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Yksinäisyys 
on yhä arvoitus

Se ei ole pelkkä yhden yksilön tunne, vaan yhteiskunnallinen
ongelma, joka tulee kalliiksi. Mistä yksinäisyys johtuu? Altistaako 

se muille ongelmille? Sitä tutkijat nyt selvittävät.
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K
otiäiti. Konkurssin tehnyt
yrittäjä. Korkeasti koulutettu
työmyyrä. Kiusattu. Ja se
uraohjus, jonka ympärillä
pörrää ihmisiä . . . Kuinka
moni tunteekaan juuri nyt it-

sensä yksinäiseksi – vaikka sitä ei päältä
arvaisi.

”Jos sitä kysytään puhelimessa, kukaan
ei myönnä”, sanoo tutkija Juho Saari.
”Seksielämästäkin on helpompi kertoa
kuin yksinäisyydestä, siihen liittyy niin
paljon häpeää ja nöyryytystä.”

Juho Saari toimii hyvinvointisosiologian
professorina Itä-Suomen yliopistossa.
Hän on Suomen parhaita yksinäisyyden
tutkijoita. Häntä kuunnellessa tajuaa,
miten vähän yksinäisyydestä on ymmär-
tänyt.

Tutkijat eri puolilla maailmaa ovat huo-
manneet, että yksinäisyys on hyvinvoivis-
sa länsimaissa merkittävä yhteiskunnalli-
nen ongelma, niin kuin köyhyys ennen.
Sekin vaikuttaa ihmisten hyvinvointiin ja
jopa terveyteen. 

Suomessakin tästä halutaan tietää
enemmän. Saaren johtama tutkijaryhmä
on nyt laatinut Helsingin Sanomien verk-
kosivuille kyselyn, jonka pohjalta teh-
dään tutkimusta.

Mitä jo tiedetään ja mistä kaikesta halu-
taan tietää lisää?

Yksinäisyyttä on kolmea lajia.
Näin kertoo hyvinvointitutkija Krista La-
gus, joka työskentelee Aalto-yliopistossa
ja Kuluttajatutkimuskeskuksessa.

Eristäytynyt ei syystä tai toisesta pääse
tapaamaan muita ihmisiä, vaikka haluai-
si. Hän on se vanhus, jonka luona ei ku-
kaan käy.

Piiloyksinäisen ympärillä voi olla isokin
verkosto ihmisiä, mutta hänestä tuntuu,
ettei hän tule nähdyksi omana itsenään.
Syyt voivat olla erilaisia. Joskus omat vuo-
rovaikutustaidot ovat heikot. Tai työrooli
on niin vahva, että ihminen on yksin sen
sisällä. Papit olivat ennen helposti tässä
tilanteessa, eivät voineet näyttää todellis-
ta minuuttaan. Samoin poliitikot.

”Ihminen voi olla hyvinkin ulospäin
suuntautunut ja silti kuin suojamuurin ta-

kana. Muut ehkä sanovat, että sinullahan
on kaikki hyvin”, Lagus sanoo.

Torjuttu tulee kyllä nähdyksi omana it-
senään, mutta muut kääntävät hänelle
selkänsä. Näin voi käydä esimerkiksi
ihonvärin, poikkeavien mielipiteiden tai
seksuaalisen suuntautumisen takia. Tai
työpaikkakiusaamisen tuloksena. Hengel-
liset liikkeet ovat tyypillisesti yhteisöjä,
joiden sisällä eri tavalla ajattelevat koke-
vat tällaista.

Yksinäisyys on suhteellista.
Se riippuu omista odotuksista, siitä, onko
ystäviä vähemmän kuin ihminen haluaisi,
selittää hyvinvointitutkija Sakari Kainu-
lainen Diakonia-ammattikorkeakoulusta.
Jotkut eivät kaipaa isoa ystäväpiiriä. He
voivat näyttää muiden mielestä yksinäisil-
tä, vaikka heistä ei itsestään tunnu siltä.

Rahakaan ei aina ratkaise.
”Ihminen voi olla elintasoonsa ja muu-

hun elämäänsä ihan tyytyväinen – mutta

silti hänellä voi olla vähän ihmissuhteita”,
Kainulainen sanoo. 

Toisaalta hyvät ihmissuhteet voivat
kantaa huononkin taloudellisen tilanteen
yli.

Keskiluokkainen yksinäisyys on tyypilli-
sesti sitä, että ihmiset eivät eri syistä pys-
ty rakentamaan tyydyttäviä ihmissuhtei-
ta, sanoo Saari. 

Anna-Stina Nykänen HS
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T
ämän kirjoituksen yh-
teydessä olevat valoku-
vat on ottanut valoku-
vaaja Hannes Heikura.

Hän kuvaa ihmisiä Helsingin kes-
kustassa aamuyöllä neljän ja
seitsemän välillä. Hän tekee Hel-
sinki-trilogiansa kolmatta osaa,
jonka nimi on Just Gone – Men-
nyt. Ensimmäinen osa Dark Zone
– Hämärä vyöhyke nähtiin näyt-
telyssä 2011 ja We Walk Alone –
Kuljemme yksin 2013.

Professori Juho Saaren mie-
lestä Heikura on paras yksinäi-
syyden kuvaaja Suomessa.

Heikura kertoo, ettei häntä
kiinnosta kuvata yksinäisyyttä
epätoivoisena tilana, ei siitä huo-
limatta, että se voi olla ihmiselle
henkisesti raskasta. Hän näkee
yksinäisyyden myös terapeutti-
sena olotilana. 

”Yksinäisyys ei ole vain mur-
heellista, vaan myös rakenta-
vaa”, hän sanoo.

Valokuvauksen kautta hän
prosessoi myös omaa suhdet-
taan asiaan.

”Se on valmistautumista lo-
pulliseen yksinäisyyteen.”

Just Gone valmistuu ja on esil-
lä näyttelynä Helsingissä syksyl-
lä 2015.

Aamuyöllä
yksin
kaupungissa 

Hannes Heikura

JUHANI NIIRANEN HS
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Totuuden puhumisen hetki 

K
irjailija Kari Hotakainen on
professori Juho Saaren mu-
kaan paras yksinäisyyden
kuvaaja suomalaisessa kirjal-

lisuudessa. 
Hotakainen on siitä yllättynyt.

Vain Huolimattomissa yksinäisyys on
valittu teema. Siinähän nainen myy
ammatikseen yksinäisille hellyyttä ja
läheisyyttä.

Entä muiden teosten ihmiset?
Juoksuhaudantien mies, joka etsii ta-
loa korjatakseen avioliittonsa. Tai Ju-
malan sanan johtaja, joka tilittää au-
tonkuljettajalle elämäänsä. Ihmisen
osassa aikuinen mies, joka kiertää
kauppojen maistiaisia. Kaikkihan he
ovat yksinäisiä!

Hotakainen miettii rauhassa ja tu-
lee siihen tulokseen, että niissä yksi-
näisyyden käsittely on ollut enem-
män tai vähemmän vahinko: jos kir-
jailija kuvaa sitä, millaista on olla ih-
minen, hän tulee väistämättä käsitel-
leeksi myös yksinäisyyttä. 

Yksinäisyys
luiskahtaa ku-
vaan mukaan
luontevasti
kuin kermaviili
kalan kanssa,
hän sanoo.

Hän arvelee,
että syynä on
myös ammatti-
taidon rajalli-
suus: Hän ei

kykene kirjoittamaan joukkokoh-
tauksia eikä viemään sukuja läpi his-
torian niin kuin Jari Tervo tai Kjell
Westö! Hän kirjoittaa monologeja.

”Minulle on kätevämpää kertoa ta-
rina yksinäisen kautta.”

Hotakainen puhuu lausein, jotka
jäävät pyörimään mieleen.

Yksinäisyys ei ole sairaus. Ihmisen
on syytäkin olla yksinäinen.

Ihminen voi yksinäistyä hirveän
monella tavalla. Jos yksinäisyys on
valinta, ihmispaasto, se on hyvä asia.

Parisuhde, jossa ei saa olla yksin,
on painajainen. 

Yksinäisyydestä puhutaan yleensä
miinusmerkkisesti. Niin elätetään pa-
risuhteen ympärillä pyörivää kaupal-
lista koneistoa, kuten porno- ja tera-
piateollisuutta.

Yksinäisyys on yksi ihmisen olo-
tiloista. Kaikki, mikä rikkoo sitä, on
suurta juhlaa.

”Vauvoista en tiedä, mutta heti
kun tullaan murrosikään, on valtava
lauma ihmisiä, joista jokainen on
uusine karvoineen yksin.”

Paineita lisää helvetillinen tarve
yrittää olla yksilöllinen ja luova.

”Keskinkertainen paperityömies
voi käydä töissä, mutta entä jos olet
urpo pelinkehittäjä?”

Silloin vasta onkin yksin.
Tietyissä paikoissa tiivistyy yksi-

näisyyden lemu, Hotakainen sanoo. 
Autokolarin jälkeen hän makasi

pitkään sairaalassa, mutta hänellä kä-
vi siellä paljon vieraita.

”Jos vieraat otettaisiin pois, se olisi
erämaa”, hän sanoo.

Lähempänä yksinäisyyttä hän oli
kotona, toipilaana, kun muut aamul-
la lähtivät. Hän jäi odottamaan.

Miten yksinäisyyttä voisi poistaa? 
Ei kannata ruveta määrittelemään

ketään yksinäiseksi, Hotakainen sa-
noo.

”On epäilyttävää, jos minä päätän,
että sä olet yksinäinen, mä tulen sun
elämääs. Hei, te kaikki yksinäiset,
Kari kävelyttää teitä.”

Pitäisi vaistota toisten tuntoja. Hän
on alkanut uskoa puhumiseen.

Parasta on, kun kaksi ihmistä löy-
tää toisensa ja sanoo sellaista, mitä ei
kenellekään ole voinut sanoa: mitä ei
osaa ja mihin ei kykene. 

”Voimattomuudesta tulee valtava
voima.”

Pitää puhua siitä, mistä ei periaat-
teessa voi puhua.

”Monesti yksinäisyys murtuu sillä,
että saa puhua jollekin totta.”

Kari Hotakainen

G Jatkuu seuraavalla sivulla

G Jatkoa edelliseltä sivulta

Tässä joukossa on myös niin sanottuja
hankalia ihmisiä, Lagus muistuttaa. Jot-
kut ovat itse kyvyttömiä olemaan toisten
kanssa ja karkottavat muut ympäriltään. 

”Ei yksinäinen aina ole mikään raukka-
poloinen”, Lagus sanoo.

Superyksinäisillä ovat usein muutkin
asiat elämässä huonosti, on köyhyyttä ja
sairautta. Osalla heistä on ollut jo lapsuu-
dessa vaikeaa. Sitä on voinut varjostaa
esimerkiksi vanhemman mielisairaus, jol-
loin lapsi ei ole oppinut vuorovaikutustai-
toja, Lagus kertoo.

Joskus yksinäisyys määrittää koko elä-
mää, ja ihmisen identiteetti rakentuu sen
ympärille, kuvailee Saari. Hän kertoo va-
laisevan esimerkin:

”Jos sinulle soitetaan kello neljä aamu-
yöllä ja kysytään, kuka olet, vastaat ehkä,
että olet toimittaja. Hän vastaa, että ’olen
yksinäinen’. He voivat olla nuoria tai van-
hoja, ihan tavallisia ihmisiä.”

Äärettömän yksinäiset ihmiset kuvaavat
sitä näin: murhasta saa kahdeksan vuot-
ta, yksinäisyys on elinkautinen.

Miten ihmisestä tulee niin yksinäinen?

Kukaan ei synny yksinäisenä.
Yksinäisyys tulee vähitellen siitä, miten
ihmiset kohtaavat toisensa, selittää Juho
Saari. 

”Se on pienten valintojen tyranniaa.”
Ensin tulet jätetyksi tai jäät itse ulos lei-

keistä päiväkodissa, sitten välitunnilla
koulussa. Vietät lapsuuden ja nuoruuden
koulun pihalla näkymättömänä. Seisot
kaikki välitunnit samassa paikassa, kuin
kadonneena silmistä.

Sitten jäät ulos muistakin asioista, yhä
uudestaan. Aikuisenakin. Sinua ei vain
koskaan valita kenenkään kummiksi. Ei
pyydetä mukaan. Et löydä puolisoa. Et
saa lasta. Ei ole ketään, jonka kanssa viet-
täisit lomasi.

Saari kuulee viikoittain tarinoita ihmis-
ten kokemuksista.

Hänelle on soittanut nainen, joka ker-
toi, kuinka isä vei tanssimaan, kun ku-
kaan muu ei vienyt.

Äiti, joka taisteli pelastaakseen yksinäi-
syydestä kärsineen lapsensa itsemurhal-
ta, mutta jäi tappiolle.

Isä, joka maksoi lapsen kavereille, että
nämä olisivat hänen lapsensa kanssa, an-
toi rahaa ja lähetti heidät munkkikahville.

Koulun pesisjoukkueeseen 
pääsivät kaikki.
Oli ehkä traumaattista tulla valituksi vii-
meisenä, kun joukkueiden kapteenit valit-
sivat pelaajia. Kaikki kuitenkin saivat lo-
pulta paikan.

Muussa elämässä ei aina käy niin hyvin
– osa ihmisistä jää ulkopuolelle eikä tule
koskaan valituksi.

”Nykyisin eletään entistä enemmän va-
lintojen kulttuurissa: koko ajan pitää vali-
ta, kenen kanssa haluaa olla tekemisis-
sä”, Saari sanoo.

Valintojen kulttuuri on myös koventu-
nut. Siihen liittyy entistä suurempi valin-
nan vapaus: enää ei tarvitse kutsua jou-
luksi kotiin yksinäisiä tätejä, jos ei huvita.
Ei ole pakko pyytää häihin serkkua, ellei
hän ole hyvä tyyppi. Jos seura ei miellytä,
kanssakäyminen päättyy – klik, poistettu
kavereista. 

Jo pikkulapsille halutaan paikka koulus-
ta, jossa on valikoitua väkeä. Työelämäs-
säkin korostetaan nyt verkostoitumista ja
suhteita, sanoo Krista Lagus. Puhutaan

eri rooleista, eletään roolien kautta ja pi-
detään esiintymistaitoja tärkeinä. Tun-
teista puhutaan entistä vähemmän.

”Sosiaalisuutta ja ulospäin suuntautu-
neisuutta ihaillaan, mörököllejä syrji-
tään”, hän sanoo.

Montako ystävää yksinäinen saa Face-
bookissa? Sosiaalisessa mediassa kaverei-
den valinta ja tykkääminen on avointa. 

Toisaalta sama väline voi lievittää yksi-
näisyyttä ja tasoittaa eroja, Sakari Kainu-
lainen sanoo. Sosiaalisessa mediassa ul-
konäöllä ei aina ole väliä eikä liikuntaky-
vyn puute tai etäisyys rajoita.

Suomi ei ole yksinäisten maa.
Yksinäisyys ei ole mikään meille tyypilli-
nen koko kansan ongelma, sanoo Saari. 

Arviolta 20 prosenttia suomalaisista on
jossain elämänsä vaiheessa kokenut yksi-
näisyyttä. Määrä ei ole lisääntynyt, vaan
pysynyt melko vakaana.

”Suomessa yksinäisyys on Euroopan
mittapuulla vähäistä”, Saari sanoo. Eu-
roopassa eniten yksinäisiä on Bulgariassa,
josta nuoret muuttavat työn perässä pois,
ja vanhukset jäävät yksin, hän kertoo.

Suomessa on tärkeitä yhteiskunnan ra-
kenteeseen liittyviä asioita, jotka suojaa-

vat ihmisiä yksinäisyydeltä. Kuten naisten
korkea työllisyysaste ja lasten päivähoito.

”Kotona olevat äidit ja lapset kärsivät
helposti yksinäisyydestä”, Saari sanoo.

Kaikki isot elämäntilanteen muutokset
ovat yksinäisyyden suhteen riskitilantei-
ta, kertoo Sakari Kainulainen. Tällainen
on esimerkiksi muutto paikkakunnalta
toiselle. Samoin työttömyys ja eläkkeelle
jääminen – työympäristöllä on suomalai-
sille suuri merkitys.

Joskus yhteisön tuki ja verkostot katkea-
vat hetkessä. Arvostettu ja kadehdittu ih-
minen voi jäädä tyhjän päälle.

”Varsinkin konkurssi on Suomessa pa-
ha paikka, pahempi kuin työttömyys.
Konkurssin tehnyt yrittäjä jää usein ihan
yksin, kun työntekijöillä on sen sijaan tu-
kena toisensa”, Kainulainen sanoo.

Yhteiskunnan toimillakin voidaan siis
vaikuttaa yksinäisyyteen. Etenkin elämän
riskikohdissa niillä on ihmisille merkitys-
tä, Kainulainen sanoo. Voidaan tukea in-
tegroitumista ja seuran löytymistä, luoda
kohtaamispaikkoja, aikuisten hiekkalaati-
koita, joilla tavataan ihmisiä.

Työttömille onkin tehty tapaamispaik-
koja, samoin ikäihmisille ja pikkulasten
vanhemmille. Yksinäisille vertaistuki ei
kuitenkaan ole se hyvä ratkaisu.

”Kaksi yksinäistä ei viihdy yhdessä. Pi-
täisi tuoda eri ryhmien ihmisiä yhteiseen
toimintaan”, Kainulainen sanoo.

Päättäjien olisi hyvä tiedostaa, että tie-
tyt yhteiskunnalliset ratkaisut voivat lisä-
tä yksinäisyyttä, toiset taas vähentävät si-
tä. Jo suunnitteluvaiheessa pitäisi arvioi-
da päätösten vaikutus yksinäisyyteen,
niin kuin jo arvioidaan niiden vaikutusta
eri sukupuolten tai vammaisten elämään.

”Turhaan me sitä yksinäisyyttä tänne
rakennamme lisää”, Kainulainen sanoo.

Yksinäisyyteen ei auta se, että homma-
taan seuraa. Monet yksinäiset päinvastoin
tuntevat itsensä erityisen yksinäisiksi juu-
ri keskellä muita ihmisiä.

”Jos yhdessäolo on velvollisuus, se ei
tee hyvää. Siinä tilanteessa voi sitten kui-
tenkin tuntea itsensä torjutuksi. Sekin pi-
täisi huomioida, etteivät omaiset ole vält-
tämättä se yhteisö, johon ihminen vanha-
na haluaa”, Kainulainen sanoo.

HANNES HEIKURA

HANNES HEIKURA

G Jatkoa edelliseltä aukeamalta
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Mitä tehdä, jos kyse onkin siitä, että
seuran keskellä kokee, ettei kukaan ym-
märrä? Silloin ei kaivata lisää kontakteja,
sanoo Krista Lagus. Silloin tehdään asioi-
ta, joilla saa tuntuman omaan itseen: päi-
väkirjan pitäminen, luova työ, meditaa-
tio, sielunhoito, mindfulness. . .

”Jos on joutunut vetämään roolia mui-
den seurassa, pitää ensin selvittää, kuka
minä olen sen kuoren alla”, Lagus kuvaa.

Yksinäisyyttä voikin siis poistaa vetäy-
tyminen seurasta kokonaan, esimerkiksi
retriitti.

”Yhteys omaan sisimpään on tärkeä.
Joillekin myös yhteys Jumalaan voi tarjota
sellaisen hyväksynnän kokemuksen, jon-
ka myötä suhteiden solmiminen on mah-
dollista”, Lagus sanoo.

Joskus yksinäisyyden ratkaisu on kui-
tenkin kokonaan ympäröivien ihmisten
käsissä. ”Jos se johtuu torjunnasta ja kiu-
saamisesta, on yhteisön muututtava”, La-
gus sanoo.

Selviytymiskeinoja on paljon.
Krista Lagus tutki yksinäisyyttä kyselyllä
Yhteisvastuukeräyksen yhteydessä 2012.
Yksinäisyydestä selvinneet kertoivat sil-
loin saaneensa apua näistä asioista:

Alkoholin käyttö, huumausaineet, lääk-
keet. Television katselu, internet ja tieto-
konepelit. Seksi. Syöminen. 

Työhön uppoutuminen. Lemmikin hoi-
taminen. Luonnossa oleminen. 

Tanssi ja kuntoilu. Juoksin ja itkin, kir-
joitti eräs nainen.

Omien ajatusten ja tunteiden läpikäyn-
ti, terapia, rukoileminen, meditointi ja
hengellinen toiminta. ”Uskonnollisissa
yhteisöissä on se yhteisö, mutta myös
koettu Jumalan rakkaus”, Lagus sanoo.

Kirjallisuus, kirjoittaminen ja mielikuvi-
tusmaailma. Musiikki ja taide.

Jokin sosiaalinen harrastus. Perheen,
ystävien ja työtoverien seura. Yhteys sa-
massa tilanteessa oleviin. Muiden autta-
minen. Muutin elämäni, ryhdyin sosiaali-
seksi, vastasi yksi.

Tutkijat toivovat, että HS:n verkkosi-
vuilla olevassa kyselyssä näistä keinoista
jyvät erottuvat akanoista.

”Olisi hyvä löytää ne keinot, joita kaikki
kokeilevat, mutta jotka ovat hyödyttömiä.
Tai jos löytyisi jokin harvinainen keino,
joka auttaa aina”, Kainulainen sanoo.

Lagus sanoo, että jo apukeinojen kirjo
pakottaa kysymään, mitä yksinäisyys on.

Yksinäisyys ei ole vain tunne.
Se ei ole vain yksilön oma ongelma, Juho
Saari painottaa. ”Yksinäisyyttä on psyko-
logisoitu liikaa”, hän sanoo.

Monissa yksinäisyyttä koskevissa tutki-
muksissa on tyydytty vain kysymään, on-
ko ihminen tuntenut itsensä yksinäiseksi
ja kuinka usein. Nyt halutaan selvittää
konkreettisemmin, mitä yksinäisyys mer-
kitsee ja mihin kaikkeen se vaikuttaa. 

HS:n kyselyssä onkin mukana myös ter-
veyttä ja hyvinvointia koskevia asioita. 

Uusimmat tutkimukset viittaavat sii-
hen, että yksinäisyys vaikuttaisi merkittä-
västi ihmisen terveyteen. Se voi vaikuttaa
jopa yhtä paljon kuin ihmisen taloudelli-
nen ja sosiaalinen asema, Saari sanoo.

Yksinäisyyteen liittyy ylipainoa, veren-
painetta, liikuntaelinten vaivoja sekä ma-
sennusta. Kuinkahan usein yksinäisyyden
tunne nimetään masennukseksi? Sitä on
helpompi lääkitä.

Neurobiologit ovat todenneet, että ih-
misen elimistössä yksinäisyys aiheuttaa
saman reaktion kuin fyysinen kipu.

Yksinäisyys tulee kalliiksi.
Se on yhteiskunnallinen ongelma jo siksi,
että se lisää helposti yhteiskunnan kus-

tannuksia, sanoo Saari. Yksinäiset tarvit-
sevat kuntien palveluita muita enemmän.
Toisaalta yksinäisyys on myös voimakas
markkinoita liikuttava voima, hän muis-
tuttaa.

Kun on tutkittu asunnottomuutta ja lei-
päjonoja, niissä näkyy voimakas yhteys
ihmisten yksinäisyyteen, hän kertoo.

Nyt tutkijat haluavat tietää lisää, miten
yksinäisyys liittyy muihin elämän vai-
keuksiin. Altistaako se muille vaikeuksil-
le? Miten se vaikuttaa kykyyn kestää elä-
män kolhuja? 

Vai onko niin, että yksinäisyyden taus-
talla on ollut jokin ”suuri epäonnistumi-
nen”, kriisi tai kolhu, sairastuminen? Al-
koiko yksinäisyys avioerosta, alkoholin-
käytöstä vai vasta sen jälkeen, kun työ-
paikka lähti?

Saari sanoo, että tutkijat puhuvat so-
siaalisesta kimmoisuudesta: Kuinka pal-
jon ihminen kestää kolhuja, erilaisia isku-
ja, ennen kuin putoaa polvilleen. Onko
yksinäisen vaikeampi selvitä?

Yksinäisyys ei ole yhteiskunnan ongel-
ma vain rahan takia. Olennaista on sekin,
että yksinäisyys vähentää koetun hyvin-
voinnin tasoa. Se verottaa onnellisuutta.
Se voi vaikuttaa jopa kansakunnan kohta-

loon. Yksinäisyys nimittäin muuttaa Saa-
ren mukaan olennaisesti sitä, miten ihmi-
nen näkee tulevaisuuden:

”Yksinäisyys näyttäisi olevan tärkein
asia, joka vie ihmiseltä innon elää.”

G Jatkoa edelliseltä sivulta

O
nko sinulla kokemusta yk-
sinäisyydestä? 

Vastaa kyselyyn osoit-
teessa HS.fi/yksin. Aineis-

toa käytetään useisiin yksinäisyyttä
koskeviin tieteellisiin tutkimuksiin.
Kyselyn tuloksista kerrotaan myö-
hemmin HS:ssa.

Kyselyn ovat laatineet: professori
Juho Saari, professori Jussi Kauhanen

ja yliopistonlehtori Leila Karhunen,
Itä-Suomen yliopisto, tohtori Krista
Lagus, Aalto-yliopisto ja Kuluttajatut-
kimuskeskus, dosentti Sakari Kainu-
lainen, Diak, tutkimusprofessori Mi-
ka Pantzar, Kuluttajatutkimuskeskus,
professori Jani Erola ja dosentti Niina
Junttila, Turun yliopisto, FM Jaana
Huhta sekä tutkimusprofessori Kiti
Müller, Työterveyslaitos.

Kerro yksinäisyydestä: HS.fi/yksin

HANNES HEIKURA


