleisestä 

keskustelusta yksinäisyyden ympärillä kenties aikuisten keskustelujen tai medi-

an uutisoinnin kautta. Toisaalta kertomus kuvaa kertojan kykyä asettua toisen 

asemaan ja siten kehittynyttä ajattelua. Kuten aiemmin on tullut mainittua, var-

haisnuoruudessa ja nuoruudessa ihmisen ajattelun kyvyt laajenevat ja rikastu-

vat (Aalberg & Siimes, 2007, s. 88). Kyseinen kertomus on oiva todistus kysei-

sestä kypsyneestä ajattelusta. 
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Kertoessaan omista keinoistaan helpottaa yksinäisyyden oloa, kertoja toteaa: ”– 

– oon helpottanut oloani soittamalla kaverille tai tekemällä jotain mukavaa, ku-

ten hengailemalla facetimessa.” Lause kuvaa osuvasti nykypäivän tietoyhteis-

kunnan kaveruussuhteita edistävää vaikutusta verkossa. Kasvokkain tapahtu-

van elämismaailman rinnalle on noussut virtuaalimaailma, jonka kautta yksilö 

voi tavoittaa ja ylläpitää ystävyyssuhteita. Tutkimusten mukaan koululaisten in-

ternetin käyttö suuntautuu pääosin sosiaalisen median (Kaarakainen ym., 2013, 

s. 20), kuten Facebookin, Instagramin tai blogien käyttöön. Siitä, onko sosiaali-

sen median käytöllä yksinäisyyttä edistäviä vai ehkäiseviä vaikutuksia, on saatu 

ristiriitaisia tuloksia (Kross ym., 2013, s. 1). Kyseisen kertojan kohdalla sosiaali-

sen median välineen, Facetimen, käyttö on toiminut yksinäisyyden tunnetta hei-

kentävänä tekijänä. Kertojalla on ennestään ystäviä, joihin hän pitää verkon vä-

lityksellä yhteyttä. Toisaalta sosiaalisen median sovellukset ja ohjelmat voivat 

myös toimia esimerkiksi koulussa kiusatun yksinäisen varhaisnuoren välineenä 

löytää uusia ystäviä jopa toiselta puolelta maailmaa.  

 

4.2.5 Kiusatun yksinäisyys 

 

”Mun on vaikeeta kertoa yksinäisyydestä, mut mä yritän. Kenenkään ei pitäis jou-

tuu kokee yksinäisyyttä. Kukaan ei sais olla yksin. Aina pitäis olla joku kehen luot-

taa ja jolle voi kertoo kaiken. En oo mikään ekspertti puhumaan tästä asiasta, mut 

ainakin tiedän mistä puhun. Yksinäisyydellä on niin monta vaihetta. Se alkaa usein 

kiusaamisesta, jonka seurauksena et voi enää luottaa kehenkään. Lopulta sä me-

netät kaiken. Se on hirveetä, mut silti moni ihminen kärsii yksinäisyyden tunteesta. 

Yksinäisyys on sitä, ettei ole ketään kelle kertoa kaikesta, kehen luottaa. Mä tiedän 

kokemuksesta kuinka paljon yksinäisyys sattuu. Oon itse ollut tosi yksinäinen, eikä 

kenenkään pitäisi joutua kokemaan sellaista. Yksinäisyys on tosi monimutkaista, 

eikä sitä voi estää tai vähentää itse. Ennen ajattelin et perhe auttaa, mut välil se on 

tosi vaikeeta puhuu ees omille vanhemmille siitä.” 

 

Yllä oleva kertomus edustaa yhden tytön tarinaa ja on lähes alkuperäisessä 

muodossa kirjoitettu. Kertoja kuvaa omaa yksinäisyyden kokemustaan, ja kuva-

uksesta voi nähdä aiheen henkilökohtaisuuden. Kertoja itse toteaa, että aihees-

ta on vaikea kertoa. Kertomuksessa korostuu varhaisnuoren tarve ja kaipuu olla 

ja tuntea läheisyyttä vertaistensa kanssa. Kuten aiemmin teoriaosassa toin 

esiin, varhaisnuori alkaa etääntyä vanhemmistaan samalla, kun lähentyy ikäto-
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vereidensa kanssa (Uusitalo, 2007, s. 23–24). Vanhemmista irtautuminen onkin 

nuoruuteen kuuluva tärkeä kehitystehtävä (Erikson, 1982, Kinnusen, 2011, s. 

25, mukaan), jota yksilön ei tulisi joutua käsittelemään yksin vailla vertaistensa 

tukea ja kokemusten jakamista. On täysin ymmärrettävää, että kertomuksen 

kertojan kaltainen varhaisnuori kokee tilanteessaan epätoivoa ja menettäneen-

sä kaiken, kuten kertomuksessa kuvattiin.  

 

Kertoja toteaa yksinäisyydestä seuraavasti: ”Se alkaa usein kiusaamisesta, jon-

ka seurauksena et voi enää luottaa kehenkään.” Hän ei varsinaisesti kerro, on-

ko kyse hänen omasta kokemuksestaan vai yleisestä käsityksestään yksinäi-

syyden synnystä, mutta lukijana alkaa luonnollisesti pohtia, onko kyse kertojan 

omasta henkilökohtaisesta tarinasta. Kertoja toteaakin: ”En oo mikään ekspertti 

puhumaan tästä asiasta, mut ainakin tiedän mistä puhun.” Tästä herää mieliku-

va varhaisnuoresta, joka on joutunut kokemaan alun perin kiusaamisen kautta 

syntyneen yksinäisyyden ja eristäytymisen vertaisistaan. Kertomuksesta ei sel-

viä, kokeeko kertoja edelleen yksinäisyyttä vai kertooko hän menneistä, kuten 

imperfektissä kirjoitettu lause ”Oon itse ollut tosi yksinäinen, eikä kenenkään 

pitäisi joutua kokemaan sellaista” antaisi ymmärtää. Lopussa kertoja kuitenkin 

jatkaa: ”Ennen ajattelin et perhe auttaa, mut välil se on tosi vaikeeta puhuu ees 

omille vanhemmille siitä.” Tämä synnyttää lukijassa ja tässä tapauksessa myös 

tutkijassa huolen, että yksinäisyyden kokemus on yhä jatkuvaa arkea kertojalle.  

 

Tarinan kertoja kuvaa kokemustaan sekä sosiaalisesta että emotionaalisesta 

yksinäisyydestä. Hänellä ei ole kavereita, joiden kanssa viettää aikaa, eikä ”–  

– ketään kelle kertoa kaikesta, kehen luottaa.” Tämänkaltainen yksinäisyys 

edustaa tutkimusten mukaan vähemmistöä, ja tässä aineistossa se edustaa 

vain luokan yhtä oppilasta, mutta on silti huolestuttavaa. Tutkimusten mukaan 

jopa 10–20 % kouluikäisistä kärsii tämänkaltaisesta yksinäisyydestä, jota kerto-

ja kuvaa (Uusitalo, 2007, s. 24; Junttila, 2010, s. 23). Kuten aiemmin teoriaosi-

ossa todettiin, yksinäisyyden tunteet ovat osa nuoruutta ja ne ovat usein ohime-

neviä. Samalla piilee kuitenkin riski, että yksinäisyydestä tulee pysyvämpi olotila 

ja sen vuoksi yksilölle muodostuu jopa psyykkisiä ongelmia. (Kangasniemi, 

2005, s. 213.) Kertojan kuvaama yksinäisyys ei kuulosta hetkittäiseltä, ohime-



 38 

nevältä varhaisnuoruuteen kuuluvalta yksinäisyydeltä, vaan vakavammalta on-

gelmalta.  

 

Tämän tarinan kirjoittaneen tytön lisäksi myös yksi poika mainitsi kiusaamisen 

kohteeksi joutumisen syyksi yksinäisyyden kokemiselle. Kyseessä oli lyhytsa-

nainen kirjoitelma, jossa kirjoittaja kertoi luettelon muodossa yksinäisyyden ko-

kemuksistaan ja viittasi kiusaamiseen virkkeellä ”kun joskus on kiusattu”. Hän ei 

kuitenkaan avannut kokemustaan enempää, joten en liittänyt sitä osaksi ydin-

kertomusta. Koen kuitenkin tarpeelliseksi mainita sen tässä yhteydessä.  

 

4.2.6 Läheisen menetyksen synnyttämä yksinäisyys 

 

”Mä tunsin itseni tosi yksinäiseksi silloin, kun mulle todella tärkeä ja läheinen ihmi-

nen lähti pois. Se tuntui siltä, kuin osa sydämestä olisi revitty pois. Ihmiset oli kyllä 

pahoillaan mun puolesta ja yritti lohduttaa, mut silti tuntui et olisin ihan yksin. Must 

tuntui, et ei ihmiset oikeesti välittäneet tai olleet kiinnostuneita mun tuskasta. Nyt 

tost tapahtumasta on jo aikaa ja oon jo päässyt yksinäisyyden tunteista yli, mut 

muistan et varsinkin eka vuosi oli tosi rankka. Silloin musta tuntui, etten vois ees ju-

tella tunteistani kenenkään kanssa. Kuitenkin just puhuminen kavereille ja van-

hemmille auttaa mua yleensä, kun mul on jotain suruja tai yksinäinen olo. Se aut-

taa isoihinkin asioihin.” 

 

Tämä kertomus edustaa yhden tytön kertomaa tarinaa ja on siten kirjoitettu lä-

hes alkuperäisessä muodossaan. Kertomuksen kertoja kuvaa yksinäisyyttä, 

joka on syntynyt ihmisen menettämisen herättämän surun myötä. Kertoja ei ker-

ro, onko kyseinen läheinen ihminen esimerkiksi muuttanut vai kenties poistunut 

kertojan elämästä kokonaan kuoleman myötä. Hän toteaa vain, että ”– – mulle 

todella tärkeä ja läheinen ihminen lähti pois”. Kertoja ei myöskään paljasta me-

nettämänsä ihmisen roolia omassa elämässään, mutta kertomuksesta korostuu 

tämän henkilön merkityksellisyys: ”Se tuntui siltä, kuin osa sydämestä olisi revit-

ty pois.” 

 

Kertoja toteaa kokeneensa itsensä yksinäiseksi surunsa kanssa: ”Ihmiset oli 

kyllä pahoillaan mun puolesta ja yritti lohduttaa, mut silti tuntui et olisin ihan yk-

sin.” Hän kertoo ajatelleensa, etteivät ihmiset oikeasti välittäneet hänen tunteis-
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taan: ”– – tuntui, et ei ihmiset oikeesti välittäneet tai olleet kiinnostuneita mun 

tuskasta.” Yksi tapa käsitellä surua onkin vetäytyä muista ja käsitellä sitä yksi-

nään. Lapset näyttävät ja käsittelevät ahdistustaan ja suruaan hyvin monin eri 

tavoin, ja yksi tavoista on vetäytyminen. Kertomuksen perusteella kuulostaa 

siltä, että olipa menetyksen syy mikä tahansa, kertoja on kohdannut eräänlaisen 

elämänkriisin. Tällainen lapsen kohtaama elämänkriisi voi liittyä esimerkiksi 

perheen hajoamiseen tai läheisen ihmisen kuolemaan. (Kinanen & Pruuki, 

2010, s. 302.)  

 

Elämänkriisistä viitteitä antaa tapahtuman merkityksellisyys kertojalle: ”– – mut 

muistan et varsinkin eka vuosi oli tosi rankka.” Usein aikuisia saattaa yllättää 

juuri lapsen surun pitkäkestoisuus ja sen raskaus. Lapsi saattaa viestiä surua 

ulospäin kovinkin lyhytkestoisesti kerrallaan, mikä osaltaan lisää aikuisten ole-

tusta ohimenneestä surusta. Lasten tapaa surra ei kuitenkaan tulisi rinnastaa 

aikuisten tapaan, koska se voi olla hyvinkin erilainen. Surureaktioihin vaikuttavat 

olennaisesti lapsen ikätaso ja kehitysvaihe, mutta kokemus on hyvin yksilölli-

nen. Lapset tarvitsevat lepohetkiä surusta ja käsittelevät sitä useimmiten sy-

kähdyksittäin. Surua ei pitäisikään aliarvioida ulos näkyvän olemuksen mukaan, 

koska usein lapset tarvitsevat tunteidensa käsittelyyn paljon aikaa ja ajatustyö-

tä. (Kinanen & Pruuki, 2010, s. 308.) 

 

Toisaalta surun pitkäkestoisuus herättää minussa tutkijana mielikuvan henkilön 

lopullisesta ja peruuttamattomasta poistumisesta kertojan elämästä, kenties 

kuolemasta. Olipa menetys sitten mistä syystä tahansa tapahtunut, kokemus on 

selvästi ollut kertojalle raskas. Tätä todistaa lause: ”Silloin musta tuntui, etten 

vois ees jutella tunteistani kenenkään kanssa.” Kertoja ei kerro, kuinka kauan 

tämän läheisen ihmisen menetyksestä on, mutta kertoo tapahtuneesta olevan jo 

aikaa ja päässeensä jo yli surun herättämästä yksinäisyydestä. Kertoja toteaa 

myös turvautuvansa yleensä yksinäisyyden kohdatessa keskusteluun läheisten 

ihmisten kanssa: ”– – puhuminen kavereille ja vanhemmille auttaa mua yleensä, 

kun mul on jotain suruja tai yksinäinen olo. Se auttaa isoihinkin asioihin.”   
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4.2.7 Eksistentiaalinen yksinäisyys 

 

”Oikeastaan olen kerran tuntenut itseni yksinäiseksi, mutta en varsinaisesti. Se ta-

pahtui niin, että rupesin ajattelemaan, että mitä jos olenkin yksin tässä maailmassa. 

Mitä jos kuvittelenkin kaiken mitä näen. Olisin kuin unessa. Mutta se ajatus meni 

nopeasti ohi.” 

 

Tämä kertomus edustaa yhden pojan tarinaa ja on kirjoitettu alkuperäisessä 

muodossaan. Kertomus kuvaa osuvasti eksistentiaalista yksinäisyyttä, jossa 

ihminen ymmärtää erillisyytensä muista ihmisistä ja kokee sen myötä äärim-

mäistä yksinäisyyttä. Joidenkin eksistentialismia kannattavien tutkijoiden mu-

kaan erilaiset siirtymävaiheet, kuten lapsuudesta nuoruuteen kasvaminen, he-

rättävät eksistentiaalista yksinäisyyttä ihmisessä (Tiikkainen, 2011, s. 63). Tä-

män ajattelun mukaan kertojan kuvaama yksinäisyys voi hyvin olla varhais-

nuoruuteen liittyvien muutosten synnyttämää. Erich Frommin (1941) mukaan 

eksistentiaalinen yksinäisyys syntyy ihmisen ajattelukyvyn kehityksen seurauk-

sena, kun ihminen käsittää olevansa loppujen lopuksi aivan yksin omien ajatus-

tensa ja kokemustensa kanssa (Fromm, 1941, Kangasniemen, 2005, s. 246, 

mukaan).  Sikäli tuntuu luonnolliselta, että kehittyvän varhaisnuoren mielessä 

herää eksistentiaalista pohdintaa ja yksinäisyyttä. 

 

Kertojan virke: ”– – rupesin ajattelemaan, että mitä jos olenkin yksin tässä maa-

ilmassa” kuvaa eksistentiaalista yksinäisyyttä ja erillisyyttä muusta maailmasta 

ja sen ihmisistä. Toisaalta virkkeissä ”Mitä jos kuvittelenkin kaiken minkä näen. 

Olisin kuin unessa” selviää, että kertoja pohtii vieläkin syvemmin ihmisen ole-

massaoloa maailmassa ja omien kokemuksiensa todellisuutta. Luultavasti tie-

tämättään kertoja tulee pohtineeksi tietoteoreettista ontologian kysymystä siitä, 

mistä voimme tietää, olemmeko olemassa vai onko kokemuksemme vain har-

haa (vrt. Lammenranta, 1993). Lopussa kertoja kuitenkin toteaa ”Mutta se aja-

tus meni nopeasti ohi” ikään kuin vakuuttaakseen, ettei sen vakavammasta asi-

asta ole kyse kuin hetken ajatusleikistä. 

 

Varhaisnuori on siirtymävaiheessa kasvamassa hiljalleen lapsesta aikuiseksi, ja 

monien muiden muutosten lisäksi myös ajatteluntaidot kehittyvät merkittävästi. 
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Usein varhaisnuoren ajattelu on vielä hyvin konkreettista, mutta kuten edellinen 

kertomus näyttää toteen, hän kykenee ajattelemaan myös varsin abstrakteja 

asioita. Varhaisnuoruuteen ja nuoruuteen kuuluukin erilaisten arvojen ja ideolo-

gioiden sekä muiden syvällisten asioiden pohdiskelu. (MLL, 2007–2009, s. 21.) 

Yllä oleva kertomus antaa hyvän esimerkin varhaisnuoren ajattelun kehittymi-

sestä ja syvällisestä pohdiskelusta, jota sen myötä tapahtuu. 

 

 

4.3 Kuudesluokkalaisten tapoja helpottaa yksinäisyyden oloa 

 
Taulukko 4. Kuudesluokkalaisten tapoja helpottaa yksinäisyyden oloa 

 
Toiminta 
 

 
Esimerkki 

 
Yleisyys 

 
Juttelu 
 
a) kaverille/kavereille 
b) vanhemmille/perheelle 
c) jollekin 
d) parhaalle ystävälle 
e) terapeutille  

 
 
 
”Olen keskustellut ystävien kanssa.” 

”– – puhunut siitä vanhemmille.” 

”– – puhunut jollekkin.” 
”– – juttelen--parhaan ystävän kanssa.” 
”– – terapeutilla – –” 

16 oppilasta: 
9 tyttöä, 7 poikaa 
 
a) 3 tyttöä, 3 poikaa 
b) 3 tyttöä, 3 poikaa 
c) 2 tyttöä 
d) 1 tyttö 
e) 1 poika 

Seuran pyytäminen/ajanvietto 
kavereiden kanssa 

”Olen soittanut kaverille ja kysynyt tuli-
siko hän leffaan yms.” 

6 oppilasta:  
3 tyttöä, 3 poikaa 

Lemmikkieläimen kanssa ajan 
viettäminen 

”Oon helpottanut yksinäisyyden oloa 
olemalla lemmikkini seurassa.” 

5 oppilasta:  
3 tyttöä, 2 poikaa 

Pelaaminen tietokoneella tai 
pelikonsolilla  

”Pelit ovat aina helpottaneet jonkinlaista 
yksinäisyyden tunnetta.” 

5 oppilasta: 
1 tyttö, 4 poikaa 

Puhelimella soittaminen, vies-
tittely tai oleminen 

”– – soitan jollekin kaverille puhelimessa 
tai facetimessa.” 

3 oppilasta:  
3 tyttöä 

Lukeminen ”Yleensä olen helpottanut yksinäisyyden 
oloa vain lukemalla – –” 

3 oppilasta:  
2 tyttöä, 1 poika 

Television katselu ”– – jos kattoo vaikka jotain lempilef-
faa/ohjelmaa.” 

3 oppilasta: 
3 tyttöä 

Olon yli pääseminen, unoh-
taminen 

"Olen helpottanut yksinäisyyden oloani 
vain yrittämällä päästä sen yli ja jatkaa." 
"Sen pitää vaan antaa mennä ohi. ” 

3 oppilasta:  
2 tyttöä, 1 poika 

"Tehdä jotain" ”– – teen itse jotain muuta.” 2 oppilasta: 
2 tyttöä 

Lepääminen/nukkuminen ”– – tai sitten menen nukku-
maan/lepäämään.” 

2 oppilasta:  
2 poikaa 

Itkeminen ”Yksinäisyyteni oloa on helpottanut en-
sin ehkä vähän itku – –” 

1 oppilas: 
1 tyttö 

Musiikin kuuntelu ”Jos olen ollut yksin olen kuunnellut 
musiikkia – –” 

1 oppilas:  
1 poika 

Jokin rauhallinen toiminta ”– – tekemällä jotain rauhallista.” 1 oppilas: 
1 poika 

Toisen ottama kontakti ”– – jos joku porukasta tulee puhumaan 
mulle." "--joku kysyy et `haluuks olla 
mun pari´ ilman, että se ope päättää.” 

1 oppilas:  
1 tyttö 
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Kokosin kuudesluokkalaisten kertomat omaa yksinäisyyttä helpottavat tavat yllä 

olevaan taulukkoon, mutta en koe tarpeelliseksi kirjoittaa niitä sen tarkemmin 

auki. Tämä johtuu siitä, että vastaukset olivat suurimmaksi osin niukasti kirjoitet-

tuja luetteloita erilaisista tavoista helpottaa oloa yksinäisyyden hetkellä. Siten 

taulukko antaa mielestäni riittävän kattavan kuvan varhaisnuorten vastauksista.  

 

Edellä on esitelty kaikki aineiston kuudesluokkalaisten mainitsemat tavat helpot-

taa omaa yksinäisyyden tunnettaan. Useimmat oppilaat mainitsivat monia erilai-

sia tapoja, ja vain yksi ei maininnut mitään, vaan totesi: ”niin kuin sanoin en ole 

tuntenut itseäni yksinäiseksi.” Selkeästi yleisin tapa helpottaa yksinäisyyttä oli 

juttelu. Eniten mainintoja sai juttelu kavereille ja vanhemmille, mutta yksi oppilas 

mainitsi jopa terapeutin. Myös seuran pyytäminen tai ajan viettäminen kaverei-

den kanssa nousivat aineistosta esiin suosittuina omaa oloa helpottavina toi-

mintoina. Myös lemmikkieläinten seura ja tietokoneella tai pelikonsolilla pelaa-

minen saivat useita mainintoja.  

 

Taulukon luvuista on nähtävissä, että kyseisten oppilaiden yksinäisyyttä helpot-

taa ensisijaisesti toisen ihmisen tarjoama seura, toteutuipa se sitten fyysisenä 

läsnäolona tai laitteen välityksellä. Yksin tapahtuva toiminta, kuten television 

katselu tai musiikin kuuntelu, jää aineistossa selkeästi vähemmistöön. Yhdessä 

kirjoitelmassa viitattiin pelkästään toisen aktiivisuuteen, toisen ottaman kontak-

tin muodossa. Tämä oli poikkeavaa, koska kaikissa muissa kirjoitelmien vasta-

uksissa kerrottiin omista mahdollisuuksista vaikuttaa yksinäisyyden tunteeseen. 

Kyseiset oppilaat kokivat siis mahdollisuutensa vaikuttaa omaan hyvinvointiinsa 

melko laajoina.  
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5 Pohdintaa 
 

5.1 Tutkimuksen luotettavuuden tarkastelua 

 

Tässä pro gradu -tutkimuksessa lähdettiin etsimään vastauksia seuraaviin tut-

kimuskysymyksiin: Kuinka kuudesluokkalaiset itse määrittelevät yksinäisyyden? 

Minkälaisissa tilanteissa kuudesluokkalaiset kertovat kokeneensa itsensä yksi-

näiseksi? Millä tavoin kuudesluokkalaiset kertovat helpottavansa yksinäisyyden 

oloaan? Aineisto antoi vastaukset näihin kysymyksiin, joten tapaustutkimuksen 

toteutus voidaan todeta onnistuneeksi ja kerronnallinen analyysimenetelmä toi-

mivaksi kyseisen aineiston kohdalla.  

 

Tämä tutkimus oli kuvaileva tapaustutkimus, jonka tavoitteena oli antaa mahdol-

lisimman tarkka kuvaus tutkimukseen osallistuneiden kuudesluokkalaisten ko-

kemasta yksinäisyydestä ja liittää ilmiö kulttuurisiin merkityksiin ja teoreettiseen 

viitekehykseen. Tapaustutkimusta käytettiin Robert E. Staken (2000) määritel-

mien mukaan välineellisesti, koska pyrkimyksenä oli tietyn tapauksen, tässä 

tilanteessa yhden kuudennen luokan, kautta saada laajempi kuva, yleistys, yk-

sinäisyydestä (emt., s. 435–437). Kuten aiemmin menetelmäosiossa esitettiin, 

tapaustutkimus on saanut osakseen kritiikkiä siitä, että siinä keskitytään tutki-

musaiheen liian syvälliseen tarkasteluun, jolloin se ei välttämättä anna ilmiöstä 

yleistettäviä vastauksia (Hamilton, 2011, s. 4). Robert Stake (1995) sitä vastoin 

puolustaa tapaustutkimusta sillä, että se usein jalostaa ajatteluamme tietystä 

aiheesta, vaikkei muuttaisikaan ymmärrystä siitä täysin (Stake, 1995, Hamilto-

nin, 2011, s. 4–5, mukaan). Käsillä oleva tutkimus vahvistaa Staken argument-

tia. Tämä tapaustutkimus ei tuonut esiin varsinaista uutta teoriaa yksinäisyydes-

tä, mutta auttoi osaltaan yksinäisyystutkimuksen kentällä luomaan moniulottei-

sempaa kuvaa varhaisnuoruudessa koetusta yksinäisyydestä.  

 

Tutkimuksen luotettavuutta arvioidessa on syytä kiinnittää huomiota aineiston-

keruutilanteeseen. On aiheellista pohtia tilanteeseen liittyvien tekijöiden vaiku-

tusta oppilaiden kirjoitelmiin. Tutkimuksen aineisto kerättiin äidinkielentunnilla, 

toisen prosessidraamatunnin jälkeen, seuraavana päivänä ensimmäisestä pro-

sessidraamatunnista. Oletettavasti oppilaat olivat siten jo virittäytyneet pohti-
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maan yksinäisyyttä prosessidraaman avulla. Menetelmäosiossa viittasin kulttuu-

ripsykologi Lev Vygotskyn (1994) käyttämään termiin perezhivanie, jolla hän 

tarkoitti tilanteessa syntyvää syvää emotionaalista kokemusta, jolla on vaikutuk-

sia kokijansa käsityksiin tilanteesta ja siitä syntyviin vaikutuksiin (emt., s. 339). 

Sittemmin perezhivanien käsitettä on kuvattu vielä tarkemmin intensiiviseksi 

läpieletyksi emotionaalis-kognitiiviseksi kokemukseksi (Ferholt, 2010, s. 164).  

 

Itse uskon kokemusteni perusteella draaman ja leikin voivan toimia tehokkaana 

perezhivanien välittäjänä. Samoin uskoo myös yhdysvaltalainen varhaiskasva-

tuksen tutkija Beth Ferholt (2009), joka korostaa oppilaiden ja opettajan yhteistä 

heittäytymistä leikkimaailmaan perezhivanien mahdollistajana (emt., s.137–

140). Kuten aiemmin menetelmäosiossa totesin, uskon ainakin osan oppilaista 

saavuttaneen perezhivanien. Varsinkin toisen prosessidraamatunnin aikana 

luokassa saavutettiin ajoittain syvä keskittyneisyyden tila, jonka pystyin jälkikä-

teen toteamaan videomateriaalista. Myös useiden kirjoitelmien henkilökohtai-

suus ja aiheen syvempi pohdiskelu viittaisi perezhivanien syntymiseen proses-

sidraaman aikana. Uskallan siis väittää, että yksinäisyyttä toiminnallisesti draa-

man keinoin käsittelevä prosessidraama lisäsi saadun aineiston validiteettia ja 

siten tutkimuksen luotettavuutta. Validiteetilla tarkoitetaan sitä, että tutkimuk-

sessa on tutkittu sitä, mitä on luvattu (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 136), mikä on 

tässä tutkimuksessa kuudesluokkalaisten omia ajatuksia ja kokemuksia yksinäi-

syydestä sekä sitä helpottavista tekijöistä. 

 

Aineistonkeruutilanteessa pulpetit oli kirjoitelmien kirjoittamista varten sijoitettu 

toisistaan erilleen. Tällä tavoin voitiin taata jokaiselle oma rauha ja yksityisyys. 

Pyysin oppilaita kirjoittamaan tekstit nimettöminä ja tarkensin heille, että vain 

minä tulisin lukemaan alkuperäisiä tekstejä. Edes opettaja ei lukisi kirjoitelmia, 

jotta hän ei voisi tunnistaa oppilaitaan käsialan perusteella. Uskon tämän 

edesauttaneen uskallusta kirjoittaa todellisista tunteista ja kokemuksista, mikä 

lisää tutkimuksen sisäistä validiteettia. Toisaalta kirjoitelmat tehtiin päivän toi-

seksi viimeisellä tunnilla, jolloin oppilaiden väsymyksellä on saattanut olla vaiku-

tusta kirjoitelmiin. Osa erityisesti poikien kirjoituksista olikin lyhyitä ja luettelo-

maisia, ja on syytä pohtia, voiko syynä olla myöhäinen kirjoitusajankohta vai 

aivan muut syyt. Niitä pohdin seuraavassa luvussa, joka käsittelee tuloksia. 
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Laadullisessa tutkimuksessa ei yleensä nähdä tarpeellisena arvioida tutkimuk-

sen reliabiliteettia eli toistettavuutta (Tuomi & Sarajärvi, 2009, s. 136). Silti koen 

oleelliseksi todeta, että käsillä oleva tutkimus on helposti toistettavissa. Olen 

tutkimuksen toteutusta raportoidessani kertonut melko tarkasti ohjaamani pro-

sessidraaman kulun, ja tarkennuksia on saatavilla liitteenä (ks. liite 2). Toistet-

tavuudesta puhuttaessa tarkoitetaan lähinnä tutkimustulosten toistettavuutta, 

mikä erityisesti määrällisessä tutkimuksessa on oleellista luotettavuutta arvioi-

dessa (emt., s. 136). Tapaustutkimuksen ollessa kyseessä toistettavuus ei ken-

ties ole tarpeen eikä odotettavaakaan, mutta uskon, että kyseisen yleismaail-

mallisen tutkimusaiheen kohdalla toisissakin kuudensissa luokissa aineistonke-

ruuprosessi toistamalla saataisiin samankaltaisia tuloksia. Toki yksilöllisiä eroja 

luokkien sisältä löytyy, mutta oletettavasti varsinkin yleisimpiä yksinäisyyden 

tapoja, kuten kaverisuhteiden synnyttämää yksinäisyyttä ja yksin kotona synty-

vää yksinäisyyttä löytyisi vertailuryhmistäkin.  

 

Eräs tämän tutkimuksen anti on aineistonhankintaa varten kehittämäni proses-

sidraama menetelmänä yksinäisyyden käsittelyyn luokassa. Prosessidraaman 

kautta yksinäisyyden voi toiminnan avulla ottaa lasten kanssa luontevasti pu-

heeksi luokassa, jolloin opettaja voi saada työhönsä tärkeää tietoa oppilaistaan. 

Oppilaille prosessidraama voi tarjota keinon käsitellä yksinäisyyttä ja siihen liit-

tyviä tunteita ja ajatuksia turvallisessa ympäristössä, kenties syvemmällä tavalla 

kuin esimerkiksi kirjasta asiasta lukemalla olisi mahdollista. Tutkimuksen hyöty-

nä voidaan nähdä myös sen avaamat mahdollisuudet minulle tutkijana pohtia 

yleisesti tutkimuksissa käytössä olevia yksinäisyysmittareita ja niiden väittämien 

soveltuvuutta varhaisnuorten elämään. Käsittelen yksinäisyysmittareita erikseen  

myöhemmin luvussa 5.3.     

 

Olen tutkimuksessani pyrkinyt läpinäkyvyyteen ja puolueettomuuteen. Yksi tär-

keimmistä tavoitteistani olikin tuoda kuudesluokkalaisten oma ääni kuuluviin. 

Kasvatustieteen professori Liisa Karlsson (2012) tuo esiin tutkijoilla ilmenevän 

ongelman rajata liikaa kysymyksillään tutkimukseen osallistuvia lapsia. Hänen 

mukaansa tämä aiheuttaa sen, että lapset vastaavat tavalla, jonka uskovat ole-

van "oikea" aikuisten mielestä. Siten lasten aidot ajatukset jäävät saavuttamat-

tomiin. (Emt., s. 45–46.) Tästä syystä koen vapaan kirjoitelman mainioksi ai-
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neistotyypiksi, koska siinä oppilaat saivat vapaasti muotoilla ajatuksensa pape-

rille. Kirjoitustilanteen alussa painotin haluavani kuulla oppilaiden omia ajatuksia 

ja kokemuksia mahdollisimman rehellisesti välittämättä kirjoitusasusta tai muista 

kirjoittamiseen liittyvistä muotoseikoista. Asetin esille apukysymyksiä, mutta 

korostin, ettei niitä tarvitse noudattaa, vaan ne ovat vain apuvälineitä.  Olen pyr-

kinyt säilyttämään oppilaiden tekstin lähes alkuperäisessä muodossaan, vaikka 

olenkin yhdistellyt useamman oppilaan kirjoituksia ydinmääritelmiin ja -

kertomuksiin. Kirjoituksia kootessani kävin tekstit useaan kertaan läpi tarkista-

en, ettei virheitä pääsisi syntymään. Samoin analyysivaiheessa tarkistin alkupe-

räisten tekstien kautta eri tyyppien toistuvuusluvut useaan kertaan ja pyrin ra-

portoimaan ne mahdollisimman selkeästi taulukoihin ja tekstiin.  

 

Tutkimuksen eettisyys on eräs tärkeä luotettavuuteen liittyvä osa-alue. Pro gra-

du -tutkimukseni aineisto sisältää osittain erittäin henkilökohtaisia kertomuksia 

yksinäisyydestä, joten tutkimuksessani minun on täytynyt osoittaa osallistujia 

kohtaan erityistä sensitiivisyyttä ja suojella heidän henkilöllisyyttään. Tästä 

syystä en ole ilmoittanut, missä koulussa kyseinen kuudes luokka sijaitsee, en-

kä julkaise tunnistettavia tietoja oppilaista. Itse kirjoitelmat kirjoitettiin anonyy-

misti ilmaisemalla ainoastaan sukupuoli kirjaimella T tai P paperille. Kuten me-

netelmäluvussa kerroin, tutkimusluvat oli jo ennen aineistonkeruuta hoidettu 

puolestani, mutta koin tärkeäksi tiedottaa pro gradu -tutkielmastani oppilaiden 

huoltajia ja pyytää heiltä ja oppilailta vielä suostumusta aineistonkeruuseen. 

Siten tutkimukseeni osallistuminen perustui vapaaehtoisuuteen ja avoimuuteen.  

 

 

5.2 Tulosten pohdintaa  

 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena oli saada monipuolinen kokonaisku-

va kuudesluokkalaisten kokemasta yksinäisyydestä ilmiönä. Tavoitteena oli 

tuoda varhaisnuorten oma ääni kuuluviin kertomusten muodossa ja esitellä yk-

sinäisyyden moninaiset ilmentymistavat varhaisnuorten elämässä. Tutkimuksen 

tehtävänä oli myös muistuttaa yksinäisyyden vaurioittavuudesta niille, jotka siitä 

joutuvat kärsimään vakavasti ja pitkäkestoisesti. Toisaalta tarkoituksena oli tuo-
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da esiin lyhytkestoisen yksinäisyyden normaalius ja sen kuuluminen varhais-

nuoruuden elämänvaiheeseen myös vähemmän huolestuttavalla tavalla. Tutki-

muksessa näkyy pieniä eroja sukupuolten välillä, mikä on mielestäni kiinnosta-

vaa kohderyhmän ollessa kehityksessään lapsuuden ja nuoruuden rajamaas-

tossa, varhaisnuoruudessa. Nämä eroavaisuudet herättävät minussa tutkijana 

kysymyksiä siitä, johtuvatko ne kenties poikien ja tyttöjen eriävästä kehitysvai-

heesta, ympäristön synnyttämistä odotuksista tai vaikkapa kasvatuksesta. Näi-

hin vastauksiin tutkimus ei kuitenkaan anna vastauksia. 

 

Eräs kiinnostava ilmiö on sukupuolten erilaiset tavat määritellä yksinäisyys. Ty-

töistä enemmistön (7/13) määritelmät kuvasivat vastentahtoista yksinäisyyttä, 

kun taas suurin osa (6/9) poikien määritelmistä kuvasi totaalista yksinäisyyttä. 

Määritelmien erona on lähinnä se, että vastentahtoinen yksinäisyys pyrkii ku-

vaamaan yksinäisyyden negatiivisuutta ja vääryyttä kokijalleen, kun taas totaa-

linen yksinäisyys tuo yksinäisyyden esiin hyvin äärimmäisessä muodossa, jossa 

ihmisellä ei ole lainkaan ystäviä tai läheisiä elämässään. Näin pienen aineiston 

kohdalla mitään yleisiä päätelmiä asiasta ei voida eikä ole syytäkään tehdä, 

mutta on kiinnostavaa, että sukupuolten välille nousi selkeä ero yksinäisyyttä 

määriteltäessä. Omista kokemuksistaan kertoessaan lähes kaikki tytöt (11/13) 

viittasivat kaverisuhteiden synnyttämään yksinäisyyteen. Myös noin puolet po-

jista (4/9) viittasi kaverisuhteisiin. Vertaissuhteiden tärkeys voidaan näiden tu-

losten valossa nähdä varhaisnuorille merkittävänä, mikä ei ole yllättävää.   

 

Kuten aiemmin johdannossa ja teoriaosiossa on esitetty, noin 10–20 % lapsista 

ja nuorista kärsii vakavasta yksinäisyydestä (Junttila, 2010, s. 23; Junttila, 2015, 

s. 64). Tämän tapaustutkimuksen aineistossa vain yhdessä kahdestakym-

menestäkahdesta kirjoitelmasta esiintyi pitkäaikaiseen yksinäisyyteen viittaavaa 

yksinäisyyttä. Tutkimusten mukaan varhaisnuoruudessa alkavat myös korostua 

erot sukupuolten välisessä yksinäisyyden kokemisessa. Laajat kansainväliset 

tutkimukset osoittavat poikien kokevan tyttöjä enemmän yksinäisyyttä. (Koenig 

& Abrams, 1999, s. 304.) Kuitenkin käsillä olevassa tutkimuksessa pojat totesi-

vat tyttöjä useammin, etteivät ole kokeneet itseään yksinäiseksi. Kyseessä voi 

olla onnekas ja hyvin ryhmäytynyt luokka, jolloin oppilaat kokevat, että heillä on 

ystäviä ainakin koulussa. Toisaalta saattaa myös olla, että todellisesta yksinäi-
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syydestä voi olla vaikea kirjoittaa muun luokan ollessa paikalla, vaikka jokaiselle 

oppilaalle turvattiin oma rauha erottamalla pulpetit toisistaan kirjoittamisen ajak-

si. Jälleen on myös syytä muistaa tutkimuksen suppea otanta, josta ei ole syytä 

etsiä yleistyksiä.  

 

Erääksi poikien yksinäisyyden syyksi on epäilty puhumattomuutta omista on-

gelmista, jolloin yksinäisyyden olo pääsee voimistumaan. Syynä puhumatto-

muuteen saattavat Junttilan (2015) mukaan olla stereotyyppiset, sukupuolittu-

neet odotukset pojista joukkueiden jäseninä ja aktiivisina toimijoina, jotka eivät 

tyttöjen tapaan kaipaa kahdenkeskisiä keskusteluja henkilökohtaisista asiois-

taan. (Junttila, 2015, s. 43.) Ikävä kyllä olen itse havainnut samankaltaista su-

kupuolittunutta ja rajoittunutta ajattelua sukupuolirooleista. Tulevana opettajana 

näen tämän olevan asia, johon koulussa tulisi kiinnittää huomiota. Lapset oppi-

vat sukupuoleen sidottuja normeja ja käyttäytymismalleja jo pienestä lapsesta 

alkaen kuullessaan muun muassa tyttöjen ja poikien väreistä, leluista ja tavoista 

toimia. Opettajana asiaan tulisi kiinnittää huomiota, jotta ei itse tulisi korosta-

neeksi juuttuneita sukupuolirooleja. Koulun tulisi olla paikka, jossa kannustetaan 

sekä poikia että tyttöjä kertomaan avoimesti ajatuksiaan ja jakamaan tunteitaan 

turvallisessa luokassa. Siten opettaja voi kenties myös helpommin huomata, jos 

joku oppilaista vaikuttaa vetäytyvän tilanteista, kaipaavan keskustelutoveria ja 

kärsivän yksinäisyydestä. 

 

Tämän tutkimuksen myötä olen yhä vakuuttuneempi siitä, että koulussa tulisi 

yhä avoimemmin keskustella yksinäisyydestä lasten ja nuorten kanssa. Kuten 

käsillä oleva tutkimus osoittaa, yksinäisyys näyttäytyy varhaisnuorten elämässä 

hyvin moninaisin tavoin. Enemmistö aineiston kuudesluokkalaisista kertoi koke-

neensa yksinäisyyttä jollain tavoin, ja suurin osa kertoi useista eri yksinäisyyden 

muodoista. Siten voidaan todeta yksinäisyyden kuuluvan varhaisnuoruuteen 

tavalla tai toisella. Tämä tulisi nostaa esiin jo alakoulussa. Siten lapset ja nuoret 

voisivat käsitellä tunteitaan ymmärtäen niiden kuuluvan oleellisena osana elä-

mään ja kasvamiseen. Koulu voi parhaimmillaan myös tarjota mahtavan vertais-

ten areenan, jossa keskustella samankaltaisista tai eroavaisista kokemuksista 

vertaisten kanssa. Toisaalta avoin keskustelu voi myös ehkäistä pitkäaikaista ja 

vakavampaa yksinäisyyttä, jos asiaan pystytään puuttumaan nopeammin ja 
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lapsi tai nuori ymmärtää myös muiden kokevan samankaltaisia tuntemuksia. 

Tällöin hän ei kenties koekaan olevansa niin yksin ajatustensa kanssa, niin yk-

sinäinen. Myös ylilääkäri Päivi Santalahden (2015) mielestä koulun tulisi auttaa 

aktiivisesti oppilaitaan kehittämään tunne- ja vuorovaikutustaitojaan, opettamal-

la näitä akateemisten taitojen rinnalla koulussa (Santalahti, 2015, Liitenin, 

23.9.2015, mukaan). 

 

Koulussa opettajien tulisi muutenkin pysyä herkkinä tarkkaillessaan oppilaitaan, 

jotta voitaisiin tarpeeksi ajoissa tarttua vakavaan ja pitkäaikaiseksi ennustettuun 

yksinäisyyteen. Nykypäivän kasvavat luokkakoot lisäävät Niina Junttilan mu-

kaan myös yksinäisten määrää luokassa. Kuten johdantoluvussa on aiemmin 

esitetty, yksinäiset lapset jäävät helposti näkyvämpien lasten varjoon, vetäyty-

essään huomaamattomuuden verhon taakse. (Junttila, 2015, Teirikon, 

11.9.2015, mukaan.) Opettajan tulisi ottaa aktiivinen rooli varsinkin näiden hil-

jaisimpien oppilaiden kanssa, joihin tutustuminen saattaa muuten jäädä rävä-

kämpiä oppilaita vähäisemmäksi.  

 

Koulujen muuttuessa nykypäivän pakolaistilanteen myötä yhä monikulttuuri-

semmaksi oppimisympäristöksi myös opettajien vastuu yksinäisyyden osalta 

kasvaa. Kuten teoriaosiossa kerrottiin, yksinäisyys koskettaa maahanmuuttaja-

taustaisia peruskoululaisia kantaväestön oppilaita enemmän (Liiten, 23.9.2015). 

Tämä vaikuttaa loogiselta seuratessa vihamielistä keskustelua, jota maahan-

muuttopolitiikkaan liittyy, ja kuvitellessa, kuinka se lapsia ja nuoria voi satuttaa. 

Maahanmuuttajataustaisen lapsen tai nuoren voi olla vaikeaa löytää rinnalleen 

ystävää, jolle kertoa tunteistaan, tai edes kaveriporukkaa, johon kuulua, jos 

yleinen ilmapiiri ei ole salliva ja suvaitseva. Myös kieliesteet saattavat hankaloit-

taa vuorovaikutussuhteiden muodostumista. Opettajalla on siis tärkeä rooli 

oman luokkansa ryhmäyttäjänä sekä yhteisen positiivisen ja sallivan ilmapiirin 

luojana. Koululla on hyvät mahdollisuudet luoda oppilailleen verkostoja, mutta 

samalla tavalla sillä on mahdollisuudet edesauttaa niiden syntymättömyyttä. 

Opettajan tulee olla aktiivinen toimija luokassaan ja edistää myös oppilaidensa 

toimijuutta eikä passivoida sitä.  
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5.3 Yksinäisyysmittareiden tarkastelua tutkimustulosten  

valossa 

 
Kiinnostukseni pro graduni tutkimusaiheeseen heräsi tehdessäni kandidaatin 

tutkielmaa osana Mind the Gap -hanketta. Kyseisessä tutkimuksessa muun 

muassa analysoin määrällisesti 33 helsinkiläisen koulun kuudesluokkalaisten 

kokemaa yksinäisyyttä Mind the Gap -lomakkeessa olevien Daniel W. Russellin 

(1978) yksinäisyysmittarista (UCLA Loneliness Scale) muokattujen väittämien 

avulla. Väittämät olivat Likert-asteikollisia, ja ne saattoivat saada arvoja välillä 

1–4 siten, että 1 = en koskaan, 2 = harvoin, 3 = joskus ja 4 = usein. Väittämiä oli 

yhteensä kahdeksan, mutta käytin niistä tutkimuksessani seitsemää:  

 

 1) ”Haluaisin enemmän ystäviä.” 

 2) ”Minulla on tunne, etten voi kääntyä asioissani kenenkään puoleen.” 

 3) ”Tunnen itseni ulkopuoliseksi.” 

 4) ”Olen eristäytynyt muista.” 

 5) ”Saan seuraa, kun haluan sitä.”  

 6) ”Olen onneton, koska olen eristäytynyt.” 

 7) ”Minusta tuntuu, että vaikka ympärilläni on ihmisiä, olen silti yksinäinen.” 

 

Kahdeksas väite ”Olen ulospäin suuntautuva” jäi tutkimuksesta pois, koska se 

poikkesi selkeästi muista väittämistä ja laski summamuuttujan Cronbachin alfaa 

(Rinne, 2014, s. 20). 

 

Kandidaatin tutkielmaa tehdessäni heräsin pohtimaan seitsemän väitteen katta-

vuutta suhteessa kuudesluokkalaisten varhaisnuorten elämään. Erityisesti mi-

nua jäi kiinnostamaan, kuinka varhaisnuoret itse määrittelisivät yksinäisyyden, 

jos saisivat siihen tilaisuuden. Löytyisikö heidän omista määritelmistään edellä 

mainittujen väitteiden kanssa samankaltaisuuksia vai nostaisivatko varhaisnuo-

ret itse esille erilaisia näkökulmia yksinäisyyteen? Tästä motivoituneena päätin 

pro gradu -tutkimuksessani lähteä tutkimaan kuudesluokkalaisten yksinäisyyden 

kokemuksia laadullisin menetelmin, syventyen aiheeseen tarkemmin.  

 

Sittemmin yksinäisyyttä tutkiessani olen huomannut, kuinka laaja ilmiö se oikein 

on. Siten olen yhä vakuuttuneempi siitä, että seitsemällä väitteellä ei saada tar-
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peeksi kattavaa kuvaa varhaisnuorten kokemasta yksinäisyydestä, varsinkin, 

kun kyseessä ovat suljetut kysymykset. Väitteitä tulisi vähintään muuttaa avoi-

mempaan muotoon. Mind the Gap -lomake on laaja, sata osiota ja kuusi eri 

osa-aluetta (koulu ja opiskelu, sinä ja tulevaisuutesi, talous, tietoteknologian ja 

median käyttö, ajankäyttö sekä taidot ja asenteet) sisältävä kysely. Siten on 

ymmärrettävää, ettei yksittäinen yksinäisyyttä koskeva osio voi olla kovin laaja 

ja avoimet kysymykset saattavat hankaloittaa datan analysointia. Varjopuolena 

lomakkeessa on, että yksittäinen osio yksinäisyydestä jää kovin suppeaksi. Ko-

kiessani aiheen erittäin tärkeäksi ehdottaisin osion laajentamista. 

 

Mind the Gap -lomakkeen väitteet mittaavat enimmäkseen sosiaalista yksinäi-

syyttä. Väitteet ”Haluaisin enemmän ystäviä”, ”Tunnen itseni ulkopuoliseksi”, 

”Olen eristäytynyt muista”, ”Saan seuraa, kun haluan sitä”, ”Olen onneton, kos-

ka olen eristäytynyt” sekä ”Minusta tuntuu, että vaikka ympärilläni on ihmisiä, 

olen silti yksinäinen” mittaavat lähinnä sosiaalista yksinäisyyttä, jossa kyse on 

siitä, että ihminen ei tunne, että hänellä on tyydyttävää verkostoa, kuten kaveri-

porukkaa, johon kuulua (Kangasniemi, 2005, s. 242; Junttila, 2015, s. 34). Hän 

saattaa siis hyvinkin kuulua erilaisiin verkostoihin tuntien silti ulkopuolisuutta ja 

yksinäisyyttä (Junttila, 2015, s. 35). Junttilan (2015) mukaan onkin niin, että ” – 

– sosiaalisessa yksinäisyydessä ihminen kokee itsensä poissuljetuksi ja ulko-

puoliseksi" (emt., s. 34).  

 

Emotionaalista yksinäisyyttä taas mittaa yksiselitteisesti vain yksi väite: ”Minulla 

on tunne, etten voi kääntyä asioissani kenenkään puoleen”. Kuten teoriaosiossa 

käsiteltiin, emotionaalisesti yksinäinen kokee, ettei hänellä ole läheistä ja intii-

miä ihmissuhdetta, kuten ystävyys- tai seurustelusuhdetta, jossa jakaa avoi-

mesti tunteitaan ja ajatuksiaan (Kangasniemi, 2008, s. 78). Sosiaalinen ja emo-

tionaalinen yksinäisyys eivät toki ole aina nähtävissä näin mustavalkoisesti. 

Esimerkiksi väitteet ”Olen onneton, koska olen eristäytynyt” ja ”Minusta tuntuu, 

että vaikka ympärilläni on ihmisiä, olen silti yksinäinen” saattavat kuvata sekä 

sosiaalista että emotionaalista yksinäisyyttä. Henkilö saattaa myös kokea itsen-

sä samanaikaisesti sekä sosiaalisesti että emotionaaliseksi yksinäiseksi.  
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Alkuperäisessä Russellin (1978) yksinäisyysmittarissa oli yhteensä 20 väitettä:  

  

 1) ”I am unhappy doing so many things alone.” 

 2) ”I have nobody to talk to.” 

 3) ”I cannot tolerate being so alone.” 

 4) ”I lack companionship.” 

 5) ”I feel as if nobody really understands me.” 

 6) ”I find myself waiting for people to call or write.” 

 7) ”There is no one I can turn to.” 

 8) ”I am no longer close to anyone.” 

 9) ”My interest and ideas are not shared by those around me.” 

 10) ”I feel left out.” 

 11) ”I feel completely alone.” 

 12) ”I am unable to reach out and communicate with those around me.” 

 13) ”My social relationships are superficial.” 

 14) ”I feel starved for company.” 

 15) ”No one really knows me well.” 

 16) ”I feel isolated from others.” 

 17) ”I´m unhappy being so withdrawn.” 

 18) ”It is difficult for me to make friends.” 

 19) ”I feel shut out and excluted by others.” 

 20) ”People are around me but not with me.” 

   (Russell ym., 1978, s. 291–292.) 

 

Alkuperäistä yksinäisyysmittaria on kritisoitu sen yksiulotteisuudesta. Kriitikko-

jen mukaan mittari on keskittynyt mittaamaan lähes pelkkää emotionaalista yk-

sinäisyyttä. Myös aikaulottuvuuden puuttuminen on nostettu mittarin epäkoh-

daksi. Mittarin on arveltu mittaavan enemmän pitkäaikaista kuin lyhytaikaista 

yksinäisyyttä. Kangasniemen (2008) mielestä mittarin yksiulotteisuus saattaa 

jättää huomiotta esimerkiksi nuorten yksinäisyyden mahdollisia erikoispiirteitä. 

(Emt., s. 34–35, 75–76.) Kiintoisaa on, että mielestäni alkuperäisessä mittarissa 

näkyy myös sosiaalista yksinäisyyttä mittaavia väitteitä, kuten ”My interest and 

ideas are not shared by those around me”, ”I feel shut out and excluted by ot-

hers” ja ”People are around me but not with me”. Kyseisissä väitteissä henkilö 

saattaa kuulua ryhmään, mutta kokea sen epätyydyttäväksi ja itsensä yksinäi-

seksi, jolloin kyse on sosiaalisesta yksinäisyydestä (Junttila, 2015, s. 35).  
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Olen samaa mieltä kriitikkojen kanssa siitä, että mittari näyttäisi mittaavan en-

nemmin pitkäkestoista yksinäisyyttä. Oman tutkimukseni mukaan varhaisnuor-

ten kohdalla yksinäisyys näyttäisi kuitenkin useammin olevan lyhytkestoista ja 

tilannesidonnaista. Siten alkuperäisen UCLA Loneliness Scale -mittarin muok-

kaaminen Mind the Gap -lomakkeeseen tuntuu perustellulta. Lisäisin kuitenkin 

väiteluetteloon vielä muutaman kysymyksen mittaamaan emotionaalista yksi-

näisyyttä. Esimerkkinä annettakoon väitteet alkuperäisestä mittarista suomeksi  

käännettyinä:   

 

 ”Minulla ei ole ketään, kenelle puhua.”  

 ”Koen, ettei kukaan todella ymmärrä minua.”  

 ”En (enää) ole kenenkään kanssa läheinen.” 

 

Tässä pro gradu -tutkielmassa nousi esiin varhaisnuorten erilaisia tapoja kokea 

yksinäisyyttä. Nämä kokemukset ylittivät sosiaalisen ja emotionaalisen yksinäi-

syyden määritelmien rajat ja osoittivat varhaisnuorten kokeman yksinäisyyden 

moniulotteisuuden. Siten lisäisin myös Mind the Gap -lomakkeeseen väitteitä, 

jotka koskisivat vahvemmin kaverisuhteissa syntyviä yksinäisyyden tunteita,  

esimerkiksi: ”Tunnen itseni ulkopuoliseksi, kun minua ei huomioida kaveriporu-

kassa” tai ”Olen tuntenut oloni ikäväksi, kun kaverit ovat jättäneet minut kutsu-

matta yhteisiin tapahtumiin.”  

 

Yksin kotona syntyvä yksinäisyys nousi tutkimukseni aineistossa ilmiönä esiin 

sen yleisyyden vuoksi. Siten lisäisin lomakkeeseen väitteen koskemaan myös 

tämän kaltaista yksinäisyyttä, esimerkiksi ”Koen itseni yksinäiseksi ollessani 

yksin kotona.” Mahdollisuuksien mukaan lomakkeeseen voisi lisätä myös kiu-

saamisen synnyttämää yksinäisyyttä koskevan väitteen sekä esimerkiksi eksis-

tentiaalista yksinäisyyttä koskevan väitteen, mutta niitä en koe edellä mainittui-

hin verrattuna yhtä oleellisina. Toki yksinäisyysosion loppuun olisi mahdollista 

jättää myös avoin kohta, jossa lomakkeeseen vastaava voisi itse tarkentaa vas-

taustaan tai kertoa tunteistaan, joita lomakkeen väitteet eivät sisällä. Näin Mind 

the Gap -lomakkeen yksinäisyyttä mittaava osio saisi mielestäni tarkempaa tie-

toa varhaisnuorten moniulotteisesta kokemusmaailmasta.    
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LIITE 1: Tiedote huoltajille 
 

Hei xx-luokkalaisen kotiväki! 
 
Opiskelen Helsingin yliopistolla kolmatta vuotta luokanopettajaksi (xx). Samaan 
aikaan käynnistelen gradututkielmaani, joka käsittelee yksinäisyyden kokemuk-
sia ja keinoja selvitä niistä kuudesluokkalaisten oppilaiden näkökulmasta. 
 
Tulevalla viikolla 6 tulen ohjaamaan luokalle kaksi draamallista toimintahetkeä. 
Toimintahetkien aikana kerään aineistoa graduani varten, lähinnä kirjallisilla 
tehtävillä ja oppilaiden sanomisia kirjaamalla. Gradun lisäksi saatan käyttää ke-
räämääni aineistoa tuloksista raportoidessa tieteellisissä konferensseissa tai jul-
kaisuissa.  Gradututkielmassani tai muissa julkaisuissa en tule käyttämään oppi-
laiden nimiä tai muita tietoja, joiden avulla heidät voisi tunnistaa.  Jos teillä he-
rää kysymyksiä ja haluatte lisätietoja aiheeseen liittyen, voitte olla minuun yh-
teydessä sähköpostitse: xx 
 
Jos ette halua lapsenne osallistuvan gradututkielmani aineistonkeruuseen, il-
moitattehan siitä Wilman kautta luokanopettajalle maanantaihin 2.2. mennessä. 
Kiitos yhteistyöstä! 
 
Ystävällisin terveisin,  
Heidi Rinne 
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LIITE 2: Kenen puoleen kääntyä? -prosessidraama 
 

Kenen puoleen kääntyä? 
 

Prosessidraama toteutetaan 6. luokalle kolmen oppitunnin aikana (3x45 min). 

 

Tavoitteena on 

- Aineiston keruu pro gradu -tutkimusta varten 
- Käsitellä emotionaalista yksinäisyyttä (kokemusta siitä, ettei ole ihmistä, johon tukeutua)  
- Ymmärtää ero yksin olemisen ja yksinäisyyden välillä (joukossakin voi olla yksinäinen) 
- Uusien draamamenetelmien oppiminen ja syventäminen 
- Fiktiivisen maailman luominen yhdessä ryhmän kanssa  
- Ryhmätyöskentelytaitojen kehittyminen 
 

 

1. OPPITUNTI 

 

Lämppäri: ”Pääsenkö sinun luoksesi kylään?” 

 

Leikin tavoitteena on aktivoida oppilaat toimintaan ja aiheeseen. Oppilaat ohjataan piiriin, jonka keskelle 

ohjaaja jää aluksi demomaan leikkiä. Oppilaita pyydetään merkitsemään oma paikka piirissä ohjaajan 

antamalla kynällä, sukalla tms. Ohjaaja kiertää piirin sisällä pyytäen oppilailta vuorollaan: "Pääsenkö 

sinun luoksesi kylään?" Oppilaiden tehtävänä on eri tavoin torjua keskellä olevan pyyntö.  Samalla muut 

piirissä olijat antavat katseensa kiertää piirissä ja katseiden kohdatessa nämä kaksi oppilasta vaihtavat 

paikkaa. Keskellä oleva yrittää päästä vapautuvalle paikalle piirissä, jolloin paikan menettänyt siirtyy 

keskelle ja leikki jatkuu.  

  

Koukutus tapahtuu 12-vuotiaan poikahahmon (päähenkilön) luomisella. Ohjaaja kertoo tietävänsä erään 

12-vuotiaan pojan, johon tutustumiseen tarvitsee oppilaiden apua.  

 

Ohjaaja piirtää paperille pojan ääriviivat ja pyytää oppilailta lisätietoja pojasta. Aluksi ohjaaja kirjaa oppi-

laiden vastaukset paperiin ja piirtää oppilaiden kuvaaman päähenkilön, mutta näytettyään esimerkkiä, 

oppilaat voivat jatkaa muilta oppilailta kyselemistä, piirtämistä ja kirjoittamista yksi kerrallaan. Ohjaaja 

johdattelee keskustelua jonkin verran. Esim. "Tiedän pojan asuvan vanhempiensa kanssa, mutta minkä 

nimiset hänen vanhempansa voisivat olla? Tiedän PH:llä olevan eräs rakas harrastus, mikä se voisi olla? 

PH:llä on ystäviä, minkä nimiset hänen läheisimmät ystävänsä ovat?" Ohjaaja rajaa hahmon luomista, 

jotta saadaan realistinen ja helposti samaistuttava hahmo.  

 

- nimi? ulkonäkö? harrastus/harrastukset? kaverit? vanhemmat? minkälainen koti? missä asuu? 

luonne? mistä pitää? mistä ei pidä? lempiruoka?...etc.  

Lopuksi ohjaaja vielä kokoaa paperin tiedot kertoen päähenkilöstä 

 

 

Työtapa 1: Päähenkilön syventäminen ja tilan luominen 

 

Oppilaat luovat päähenkilön huoneen asettumalla yksi kerralla osaksi huonetta tiettynä huonekaluna, 

esineenä tms. Asettuessaan osaksi huonetta, oppilas kertoo muille mikä on, esim. "Olen tyyny päähenki-

lön sängyn laidalla." 
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Työtapa 2: Päähenkilön syventäminen, kollektiivinen rooli 

 

Ohjaaja kertoo, mitä tarkoittaa kollektiivinen rooli ja kertoo, että oppilaat saavat nyt olla päähenkilönä 

huoneessaan. Ohjaaja pyytää oppilaita toimimaan päähenkilönä, joka on juuri tullut kotiin koulusta ja 

siirtynyt huoneeseensa. Ohjaaja voi auttaa oppilaita siirtymään rooliin apukysymysten avulla: 

- Mitä PH tekee ensimmäiseksi avattuaan huoneensa oven? Siirtyykö hän sängylle lepäämään? 

Onko hän hakenut välipalan ja syö sen huoneessaan? Missä? Pelaako hän hetken kännykällään 

tai pelikoneella? Missä? Lukeeko hän kirjaa? Missä? Tekeekö hän läksyt? Missä? ...etc. 

 

Työtapa 3: Päähenkilön päiväuni, rentoutus 

 

Hetken kuluttua ohjaaja sanoo, että päähenkilöä alkaa väsyttää ja hän käy mukavalle paikalle lepäämään 

silmät kiinni. Ohjaaja laittaa rentouttavaa musiikkia soimaan taustalle ja kertoo rauhallisella äänellä:  

”Ota mukava asento ja rauhoitu kuuntelemaan musiikkia ja minun ääntäni. Tunnet, kuinka vähitellen 

kehosi alkaa painaa lattiaa vasten ja annat sen rentoutua. Nyt keskity oikeaan jalkaasi. Jännitä oikean 

jalkasi lihakset äärimmilleen…ja anna niiden rentoutua. (toisto) Keskity nyt vasempaan jalkaasi…. käy-

dään koko keho läpi (jalat, lantio ja pakarat, vatsa ja selkä, kädet, niska, koko keho) Tunnet nyt, kuinka 

kehosi painaa lattiaa vasten ja annat kehosi rentoutua täysin.  

 

Huomaat nyt kulkevasi kauniissa maisemassa kohti tuttua paikkaa, jossa sinun on hyvä olla. Katsele 

ympärillesi, mitä näet? Kuuletko jotain ääniä? Haistatko jotain? Miltä ihollasi tuntuu? Onko siellä läm-

min vai viileää? Pysähdyt ihastelemaan maisemaa ja painat sen mieleesi. Tässä paikassa on hyvä olla. 

(tauko) Vähitellen alat heräilemään ja liikuttelemaan varovasti sormiasi ja varpaitasi. Hiljalleen voit 

kääntyä kyljelle ja kun olet valmis, voit nousta istumaan.”  

 

Ohjaaja pyytää oppilaita poistumaan roolista ja kertoo, että PH:n tarina jatkuu myöhemmin sovitulla 

tunnilla.  

 

(Työtapoja 2 ja 3 ei ehditty tekemään, koska päähenkilön luomiseen kului niin kauan aikaa.)  

 

 

2. OPPITUNTI 

 

Työtapa 1: Päähenkilön maailmaan siirtyminen, ”Joo, ja” -yhteisen tarinan kertominen 

 

Oppitunnin aluksi ohjaaja pyytää oppilaita siirtymään piiriin ja muistelemaan edellisellä prosessidraama-

tunnilla yhdessä luotua päähenkilön huonetta. Lähdetään heittelemään palloa tms. siten, että pallon 

tullessa omalle kohdalle, saa kertoa mitä PH tekee huoneessaan koulusta tuntuaan. Kertominen aloite-

taan aina tyylillä ”Joo, ja….” Ohjaaja aloittaa esim. ”PH käy sängylle pelaamaan kännykällään.” Seuraava 

jatkaa ”Joo, ja sit se syö samalla purkkaa...”  

 

Hetken kuluttua ohjaaja sanoo kuiskaten: "Shhh...tuliko joku kotiin?" Ohjaaja siirtyy ovelle ja pamauttaa 

sen kiinni, kuin ulko-ovi suljettaisiin. Ohjaaja kertoo PH:n hiljentyvän kuuntelemaan kuka tuli kotiin. 

Kotona on jo jonkin aikaa ollut kireä tunnelma ja PH on utelias kuulemaan, mitä kotona puhutaan. 

 

Työtapa 2 : Salakuuntelu 

 

Oppilaat kääntyvät päähenkilön roolissa selin ovelle ja käyvät istumaan. Luokan oma opettaja siirtyy 

äidin rooliin ja esittää seuraavan puhelun. 

 

 Puhelu (tiukkasanaisesti): "No saitko sä sen työn? (tauko) Meil ei oo nyt varaa sun nirsoiluun. Mä en 

enää tiedä mitä kuluja vielä voidaan karsia. Sun täytyy nyt ryhdistäytyä ja ottaa vastaan mikä tahansa 
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homma, meil ei oo varaa tähän. (tauko) Ammattiylpeys ja pah, sä voit selittää mulle tollaista soopaa sit 

ku sun tilille tipahtaa rahaa, mutta tää homma ei toimi pelkästään mun palkalla. Ymmärrätkö? (tauko) 

Niin niin, mutta mites selität _____:lle (ph:n nimi), ettei meil oo enää varaa maksaa sen 

______harrastusta? Sinäkö sen kerrot? Tai ettei mitään kesälomareissua tuu. Mä oon niin perin kyllästy-

nyt tähän tilanteeseen, enkä tiedä kauanko vielä kestän. (tauko)(Korottaen ääntään:) Älä ala mulle huu-

taa, kuinka syyllistän. Mulla on aihettakin siihen, kun oot niin saamaton.(tauko) Ja munko syy tää sit on? 

(tauko) Selvä! (puhelu lakkaa) 

 

Työtapa 3: PH:n ajatukset puhelun jälkeen 

 

Oppilaat pysyvät yhä istuallaan ja silmät suljettuina. Ohjaaja: "Mieti hetki, miltä ph:stä tuntuu kuultuaan 

äskeisen puhelun? Mitä hän ajattelee juuri nyt? Kun kosketan olkapäätäsi, voit sanoa ääneen päähenki-

lön ajatuksen kuullun puhelun jälkeen."   

 

Ajatusten kuuntelun jälkeen ohjaaja kokoaa vielä PH:n ajatuksia yhteen ja pyytää sitten oppilaita siirty-

mään pois PH:n roolista ja asettumaan istumaan valkokankaan eteen.  

 

Työtapa 4: Virallinen viesti; PH:n viesti keskustelupalstalle 

 

Opettaja näyttää oppilaille esim. Padlet seinälle kirjoitetun viestin, minkä päähenkilö on nimimerkillään 

kirjoittanut nuorten VASTAAX?-keskustelupalstalle puhelun kuultuaan.  

 

JUSTME 

"En oo ennen kirjoittanu tänne, mut en tiiä mitä tekisin. Mun kotona on tosi kiree tunnelma ja vanhem-

mat riitelee jatkuvasti niiden rahatilanteesta. Mä en tiiä mitä tehdä, ku tuntuu tosi yksinäiseltä. Must 

tuntuu, etten voi puhuu kellekään, niinku oikeist asioist. Mul on kyl kavereita, joiden kanssa hengaillaan 

ja silleen, mut en kehtaa kertoo niille mun perheen asioista tai mistään omist ajatuksist. Ei me puhuta 

sellasist asioist. Kenen puoleen mun pitäis kääntyä ja millä saisin tän olon helpottumaan?"  

 

Työtapa 5: Vastaus keskustelupalstalle 

 

Ohjaaja jakaa oppilaille paperit, joihin oppilaat saavat itse anonyymisti vastata. Vastauksen tulee olla 

ytimekäs ja se voidaan kirjoittaa itse keksimällä nimimerkillä, kuten PH:n kirjoittama tekstikin. Tarkoituk-

sena on neuvoa PH:ä kyseisessä tilanteessa.  

 

 

Työtapa 6: Patsastyöskentely 

 

Ohjaaja jakaa oppilaat 3 hengen pienryhmiin, joissa keskustellaan mahdollisista vastauksista, joita PH sai 

viestiinsä. Pienryhmä miettii PH:n näkökulmasta minkälaiseen ratkaisuun hän päätyy lopulta ja miksi. 

Tämän jälkeen oppilaat saavat suunnitella patsaan, joka kuvaa sitä mitä tapahtuu, kun PH on noudatta-

nut ryhmän valitsemaa ohjetta. Päähenkilöä esittävälle oppilaalle annetaan roolimerkiksi kaulahuivi, 

joka toimii PH:n roolimerkkinä kaikissa patsaissa. 

 

Patsaan katsomisen jälkeen yhtä ryhmäläisistä voidaan pyytää selittämään mitä patsaassa tapahtuu tai 

vaihtoehtoisesti patsas voidaan herättää hetkeksi eloon, jolloin ryhmä improvisoi tilanteen, jota patsas 

esittää.  
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3. OPPITUNTI 

 

Jälkityöskentely:  Kirjoitelman kirjoittaminen 

 

Oppilaat saavat prosessidraaman päätteeksi kirjoittaa itsenäisesti kirjoitelman siitä, minkälaisissa tilan-

teissa on itse kokenut yksinäisyyttä ja minkälaiset asiat ovat helpottaneet tai voisivat helpottaa yksinäi-

syyden kokemusta. Opettaja toteaa ennen kirjoittamisen aloittamista, että meillä kaikilla voi joskus olla 

yksinäisyyden kokemuksia ja tunne siitä, ettei ole ketään kenelle jutella. Se on täysin luonnollista ja kuu-

luu ihmisen elämään.  

 

Luokkaan luodaan rauhallinen tunnelma esimerkiksi hiljaisen rentoutusmusiikin avulla ja oppilaat saavat 

ottaa oman tilan, jossa rauhoittua kirjoittamaan. Tehtävälle on annettava riittävästi aikaa ja tarvittaessa 

kirjoitusta saa jatkaa välitunnilla. Opettaja pyytää oppilaita kirjoittamaan anonyymisti kirjaamalla pape-

riin vain T (tyttö) tai P (poika).  

 

(Tässä tilanteessa kyse on gradumateriaalin keräämisestä, jolloin opettaja on jo etukäteen pyytänyt 

tutkimusluvat ja muistuttaa nyt, että kirjoitelmia ei tulla yhdistämään kehenkään tiettyyn henkilöön, 

joten niihin voi kirjoittaa luottamuksellisesti. Kirjoitelmia ei tulla myöskään lukemaan tai näyttämään 

muille oppilaille, eikä niitä sellaisenaan tulla näyttämään myöskään gradu-tutkielmassa.) 

 

Apukysymykset kirjoitelmaan:  

 

 Mitä mielestäsi tarkoittaa yksinäisyys? 

 Minkälaisessa tilanteessa olet kokenut olosi yksinäiseksi? 

 Miten olet helpottanut yksinäisyyden oloasi?  

 Kuinka neuvoisit ystävääsi tai vaikka sisarustasi helpottamaan yksinäisyyden tunnetta? 

 
 


