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Tiivistelmä: 

Tavoitteet Ikääntyneiden kokema yksinäisyys on noussut keskusteluun ja moninaisen tutkimuskentän koh-
teeksi erityisesti viimeisen vuosikymmenen aikana. Ikääntymiseen liittyviä teemoja sekä yksilön että yhteis-
kunnan näkökulmasta on tärkeä tarkastella väestön ikääntyessä. Pandemiaa vastaan taisteltiin fyysisen eristä-
misen keinoin, ja tämä kohdistui erityisesti ikääntyneisiin. Tämä on entisestään nostanut huolta ikääntyneiden 
pärjäämisestä. Keskeistä on miettiä, että oliko pandemian aiheuttamat sivuvahingot, kuten koettu yksinäisyys, 
suurempi ongelma kuin suorat viruksen riskit terveydelle. Tässä tutkimuksessa kuvataan suomalaisten vanhus-
palvelujen asiakkaiden kokemaa yksinäisyyttä korona-aikana. Tutkimuksella tarkastellaan sitä, että minkälai-
sia vaikutuksia korona-ajan rajoitustoimilla on ikääntyneiden koettuun yksinäisyyteen ja mitä tekijöitä yksi-
näisyyden kokemisen taustalla on. Tutkimuksessa oletetaan aiempien tutkimusten pohjalta, että korona-ajan 
rajoitustoimet lisäsivät yksinäisyyden kokemista sekä myös, että yksinäisyyden taustalla on erinäisiä sosiaali-
seen vähyyteen liittyviä tekijöitä.  

Menetelmät Tämä tutkimus on toteutettu osana Terveyden & hyvinvoinnin laitoksen (THL) ”Vanhuspalvelui-
den tila” (Vanpal) -tutkimushanketta. Tutkimuksen aineistot koostuvat suomalaisille ympärivuorokautisen 
hoidon ja kotihoidon toimintayksiköille (Vanpal) sekä vanhuspalveluiden asiakkaille (VANKO) toteutetuista 
sähköisistä kyselyistä, jotka yhdistettiin tämän tutkimuksen analyysejä varten. Poikkileikkausaineistot on ke-
rätty marraskuu 2020 – tammikuu 2021 välisenä aikana. Tämän tutkimuksen tilastolliset analyysit suoritettiin 
huhtikuussa 2022. 

Tulokset ja johtopäätökset Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta, että vanhuspalvelujen asiakkaat 
ovat olleet yksinäisiä korona-aikana, sillä sekä kotihoidossa että ympärivuorokautisessa hoidossa lähes 40 % 
ikääntyneistä kokivat olevansa yksinäisiä korona-aikana eikä palvelumuotojen välillä ollut eroa yksinäisyyden 
kokemisen määrässä.   Yksinäisyyden taustalla olevat tekijät tämän tutkimuksen perusteella voidaan jakaa 
hoitajiin, läheisiin ja ystäviin sekä yksilöön liittyviin tekijöihin.  Tämän tutkimuksen mukaan riittämättömäksi 
koettu hoitajien aika oli suurin riskitekijä yksinäiseksi itsensä kokemisen taustalla.  Tutkimuksen perusteella 
voidaan todeta, ettei fyysinen eristäminen ei ole ongelmaton rajoitustoimenpide pandemiasta turvautumisessa. 
Yksinäisyyskriisi on todellinen ja on tärkeää, että asia otetaan vakavasti.    Yksinäisyyden kokemiseen voidaan 
puuttua keskittymällä sosiaalisten tekijöiden määrän sekä laadun parantamiseen sekä vuorovaikutuksen pa-
lauttamiseen.
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Abstract: 

Background Loneliness experienced by the older people has been an arising subject of conversation and diverse 
research especially over the last decade. The themes related to aging from both an individual and societal perspective 
are important to review as the population ages. The pandemic was fought by means of physical isolation which 
especially affected the older population. This has further raised concerns about the well-being of the older people. 
It is now relevant to consider whether the side effects of the pandemic itself, such as perceived loneliness, were a 
bigger problem than the direct health risks of the virus. This study describes the loneliness experienced by the 
customers of Finnish older people services during Covid pandemic. The study concludes what kind of effects did 
Covid create on the perceived loneliness of the older people and which factors underlie the experience of loneliness. 
Based on previous research, this study hypothesizes that the restrictive measures during the pandemic increased the 
experience of loneliness, as well as that there are various factors related to social deprivation behind the loneliness. 
 
Methods This study was conducted as part of the Finnish Institute for Health and Welfare’s (THL) “State of Older 
People Services” (Vanpal) research project. The materials of the study consist of electronic surveys conducted for 
Finnish 24-hour care and home care business units (Vanpal) and for clients of older people services (VANKO), 
which were combined for the analyzes of this study. Crosssectional data has been collected between November 
2020 and January 2021. Statistical analyzes of this study were performed in April 2022. 
 
Findings and summary Present study findings show that the clients of older people services have been lonely during 
the Covid pandemic. In both home care and round-the-clock care, nearly 40% of the older people felt lonely during 
the Covid pandemic and there was no difference in the amount of experience of loneliness between the forms of 
service. These study findings show also the factors underlying loneliness can be divided into caregivers, relatives, 
friends, and individual related factors. According to this study, caregivers' perceived lack of time was the greatest 
risk factor for experiencing loneliness. It is shown that physical isolation is not a problem-free restrictive measure 
to protect from a pandemic. The crisis of loneliness is real, and it is important to be taken seriously. Loneliness can 
be addressed by focusing on improving the quantity and quality of social factors and interaction.
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1 Johdanto 
 

Eristikö korona ikääntyneet yksinäisiksi? Ikääntyneiden kokema yksinäisyys on noussut keskuste-

luun ja monialaisen tutkimuskentän kohteeksi erityisesti viimeisen vuosikymmenen aikana. Elinajan-

odotteen pidentymisen ja syntyvyyden laskun vuoksi väestö ikääntyy, ja onkin tärkeää tarkastella 

ikääntymiseen liittyviä teemoja sekä yksilön että yhteiskunnan näkökulmasta. Ympäri maailmaa le-

vinnyt koronapandemia on entisestään nostanut huolta erityisesti jo valmiiksi heikommassa asemassa 

olevien ihmisten pärjäämisestä poikkeusoloissa – tästä esimerkkinä ikääntyneet. Pandemiaa vastaan 

taistelussa fyysinen eristäminen tarkoitti osalle myös sosiaalista eristäytymistä. Tärkeää onkin miettiä 

tulevaisuutta ajatellen, että onko pandemia-ajan aiheuttamat sivuvahingot, kuten koettu yksinäisyys, 

suurempi ongelma kuin suorat viruksen riskit terveydelle. Toisaalta on hyvä miettiä, että mitä korona-

ajan aiheuttamille sivuvahingoille tulee tehdä. 

 

Tällä tutkimuksella kuvataan suomalaisen vanhuspalvelujen asiakkaiden kokemaa yksinäisyyttä ko-

rona-aikana. Tutkimuksella tarkastellaan sitä, että minkälaisia vaikutuksia korona-ajan rajoitustoi-

milla on koettuun yksinäisyyteen ja mitä tekijöitä yksinäisyyden kokemisen taustalla korona-aikana 

on. Yksinäisyys on negatiivinen tunne, joka syntyy havaitusta erosta henkilön toivottujen ja saavu-

tettujen sosiaalisten suhteiden välillä (Perlman & Peplau, 1981). Yksinäisyydestä käytetään myös 

toisinaan termiä ”koettu sosiaalinen eristäytyminen”, sillä yksinäisyyden kokemus voi syntyä, kun 

toivottujen ja saavutettujen sosiaalisten suhteiden määrät eivät vastaa toisiaan (Dahlberg, 2021; Luh-

mann & Hawkley, 2016; Perlman & Peplau, 1981). Korona-aikana on turvauduttu fyysisen etäisyy-

den lisäämiseen, joten on oivallista tutkia yksinäisyyttä tästä näkökulmasta.  

 

Tässä Pro gradu -tutkimuksessa luodaan ensin katsaus aiempaan tutkimiskirjallisuuteen liittyen yksi-

näisyyden käsitteeseen. Tämän lisäksi johdanto-osuudessa avataan korona-aikaa Suomessa sekä 

ikääntyneitä osana tätä aikaa, esitellään suomalaista vanhuspalvelujärjestelmää ja luodaan katsaus jo 

julkaistuihin tutkimuksiin ikääntyneiden yksinäisyydestä. Tutkimuksissa pidetään painopiste korona-

ajan yksinäisyydessä. Tämän jälkeen esitellään tässä tutkimuksessa käytetty aineisto, menetelmät ja 

tulokset. Tulosten jälkeen pohditaan tulosten merkittävyyttä peilaten aiempaan tutkimusnäyttöön ja 

käytäntöön. 
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1.1 Koronavirus ja ikääntyneet 
 

Koronaviruspandemia on kaikkialle maailmaan ja lähes kaikkiin maihin, Suomi mukaan lukien, vai-

kuttava ennen näkemätön kriisi. Koronaviruspandemialla on suoria vaikutuksia ihmisten terveyteen. 

Hoitoa vaativat perussairaudet kasvattivat vakavan sairastumisen ja kuoleman riskiä, koska ikäänty-

neillä enemmän perussairauksia, he ovat keskeinen riskiryhmä koronaviruksen kannalta ja täten myös 

eriarvoisessa asemassa (Kehusmaa ym., 2021; Rissanen ym., 2020; Sainio ym., 2021). Useimmat 

maat ovat turvautuneet erilaisiin fyysisen etäisyyden lisäämisen tekniikkoihin, jotta infektion leviä-

minen estettäisiin (mm. Peltola, 2022). Fyysisen etäisyyden ottaminen on aiheuttanut myös riskin 

sosiaaliselle eristäytymiselle, kun kohtaamisia kasvokkain ei ole suositeltu (Gridhar ym., 2020). Yk-

sinäisyyden voidaan katsoa olevan yksi korona-ajan epäsuoravaikutus eli ns. sivuvahinko. Keskuste-

lua onkin herännyt, että voidaanko epäsuorien vaikutusten katsoa olevan jopa suoria vaikutuksia laa-

jemmat ja vahingollisemmat (Gridhar ym., 2020; Dahlberg, 2021). 

 

Heti koronapandemian alkuvaiheessa, vuoden 2020 alussa, ikääntyneiden palveluista sekä pärjäämi-

sestä nousi huoli ja suurimmat ongelmat ilmenivätkin jo heti tällöin (Kehusmaa ym., 2021; Rissanen 

ym., 2020). Huoli kosketti ikääntyneiden lisäksi myös heitä hoitavan henkilöstön ja asiakaskontaktien 

turvallisuutta sekä omaisten osalta myös henkilökunnan ajan riittävyyttä laadukkaaseen hoitoon (Ke-

husmaa ym., 2021; Rissanen ym., 2020). Varsinkin yli 70-vuotiaat ikääntyneet olivat myös itse tällöin 

huolissaan omasta pärjäämisestä, ja ikääntyneet ovatkin kuvanneet yksinäisyyden lisääntyneen ko-

rona-aikana harrastustoiminnan ja sosiaaliseen elämään liittyvien rajoitusten vuoksi (Kaihlanen ym., 

2021; Rissanen ym., 2020).  

 

1.2 Rajoitustoimena eristäminen & ikääntyneet 
 

Maailman terveysjärjestö WHO:n päätöksellä koronaviruspandemiaa vastaan taisteltiin fyysisen etäi-

syyden ottamisella (physical distancing) toisiimme. Maaliskuussa 2020 Suomen todettiin olevan 

poikkeusoloissa koronavirustilanteen vuoksi ja näin ollen otettiin valmiuslaki käyttöön (Eduskunta, 

2022). Keväästä 2020 eteenpäin on tehty erilaisia rajoitustoimenpiteitä koskevia linjauksia valmius-

lakiin pohjaten, joiden tarkoituksena on ollut estää tartuntataudin leviäminen (Valtioneuvosto, 2020). 

Koronavirus tarttuu pisaratartuntana sairastuneen henkilön yskiessä tai aivastaessa, mutta se voi tart-

tua myös lähikontaktissa kosketuksen välityksellä tai ilmateitse sisätiloissa, jo ennen oireiden ilmaan-

tumista (Peltola, 2022; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2022a). Haastavaksi tilanteesta on tehnyt 
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koronan uudet virusvariantit (mm. Peltola, 2022). Suomessa, kuten myös muualla maailmassa on 

ollut käytössä pandemian aikana karanteeni- sekä eristyskäytännöt.  

 

Virallinen karanteeni on tartuntatautilakiin perustuva päätös, jolloin altistunut henkilö määrätään tar-

tuntatautilääkärin päätöksellä oireettomana karanteeniin ottamaan fyysistä etäisyyttä muihin ihmisiin 

(physical distancing) (Tartuntatautilaki 1227/2016; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2022b). Viral-

lisen karanteenin lisäksi pandemian aikana on ollut käytössä kehotus välttää vapaaehtoisesti fyysisiä 

kontakteja eli ns. vapaaehtoinen karanteeni (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2022b). Tätä on suo-

siteltu, jos esimerkiksi henkilö ei ole pienen riskin altistumisen vuoksi täyttänyt virallisen karanteenin 

kriteerejä, mutta altistuminen on tapahtunut tai henkilö jää omatoimisesti karanteeniolosuhteisiin jo 

ennen virallista päätöstä karanteenista (Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2022b).  

 

Eristyksestä (isolation) puhutaan, kun tartuttavaa tautia sairastava henkilö fyysisesti eristetään ter-

veistä (Tartuntatautilaki 1227/2016; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2022b). Ajallisesti karanteeni 

ja eristys ovat koronapandemian aikana ollut 5–10 päivää. Karanteenin ja eristyksen pituus perustuu 

tartuttavuusaikaan sekä sairauden puhkeamiseen kuluvaan keskimääräiseen aikaan (Tartuntautilaki 

1227/2016; Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2022b). Karanteenin ja eristyksen lisäksi muita rajoi-

tustoimenpiteitä oli esimerkiksi turvavälit sekä kasvosuojaimet/-maskit (Terveyden ja hyvinvoinnin 

laitos, 2022b).  

 

Karanteenien ja eristyksen lisäksi 70-vuotta täyttäneitä ja muita riskiryhmiin kuuluvia velvoitettiin 

eristäytymään muista henkilöistä myös jo ilman altistumista tai sairastumista, mikä loi monen ikään-

tyneen ihmisen elämään tyhjiön (Peltola, 2022; Rissanen ym., 2020). Rajoitustoimet 70-vuotta täyt-

täneiden kohdalla koskivat kaikkia fyysisiä kontakteja, mukaan lukien vierailut asumispalveluyksi-

köissä, vanhainkodeissa ja sairaaloiden vuodeosastoilla (Rissanen ym., 2020). Myös kotihoidon 

käynnit vähenivät samaan aikaan, kun muutkin fyysiset kontaktit rajoitettiin (Kehusmaa ym., 2021). 

Kotihoidon käyntejä ja toimintaa alettiin järjestää uudelleen sekä esimerkiksi uusia etäpalveluja ke-

hitettiin (Kehusmaa ym., 2021; Rissanen ym., 2020).  

 

Ainutlaatuinen mahdollistaja nykypäivän pandemiasta selviytymiseen onkin laaja mahdollisuus pitää 

sosiaalisia suhteita ja vuorovaikutusta yllä etänä teknologian avulla (mm. van Tilburg ym., 2021). 

Fyysisen etäisyyden lisäksi ikääntyneet olivat myös riskissä eristäytyä sosiaalisesti, sillä vuorovaiku-

tusta suositeltiin puhelimitse tai etänä muuten toteuttavaksi (mm. Xie ym., 2020). Ikääntyneiden etänä 

toimimista on tutkittu jo ennen korona-aikaa ja tulokset ovat osin ristiriitaisia. Esimerkiksi 59–100-
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vuotiaiden ruotsalaisten on todettu käyttävän internetiä muita ikäryhmiä vähemmän, mutta toisaalta 

muiden ikäryhmien tapaan myös osa ikääntyneistä alkoivat käyttää uusia verkkopalveluja sosiaalisten 

suhteiden ylläpitämiseksi (Berner ym., 2015; Kaihlanen ym., 2021). Ikääntyneiden sosiaalisen me-

dian käytöllä on löydetty olevan yhteydessä vähäisempään koettuun yksinäisyyteen (Zhang ym., 

2021). Vaikka lääkäreiden, sairaanhoitajien ja kotihoidon etäkäynnit lisääntyivät, ja koronaepidemia 

itsessään vauhditti yhteiskunnan voimakasta digitalisaatiota, etäpalvelut eivät olleet kaikilla ikäänty-

neillä mahdollisia esimerkiksi kykenemättömyyden, laitteettomuuden tai katvealueen vuoksi (Rissa-

nen ym., 2020; WHO). Tämä lähtökohtaisesti eriarvoisti ikääntyneitä (Rissanen ym., 2020).  

 

Myös ikääntyneiden sosiaaliselle syrjäytymiselle altistavia tekijöitä etäaikana on tutkittu ja esimer-

kiksi huonoksi koetulla muistilla voidaan osaltaan selittää itsenäisen sähköisen asioinnin puuttumista 

(Saukkonen ym., 2021). Vaikka fyysinen eristäminen on ratkaisevankin tärkeä tartunnan leviämisen 

pysäyttämisessä, sillä on myös erityisen vakavia haittoja jo valmiiksi usein sosiaalisesti eristyneem-

mille ja yksinäisemmille ikääntyneillä aikuisilla (Burlacu ym., 2021; van Tilburg, 2021). Osalla, jos 

ei jopa suurella osalla ikääntyneistä ihmisistä fyysinen eristäytyminen tarkoitti myös sosiaalista eris-

täytymistä. Sosiaalisten kontaktien väheneminen ja sosiaalinen eristäytyminen kasvattaa riskiä erilai-

siin mielenterveyden oireisiin, kuten masennukseen sekä ahdistukseen ja kasvattaa keskusteluavun 

tarvetta (Gridhar ym., 2020; Rissanen ym., 2020).  

 

1.3 Koronan vaikutukset vanhuspalveluissa Suomessa 
 

Suurin osa ikäihmisistä pärjää itsenäisesti, mutta kun näin ei enää ole, tarvitaan ikäihmisten tueksi 

palveluja. Ikääntyneen henkilön pitkäaikainen hoito ja huolenpito tulee ensisijaisesti toteutua hänen 

kodissaan tai muussa kodinomaisessa paikassa (Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta 

sekä ikääntyneiden sosiaali- ja terveyspalveluista 980/2012; ns. Vanhuspalvelulaki 3:14). Kotihoi-

dossa, johon on yhdistetty kotipalvelu ja kotisairaanhoito, asiakas asuu kotonaan ja kotihoito käy 

tukemassa sekä auttamassa asiakasta arjen askareissa ja henkilökohtaisissa toiminnoissa (Sosiaali- ja 

terveysministeriö, 2022a). Kotipalvelulla seurataan myös asiakkaan vointia ja neuvotaan palveluihin 

liittyvissä asioissa asiakkaita ja heidän omaisiaan (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2022a). Tukipalve-

luilla täydennetään kotihoidon antamaa henkilökohtaista huolenpitoa, mukaan lukien sosiaalista 

kanssakäymistä edistäviä palveluja (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2022a).  

 



 5 

Kotihoidossa olevien yksin asuvien ikääntyneiden riski sosiaaliseen eristäytymiseen kasvoi jo heti 

epidemian alussa sosiaalisten kontaktien vähentyessä. Epidemian alkuvaiheessa kotihoidon käyntien 

määrä pysyi ennallaan, vaikka esimerkiksi omaisten käynnit ikääntyneiden luona vähenivät. Omaiset 

ja omaishoitajat välttivät myös läheistensä viemistä sijaishoitoon sairastumisen pelossa. Ikääntynei-

den ihmisten sosiaalisten kontaktien väheneminen laski mielialaa. Ikääntyneiden kotona asuvien ih-

misten sosiaalista ja fyysistä toimintakykyä pyrittiin kuitenkin ylläpitämään ohjeistuksilla ja avuilla 

sekä kohdennetulla vapaaehtoistyöllä, mutta myös kartoitussoitoilla osassa kunnista. (Rissanen ym., 

2020)  

 

Jos kotona asuminen tuetusti ei enää onnistu ja tuen tarve kasvaa entisestään ympärivuorokautiseksi, 

puhutaan tehostetusta palveluasumisesta tai ympärivuorokautisesta palveluasumisesta (Sosiaali- ja 

terveysministeriö, 2022b). Tehostetussa palveluasumisessa asukkaalla on oma huone tai asunto sekä 

yhteisiä tiloja muiden asukkaiden kanssa (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2022b). Ympärivuorokauti-

sessa palveluasumisessa järjestetään paljon apua, hoivaa ja valvontaa sitä tarvitseville (Sosiaali- ja 

terveysministeriö, 2022b). Asumispalveluiden tavoitteena on ennaltaehkäistä puutteellisista asuin-

oloista johtuvien terveydenhuollon palvelun laitos- tai muiden palvelujen tarvetta (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö, 2022b).  

 

Lyhytaikaisella säännöllisillä tai satunnaisella laitoshoidolla on tarkoitus tukea ikäihmisten kotona 

selviytymistä ja hoitavan omaisen jaksamista sekä samalla ehkäistä myös pysyvän laitoshoidon tar-

vetta (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2022c). Pitkäaikaista laitoshoitoa annetaan henkilöille, joiden 

hoidon ja tuen tarve on kasvanut yli kotona tai ympärivuorokautisessa palveluasumisessa tarjottavasta 

hoidosta (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2022c). Pitkäaikaiseen laitoshoitoon sisältyy hoidon lisäksi 

ravinto, lääkkeet, puhtaus, vaatetus sekä sosiaalista hyvinvointia edistävät palvelut (Sosiaali- ja ter-

veysministeriö, 2022c). Pitkäaikaista laitoshoitoa on mahdollista saada vanhainkodeissa, terveyskes-

kusten vuodeosastoilla ja esimerkiksi erilaisissa hoiva- ja sairaskodeissa (Sosiaali- ja terveysministe-

riö, 2022c). Ympärivuorokautisesta hoidosta (YMP) puhuttaessa tarkoitetaan ympärivuorokautisen 

palveluasumisen lisäksi myös vanhainkoteja sekä terveyskeskuksen pitkä- ja lyhytaikaishoitoa. 

 

Ilman altistumista ja sairastumista koskeva 70-vuotta täyttäneiden eristäytyminen muista henkilöistä 

koski erityisesti palveluasumista ja laitoshoitoa eikä esimerkiksi edes läheiset saaneet enää osallistua 

ikääntyneen auttamiseen ilman poikkeuslupaa. Ikääntyneiden osalla tilanne saattoi olla se, että paris-

kunnasta toinen asui kotona ja toinen tehostetussa palvelutalossa, jolloin vierailurajoituksilla myös 
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rajattiin pariskunnan keskinäinen tapaaminen. Tämä aiheutti suurta ikävää ja masennusta. Vierailu-

kiellot koskivat myös elämän loppuvaiheessa olevia ikääntyneitä. (Rissanen ym., 2020) 

 

1.4 Ikääntyneiden yksinäisyys 
 

Yksinäisyydestä käytetään myös toisinaan termiä: koettu sosiaalinen eristäytyminen (Luhmann & 

Hawkley, 2016). Yksinäisyyden kokemus voi syntyä, kun toivottujen ja saavutettujen sosiaalisten 

suhteiden määrä ei vastaa toisiaan. Tämä voi tapahtua esimerkiksi, jos toivottuja sosiaalisia suhteita 

on lukumäärällisesti odotettua vähemmän, sosiaalisia suhteita on liian harvoin tai saavutettujen sosi-

aalisten suhteiden laatu ei vastaa toivottua laatua (Dahlberg, 2021; Perlman & Peplau, 1981). Yksi-

näisyys voidaan jakaa emotionaaliseen (intiimi hahmo tai läheinen emotionaalinen kiintymys) ja so-

siaaliseen (laajempi verkosto/ryhmä) yksinäisyyteen (Perlman & Peplau, 1981).  

 

Olennaista on, että koettu sosiaalinen eristäytyminen (yksinäisyys) eroaa objektiivisesta sosiaalisesta 

eristäytymisestä, kuten yksin asumisesta tai fyysisestä yksinäisyydestä siten, että ihminen voi asua 

yksin tai elää yksin ilman kokemusta yksinäisyydestä tai ahdistusta asiasta (Luhmann & Hawkley, 

2016). Olennaista yksinäisyyden kokemisessa (koetussa sosiaalisessa eristäytymisessä) on se, että 

onko esimerkiksi asumisjärjestelyt, yksin vietetty aika sekä sosiaaliset tilanteet oman valinnan ja hal-

linnan kautta tulleita (Luhmann & Hawkley, 2016). Korona-aikana ikääntyneitä 70-vuotta täyttäneitä 

velvoitettiin eristymään muista henkilöistä eli valinta tehtiin lain pohjalta ikääntyneen puolesta.  

 

Yksinäisyyttä on tutkittu korona-aikana jo melko paljon ja yksinäisyyden kokemisen on huomattu 

lisääntyneen koronapandemian aikana ympäri maailman, myös ikääntyneillä aikuisilla (mm. Dahl-

berg, 2021). Alankomaissa, kuten myös Suomessa, koronaepidemian myötä on otettu käyttöön kan-

salaisten fyysinen eristäminen. Toukokuussa 2020 65–102-vuotiaiden alankomaalaisten keskuudessa 

sosiaalisen yksinäisyyden oli todettu lisääntyneen hieman ja emotionaalisen yksinäisyyden lisäänty-

neen voimakkaammin, ja mielenterveyden pysyneen suunnilleen samalla tasolla verrattuna aikaan 

ennen koronaepidemiaa lokakuussa 2019 mitatussa pitkittäistutkimuksessa (van Tilburg ym., 2021). 

Myös Englannissa tehdyssä pitkittäistutkimuksessa vuodesta 2018 vuoteen 2020 yli 50-vuotiaiden 

keskuudessa yksinäisyys lisääntyi ja mielenterveys sekä hyvinvointi heikkenivät (Zaninotto ym., 

2022).  
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Yhdysvalloissa sosiaalisen etäisyyden ottamista ja eristäytymistä suositeltiin rajoitustoimena Suomen 

tapaan myös useimmille haavoittuville väestöryhmille, mukaan lukien ikääntyneet aikuiset. Yhdys-

valtalaisista ikääntyneistä 31 % ilmoitti koetun yksinäisyyden lisääntyneen sosiaalisen etäisyyden 

(social distancing) seurauksena (Emerson, 2020). Myös toisessa Yhdysvalloissa tehdyssä pitkittäis-

tutkimuksessa ikääntyneiden ihmisten yksinäisyyden todettiin lisääntyneen (Krendl & Perry, 2021). 

Yksinasuvat ikääntyneet ilmoittivat yksinäisyyden kokemisen lisääntyneen jonkun kanssa asuvaan 

verrattuna todennäköisemmin sekä myös San Franciscossa ensisijaisesti yhteisössä asuvia ikäänty-

neitä ihmisiä koskevan tutkimuksen mukaan yli puolella (54 %) yksinäisyyden kokeminen pahentui 

korona-aikana (Emerson, 2020; Kotwal ym., 2021). Tulosten perusteella voidaan sanoa erityisesti 

yksinasuvien olevan erityisen herkkä ryhmä lisääntyneelle yksinäisyyden kokemiselle. Lisääntynyt 

yksinäisyys liittyi vahvasti samanaikaisen masennuksen pahenemiseen ja ahdistukseen ja huoleen 

koronaviruksesta sekä heidän omasta terveydestään (Kotwal ym., 2021).  

 

Israelissa ikääntyneillä aikuisilla tehdyssä tutkimuksessa yksinäisyyden kokeminen korona-aikana 

havaittiin olevan vähäistä (Shrira ym., 2020). Yksinäisyyden kokemista korona-aikana on havaittu 

tietyissä ryhmissä, kuten Alankomaissa syöpäpotilaiden ja pitkäaikaishoitolaitoksessa asuvien, Hong 

Kongissa monisairaudellisten ikääntyneiden ja Yhdysvalloissa ikääntyneiden aikuisten järjestön jä-

senien keskuudessa (Gaeta & Brydges, 2021; Schellekens & van der Lee, 2020; Van der Roest ym., 

2020; Wong ym., 2020). Ruotsissa tehdyssä 65–71-vuotiaita koskevassa tutkimuksessa ei havaittu 

koronatilanteen aiheuttamia muutoksia yksinäisyydessä (Kivi ym., 2021). Ruotsi poikkesi rajoitus-

toimissa verrattuna muihin maihin. Yleisesti Ruotsi kehotti kansalaisiaan, ei käskenyt (mm. Peltola, 

2022). 70-vuotta täyttäneille suositeltiin tai määrättiin tiukat liikkumis- ja lähestymiskiellot myös 

Ruotsissa, kun muut kansalaiset saivat elää elämäänsä (mm. Peltola, 2022).  

 

Vuorovaikutustilanteissa on lähtökohtaisesti kulttuurieroja esimerkiksi etäisyyden ja kosketuksen 

osalta, joten tämän tutkimuksen kannalta on olennaisinta keskittyä erityisesti Suomea koskeviin tut-

kimuksiin. THL toteutti vuonna 2016 ASLA-kyselytutkimuksen vanhuspalvelujen asiakkaille, jolloin 

22 % ilmoitti kokevansa yksinäisyyttä ja enemmistö asiakkaista kertoi elämässään olevan tilaa uusille 

ihmissuhteille (Alastalo ym., 2016). Tällöin ympärivuorokautisessa hoidossa ikääntyneet ihmiset ko-

kivat yksin oloa kotihoitoa vähemmän ja joka kolmas kotihoidon asiakas koki olevansa paljon yksin 

vasten omaa tahtoaan. 

 

Suomessa kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon ikääntyneillä asiakkailla on koronaepidemian 

aikana havaittu yksinäisyyden lisääntyvän useissa tutkimuksissa, ja yksinäisyys on selvästi yleistynyt 
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ikääntyneiden keskuudessa verrattuna aikaan ennen koronaepidemiaa (Alastalo ym., 2016; Kehus-

maa ym., 2021; Parikka ym., 2020; Sainio ym., 2021). Koko 70-vuotta täyttänyttä väestöä edusta-

vassa FinSote 2020-kyselyssä havaittiin, että lähes kaksi kolmasosaa on vähentänyt yhteydenpitoa 

ystäviin sekä sukulaisiin, ja 38 % ikääntyneistä arvioi yksinäisyyden lisääntyneen koronaepidemian 

rajoitustoimien vuoksi (Parikka ym., 2020). Koko 67-vuotta täyttänyttä väestöä tarkastellessa 31.8 % 

koki yksinäisyyden lisääntyneen koronapandemian seurauksena, ja vastaava luku toimintarajoitteis-

ten osalta on 44.0 % (Sainio ym., 2021). Noin puolet kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asuk-

kaista raportoivat tavanneensa läheisiään koronaepidemian aikana vähemmän, kuin olisi halunnut tai 

ei lainkaan (Parikka ym., 2020; Kehusmaa ym, 2021).  
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2 Tutkimuskysymykset 
 

Huoli ikääntyneiden palvelusta ja pärjäämisestä nousi heti koronapandemian alkuvaiheessa (Rissanen 

ym., 2020; Kehusmaa ym., 2021). Ikääntyneiden elämään syntyi tyhjiö, kun yli 70-vuotta täyttäneitä 

velvoitettiin eristäytymään muista henkilöistä yleisten karanteeni- sekä eristyskäytänteiden lisäksi 

(Rissanen ym., 2020). Yksinäisyyden on katsottu olevan koronapandemian yksi epäsuoravaikutus, ja 

keskustelua onkin herännyt epäsuorien vaikutusten laajuudesta ja vahingollisuudesta (Dahlberg, 

2021; Gridhar ym., 2020). Iäkkäiden ”yksinäisyyskriisiä” ennen korona-aikaa on tutkittu paljon, 

mutta myös korona-aikaa koskevaa tutkimusta ikääntyneiden yksinäisyydestä löytyy enenemissä 

määrin ympäri maailman. Suurimmassa osassa tutkimuksista iäkkäiden on huomattu olevan yksinäi-

siä korona-aikana ja yksinäisyyden myös lisääntyneen korona-ajan seurauksena. Tämä pätee myös 

Suomessa tehtyihin tutkimuksiin (Alastalo ym., 2016; Kehusmaa ym., 2021; Parikka ym., 2020; Sai-

nio ym., 2021). Korona-ajan yksinäisyyden taustalla olevia tekijöitä on tutkittu vähemmän. 

 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena on kuvailla ikääntyneiden yksinäisyyden kokemusta koronapan-

demian aikana sekä yksinäisyyden taustalla olevia tekijöitä. Tarkoituksena on selvittää, vaikuttaako 

koronapandemian aikana (sosiaalinen) eristys yksinäisyyden kokemiseen vertailemalla kotihoidon ja 

ympärivuorokautisen hoidon asiakkaita sekä yleisesti tarkastella kaikkia vanhuspalveluiden asiak-

kaita rajoitustoimien seurauksena. Tutkimuksen oletus on, että eristetyt ikääntyneet kokevat enem-

män yksinäisyyttä. Tutkimuksessa oletetaan myös, että yksinäisyyden kokemisen taustalla on erinäi-

siä sosiaaliseen vähyyteen liittyviä tekijöitä, kuten esimerkiksi sosiaalisten toivottujen ja saavutettu-

jen sosiaalisten suhteiden eroaminen toisistaan (Dahlberg, 2021; Kaihlanen ym., 2021; Perlman & 

Peplau, 1981). 

 

Tutkimuskysymys 1. Onko rajoitustoimena fyysisellä eristämisellä ollut vaikutusta ikääntyneiden 

yksinäisyyden kokemiseen? 

 

Tutkimuskysymys 2. Mitkä tekijät ovat yhteydessä ikääntyneiden kokemaan yksinäisyyteen korona-

aikana?   
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3 Aineisto ja menetelmät 
 

3.1 Tutkimushankkeet – Vanpal & VANKO 
 

Tämä tutkimus on toteutettu osana Terveyden & hyvinvoinnin laitoksen (THL) ”Vanhuspalveluiden 

tila” (Vanpal) -tutkimushanketta. ”Vanhuspalveluiden tila” (Vanpal) on tutkimushanke, jonka tarkoi-

tuksena on seurata vanhuspalveluiden tilaa osana vanhuspalveluiden uudistamista. Vanpal-kyselyyn 

vastasivat Suomessa toimivat ikääntyneille henkilöille suunnattua asumispalveluita, pitkäaikaishoi-

toa ja kuntoutusta sekä kotihoitoa tarjoavat tahot. Tietoja kerätään ympärivuorokautisen hoidon hen-

kilöstömitoituksesta, kotihoidon riittävyydestä, johtamisesta ja toimintatavoista vanhuspalvelujen 

toimintayksiköistä sekä vanhuspalvelujen järjestämisestä. Ympärivuorokautisen hoidon henkilöstö-

mitoitusta ja kotihoidon riittävyyttä seurataan vuoden 2020 lisäksi vuosina 2021–2023 kaksi kertaa 

vuodessa. Vanhuspalveluiden järjestämistä sekä toimintayksiköiden johtamista ja toimintatapoja seu-

rataan vuoden 2020 jälkeen kahden vuoden välein, seuraavan kerran vuonna 2022 toukokuussa (Ter-

veyden ja hyvinvoinnin laitos, 2022c). 

 

”Hyvinvointi korona-aikana” (VANKO) on Suomen Eduskunnan myöntämällä määrärahalla toteu-

tettu tutkimushanke, jonka avulla selvitetään ikääntyneiden henkilöiden kokemuksia elämänlaadus-

taan, terveydestään sekä sosiaalisesta hyvinvoinnistaan korona-aikana. Tutkimushankkeen tavoit-

teena on esimerkiksi arvioida vanhuspalvelujen asiakkaiden hyvinvointia ja palvelujen saatavuutta 

korona-aikana koko maan tasolla ja maakunnittain, tarkastella asiakkaan korona-ajan kokemuksia 

kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon välillä sekä tarkastella korona-ajan kokemuksien eroja 

vanhuspalvelun toimintayksikköjen taustatietojen suhteen (Terveyden ja hyvinvoinninlaitos, 2022d). 

 

3.2 Aineisto 
 

Tässä tutkimuksessa hyödynnettiin Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) vuonna 2020 kerää-

mää ”Vanhuspalveluiden tila” (Vanpal) sekä ”Hyvinvointi korona-aikana” (VANKO) -tutkimus-

hankkeiden puitteissa keräämiä poikkileikkausaineistoja. Tutkimuksen aineistot koostuivat suoma-

laisille ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon toimintayksiköille (Vanpal) sekä vanhuspalvelui-

den asiakkaille (VANKO) toteutetuista sähköisistä kyselyistä. Kyselyt toteutettiin 2.11.-22.12.2020 

(Vanpal) ja 3.12.2020-13.1.2021 (VANKO).  

 



 11 

Vanpal-kyselylomakkeessa oli 109 kysymystä 21 sivulla. Kysymyksistä suurin osa oli monivalinta-

kysymyksiä, mutta näiden lisäksi oli myös avoimia kysymyksiä. Monivalintakysymyksistä enem-

mistö oli joko vastausvaihtoehdoilla kyllä/ei tai useampiportaisia järjestysasteikollisia kysymyksiä. 

Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä, kyselyyn pystyi vastaamaan useassa osassa ja sen aikakat-

kaisu oli 30 minuuttia.   

 

VANKO-kyselylomakkeessa oli 20 kysymystä 6 sivulla. Kyselyyn oli mahdollista vastata suomeksi 

tai ruotsiksi. Viimeistä kysymystä lukuun ottamatta kaikki kysymyksistä olivat monivalintakysymyk-

siä. Monivalintakysymyksistä suurin osa oli useampiportaisia järjestysasteikollisia kysymyksiä, 

mutta myös kyllä/ei sekä Likert-asteikollisia ja Likert-asteikon kaltaisia vastausvaihtoehtoja kysy-

myksissä löytyi. Kysely toteutettiin sähköisenä kyselynä. 

 

Tässä tutkimuksessa on yhdistettynä Vanpal-tutkimuksen kyselylomake, jolla kartoitettiin vanhus-

palveluyksiköiden tilaa ja toimintaa sekä vanhuspalveluiden asiakkaille suunnattu VANKO-kysely-

lomake ikääntyneiden henkilöiden kokemuksista elämänlaadun, terveyden ja sosiaalisen hyvinvoin-

nin suhteen korona-aikana. Tutkimuksen pääpaino on tarkastella ikääntyneiden henkilöiden yksinäi-

syyden kokemukseen liittyviä tekijöitä niin ikääntyneen oman kokemuksen (VANKO), mutta myös 

vanhuspalveluyksiköiden tilan ja toiminnan (Vanpal) osalta. Kysymyksiin vastattiin luokittelu- 

(esim. ei/kyllä), järjestys- (esim. ei, kyllä kaikille asiakkaille tai kyllä osalle asiakkaille) sekä väli-

matka-asteikoilla (esim. kaikilla, lähes kaikilla eli yli 2/3 asiakkaasta, useilla eli 1/3–2/3 asiakkaasta, 

joillakin eli alle 1/3 asiakkaasta, ei yhdelläkään). Suurin osa kysymyksistä oli luokittelu- ja järjestys-

asteikollisia. Muuttujat muutettiin tilastollisia analyysejä varten numeeriseen muotoon. 

 

3.3 Muuttujat 
 

Tämän tutkimuksen päämuuttuja oli ikääntyneiden kokemaa yksinäisyyttä kuvaava kategorinen 

muuttuja ikääntyneen arvioimana. Muuttujalla on kaksi vastausvaihtoehtoa: Ikääntynyt ei ole kokenut 

korona-aikana olevansa yksinäinen (0) tai ikääntynyt on kokenut korona-aikana olevansa yksinäinen 

(1). Tutkimuksessa käytetyt muuttujat on esitetty taulukossa 1. 
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Taulukko 1. Tutkimuksessa käytetyt muuttujat 

 

3.4 Tutkittavat  
 

Kyselyihin vastasi 2950 toimintayksikköä (Vanpal) ja 7440 vanhuspalvelujen asiakasta (VANKO) 

henkilöä. Kaikki vanhuspalveluiden asiakkaat (VANKO) oli yhdistettävissä toimintayksikköön 

(Vanpal). Vanpal-lomakkeessa ikääntyneistä 0–4.4 % oli jättänyt vastaamatta tämän tutkimuksen ky-

symyksiin ja VANKO-lomakkeessa palveluyksiköistä 0–1.9 %. Molempien lomakkeiden puuttuvat 

arvot poistettiin ennen kyselylomakkeiden yhdistämistä. Yhdistämisellä saatiin liitettyä jokaiseen 

 

Muuttuja 

 

Vastausvaihtoehdot 
 

Vanpal-lomake  

 
Kummalle lomakkeelle yksikkö 
vastannut 

 
1=Kotihoito 

 
2=YMP 

   

Asiakkaiden yksinäisyyden kir-
jaaminen 

0=Ei  1=Kyllä    

Yksinäisyyden kirjaus 
 

1=Kaikille 2=Lähes kai-
kille (yli 2/3 asi-
akkaasta) 
 

3=Useille (1/3-
2/3 asiakkaasta 

4=Joillekin (alle 
1/3 asiakkaasta) 

5=Ei yhdelle-
kään 

VANKO-lomake 
     

 
Kokemus yksinäisyydestä 

 
0=En 

 
1=Kyllä 

   

Asuminen 0=Asun yksin 1=Asun jonkun 
kanssa 

   

Sektori 0=Yksityinen 1=Julkinen    
Koettu hoitajien ajan riittävyys 
 

1=Riittävästi 2=Vähemmän, 
kuin olisin ha-
lunnut 

3=Ei lainkaan   

Kokemus läheisten tapaamisen 
määrästä 
 

1=Riittävästi 2=Vähemmän, 
kuin olisin ha-
lunnut 

3=En lainkaan   

Kokemus kasvomaskien/suojain-
ten kanssakäymisen vaikeuttami-
sesta 

1=Erittäin pal-
jon 

2=Melko paljon 3=Jonkin verran 4=Erittäin vä-
hän tai ei lain-
kaan 

 

Läheisten tapaaminen kasvokkain 
 

1=(Lähes) päi-
vittäin 

2=1-3x viikko 3=1-3x kk 4=En lankaan  

Läheisten tapaaminen puhelin-
/kuvayhteydellä 

1=(Lähes) päi-
vittäin 

2=1-3x viikko 3=1-3x kk 4=En lankaan  

Läheisten tapaaminen kirjoitta-
malla (kirje, sposti yms.) 

1=(Lähes) päi-
vittäin 

2=1-3x viikko 3=1-3x kk 4=En lankaan  

Koettu terveys 1=Erittäin hyvä 2=Melko hyvä 3=Keskinkertai-
nen 

4=Melko huono 5=Erittäin 
huono 

Koettu muisti 
 

1=Erittäin hyvin 2=Hyvin 3=Tyydyttävästi 4=Huonosti 5=Erittäin huo-
nosti 
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ikääntyneeseen palveluyksikkö. Kyselyt yhdistettiin SPSS:n Merge – One-to-Many-toiminnolla mo-

lemmilta kyselylomakkeilta löytyneen lomakekoodi -muuttujan suhteen. Yhdistämisen jälkeen ha-

vaintoja on 6433. 

 

Otos koostui vastaajista, jotka edustivat Suomen kuntien, kuntayhtymien ja yhteistoiminta-alueiden 

vanhuspalvelujen kotihoidon (n=3512) ja ympärivuorokautisen hoidon (YMP) (n=2921) toimintayk-

siköiden asiakkaita (N=6433). Kyselyyn osallistuneet toimintayksiköt on valittu satunnaisotoksella 

(noin 50 % kaikista Suomen toimintayksiköistä) eri maakunnista ympäri manner-Suomea. Enem-

mistö (22.8 %) kaikista vanhuspalvelun asiakkaista oli kuitenkin Uudeltamaalta (n=1466), ja sama 

tilanne oli myös kotihoidon (23.4 %, n=822) ja ympärivuorokautisen hoidon (22.0 %, n=644) osalta. 

Kotihoidossa asiakkaista 68.8 % vastasi kyselyyn avustettuna; hoitaja oli avustajana 52.3 % ja omai-

nen tai läheinen 16.5 % tapauksissa. Ympärivuorokautisessa hoidossa asiakkaista 71.9 % vastasi ky-

selyyn avustettuna; hoitaja oli avustajana 65.5 % ja omaisen ja läheisen 6.4 % tapauksissa. Asiakkaan 

puolesta kysymyksiin vastattiin kotihoidossa 2.9 % (n=101) ja ympärivuorokautisessa hoidossa 19.7 

% (n=576). Itsenäisesti ikääntynyt 28.3 % kotihoidossa (n=995) ja 8.4 % ympärivuorokautisessa hoi-

dossa (n=245) vastasi kyselyyn. Ikää tai sukupuolta ei aineistossa kysytty. Aineiston taustamuuttujien 

jakautuminen on esitetty taulukossa 2. 
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Taulukko 2. Tutkittavien taustamuuttujat (N=6433) 
 

Muuttuja 

Koko aineisto Kotihoito YMP 

% (n) % (n) % (n) 

 
Sektori 

   

 Yksityinen 23.4 (1504) 11.9 (418) 37.2 (1066) 
 Julkinen 76.6 (4929) 88.1 (3094) 62.8 (1835) 

Asuminen    
 Yksin 85.3 (5488) 82.0 (2879) 89.3 (2609) 
 Asun jonkun kanssa 14.7 (945) 18.0 (633) 10.7 (312) 

Yksinäisyyden seuraaminen palveluntuottajan ta-
holta 

   

 Ei 34.6 (2228) 28.5 (1002) 42.0 (1226) 
 Kyllä 65.4 (4205) 71.5 (2510) 58.0 (1695) 

Yksinäisyyden kirjaaminen palveluntuottajan ta-
holta 

   

 Kaikilla  15.4 (992) 8.3 (290) 24.0 (702) 
 Lähes kaikilla (yli 2/3 asiakkaasta) 25.1 (1612) 23.9 (841) 26.4 (771) 
 Useilla (1/3–2/3 asiakkaasta) 23.4 (1505) 28.0 (982) 17.9 (523) 
 Joillakin (alle 1/3 asiakkaasta) 32.1 (2062) 37.8 (1326) 25.2 (736) 
 Ei yhdelläkään 4.1 (262) 2.1 (73) 6.5 (189) 

Hoitajien ajan riittävyys sinulle    
 Riittävästi 76.8 (4943) 82.3 (2890) 70.3 (2053) 
 Vähemmän, kuin olisin halunnut 22.1 (1420) 16.9 (593) 28.3 (827) 
 Ei lainkaan 1.1 (70) 0.8 (29) 1.4 (41) 

Koettu terveys    
 Erittäin hyvin 4.4 (281) 3.9 (138) 4.9 (143) 
 Hyvin 31.6 (2033) 32.9 (1156) 30.0 (877) 
 Tyydyttävästi 41.5 (2668) 42.5 (1494) 40.2 (1174) 
 Huonosti 18.9 (1214) 17.8 (626) 20.1 (588) 
 Erittäin huonosti 3.7 (237) 2.8 (98) 4.8 (139) 

Koettu muisti    
 Erittäin hyvä 7.0 (450) 8.4 (295) 5.3 (155) 
 Melko hyvä 26.9 (1732) 31.0 (1088) 22.0 (644) 
 Keskinkertainen 40.9 (2633) 45.6 (1600) 35.4 (1033) 
 Melko huono 16.8 (1081) 11.9 (419) 22.7 (662) 
 Erittäin huono 8.3 (537) 3.1 (110) 14.6 (427) 

Palvelutyyppi    
 Tehostettu palveluasuminen (Tehpa) 35.1 (2255)  77.2 (2255) 
 Palveluasuminen + Tehpa (Hybrid) 6.2 (399)  13.7 (399) 
 Vanhainkoti (Vk) 2.6 (165)  5.6 (165) 
 Terveyskeskus (Tk) pitkäaikaishoito 0.4 (25)  0.9 (25) 
 Terveyskeskus (Tk) pitkä- ja lyhytaikaishoito 1.2 (77)  2.6 (77) 
 Tavallinen palveluasuminen  1.8 (114) 3.2 (114)  
 Kotihoito (kotisairaanhoito ja -palvelu) 49,6 (3192) 90.9 (3192)  
 Pelkästään tukipalvelua 0.5 (32) 0.9 (32)  
 Kotisairaanhoito 0.2 (16) 0.5 (16)  
 Kotipalvelu 2.5 (158) 3.5 (158)  
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4 Tulokset 
 

Tämän tutkimuksen tilastolliset analyysit suoritettiin huhtikuussa 2022 käyttäen apuna IBM SPSS-

ohjelmiston versiota 28.0.0.0. Yksinäisyyden kokemista, sen taustalla olleita muuttujia sekä muuttu-

jien sisäisiä luokkia tarkasteltiin suhteellisin osuuksin (%) sekä keskiarvoin ja -hajonnoin. Suhteel-

listen osuuksien eroja yksinäisten ja ei-yksinäisten osalta muuttujien ja muuttujien sisäisten luokkien 

osalta tarkasteltiin χ²- ja kahden riippumattoman otoksen t-testillä muuttujien asteikosta riippuen. So-

siaalista eristyneisyyttä (eristystä) tarkasteltiin kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon prosentu-

aalisten (%) sekä keskiarvojen erojen kautta koetun yksinäisyyden suhteen. Näitä eroja tarkasteltiin 

χ²-testin sekä kahden riippumattoman otoksen t-testillä.  

 

Kaikista vanhuspalveluiden asiakkaista 37.8 % (N=6433) koki olleensa yksinäinen korona-aikana. 

Kotihoidon asiakkaista 36.8 % (n=3512) ja ympärivuorokautisenhoidon asiakkaista 38.6 % (n=2921) 

koki olleensa yksinäinen korona-aikana. Kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon välillä ei ha-

vaittu eroa koetun yksinäisyyden kokemisen suhteen (χ2 (1) = 2.27; p=0.13). Yksinäisyyden koke-

neista 68.8 % (n=2420) koki muistinsa korkeintaan tyydyttäväksi ja ei yksinäisistä 63.3 % (n=4013). 

Yksinäiseksi kokeneista 71.8 % (n=2420) koki terveytensä korkeintaan keskinkertaiseksi ja ei yksi-

näisistä 58 % (n=4013). Korona-ajan yksinäisyyden taustalla olevia tekijöitä prosenttiyksiköittäin on 

esitetty taulukossa 3 ja keskiarvoittain sekä keskihajonnoittain taulukossa 4. 

 
Taulukko 3. Prosenttiosuudet (%) yksinäisyyden kokemisen ja palvelutyypin mukaan (N=6433) 

  

Yksinäinen 

 

Ei yksinäinen 

 

Muuttuja 

Koko data Kotihoito YMP Koko data Kotihoito YMP 

% (n) % (n) % (n) % (n) % (n) % (n) 

Asuminen       

 Asun yksin 90.7 (2196) 90.7 (1172) 90.8 (1024) 82.0 (3292) 76.9 (1707) 88.4 (1585) 

 Asun jonkun kanssa 9.3 (224) 9.3 (120) 9.2 (104) 18.0 (721) 23.1 (513) 11.6 (208) 

Sektori       

 Yksityinen 21.9 (529) 12.1 (156) 33.1 (373) 24.3 (975) 11.8 (262) 39.8 (713) 

 Julkinen 78.1 (1891) 87.9 (1136) 66.9 (755) 75.7 (3038) 88.2 (1958) 60.2 (1080) 

Asiakkaiden yksinäisyyden seu-

raaminen 
      

 Ei 36.2 (876) 28.9 (374) 44.5 (502) 33.7 (1352) 28.3 (628) 40.4 (724) 

 Kyllä 63.8 (1544) 71.1 (918) 55.5 (626) 66.3 (2661) 71.7 (1592) 59.6 (1069) 
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Yksin tai jonkun kanssa asumisen välillä havaittiin eroa koetun yksinäisyyden suhteen (χ2 (1) = 91.40; 

p<.001). Sektorin välillä havaittiin eroa koetun yksinäisyyden suhteen (χ2 (1) = 5.00; p=.025). Asiak-

kaiden yksinäisyyden seuraaminen palveluyksikön taholta oli koettuun yksinäisyyteen (χ2 (1) = 4.19; 

p=.041). Yksin tai jonkun kanssa asumisen välillä kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon välillä 

ei havaittu eroa, kun asiakas on kokenut yksinäisyyttä (χ2 (1) = .003; p=.95). Sektorin mukaan koti-

hoidon ja ympärivuorokautisen hoidon välillä havaittiin eroa, kun asiakas on kokenut itsensä yksi-

näiseksi (χ2 (1) = 155.38; p<.001). Asiakkaiden yksinäisyyden seuraamissa palveluntarjoajan taholta 

kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon välillä havaittiin eroa, kun asiakas on kokenut yksinäi-

syyttä (χ2 (1) = 63.10; p<.001). 

 
Taulukko 4. Keskiarvot ja -hajonnat yksinäisyyden kokemisen mukaan (N=6433) 

  
Yksinäinen 

 
Ei yksinäinen 

 
Muuttuja 
 

 
Koko data 
(N=2420) 

 
Kotihoito 
(N=1292) 

 
YMP 

(N=1128) 

 
Koko data 
(N=4013) 

 
Kotihoito 
(N=2220) 

 
YMP 

(N=1793) 
 
Koettu muisti 
 

 
2.87 (1.03) 

 
2.85 (0.92) 

 
3.23 (1.07) 

 
3.02 (1.01) 

 
2.62 (0.87) 

 
3.17 (1.12) 

Koettu terveys 
 

3.03 (0.91) 3.01 (0.87) 3.05 (.95) 2.76 (0.88) 2.72 (0.84) 2.80 (0.92) 

Yksinäisyyden kirjaus 
 

2.90 (1.13) 3.03 (1.00) 2.74 (1.24) 2.81 (1.16) 3.00 (1.02)  2.57 (1.28) 

Koettu hoitajien ajan riittävyys 
 

1.40 (0.52) 1.31 (0.49) 1.50 (0.54) 1.15 (0.38) 1.11 (0.33) 1.19 (0.42) 

Kokemus läheisten tapaamisen 
määrästä 
 

1.79 (0.60) 1.76 (0.60) 1.82 (0.59) 1.53 (0.67) 1.50 (0.65) 1.58 (0.69) 

Läheisten tapaaminen kasvok-
kain 
 

2.60 (0.84) 2.43 (0.86) 2.78 (0.78) 2.57 (0.88) 2.35 (0.90) 2.83 (0.78) 

Läheisten tapaaminen puhelin-
/kuvayhteydellä 
 

2.47 (1.12) 2.13 (1.03) 2.86 (1.10) 2.49 (1.13) 2.10 (1.02) 2.98 (1.07) 

Läheisten tapaaminen kirjoit-
tamalla (kirje, sposti yms.) 
 

 
3.81 (0.54) 

 
3.75 (0.64) 

 
3.88 (0.40) 

 
3.78 (0.60) 

 
3.70 (0.70) 

 
3.88 (0.41) 

 

Yksinäisten ja ei yksinäisten välillä havaittiin eroja koetussa muistissa (t(6431) = -5.94, p<.001), ter-

veydessä (t(643) = -11.79, p<.001) sekä hoitajien ajan riittävyydessä (t(6431) = -22.03, p<.001), pal-

veluyksikön kirjauksien määrässä havaitusta yksinäisyydestä (t(6431) = -2.84, p=.002), läheisten ta-

paamisen määrässä sekä laadussa (kasvokkain näkeminen (t(6431) = -1.36, p=0.087) sekä kirjoitta-

minen (t(6431) = -1.79, p=0.037)). Yksinäiset kokivat muistinsa, terveytensä sekä hoitajien riittävän 
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ajan huonommaksi verrattuna ei yksinäisiin. Yksinäisten osalta palveluyksikön taholta havaitun yk-

sinäisyyden kirjauksia tehtiin ei yksinäisiä vähemmän ja yksinäiset olivat tavanneet läheisiään/ystä-

viään ei yksinäisiä vähemmän kasvokkain sekä kirjoittamalla. 

 

Ympärivuorokautisen hoidon ja kotihoidon välillä yksinäisten osalta havaittiin eroja koetussa muis-

tissa (t(2418) = -9.38, p<.001), terveydessä (t(2418) = -1.30, p=.097) sekä hoitajien ajan riittävyy-

dessä (t(2418) = -9.12, p<.001), palveluyksikön kirjauksen määrässä havaitusta yksinäisyydestä 

(t(2418) = 6.39, p<.001), läheisten tapaamisen määrässä (t(2418) = -2.1, p=.018) sekä laadussa (kas-

vokkain (t(2418) = -2.10, p=.018), puhelin-/kuvayhteydellä (t(2418) = -16.85, p=.018) sekä kirjoitta-

malla (t(2418) = -5.57, p<.001)). Ympärivuorokautisessa hoidossa yksinäiset kokivat muistinsa, ter-

veytensä sekä hoitajien ajan riittävyyden kotihoidon yksinäisiä huonommaksi. Ympärivuorokauti-

sessa hoidossa yksinäisten osalta tehtiin kirjauksia enemmän palveluyksikön taholta verrattuna koti-

hoitoon. Ympärivuorokautisessa hoidossa yksinäiset tapasivat läheisiään/ystäviään kasvotusten, pu-

helin-/kuvayhteydellä sekä kirjoittamalla vähemmän. 

 

Logistisella regressioanalyysillä tutkittiin yksinäisyyteen vaikuttavia tekijöitä. Logistisessa regressio-

analyysissä riippuva muuttuja oli koettu yksinäisyys ja riippumattomat muuttujat olivat ikääntyneen 

kokema terveys, muisti, läheisten tapaamisen määrä sekä tapa, hoitajien ajan riittävyys. Toimintayk-

sikön osalta muuttujina olivat yksinäisyyden seuraaminen sekä kirjaaminen. Regressioanalyysin 

avulla tarkasteltiin, kuinka todennäköisempää yksinäisyyden kokeminen on, kun taustamuuttujat 

muuttuvat yhdellä yksilöllä. Logistisen regressioanalyysin tulokset on esitetty taulukossa 5. Parhaim-

maksi malliksi valikoitui malli 3 selitysasteita verraten (0.13). 
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Taulukko 5. Korona-ajan yksinäisyyden kokemista selittävät tekijät 
 

Muuttuja 
malli 1 malli 2 malli 3 

OR 95 % Lv OR 95 % Lv OR 95% Lv 

 
Koettu terveys 
 

 
1.37*** 

 
1.29-1.46 

 
1.37*** 

 
1.29-1.46 

 
1.28*** 

 
1.20-1.36 

Koettu muisti 
 

1.07** 1.02-1.13 1.09** 1.03-1.16 1.07* 1.01-1.14 

Asuminen 
 

  .44*** .38-.52 .47*** .40-.56 

Läheisten tapaamisen määrä 
 

  1.97*** 1.80-2.15 1.75*** 1.60-1.92 

Yhteydenpito läheisiin kasvotus-
ten 
 

  .87*** .81-.94 .89*** .83-.95 

Yhteydenpito läheisiin puheli-
mella/kuvayhteys 
 

  .91*** .87-.96 .88*** .83-.93 

Yhteydenpito läheisiin kirjoitta-
malla 

  1.05 .95-1.15 1.08 .98-1.19 

       
Koettu hoitajien ajan riittävyys 
 

    2.48*** 2.20-2.80 

Koettu maskien käytön haaste 
 

    .69*** .65-.74 

Yksinäisyyden seuraaminen 
 

    1.07** 1.02-1.13 

Yksinäisyyden kirjaaminen     .97 
 

.86-1.09 

*** p <.001, ** p<.01, * p<.05 
OR=vetosuhde, lv=luottamusväli 
 

Tulokset osoittivat, että yhden yksikön muutos huonommaksi koetussa terveydessä oli yhteydessä 28 

% kasvaneeseen riskiin ja huonommaksi koetussa muistissa oli yhteydessä 7 % kasvaneeseen riskiin 

kokea itsensä yksinäiseksi korona-aikana. Jonkun kanssa asuminen oli yhteydessä 53 % vähentynee-

seen riskiin kokea itsensä yksinäiseksi. Läheisten tapaamisen väheneminen yhdellä yksilöllä oli yh-

teydessä 75 % kasvaneeseen riskiin kokea itsensä yksinäiseksi. Yhden yksikön vähäisempi määrä 

yhteydenpidossa läheisiin kasvotusten sekä puhelimella/kuvayhteydellä oli yhteydessä noin 10 % ris-

kiin kokea itsensä yksinäiseksi. Yhden yksikön muutos koetussa hoitajien ajan vähyydessä oli yhtey-

dessä 148 % kasvaneeseen riskiin riskiä kokea itsensä yksinäiseksi korona-aikana. Yhden yksikön 

muutos koetussa maskien/suojainten käytön kanssakäymisen vaikeuttamisessa oli yhteydessä 31 % 

vähentyneeseen riskiin kokea itsensä yksinäiseksi. Kun yksinäisyyttä seurataan palveluyksikön ta-

holta, oli se yhteydessä 7 % kasvaneeseen riskiin kokea itsensä yksinäiseksi korona-aikana. 

  



 19 

5 Pohdinta 
 

5.1 Tulosten yhteenveto  
 

Tämän tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää, vaikuttaako korona-ajan poikkeusolojen vuoksi rajoi-

tustoimin syntynyt (sosiaalinen) eristys yksinäisyyden kokemiseen vertailemalla kotihoitoa ja ympä-

rivuorokautista hoitoa, mutta myös tarkastelemalla yleisesti kaikkia vanhuspalvelujen asiakkaita ra-

joitustoimien seurauksena. Tarkoituksena oli myös kuvailla ikääntyneiden yksinäisyyden kokemusta 

koronapandemian aikana sekä selvittää yksinäisyyden taustalla olevia tekijöitä. Sekä kotihoidossa 

että ympärivuorokautisessa hoidossa lähes 40 % ikääntyneistä kokivat olevansa yksinäisiä korona-

aikana eikä palvelumuotojen välillä ollut eroa yksinäisyyden kokemisessa. Palvelumuotojen välillä 

yksinäisiä tarkastellessa löytyi eroa sektorin sekä yksinäisyyden seuraamisessa palveluntarjoajan ta-

holta. Ympärivuorokautisessa hoidossa yksinäiset kokivat muistinsa, terveytensä sekä hoitajien ajan 

riittävyyden kotihoidon ei yksinäisiä huonommaksi. Ympärivuorokautisessa hoidossa yksinäisten 

osalta tehtiin kirjauksia enemmän palveluyksikön taholta verrattuna kotihoitoon. Ympärivuorokauti-

sessa hoidossa yksinäiset tapasivat läheisiään/ystäviään kasvotusten, puhelin-/kuvayhteydellä sekä 

kirjoittamalla kotihoitoa vähemmän. 

 

Yksinäisten ja ei yksinäisten välillä oli eroa yksin asumisen, sektorin sekä palveluyksikön taholta 

havaitun yksinäisyyden kirjaamisessa. Jonkun kanssa asuminen vähensi 53 % riskiä kokea itsensä 

yksinäiseksi. Yksinäiseksi itsensä kokeneet kokivat myös muistinsa, terveytensä sekä hoitajien riittä-

vän ajan huonommaksi kuin ei yksinäiset. Yhden yksikön huonommaksi koettu terveys kasvatti 28 

% ja huonommaksi koettu muisti kasvatti 7 % riskiä kokea itsensä yksinäiseksi. Eniten yksinäisyyden 

kokemisen riskiä kasvatti se, ettei ikääntynyt kokenut hoitajilla olevan tarpeeksi aikaa hänelle. Riski 

kasvoi tällöin 148 %, kun hoitajien ajan riittämättömyys kasvoi yhden yksikön. Yksinäisten osalta 

palveluyksikön taholta havaitun yksinäisyyden kirjauksia tehtiin ei yksinäisiä vähemmän ja yksinäi-

syyden seuraaminen palveluyksikön taholta kasvatti 7 % yksinäisyyden kokemisen riskiä. Yksinäiset 

olivat tavanneet läheisiään/ystäviään ei yksinäisiä vähemmän kasvokkain sekä kirjoittamalla. Läheis-

ten tapaamisen väheneminen yhden yksikön verran kasvatti 75 % riskiin kokea itsensä yksinäiseksi, 

yksinäisyyden kokemisen riski näkyi myös tarkastellessa kasvotusten sekä puhelin-/kuvayhteydellä 

yhteydenpidossa. Myös kokemus maskien sekä suojainten käyttämisen vaikeuttamisesta vuorovaiku-

tusta kasvatti riskiä kokea itsensä yksinäiseksi. 
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Tämän tutkimuksen perusteella voidaan todeta vanhuspalvelujen asiakkaiden kokeneen itsensä yksi-

näiseksi korona-aikana, kuten myös aiemmat ympäri maailmaa tehdyt tutkimukset ovat osoittaneet 

(Alastalo ym., 2016; Emerson, 2020; Kehusmaa ym, 2021; Kotwal ym., 2021; Krendl & Perry, 2021; 

Parikka ym., 2020; Sainio ym., 2021; van Tilburg ym., 2021). Olennainen osa yksinäisyyden taustalla 

olevista tekijöistä tämän tutkimuksen mukaan liittyi odotusten mukaisesti sosiaalisiin tekijöihin sekä 

vuorovaikutuksen vähyyteen, joihin rajoitustoimin puututtiin. Yksinäisyyden taustalla olevat tekijät 

voidaan jakaa tämän tutkimuksen perusteella hoitajiin, läheisiin ja ystäviin sekä yksilöön liittyviin 

tekijöihin. Jonkun kanssa asuminen oli tämän tutkimuksen mukaan keskeinen suojaavatekijä vähen-

tää riskiä kokea yksinäisyyttä. Toisaalta läheisten tapaamisen määrän väheneminen kasvatti riskiä 

myös riskiä valtavasti, mikä tukee ajatusta rajoitustoimien haitallisuudesta. Kaikista Suomen vanhus-

palveluiden asiakkaista lähes 40 % koki olleensa yksinäinen korona-aikana. Se on reilu 15 % enem-

män, kuin vuonna 2016 Terveyden ja hyvinvoinninlaitoksen toteuttamassa ASLA-tutkimuksessa. 

Vuonna 2016 vanhuspalvelujen asiakkaista 22 % koki olevansa yksinäinen ja enemmistö asiakkaista 

ilmaisi tyytymättömyyden nykyisten ihmissuhteiden vähyyteen (Alastalo ym., 2016). Tähän tutki-

mukseen kuitenkin osallistuivat vain mukaan ilmoittautuneet palveluyksiköt, ja kyselyyn sai vastata 

itsenäisesti vain korkeintaan keskivaikealla muistioireilulla – muutoin ikääntynyttä avustettiin vas-

taamaan omaisen tai omaishoitajan toimesta (Alastalo ym., 2016).  

 

Tässä tutkimuksessa kotihoidossa ja ympärivuorokautisessa hoidossa koettiin yksinäisyyttä saman 

verran. Kotihoidon asiakkaista 36.8 % ja ympärivuorokautisen hoidon asiakkaista 38.6 % koki ol-

leensa korona-aikana yksinäinen. Vuonna 2016 joka kolmas kotihoidon asiakkaista koki olevansa 

paljon yksin vastentahtoisesti (Alastalo ym., 2016). Ympärivuorokautisessa hoidossa ikääntyneet ih-

miset kokivat tällöin yksin oloa vähemmän kuin kotihoidossa, tämän tutkimuksen tulos ei vastaa ai-

kaisempaa (Alastalo ym., 2016). Kotihoidossa erityisesti yksin asuvien ikääntyneiden riski sosiaali-

seen eristäytymiseen kasvoi jo heti pandemian alussa (Ong ym., 2016; Rissanen ym., 2020). Ympä-

rivuorokautisessa hoidossa olevat yksinäiseksi itsensä kokeneet asiakkaat olivat tavanneet läheisiään 

kasvotusten, puhelimin/kuvayhteydellä sekä kirjoittamalla enemmän, verrattuna kotihoidossa yksi-

näiseksi kokeneisiin asiakkaisiin. Ikääntyneiden teknologian käyttöä on tutkittu paljon jo ennen ko-

rona-aikaa, mutta korona-aikana ikääntyneiden teknologian käytöstä on tullut vieläkin keskeisempi 

tutkimuskohde yhteydenpidon luonteen muuttumisen myötä. Monilla ikääntyneillä ei välttämättä ole 

tarvittavia taitoja, laitteita, internetiä tai kokemusta digitaalisten palveluiden käytöstä (mm. Seifert 

ym., 2021; Xie ym., 2020). Ympärivuorokautisen hoidon asiakkaiden teknologian käyttöä voi selittää 

esimerkiksi hoitajien avustaminen ja ohjeistaminen yhteydenpitämisessä. 
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Tässä tutkimuksessa 76.8 % asiakkaan mielestä hoitajilla oli heille riittävästi aikaa korona-aikana. 

Vuonna 2016 yli kolmasosa kaikista vanhuspalvelujen asiakkaista arvioi hoitajien ajan olleen riittä-

vää aina (Alastalo ym., 2016). Muuttuvan työnkuvan ja korona-ajan tuomien paineiden sekä työnku-

van muutoksen lisäksi hoitajat ovat onnistuneet olemaan läsnä ikääntyneiden elämässä. Kotihoidossa 

82.3 % ja ympärivuorokautisessa hoidossa 70.3 % asiakkaista koki hoitajien ajan olleen riittävä hä-

nelle korona-aikana. Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat yksinäiseksi kokeneet asiakkaat kokivat 

hoitajilla olleen vähemmän aikaa heille, kuin kotihoidossa. Ympärivuorokautisessa hoidossa yksi-

näisten kokemaan yksinäisyyteen puututtiin kirjauksilla kuitenkin kotihoitoa enemmän. 63.9 % van-

huspalveluista teki kirjauksia yksinäisyyden havaitsemisesta vähintään 1/3:lle vanhuspalveluiden asi-

akkaista. Ikääntyneiden kokemaa yksinäisyyttä ei täysin tunnistettu tämän tutkimuksen mukaan pal-

veluyksikön taholta. Havaitun yksinäisyyden kirjauksia tehtiin määrällisesti vähemmän yksinäiseksi 

kokeneiden vanhuspalvelujen asiakkaiden osalta, kuin ei yksinäiseksi kokeneiden osalta.  

 

5.2 Yksinäisyyden taustalla olevista tekijöistä 
 

Tämän tutkimuksen mukaan riittämättömäksi koettu hoitajien aika olikin suurin riskitekijä yksi-

näiseksi itsensä korona-aikana kokemisen taustalla. Kun ikääntynyt koki hoitajilla olleen liian vähän 

aikaa hänelle, yhden yksikön muutos kasvatti riskiä kokea itsensä yksinäiseksi lähes 150 %. Vanhus-

palvelujen asiakkaista noin ¼ koki, ettei hoitajilla ollut riittävästi aikaa hänelle. Hoitajien työoloista 

ja jaksamisesta on käyty laajaa keskustelua Suomessa jo ennen korona-aikaa. Suomessa on pitkään 

jatkunut hoitajapula, ja korona-ajan tuoma väsymys tekee ilmiöstä entistä kriittisemmän. FinSote 

2020 -kyselyn mukaan noin 20 %:lla ikääntyneistä lääkärin tai hoitajan käynti ei toteutunut suunni-

tellusti korona-aikana (Parikka ym., 2020). Hoitajien toiminta ikääntyneiden hoivatyössä on tärkeää 

asiakkaan kokemalle elämänlaadulle, mikä tukee myös tämän tutkimuksen tuloksia (Räsänen, 2017). 

Niin ikään hoitajan ja ikääntyneen keskinäisen vuorovaikutuksen ja toiminnan laatu ovat myös tär-

keitä tekijöitä ikääntyneen terveyden ja toimintakyvyn kannalta (Räsänen, 2017). Hoitajien ajan 

määrä ei tutkimuksen mukaan ole ratkaiseva tekijä, vaan olennaista on sen sisältö eli toisin sanoen 

hoitajien ajan riittävyyden kokeminen (Räsänen, 2017). Jos hoitaja ei pysähdy kohdatakseen ikään-

tynyttä aidosti, ikääntyneelle jää tunne, ettei hän saanutkaan hoitajalta aikaa (Räsänen, 2017).  

 

Kun valmiuslaki otettiin Suomessa käyttöön maaliskuussa 2020, se vaikutti ikääntyneiden lisäksi 

myös erityisesti hoitajien oikeuksiin merkittävästi, mikä myös heijastui tämän tutkimuksen mukaan 
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myös ikääntyneiden kokemaan yksinäisyyteen. Hoitajat ovat olleet etulinjassa koronaa vastaan tais-

telussa, ja heidän työntekoaan on varjostanut turvattomuus ja pelko omasta sekä muiden sairastumis- 

ja tartuttamisriskistä (Zipf ym., 2022). Pelon ja turvattomuuden tunteista huolimatta hoitajilla on ylei-

sesti korkea vastuuntunto hoitaa potilaita läpi korona-ajan (Zipf ym., 2022). Hoitajien epätasa-arvoi-

nen kohtelu oikeudellisesta näkökulmasta on myös korona-aikana noussut keskusteluun valmiuslain 

käyttöönoton jälkeen. Valmiuslaki antoi työnantajille mahdollisuuden esimerkiksi määrätä hoitajia 

ylitöihin sekä perua lomia (Valmiuslaki 1552/2011). Pihlajamäki (2021) on avannut pro gradu -tut-

kielmassaan valmiuslain 93–95 §:n nojalla annettujen hoitajien perusoikeuksia rajoittaneiden asetus-

ten soveltamista Suomessa korona-aikana keväällä 2020. Käytännössä hoitajilla ei ollut keväällä 2020 

minkäänlaista tehokasta oikeussuojakeinoa valmiuslain määräysten mahdollisesti lainvastaisiakin so-

veltamisia vastaan (Pihlajamäki, 2021). Työntekijä ei voinut toimia työnantajansa määräyksiä vas-

taan, koska työnantajalla oli tulkintaetuoikeus (Pihlajamäki, 2021). Tämä kiristi hoitajien työoloja 

sekä uuvutti heitä entisestään. 

 

Työmäärän lisääntyminen, uudet odotukset ja aikataulujen sekä työtehtävien epäjohdonmukaisuus on 

johtanut fyysisiin oireisiin, kuten kipuun, unettomuuteen, turhautumiseen ja ahdistukseen sekä psyyk-

kisiin oireisiin, kuten syyllisyyden tunteeseen ja yleiseen avuttomuuden tunteeseen huomiotta jättä-

mättä suojavarusteiden aiheuttamia ongelmia (Zipf ym., 2022). Hoitajien kokemus työn kuormitta-

vuudesta korona-aikana yhdistettynä Suomessa vallalla olevaan hoitajapulaan ei tue ikääntyneiden 

yksinäisyyden vähenemiseen tarvittavaa hoitajien riittävää aikaa. Tehyn vuonna 2021 toteuttaman 

kyselytutkimuksen mukaan Tehyn jäsenistä 90 % vastaajista on harkinnut alanvaihtoa ja noin 40 % 

kertoi työhyvinvointinsa olevan jokseenkin tai erittäin huono. Käytännössä siis vaikuttaa siltä, että 

hoitajia on töissä liian vähän ja olemassa olevat hoitajat voivat lähtökohtaisesti huonosti (Tehy, 2021). 

 

5.3 Sosiaalisiin suhteisiin liittyvät tekijät 
 

Hoitajien ajan riittävyyden lisäksi yksinäisyyden kokemisen taustalla ikääntyneiden osalta korona-

aikana myös näyttäisi olevan läheisten tapaamisen määrä sekä laatu ja asumisjärjestelyt, kuten myös 

aikaisemmissa tutkimuksissa on myös huomattu (mm. Tiikkanen, 2006). Sosiaaliset suhteet ovat ih-

misen hyvinvoinnin kannalta merkittävä tekijä ja, ihmisen onkin hyvä viettää aikaa toisen kanssa tai 

ainakin tapailla heitä (Peltola, 2022). Aiempi tutkimus on osoittanut, että yksinäisyyttä on ilmoitettu 

vähemmän, mitä suurempi sosiaalinen verkosto oli ennen pandemiaa sekä pandemian aikana, ikään-
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tynyt ei asunut yksin sekä saavansa sosiaalista tukea (Macdonald & Hülür, 2021). Lisäksi suurem-

malla määrällä sosiaalista vuorovaikutusta pandemian aikana pystyttiin vähentämään yksinäisyyden 

kokemista (Macdonald & Hülür, 2021). Puolestaan Van Tilburgin ym. (2021) tutkimuksessa lasten 

ja lastenlasten vähäisempi näkeminen lisäsi sosiaalisen yksinäisyyden kokemista. 

 

Ikääntyneiden sekä heidän läheisten kannalta vierailut vanhuspalveluissa olivat merkittävä asia hy-

vinvoinnin kannalta, mikä näkyi myös tämän tutkimuksen tuloksissa (Verbeek ym., 2020). Jos ikään-

tynyt ei tavannut läheisiään korona-aikana, tämän tutkimuksen mukaan riski kokea itsensä yksi-

näiseksi kasvoi 75 %. Vierailurajoitukset koskivat erityisesti ympärivuorokautista hoitoa, jossa pal-

veluyksikkö määritti lakiin pohjaten vierailukielloista ja rajoitustoimenpiteistä. Viranomaisohjeet 

otettiin hyvin tosissaan ikääntyneiden sekä vanhuspalveluiden taholta (Peltola, 2022). Juuri ketään ei 

päästetty lähelle eikä kasvokkain keskusteluyhteyksiä ollut; ikääntyneet sulkeutuivat omiin ahtaisiin 

ympyröihinsä (Peltola, 2022). Ikääntyneille tärkeät, mutta Suomessa jo valmiiksi vähäiset ihokontak-

tit, koskettelu ja halaaminen vähenivät aiempien tutkimusten perusteella 85 %, ja tämä lisäsi yksinäi-

syyden kokemusta etenkin heikosti näkevillä (Peltola, 2022).  

 

Kun läheisten ja ystävien vieraileminen ei ollut mahdollista kasvotusten erillisessä vierailutilassa, 

aikarajan puitteissa tai ulkona, oli yhteydenpitämiseen ainoa mahdollisuus puhelimitse, kuvayhtey-

dellä tai kirjoittamalla. Aiempien tutkimusten mukaan monet ikääntyneet ottivatkin viralliset suosi-

tukset ja velvoitteet vakavasti välttäen kaikkia tarpeettomia kontakteja, ja käyttäytymisen taustalla on 

pidetty pelkoa virusta kohtaan (Kulmala ym., 2021). Kaikki ikääntyneet eivät kuitenkaan ole haluk-

kaita koronapandemia-aikana käyttämään teknologiaa korvaamaan aiemmin kasvotusten tapahtuvia 

kontakteja, ja osa ikääntyneistä tapasikin läheisiään aiemman tutkimuksen mukaan kasvotusten enim-

mäkseen ulkona (Kulmala ym., 2021). Ikääntyneet ovat hyvin heterogeeninen joukko teknologia vä-

litteisen kanssakäymisen osalta (Kulmala ym., 2021). Virallinen suositusten noudattaminen johti 

useimmiten henkilökohtaisten verkostojen vähenemiseen, mutta monet ikääntyneet kokivat henkilö-

kohtaisten verkostojen pysyvän korona-aikanakin suhteellisen samanlaisina muokaten sosiaalisten 

kontaktien muotoja esimerkiksi puhelimeen tai videokontakteihin (Kulmala ym., 2021). Aiempi tut-

kimus osoittaa, että monet ikääntyneet näyttivät kuitenkin selviytyvän hyvin ja ilman sen suurempaa 

negatiivista asennetta etäyhteydenpidosta läheisiinsä (Kulmala ym., 2021). Ikääntyneet käyttävät in-

ternetiä muita ikäryhmiä vähemmän, mutta osa ikääntyneistä, kuten muistakin ikäryhmistä, alkoi 

käyttää uusia verkkopalveluja sosiaalisten suhteiden ylläpitämiseksi kuten WhatsAppi-viestejä, 

Teamssia ja Zoomia (Kaihlanen ym., 2021). 
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Ikääntyneille keskeinen keino lievittää yksinäisyyttä on aiemman tutkimuksen mukaan puhelut per-

heenjäsenten kanssa (Kaihlanen ym., 2021). Myös tässä tutkimuksessa tulokset ovat sen suuntaisia, 

että ikääntyneet ovat läheisiinsä ja ystäviinsä yhteydessä erityisesti puhelimitse tai kuvayhteydellä. 

Läheisten ja ystävien tapaamisen vähyys etänä myös oli yksi yksinäisyyden tunteen taustalla ollut 

tekijä. Yhteydenpito perheenjäseniin siis näyttäisi muuttuvan koronapandemiaa koskevien rajoitusten 

mukaan, mutta etänä tarjottavia sosiaali- ja terveyspalveluja ikääntyneet hyödynsivät vain vähän esi-

merkiksi herättävien epäilyksien vuoksi (Kaihlanen ym., 2021). Yleisesti ei siis voida puhua ”digi-

loikan” olevan ratkaisu jokaisen ikääntyneen kaikkiin yhteydenpidon tarpeisiin, mutta ikääntyneiden 

yhteydenpidolla läheisiin ja perheeseen puhelimella tai kuvayhteydellä voidaan vähentää riskiä kokea 

yksinäisyyttä.  

 

Tässä tutkimuksessa 82 % kotihoidon asiakkaista asui yksin. Tämän tutkimuksen tulos yksin asumi-

sen kasvattavasta 53 %:n riskistä kokea itsensä yksinäiseksi tukee aiempien tutkimusten tuloksia 

(mm. Emerson, 2020). Yksin asuvat ikääntyneet olivat riskissä eristäytyä sosiaalisesti jo heti maalis-

kuussa 2020 ja tämä näkyi yksinäisyyden kokemisena tässä tutkimuksessa (Ong ym., 2016; Rissanen 

ym., 2020). Ympärivuorokautisessa hoidossa on lähtökohtaisesti tekemisissä hoitajien ja muiden 

asukkaiden kanssa enemmän, kuin kotihoidossa. Kotihoidossa ikääntynyt asuu todennäköisesti yksin, 

ja on täten jo valmiiksi suuremmassa riskissä jäädä yksin. Aiemmissa tutkimuksissa on huomattu, 

että yksin asuminen ja kumppanittomuus nosti yksinäisyyden kokemisen todennäköisyyttä, ja yksi-

näisyys lisääntyi sekä säilyi ikääntyneiden keskuudessa korona-aikana (Ong ym., 2016; Zaninotto 

ym., 2022). Osalla sosiaaliset kontaktit tai vietetty aika esimerkiksi puolison kanssa lisääntyi ja toi-

saalta osalla sosiaalisissa verkostoissa ei tapahtunut muutosta – ystävät ja sukulaiset vierailivat yhtä 

usein kuin ennenkin (Kulmala ym., 2021). Ikääntyneille, jotka eivät omannut suurta henkilökohtaista 

verkostoa, pandemiaan liittyvät rajoitukset saattoivat tuntua myös helpottavilta (Kulmala ym., 2021). 

Olennaista yksinäisyyden kokemisessa onkin, että asuuko ikääntynyt yksin omasta valinnasta vai 

onko hän jäänyt leskeksi, jonka jälleen hän on jäänyt yksin asumaan.   

 

5.4 Yksilöön liittyvät tekijät 
 

Yksinäisyyden taustalla olevista yksilöön liittyvistä tekijöistä tutkimuksessa nousi huonommaksi ko-

ettu muisti ja terveys. Tämä on keskeinen asia, kun tarkastellaan lähtökohtaisesti ikääntyneiden jouk-

koa, joilla kaikilla on jokin toimintakyvyn tukemisen tarve. Jo valmiiksi kognitiivisilta ja fyysisiltä 

kyvyiltään heikompien ikääntyneiden eristämisessä seuraukset olivat katastrofaaliset (Peltola, 2022). 
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Kun vierailukiellot poistuivat koronatilanteen helpottuessa, oli riskinä, läheisiä vastassa oli muuttunut 

ihminen, joka ei tiennyt missä oli eikä tuntenut kuka tuli (Peltola, 2022; Verbeek ym., 2020). Kogni-

tiiviset prosessit ovat liitetty aiemmissa tutkimuksissa yksinäisyyden ja terveyden väliseen suhteeseen 

(Ong ym., 2016). Yksinäisyyden on havaittu esimerkiksi heijastuvan sosiaalisen tiedon perushavain-

non ja käsittelyn aivoalueille (Ong ym., 2016). Väestön ikääntymisen tarkastelu on keskeinen osa, 

kun mietitään ikääntyneiden yksinäisyyttä sekä poikkeusoloissa että normaalina ajankohtana. Väes-

tön ikääntyessä koko ajan suurempi joukko tarvitsee palveluja toimintakyvyn heikentymisen myötä 

(Terveyden ja hyvinvoinnin laitos, 2022e). Kotihoidossa asiakkaat ovat yhä vanhempia. Tämä tar-

koittaa lisääntynyttä avun tarvetta sekä muistisairauksien kasvavaa määrää (Terveyden ja hyvinvoin-

nin laitos, 2022e). Yksi ikääntyneen syrjäytymiselle altistavaksi tekijäksi onkin tutkitusti löydetty 

huonoksi koettu muisti, joka selittää osaltaan itsenäisen sähköisen asioinnin puuttumista (Saukkonen 

ym., 2021). 

 

Ympärivuorokautisessa hoidossa olevat yksinäiseksi kokeneet asiakkaat kokivat muistinsa sekä ter-

veytensä huonommaksi, kuin kotihoidossa olevat yksinäiseksi kokeneet asiakkaat. Kotihoidossa 85 

% ja ympärivuorokautisessa hoidossa 62.7 % koki muistinsa vähintään keskinkertaiseksi. Lähtökoh-

taisesti ympärivuorokautisessa hoidossa ikääntyneiden toimintakyky ja tuen tarve on kasvanut koti-

hoitoon verrattuna, mutta olennaista onkin huomio, ettei huonoksi koettu muisti tai terveys suojaa 

yksinäisyyden kokemiselta (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2022b). Yksinäisyys onkin liitetty nega-

tiivisesti yleisesti kognitiivisiin toimintoihin, mutta myös erikseen esimerkiksi välittömään ja viiväs-

tettyyn muistamiseen (Boss ym., 2015). Yksinäisyys voi johtaa kognitiivisten toimintojen heikkene-

miseen esimerkiksi sosiaalisen vuorovaikutuksen ja älyllisten ärsykkeiden rajoittamisen johdosta, 

mutta toisaalta kognitiivisten toimintojen heikkeneminen voi johtaa vähentyneeseen vuorovaikutuk-

seen ja täten lisääntyneeseen yksinäisyyden kokemiseen (Boss ym., 2015).  

 

5.5 Tutkimuksen rajoitukset ja vahvuudet 
 

Tämän tutkimuksen tulokset kuvaavat ikääntyneiden kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon asi-

akkaiden yksinäisyyden kokemusta korona-aikana eikä täten ole yleistettävissä koskemaan yksinäi-

syyttä normaalina ajankohtana. Keskeinen ongelma tämän tyyppisissä pandemiaa kuvaavissa tutki-

muksissa on pandemiaan liittyvä haaste yleistää tuloksia sekä nähdä muutosta ennen pandemia aikaa 

(Dahlberg, 2021). Tämän tutkimuksen tulokset esimerkiksi yksinäisyyden sosiaalisesta puolesta on 
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todettuna myös tutkimuksissa ennen korona-aikaa. Koronaviruspandemia on koko maailmaan vai-

kuttanut ennen näkemätön kriisi, joten tutkimuksessa saatu tieto kertoo vuoden 2020 lopun ja 2021 

alun ajan koetusta yksinäisyydestä vanhuspalveluissa Suomessa (Gridhar ym., 2020). Huomattavana 

asiana tässä tutkimuksessa on se, että koko maailmaa koskevaa kriisiä vastaan on taisteltu esimerkiksi 

poikkeuksellisella fyysisellä etäisyyden ottamisella, jolla on ollut ns. sivuvahinkoja kuten koetun yk-

sinäisyyden lisääntymistä. 

 

Tämän tutkimuksen aineisto koostui kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon toimintayksiköille 

(Vanpal) sekä vanhuspalveluiden asiakkaille (VANKO) toteutetuista sähköisistä kyselyistä. Sähköi-

sen lomakkeen kautta kerätty aineisto on nopeasti ja selkeästi käsiteltävää (Leppäaho ym., 2021). 

Asiakaspalautteen keräämisestä vanhuspalveluissa Suomessa on säädetty laissa, ja toimintayksiköt 

ovat lain mukaan velvoitettuja seuraamaan palvelujen toteutumista sekä asiakkaiden kokemusta pa-

leluista (Leppäaho ym., 2021; ns. Vanhuspalvelulaki 980/2012, § 23 ja §6). Tämän tutkimuksen tu-

loksia tulkitessa on syytä pitää mielessä lain vaikutus vastauksiin erityisesti toimintayksiköiden 

osalta; ihmisellä on luontainen taipumus toimia, kuten hänen odotetaan toimivan. Aineisto kokonai-

suudessaan on satunnaisotos koko manner-Suomen vanhuspalvelujen asiakkaista. Kyselyyn vastaa-

misessa toimintayksiköillä oli valta päättää asiakkaiden osallistumisesta, sillä ohjeet ja linkki sähköi-

selle kyselylomakkeelle lähetettiin toimintayksiköille (Leppäaho ym., 2021). Tämän tutkimuksen, 

kuten myös yleisesti aineistonkeruu tapahtuu internetissä, ja tämä todennäköisesti jättää vanhimmat 

sekä huono kuntoisimmat tutkimuksen ulkopuolelle (Dahlberg, 2021). Tässä aineistossa oli mahdol-

lisuus vastata anonyymisti eikä vastaajia ole mahdollista yhdistää asiakastason tietoihin (Leppäaho 

ym., 2021). Taustatiedoista sukupuolta eikä ikää kerätty tässä aineistossa.  

 

Molemmat tässä tutkimuksessa käytetyt kyselylomakkeet olivat poikkileikkausaineistoja. Kyselylo-

makkeet sai yhdistettyä keskenään, jolloin saatiin asiakkaiden kokemuksiin lisättyä myös taustatie-

toja toimintayksiköstä (Leppäaho ym., 2021). Terveyden ja hyvinvoinninlaitos (THL) on kehittänyt 

Suomessa mahdollisimman kattavaa valtakunnallista asiakaskyselyä vanhuspalvelujen asiakkaille 

(Leppäaho ym., 2021). Ennen ”Hyvinvointi korona aikana” (VANKO) -tutkimushanketta tietoa van-

huspalvelujen asiakkaiden kokemuksista on kerätty ”Koettu hoidon laatu asiakkaan näkökulmasta” 

(ASLA) -kyselyllä (Leppäaho ym., 2021). Molempien hankkeiden tutkimukset olivat poikkileikkaus-

tutkimuksia Suomen vanhuspalveluiden asiakkaista, mutta eroja kyselyiden välillä myös löytyy. 

ASLA-kysely kohdistettiin alustavasti ilmoittautuneille toimintayksiköille ja VANKO-kysely satun-

naisotokselle kaikista manner-Suomen toimintayksiköistä. ASLA-kyselyssä muistioireilun vaikeus-

taso määritti, että vastattiinko kyselyyn itsenäisesti, avustettuna vai omaisen taholta.  
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Lähtökohtaisesti, kun aineisto on kerätty kotihoidon ja ympärivuorokautisen hoidon ikääntyneistä 

asukaista, heidän toimintakykynsä on alentunut sen verran, ettei he pärjää arjessa ilman eritasoista 

tukea (Sosiaali- ja terveysministeriö, 2022a; Sosiaali- ja terveysministeriö, 2022b). Kotihoidossa asi-

akkaat ovat toimintakyvyltään ympärivuorokautista hoitoa paremmassa kunnossa. On syytä ottaa 

huomioon, että esimerkiksi keskimäärin ympärivuorokautisessa hoidossa kyselyyn on vastannut 

ikääntynyt muistisairas henkilö ja kaikista huonokuntoisimmat ovat jättäneet vastaamatta. Puolestaan 

kotihoidossa asutaan kotiympäristössä tavallisimmin yksin ja yli puolet heistä ovat muistioireisia.  

Kyselyyn vastaaminen oli mahdollista myös avustettuna tai omaisen/hoitajan taholta, jos ikäänty-

neellä ei esimerkiksi ollut mahdollisuutta tai taitoa käyttää internetiä. Joka tapauksessa kyseessä on 

asiakkaan subjektiivinen mielipide asioista. Aikaisempien tutkimusten perusteella on huomattu, että 

vanhuspalveluiden asiakkaiden arviot tilanteesta ovat myönteisempiä, kuin omaisten arviot (Alastalo 

ym., 2016). Esimerkiksi vuoden 2016 vanhuspalveluiden asiakkaiden hoidon laatua kartoittaneessa 

ASLA-tutkimuksessa omaiset olivat vastanneet hoitajien ajan riittävyydestä kriittisimmin. Tässä tut-

kimuksessa kotihoidossa 28.3 % ja ympärivuorokautisessa hoidossa 8.4 % täytti kyselylomakkeen 

itse. 

 

Suuri osa vanhuspalvelujen asiakkaista ovat muistisairaita, joten kyselylomake on suunniteltu yksin-

kertaiseksi ja kysymysten määrä vähäiseksi (Leppäaho ym., 2021). Tämä on perusteltua, kun kysely 

on suunniteltu kartoittamaan laajasti asiakkaiden kokemuksia heidän terveydestään, hyvinvoinnis-

taan, palvelujen laadusta sekä määrästä ja erityisesti korona-ajan vaikutuksista heidän elämäänsä 

(Leppäaho ym., 2021). Tämä kuitenkin hankaloittaa yhteen teemaan syventymistä ja sen laajempaa 

tutkimista - tässä tutkimuksessa yksinäisyyttä mitattiin yhdellä kategorisella muuttujalla. Yleensä yk-

sinäisyyttä mitataan esimerkiksi UCLA yksinäisyys -mittarilla, joka koostuu 20 yksinäisyyden tun-

netta ja sosiaalista eristäytymistä kuvaavista väittämistä (Russel ym., 1978). Kyselyn yksinkertaisuus 

ja suurilta osin luokittelu- ja järjestysasteikolliset muuttujat rajoittavat myös analyysien tekoa eikä 

tämän aineiston perusteella ole mahdollista yksinäisyyttä tutkia tätä tutkimusta laajemmin tai moni-

ulotteisemmin. Poikkileikkausaineistona tutkimuksella on myös rajoituksensa, eikä esimerkiksi ko-

rona-ajan mahdollisesti tuomaa muutosta voida suoraan pelkästään tämän tutkimuksen perusteella 

tarkastella. Aineiston osalta viitteitä vanhuspalveluiden asiakkaiden kokemuksessa tapahtuneesta yk-

sinäisyyden kokemuksesta voidaan tarkastella vuoden 2016 ASLA-kyselyyn verraten.  
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Yksi yksinäisyystutkimusten ongelma on se, että usein tutkimuksilta puuttuu teoreettinen tausta ja 

tutkimuksissa yksinäisyys on määriteltynä eri tavoin (Dahlberg, 2021). Tässä tutkimuksessa yksinäi-

syyttä lähdettiin käsittelemään Perlmanin & Pepluan (1981) yksinäisyyden määritelmän kautta, jossa 

alennaista on ero toivottujen ja saavutettujen sosiaalisten suhteiden välillä. Yksinäisyys voidaan mää-

ritellä täten myös koettuna sosiaalisena eristäytymisenä, joka on olennainen näkökulma tarkastellessa 

korona-ajan rajoitustoimenpiteitä (Luhmann & Hawkley, 2016). Toisaalta kyselylomaketta ei ole 

luotu tietyn teoreettisen taustan pohjalta. Koetun sosiaalisen eristäytymisen lisäksi yksinäisyyttä on 

tarkasteltu emotionaalisen (intiimi hahmo tai läheinen emotionaalinen kiintymys) ja sosiaalisen (laa-

jempi verkosto/ryhmä) yksinäisyytenä (mm Perlman & Peplau, 1981; van Tilburg ym., 2021). 

 

5.6 Yhteenveto 
 

Yksinäisyyden kriisistä on puhuttu ikääntyneiden keskuudessa jo aikana ennen koronaa, ja korona-

aika on kärjistänyt kriisiä entisestään. Erityisen riskialttiissa tilassa ovat kotihoidon asiakkaat, jotka 

suurimmalta osin asuvat yksin. ”Hyvinvointi korona-aikana” -hankkeella kerättiin laajasti vanhuspal-

velujen asiakkaiden kokemuksia heidän hyvinvoinnistaan ja siihen vaikuttavista tekijöistä koronara-

joitusten aikana (Leppäaho ym., 2022). Hankkeen tarkoituksena on, että toimintayksiköt voivat käyt-

tää tuloksia lakisääteisen omavalvontatehtävien hoitamisessa sekä palveluiden kehittämisessä (Lep-

päaho ym., 2022). Tämän tutkimuksen ja aiemman korona-ajan tutkimuksen perusteella voidaan to-

deta, että korona-ajan tuomana sivuvaikutuksena vanhuspalvelujen asukkaiden yksinäisyyttä ei voi 

jättää huomioimatta. Jotta jatkossa rajoitustoimilla eriarvoistaminen jo valmiiksi eriarvoisessa ase-

massa olevien osalta voidaan välttää, on tärkeää tutkia pandemia-ajan jälkeen säilyneitä pitkäaikaisia 

vaikutuksia sekä käydä avointa keskustelua aiheesta. Jotta jatkossa pandemioita voidaan ohjata luot-

tavin todistein, tarvitaan lisää lyhyen- ja pitkän aikavälin vaikutuksista tutkimuksia teoreettisella pe-

rustalla. Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksella on käynnissä 14.3-15.6.2022 ”Kerro palvelustasi – 

Kansallinen vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyden seuranta” -hanke, jonka avulla on tarkoitus sel-

vittää vanhuspalvelujen asiakastyytyväisyyttä ensimmäistä kertaa valtakunnallisesti (Terveyden ja 

hyvinvoinnin laitos, 2022f). Iäkäs ihminen on oman elämänsä paras asiantuntija (Terveyden ja hy-

vinvoinnin laitos, 2022e). 

 

Suurin yksinäisyyden kokemisen taustalla oleva riskitekijä tämän tutkimuksen mukaan on, se ettei 

saavutettuja sosiaalisia suhteita ja kohtaamisia ollut niin paljon, kuin ikääntynyt olisi toivonut. Suurin 

yksittäinen riskitekijä ikääntyneen kokemalle yksinäisyydelle on kokemus siitä, ettei hoitajilla ole 
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ollut riittävästi aikaa korona-aikana. Korona-ajan seurauksena ikääntyneiden sosiaaliset kontaktit ei-

vät olleet laajalti halutulla tasolla läheisten, muttei myöskään hoitajien osalta. Sosiaalisten kontaktien 

väheneminen ja sosiaalinen eristäytyminen kasvattaa esimerkiksi riskiä erilaisiin mielenterveyden oi-

reisiin, kuten masennukseen ja ahdistukseen sekä kasvattaa keskusteluavun tarvetta (Gridhar ym., 

2020; Kotwal ym., 2021; Ong ym., 2016; Rissanen ym., 2020). Yksinäisyydellä ja sosiaalisella eris-

täytymisellä on haitallisia vaikutuksia niin fyysiseen kuin psyykkiseen terveyteen ikääntyneillä, 

mutta ne ovat myös yksi kuolleisuuden riskitekijä (Cortin & Knapp, 2017; Ong ym., 2018). Jatkossa 

näin tiukkoihin sulkutoimiin ei kannata ryhtyä vähäistä hyötyä suurempien ongelmien vuoksi (Pel-

tola, 2022).  

 

Aiemmat tutkimukset ovat ristiriitaisia siitä, miten korona-ajan yksinäisyys kehittyy ajan myötä. Toi-

saalta on tutkimuksia siitä, että korona-aikana koettu yksinäisyys saattaa vähentyä ajan myötä, mutta 

myös yksinäisyyden kokemisen jatkumisen sekä pahenemisen puolesta on tuloksia (Kotwal ym., 

2021; Zaninotto ym., 2022). Jatkuneen ja pahentuneen yksinäisyyden kokemuksen taustatekijöiksi 

löytyi esimerkiksi ikääntyneen heikko emotionaalinen selviytymiskyky sekä uusien teknologioiden 

tuoma epämukavuus (Kotwal ym., 2021). Tulokset viittaavat siihen, että yksinäisyyttä kokevien ja 

etävuorovaikutuksen esteiden sekä haasteiden tunnistaminen voi olla ratkaisevan tärkeä tekijä ikään-

tyneiden yksinäisyyden vähentämisessä sekä kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin parantamisessa (Kot-

wal ym., 2021).  

 

Tämän tutkimuksen perusteella voidaankin todeta, ettei rajoitustoimenpiteinä fyysinen eristäminen 

jatkossa ole välttämättä toimivin vaihtoehto pandemiasta turvautumisessa; Vanhuspalveluiden asiak-

kaista lähes 40 % kokivat itsensä yksinäiseksi korona-aikana kotihoidossa sekä ympärivuorokauti-

sessa hoidossa. Korona-ajan ns. sivuvahinkoina ikääntyneiden kokema yksinäisyys on todellinen on-

gelma. Olennainen osa yksinäisyyden taustalla olevista tekijöistä tämän tutkimuksen mukaan liittyi 

odotusten mukaisesti sosiaalisiin tekijöihin sekä vuorovaikutuksen vähyyteen, joihin juuri rajoitus-

toimin puututtiin. Lisäksi korona-ajan epäsuoria vaikutuksia korjattaessa ikääntyneiden osalta on kes-

keistä, että keskitytään parantamaan myös hoitajien työhyvinvointia ja jaksamista. Hoitajan ja ikään-

tynen keskinäisen vuorovaikutuksen ja toiminnan laatu ovat tärkeitä tekijöitä ikääntyneen terveyden, 

toimintakyvyn ja elämäntyytyväisyyden kannalta (Räsänen, 2017).  
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