
Sosiaaliset suhteet vanhuudessa 

Kun puhutaan ikäihmisten sosiaalisuudesta, nousee usein esille yksinäisyys. Tämä ei ole 

tietenkään koko totuus. Monilla ikäihmisillä voi olla hyvinkin laaja sosiaalinen verkosto ja 

kiireinen arki esimerkiksi harrastusten parissa. Ikääntyminen ei automaattisesti tarkoita 

sosiaalisten suhteiden ja ihmiskontaktien vähenemistä. Toki on olemassa myös se toinen 

puoli. Ikääntyminen saattaa tuoda tullessaan sosiaalisten suhteiden vähenemistä ja tätä 

kautta yksinäisyyden tunnetta. Ystävien muuttaessa hoitokoteihin tai puolison kuollessa voi 

äkillisesti tulla tyhjiö siihen kohtaa elämässä missä aiemmin koki tulleensa rakastetuksi ja 

arvostetuksi. Ihmiselle, joka on omistanut elämänsä työlle ja jonka ihmiskontaktit ovat tulleet 

vain työn kautta, voi elämä eläköitymisen jälkeen tuntua tyhjältä ja yksitoikkoiselta. Tällöin 

ihminen saattaa kokea suurtakin yksinäisyyden tunnetta. Toisaalta joku voi eläköitymisen 

myötä löytää uuden harrastuksen, minkä kautta sosiaalinen elämä voi uudistua. Aina 

sosiaalisten kanssakäymisten puute ei ole huono asia: ihminen saattaa olla yksin, muttei 

tunne oloaan yksinäiseksi. 

Tutkimusten mukaan sosiaalinen aktiivisuus näyttäisi edistävän terveyttä. Se näkyy 

kognitiivisen kyvykkyyden säilymisenä (mm. kielelliset taidot, muisti, päättelykyky) ja liitetään 

myös vähäisempään masentuneisuuteen ja pidempään elinikään.  Sosiaaliseen aktiivisuuteen 

kuuluu mm. osallistuminen kulttuuriharrastuksiin ja liikuntaryhmiin, opiskelu, järjestö- ja 

vapaaehtoistoiminta sekä ystävien, sukulaisten ja naapureiden auttaminen. Erilaiset 

sosiaalisten suhteet mahdollistavat erilaisten sosiaalisten tarpeiden täyttymistä. Sosiaaliset 

verkostot mahdollistavat erilaisten sosiaalisten tarpeiden täyttymisen mm. kiintymyksen, 

arvostuksen, avun ja neuvojen saamisen, kuuluvuuden kokemuksen ja hoivan antamisen. 

Ikääntymisen myötä muuttuvat sosiaaliset suhteet ja niiden puute vaatii usein aktiivisuutta 

ikääntyvältä, ettei yksinäisyyden tunne pitkity. 

Ihmiskontaktit voivat vähentyä monesta syystä. Ikääntymisen tuomat muutokset kehossa 

voivat olla isoja vaikuttavia tekijöitä ihmiskontaktien vähenemisessä. Liikuntakyvyn 

heikentyessä muiden ihmisten tapaaminen on hankalampaa. Kauppareissu ei onnistu niin 

kuin ennen ja ystävien kanssa vietetyt kahvihetket saattavat jäädä vähemmälle. Myös liukkaat 

kelit vaikeuttavat monen ikäihmisen liikkumista talviaikaan. Kuulon heikentyessä 

tapahtumissa käynti tai ihmisten kanssa seurustelu voi muuttua epämiellyttäväksi, kun 



puhekumppanin puheesta ei saakaan selvää. Kehossa tapahtuvien muutosten takia ei 

kuitenkaan saa unohtaa ihmiskontaktien tärkeyttä. Pitkittyessään yksinäisyys voi uhata jopa 

terveyttä. Liikuntakyvyn heikentyessä hyvä tapa pitää ystäviin yhteyttä on puhelin. Osa 

vanhuksista, jotka osaavat enemmän käyttää tietotekniikkaa voivat myös olla videopuhelulla 

yhteydessä toisiinsa. Se on oiva tapa pitää yhteyttä toiseen, jos on esimerkiksi välimatkaa tai 

liikkuminen on huonoa. Huonokuuloisuuteen on olemassa erilaisia apuvälineitä, joita 

kannattaa hyödyntää, jotta vuorovaikutus ihmisten kanssa olisi helpompaa.  Sosiaalinen 

kanssakäyminen muiden ihmisten kanssa edistää myös aivojen ja mielen terveyttä. Aivot ja 

mieli ovat riippuvaisia ympärillä olevista ihmisistä, ne toimivat voimavarana vaikeina hetkinä 

ja mahdollistavat yhdessä iloitsemisen hyvinä hetkinä.  

On hyvä muistaa, että olemme kaikki erilaisia yksilöitä, ja tämä pätee myös ikäihmisiin. 

Vanheneminen ei tarkoita ihmisen luonteen sulautumista tietynlaiseen “vanhusmuottiin”, 

jolloin räväkästä, värikkäästä persoonasta tuleekin kukkamekkoja käyttävä ja villasukkia 

ompeleva leppoisa mummo. Tämä tarkoittaa myös sitä, että jos ihminen on aiemminkin 

viihtynyt yksinään, ei hän yhtäkkiä välttämättä kaipaa seuraa. Näin ollen esimerkiksi 

hoitolaitokseen muiden ihmisten keskelle muutto voi olla todella rasittavaa yksin viihtyvälle 

ikäihmiselle. Nykyaika painottaa sosiaalisten suhteiden ja kanssakäymisen merkitystä, mikä 

saattaa tuntua jopa syyllistävältä omaa tilaa arvostavalle. Ikäihmisen tahtoa tulee kunnioittaa 

ja antaa hänelle omaa rauhaa, jos hän niin tahtoo.  

Jotkut vanhukset eivät välttämättä kaipaa nimenomaan jutteluseuraa, vaan erilaisia 

sosiaalisia tilanteita kuten muutkin ihmiset. Tällöin harrastus, jossa tapaa muita ihmisiä, voi 

täyttää vanhuksen sosiaaliset tarpeet, vaikkei harrastaessa suuremmin edes puhuttaisi. 

Esimerkiksi kalastusreissu voi olla rentouttava ja tuottaa hyvää mieltä, vaikka kalakaverin 

kanssa oltaisiin pitkäänkin sanomatta mitään. Toisille sopivin ja läheisin sosiaalinen kontakti 

voi olla oma lemmikki. Omasta lemmikistä huolehtimisella on todettu olevan valtavasti 

positiivisia vaikutuksia ihmisen henkiseen ja fyysiseen terveyteen. Jos omaa eläintä ei ole, 

voivat hoitolaitoksissa käyvät eläinvieraat piristää muulloin ihmisten kanssa juron vanhuksen 

päivää. 

Ihmiskontakteja voidaan kuitenkin ylläpitää erilaisin vanhustenpalveluiden avulla. Erilaiset 

helppokäyttöiset digilaitteet kuten vanhuksille suunnatut tabletit sekä puhelimet auttavat 

yhteydenpidossa sekä tuovat myös vanhuksen halutessa erilaisia sosiaalisia medioita 



heidänkin ulottuville. Senioreille on omia ryhmiään esimerkiksi Facebookissa ja erilaisilla 

keskustelupalstoilla. Erilaiset projektit, järjestöjen tai kuntien järjestämät viriketoiminnat 

sekä eläkeläisille alennetuin hinnoin tarjolla olevat kulttuurikokemukset tarjoavat vaihtelua 

arkeen. Moneen asiaan vaikuttaa vanhuksen oma kyky ja halu omaksua uutta. Koska olemme 

kaikki erilaisia persoonia, perinteisemmät viriketoiminta kahvittelut sopivat joillekin 

paremmin, ja jotkut taas saattavat pitää niitä tylsinä ja haluta haastaa itseään modernimmalla 

tavalla. 

Usein vähemmälle huomiolle jää ikäihmisten romantiikan ja parisuhteen kaipuu. Tapaamisia 

mahdollistavissa tilaisuuksissa on hyvä myös muistaa, että ikäihmisissä löytyy myös 

sateenkaariyhteisöön kuuluvia henkilöitä. Erilaisissa virikepalveluissa on hyvä luoda salliva ja 

turvallinen ilmapiiri, jotta jokainen tuntee olonsa kotoisaksi ja uskaltaa olla oma itsensä.  

Vanhuksia kohdatessa on hyvä yrittää varata kohtaamiselle aikaa. Monesti vanhukset 

haluavat jutella pitempään, ja kaipaavat jotakuta, joka kuuntelee heitä. Toimintaa järjestävien 

tahojen on hyvä ottaa huomioon ikäihmisten erilaisuus toimintakyvyssä ja mahdollistettava 

mahdollisimman monen tasoinen osallistuminen toimintaan. 

Mistä ikäihminen voi sitten löytää tilaisuuksia uusien sosiaalisten suhteiden luomiselle ja 

sosiaaliselle kanssakäymiselle? Näitä mahdollisuuksia järjestävät kaupungit ja kunnat, 

yksityinen sektori, seurakunnat ja kolmannen sektorin järjestöt hyvin monipuolisin 

vaihtoehdoin: on muun muassa palvelukeskustoimintaa, kerhoja, kahviloita, 

pienryhmätoimintaa, laulutuokioita, konsertteja ja ryhmäliikuntaa. Jos ikääntyneen 

toimintakyky ei riitä kodin ulkopuolella itsenäisesti toimimiseen, on monella paikkakunnalla 

mahdollista sopia avusta esimerkiksi ystävätoiminnan kautta. Ja toki sosiaalisia suhteita voi 

löytää ja ylläpitää kotoakin käsin, esimerkiksi puhelimen tai Internetin välityksellä. 

Viime keväänä koronan saavuttua Suomeen ikäihmisten sosiaaliset kontaktit vähenivät 

minimiin, kun Valtioneuvosto suositti, että ikääntyneen väestön suojaamiseksi yli 70-

vuotiaiden tulisi välttää lähikontakteja ja pysytellä kotona. Suositusta tulkittiin hyvinkin 

tiukasti, mikä johti esimerkiksi hoivakotien ovien sulkemiseen ulkopuolisilta vierailijoilta. 

Ratkaisuksi löydettiin nopeasti kuitenkin keinoja, joilla eristyksissä olevien ikääntyneiden 

tilannetta pystyttiin helpottamaan. Useat kunnat lähtivät kartoittamaan ikäihmisten tarpeita 

etsivän vanhustyön kautta. Etsivässä vanhustyössä ikääntyneille on soitettu puhelimitse ja 



kyselty kuulumisia, selvitetty avuntarvetta ja annettu tietoa. Kauppa- ja asiointiapua on ollut 

tarjolla sekä kunnan kautta että vapaaehtoisvoimin. Digitaaliset apuvälineet ovat 

mahdollistaneet muun muassa yhteydenpidon omaisiin ja ohjatut liikuntamuodot. Omaisten 

tapaamisia ja erilaisia viriketuokioita on voitu järjestää myös turvalliset välimatkat 

huomioiden eli esimerkiksi pihalta tai parvekkeelta käsin. 

Siitä huolimatta, että suosituksella onnistuttiin suojaamaan ikääntyneitä 

koronavirustartunnoilta, sillä oli myös valtavasti negatiivisia vaikutuksia ikäihmisten fyysiselle, 

psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille ja toimintakyvylle. Osittain näiden syiden vuoksi 

suositus päädyttiinkin purkamaan kesäkuun lopulla. Hiljalleen syksyn aikana myös pitkään 

tauolla olleita kohtaamispaikkoja alettiin avaamaan uudelleen, mikä on ollut helpotus 

monelle ikääntyneelle. Esimerkiksi Tampereen päiväkeskuksen asiakkaat kommentoivat 

korona-aikaa Tampereen kaupungin ikäihmisten palveluiden Facebook-sivulla: “Korona-aika 

on pahempaa kuin sota. Sodan aikana meillä oli sentään toinen toisemme, mutta nyt 

joudumme olemaan erossa toisistamme” ja "Ihminen tulee ihan pölhöksi ilman 

juttukaveria!”. 

-Jenna Bergström, Outi Huttala, Lauri Jokela, Lassi Kuusela & Ilona Lehtinen  
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