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“Minulla ei ole ketään, jolle puhua. Minua on haukuttu ja kiusattu ja tuntuu ettei kukaan välitä. Kaikki vihaavat
minua. Haluan Tuntuu kuin välillä haluaisin kuolla. Enkä jaksaisi tätä elämää. Kukaan ei jaksa kattella mua. Mä
elän täs maailmas haamuna ei mua tänne kukaan jää kaipaamaan.” (11-vuotiaan tytön kirjoitus)

“Jos sais valita, niin mielummin ottaisin, et joku vaikka hakkais mua, mut silti mulla olis joku kaveri, kun tän, ettei
kukaan edes huomaa mua. Mä luulen, ettei mun luokkalaiset ees muista mun nimeä. Tai no. Tiedän. Kun nyt
just kävi niin..” (12-vuotiaan pojan haastattelu)

Junttila, N. (2015) Kavereita nolla - lasten ja nuorten yksinäisyys. 



12,5 % lapsista koki olevansa ryhmässään näkymätön. 14 % lapsista ajatteli, etteivät aikuiset huomaa hänen pahaa oloaan. 

Pienet näkymättömät?
OPH / apip-toiminnan kysely / tammikuu 2018 / 

vastaajina lapset yhdessä vanhempiensa kanssa, n = 6500





8-vuotiaana koettu yksinäisyys
- Tunnen itseni yksinäiseksi
- Minulla ei ole ystäviä
- En halua olla toisten kanssa
- Kukaan ei välitä minusta

Itsetuhoisuutta (18v.)
- Tappaisin itseni, jos siihen olisi 

tilaisuus
- Yritän tahallisesti vahingoittaa 

itseäni / tappaa itseni
- Ajattelen itseni tappamista

Junttila, Sourander, alustavia tuloksia 2017 / Lapsuusiän ongelmien yhteys aikuisiässä selviytymiseen

”Yksinäisyys sai aikaan eristäytymistä ja itsesyytöksiä, jotka johtivat 
masennukseen, ahdistus- sekä paniikkihäiriöön ja jatkuvaan itsetuhoisuuteen.”

Psyykkinen oireilu (YSR) (18v.)
- Ahdistuneisuus, masentuneisuus
- Vetäytyvyys
- Somaattinen oireilu
- Keskittymisvaikeudet
- Aggressiivinen käyttäytyminen
- Rötöstely

Yksinäisyyttä 18-vuotiaana
- Tunnen itseni yksinäiseksi
- En tule toimeen muiden kanssa
- Kukaan ei rakasta minua
- Muut eivät pidä minusta

Viimesijaisten 

palveluiden 

kulut?
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Tyttöjen ja poikien emotionaalisen yksinäisyyden pysyvyys 7ltä 9lle luokalle

Junttila, N., Laakkonen, E., & Niemi, P. M., (2009). Validity and Stability of  the Scale Measuring Adolescents´ Social and Emotional 

Loneliness. Paper presented in the 10th European Conference on Psychological Assessment. 16.-19. September 2009, Ghent, Belgium.

Jo alakoululaisilla suhteellisen pysyvä yksinäisyys stabilisoituu yläkouluvuosina entisestään. 
Ellei nuori löydä ystäviä ensimmäisen lukukauden aikana, jää hän todennäköisesti yksin

koko yläkoulun ajaksi.  

Tyttöjen ja poikien sosiaalisen yksinäisyyden pysyvyys 7ltä 9lle luokalle



Muista 
nuorista

NEET
-nuorista

Sai toimeentulotukea 10.3 % 35 %

Käytti psyykelääkkeitä 8.2 % 19.2 %

Käytti psykiatrian poliklinikan 
palveluja

7.6 % 19.4 %

Oli psykiatrian osastohoidossa 2.0 % 9.4 %

Sai rikostuomion/tuomioita 5.0 % 13.2 %

Toimeentulotukea, psykiatrista hoitoa tai rikostuomioita saaneiden 
1987 syntymäkohortin nuorten osuudet NEET-statuksen mukaan 

(Gissler, et al., 2016) 

Aiheuttaako yksinäisyys yhteiskunnallemme kustannuksia?

✓ Vastaukset toistaiseksi palasia eri tutkimuksista, 
ei-täysin edustavilla eli parempiosaisiin painottuvien nuorten otoksilla, 

.. mutta vastaus olleen kiistatta hyvinkin selvä.

Työtä, koulutus- tai harjoittelupaikkaa ilman olevien nuorten 
käsityksiä tulevaisuudesta, demokratiasta ja julkisista palveluista –
Nuorisobarometrin erillisnäyte/aineistonkeruu (5.12.2017)

69 vs. 35%



Yksinäinen lapsi/nuori/aikuinen
• Heikentynyt sosiaalinen RESILIENSSI
• Ylireagointi sos. ympäristön uhkiin
• Itseä tuhoavat ATTRIBUUTIOT
• Pahaa oloa ylläpitävät ja vahvistavat 

AJATUSVÄÄRISTYMÄT
• Sosiaalinen kipu
• Oman elämän hallinnan tunteen menettäminen

Pakonomainen tarve päästä mukaan, tulla 
hyväksytyksi edes jossakin ryhmässä tai jollakin 
tasolla; turhautuminen, katkeroituminen; 
vetäytyminen, lokeroituminen; luovuttaminen. 

Sosiaaliset ryhmät
• Ulkopuolisen toiminnan tulkitseminen VALITUKSI, 

oudoksi, aggressiiviseksi, takertuvaksi
• OMAN RYHMÄN SUOJELEMINEN 
• Leimautumisen pelko
• BYSTANDER EFEKTI
• SOSIAALISTEN ROOLIEN OMAKSUMINEN ja 

muiden käskyjen noudattaminen

“Meidän” ja muiden välimatkan kasvaminen, 
tarkoituksella tai tarkoituksetta. 



TAISTELE tai PAKENE 
” Yksinäisyys on murskaavaa. Se iskee ja lyö vyön alle. Usein tulee tunne, ettei ole tarpeeksi hyvä eikä kukaan välitä. Mä

luulen, että kun on yksinäinen, ei masennu vaan sitä yksinäisyydestä, vaan kaikki tunteet nousee pintaan. Kaikki se 
viha, katkeruus, tai suru ja yksinäisyys nostaa ne pintaan. Se ettei kukaan huomaa. Eikä välitä. Ja se on kaikista pahin 
tunne ikinä.”

”Olen monta kertaa miettinyt että olisiko tänään se yö että hyppään sillalta, kun ketään ei pätkääkään kiinnosta minun 
elämäni, pelkkää tuskaa päivästä päivään. Mutta viha kytee, ja osa minusta haluaa kostaa ihmiskunnalle jotenkin 
viimeisenä tekonani... toistaiseksi olen vielä onnistunut tukahduttamaan tämän tunteen. Haluaisin vain apua, kuulua 
johonkin, tuntea että elämälläni on jokin tarkoitus. En haluaisi satuttaa ketään, en edes itseäni, mutta vuosi 
vuodelta kasvava kipu ja viha ajavat ajatuksia vääjäämättömästi sinne suuntaan. Auttakaa, edes joku, välittäkää. Jos 
maailma vihaa minua, niin minä vihaan takaisin.”

Junttila, N. (2018) Kaiken keskellä yksin 



”Se, ettei kukaan käänny, kun menemme heidän lähelleen, vastaa kun kysymme tai välitä siitä, mitä 
teemme, vaan jokainen lähellä oleva ihminen mitätöi olemassaolomme ja käyttäytyy kuin olisimme 
elottomia olentoja, saa meissä aikaan sellaista raivoa ja epätoivoa, joihin verrattuina julmimmatkin 
ruumiilliset rangaistukset olisivat helpotuksia, koska silloin sentään tietäisimme olevamme edes 
jonkinlaisen huomion arvoisia.” (Williams James, 1890; käännös Junttila, 2018, Kaiken keskellä yksin) 



Ostrakismin tuottama kipu on elimistön signaali olotilan muuttamiseksi. 
Se aktivoi meidät:

- Käyttämään oppimiamme taitoja vuorovaikutuksen ja 
yhteenkuuluvuuden palauttamiseksi

- Käyttämään muita huomatuksi tulemisen kannalta tehokkaiksi todettuja 
keinoja 

- Turruttamaan paha olo joko “ihan sama” tai “vihaan kaikkea” asenteeksi

- Pakenemaan joko konkreettisesti tai ajatuksissa

- Luovuttamaan. 

”Annoin periksi kun oli helpompi olla yksin kuin pettyä jatkuvasti. Mitä pieni lapsi osaa tehdä kun kukaan ei huomaa että on yksin. Siinä vain kasvaa 
ympärille muuri ja sen sisällä voi kuvitella olevansa suojassa haavoilta.”

”En jaksa tällaista elämää. Yksinäisyys tuntuu niin pahana kipuna ettei sitä voi edes sanoiksi luoda. Mä en osaa kertoa muille miltä musta tuntuu, 
koska kukaan ei ymmärrä. Mua oksettaa, mutta mitään ei tule ulos. Joka aamu vain mietin, että mitä järkeä tässäkin on. Mä olen käytännössä 
kuollut jo aikoja sitten, joten mitä väliä sillä enää on mitä mä elämälläni teen.” (17-vuotias tyttö)



Yli puolet nuorista (n=180) olisi 
jäänyt täysin yksin eli ei puhunut 

kenellekään eikä enää edes 
hakenut apua muualta netistä



YKSINÄISYYTEEN JA ULKOPUOLISUUTEEN ON PUUTUTTAVA

.. koska pitkään jatkunut yksinäisyys sairastuttaa, NEETtiyttää, 
saa eristäytymään ja satuttamaan joko itseä tai muita. Tai molempia. 

✓ Sosiaaliset taidot ja yhteisöllisyys ovat perusasioita, joita tulisi vahvistaa neuvolatoimen (yksinäiset ja masentuneet 
äidit), kasvatus- (varhaiskasvatusta kaikille) ja opetus- (panostus perusopetuksen vuorovaikutus- ja 
hyvinvointiosaamiseen), sosiaali- ja terveystoimen (”less is more”) jo olemassa olevien järjestelmien kautta.

✓ Etsivä nuorisotyö ja viimesijaiset palvelut ovat tärkeitä, mutta vielä TÄRKEÄMPÄÄ OLISI OLLA HUKKAAMATTA lapsia 
ja nuoria. Lähes 100% suomalaisista viettää perusopetuksessa vähintään 9 vuotta. Toimenpiteet tänne, 
varhaiskasvatukseen ja perheiden tukemiseen. 

✓ Low level – cost effective – evidence-based toimii vähintään 80 prosentin osalla. Jos se tapahtuu tarpeeksi ajoissa. 
Ellei, tarvitaan (esim. CBT-perustaista) yksilöllistä, pitkäkestoista ja kokonaisvaltaista apua. 

niina.junttila@utu.fi



Miltä ystävyys tuntuu?

✓ ”Tuntuu siltä, että tapahtuu sitten ihan mitä tahansa niin ei sillä ole väliä. Että en mä hajoa enää niin helpolla. 
Koska mulla on ne. Ystävät.”

✓ ”Vähän niin kuin ois voittanut lotossa tai jotain. Tai no oikeestaan ei – se tuntuu paljon paremmalta. Siis se, 
että joku on susta ylpeä ja haluaa olla sun ystävä.”

✓ ”Joskus kun on huono päivä, niin ajattelen, että soitan sille ja sitten jo tunnilla mietin, että mitä sanon ja et se 
varmaan ymmärtää. Ja että sit melkein niinkun tiedän jo, et mitä se sanois siihen. Ja sit voi olla, ettei tarvii
enää edes soittaa, koska se autto jo, että niinkun miettis sen, mitä se sanois ja miltä se musta sit tuntuis.” 

✓ ”Siltä, että kaikki on mahdollista. Ihan mikä tahansa.”
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