
sa fyysiseen kipuun. Suurten ikäluokkien 
”harmaahapsitsunami”, kuten Cacioppo 
ikäluokan vanhenemista kutsuu, vaatii 
varautumista lisääntyvään yksinäisyy-
teen (3). Eläkkeelle jäämiseen liittyy fan-
tasioita taakasta vapautumisesta, mutta 
seuraus voikin olla lisääntyvä yksinäi-
syys ja tarpeettomuuden tunne.

Ihmisen evoluution aikana yksinäisyy-
den kivuliaisuus ja siihen liittyvä turvat-
tomuuden tunne on ollut signaali siitä, 
että eloon jäädäkseen on parempi kuulua 
ryhmään ja korjata suhteita muihin 
ihmisiin. Se on aversiivinen tila, joka on 
verrattavissa nälkään, janoon ja kipuun. 
Herkkyys yksinäisyyden kivuliaisuuteen 
vaihtelee yksilöllisesti, ja sitä määrit-
tää huomattava perinnöllinen tausta n. 
45–60 prosentin selitysosuudella (4). Eri 
ikäkausina periytyvyyden osuus vaihte-
lee, kuten monien muidenkin ominai-
suuksien kohdalla. Puberteetin aikana se 
näyttää olevan pienimmillään, mikä liit-
tynee vahvoihin ikätoveriverkostoihin. 

Yksinäisyys liittyy myös Suomessa 
vahvasti köyhyyteen. Yli 70 % köyhistä 
talouksista on Ilkka Taipaleen mukaan 
yhden aikuisen talouksia, joihin kuuluu 
vanhuksia, psykooseja kroonisesti sai-
rastavia, pitkäaikaistyöttömiä työttömiä 
ilman parisuhdetta ja yksinhuoltajatalo-
uksia. Chicagon yliopiston tutkimuksessa 
köyhyys lisäsi kuolleisuutta vielä hieman 
enemmän kuin yksinäisyys (2). Samas-
sa aineistossa havaittiin yksinäisyyden 
lisäävän muista tekijöistä riippumatta 
merkitsevästi depressio-oireilua, mutta 

sen sijaan depressiivisyys ei vaikuttanut 
yksinäisyyden kokemuksiin (5). Masen-
nuksen ja yksinäisyyden erottaminen 
toisistaan on keskeistä interventiota 
suunniteltaessa.

Yksinäisyys olisikin hyvä ottaa sai-
rauksien ennalta ehkäisyssä tärkeäksi 
painopisteeksi. Myös kliinikon on hyvä 
ottaa huomioon yksinäisyyden merki-
tys sairauden hoidossa, hoidon laimin-
lyönnissä ja ennusteessa. Yksinäinen 
harrastaa liikuntaa vähemmän ja pitää 
itsestään muutoinkin vähemmän huolta. 
Toisinaan sen hoitokin voi olla melko yk-
sinkertaista. Potilaalle voisi suositella ko-
tieläimen hankkimista, minkä on todettu 
kohottavan mielialaa, tai muistojen 
jakamista keskustelemalla niistä muiden 
kanssa, ryhmätapaamisilla tai virtuaalis-
ta teknologiaa hyväksi käyttämällä (6).
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Yksin oon mä vain, suru on lau-
lunain, sitä laulaa orpo sydä-
mein saa”, lauloi Topi Sorsakoski 

-80-luvulla. Meidän on helppo samaistua 
yksinäisyyden tuntemukseen ja siihen 
liittyvään suruun. Useimmille yksinäisyys 
(loneliness) on kuitenkin ohimenevä koke-
mus, joka ei ole sama asia kuin yksin ole-
minen (solitude). Toiset meistä viihtyvät 
enemmän yksin kuin toiset. Yksinäisyys 
on ymmärrettävä paremminkin sosiaali-
seksi eristyneisyydeksi. Yksinäisyyttä sel-
vittäneessä brittitutkimuksessa viidennes 
yksinäisistä koki yksinäisyyttä jatkuvas-
ti ja puolella yksinäisyys oli vaikeinta 
viikonloppuisin. Lisäksi viiden vuoden 
seurannassa joka kuudennella yksinäisyys 
näytti lisääntyvän (1).

Juuri julkaistussa chicagolaistutki-
muksessa havaittiin, että yksinäisyys 
lisäsi 2000 tutkittavan otoksessa yli 
50-vuotiaiden kuolleisuutta kaksi kertaa 
enemmän kuin ylipaino kuuden vuoden 
seurannan aikana. Aiemmissakin tutki-
muksissa yksinäisyys on liitetty kohon-
neeseen verenpaineeseen, immuunijär-
jestelmän ongelmiin sekä masennuksen, 
sydäninfarktin ja halvauksen riskiin 
(2). Lisäksi tunne-elämän säätely toimii 
heikommin ja tarkkaavuuden ylläpito on 
vaikeampaa.

Yksinäisyyttä tutkineen John Caciop-
pon mukaan yksinäisyys on verrattavis-
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