
Hyvä ja huono 

stressi
JYRKI KORKEILA

PSYKIATRIAN PROFESSORI
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Esitys

 Stressi: käsite

 Stressimekanismit

 Hyvä & huono stressi

 Hyvän stressi edistäminen
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Mikä stressi??
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”Everybody knows what stress is, 
and nobody nows what it is”
-Hans Selye

General adaptational syndrome 1956

aiheuttajasta riippumatta sama menetelmä



Selye

 Negatiivinen stressi/Hippokrates: pathos/ponos

 Distress (kuormittuneisuus)

 Positiivinen stressi, 1974 

 Eustressi

 Selye kuvasi hypotalamus-hypofyysi-
lisämunuaisen kuorikerros –akselin

 “Stressihormoniakseli”: Hypotalamus-hypofyysi-
lisämunaisen kuorikerros

 Alhaalta ylös, ylhäältä alas

 Stressi on tätä nykyä erittäin käsite tärkeä
adaptaation tutkimuksessa: eri tasoja yhdistävä
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Stressi: määritelmä

 Stressitila viittaa organismin kohtaamaan 
haasteen tai haitan seurauksena elimistössä 
syntyneeseen fyysisen vireystilan voimistumiseksi, 
joka koetaan hallitsemattomaksi ja kielteiseksi

 Stressi ≈ entsyymi

 Entsyymi laskee kemiallista reaktiokynnystä

 Sairastumisriski riippuu stressin, muiden riskitekijöiden 
ja suojaavien tekijöiden vuorovaikutuksista

 Stressi voi vaikeuttaa sairauden kulkua ja heikentää 
ennustetta
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Kim ym. The stressed hippocampus, synaptic plasticity and 
lost memories. Nat Rev Neurosci 2002;3:453–62.



Stressi: maratonjuoksua 

sprintterivauhdilla?
 Stressivaste: nopea

 stressi ja pelkoreaktio vahvistaa tapahtuman muistamista

 Evoluution testaama malli, fear-based learning

 Stressivaste: sisäinen ympäristö muuttuu ulkoista 
vastaavaksi

 allostaasi

 palautumisaika välttämätön

 palautumisjärjestelmät hitaampia kuin taistelujärjestelmä

 stressivasteille oleellista on kuormituksen suuruus, pituus ja 
adekvaattius olosuhteisiin nähden
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Kumulaatio

 Stressivaste nopea, mutta palautumisjärjestelmä hidas

 Kiihtyvä elämä altistaa stressihaitoille

 Riittävä sopeutumisaika välttämätön 

 pitkäaikainen stressihormonien eritys → haitallinen 

kumulaatiovaikutus eri elinjärjestelmiin

= allostaattinen kuormitus McEwen 1998



Traumaatinen stressi
traumaperäiset stressihäiriöt

 Ulkomaisten arvioiden mukaan kehittyneessä 

länsimaisessa yhteiskunnassa 35–90 % väestöstä

joutuu elämänsä aikana tilanteeseen, jossa 

traumaattinen tapahtuma on niin järkyttävä, että 

se täyttää traumaperäisen stressihäiriön 

etiologisen kriteerin

 On esitetty arvioita, että vaikean 

stressitapahtuman kokeneista enintään 20–30 

%:lle kehittyy traumaperäinen stressihäiriö. Tältä 

pohjalta arvioituna PTSD:n ilmaantuvuus 

Suomessa yhden vuoden aikana voisi olla noin 0.5 

%.
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Hyvä stressi, eustressi

 Eustressillä tarkoitetaan positiivista vastetta 
stressitekijälle, joka voi riippua hänen nykyisistä 
tunteistaan stressin hallitsijasta, haluttavuudesta, 
sijainnista ja ajoituksesta

 Lyhytkestoinen

 Energisoivaa ja motivaatiota lisäävää

 Yksilöllisten sopeutumiskeinojen puitteissa toteutuvaa

 Positiivinen odotus ja jännittyneisyys

 Tarkkaavuus ja suorituskyky kohentuvat

 Ennustaa vähäisempää väsymystä 

 Opintojen aikainen sosiaalinen toiminta edistää 
opiskelemaan sopeutumista
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Mills, Reiss & Dombeck 2018

Parker ym. Appl Psychol: Health Well-being 2015

Gibbons ym. Psychol Teach Rev 2015
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Stressijärjestelmät
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Aivot, emootiot ja stressi

 Aivot keskeisin elin stressin kokemisen ja säätelyn 

kannalta

 Tulkinta siitä mikä on stressaavaa

 Tilanteen arviointi, sopeutuminen tilanteeseen 

suhteuttamalla voimavarat haasteeseen, 

sopeutuskeinojen aktivointi

 Välitön: kognitiivisten toimintojen terästäytyminen
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amygdala

hippokampus

frontaalikorteksi
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Mantelitumake

 Sosiaalisten signaalien arviointi, tunteiden säätely, 

tunteiden muistaminen, pelkoreaktiot, vireystila

 Yhdistää havainnot ruumiillisiin vasteisiin, jotka 

liittyvät kulloinkin koettuun tunteisiin

 Mantelitumake yleensä kielteisissä tunteissa

 Eloonjäämistä/itsesuojelua edistävien toimintojen 

koordinointi
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Krooninen stressi: pelko yliaktiivinen, palkkio aliaktiivinen

Välttämiskäyttäytyminen voimavarojen täydentäminen
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Sytokiinit 

solusignaaliproteiineja

Vastaavat 

primaaristressivasteesta

Vahingoittunen poisto ja

regeneraation käynnistys
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Inflammaatio

 Elimistön perusvaste kudosvauriossa

 Sytokiinit, akuutin faasin proteiinit (mm. CRP) = 

myötäsyntyinen immuunivaste

 Sentraalisen säätelyn alainen

 Kortisoli, kotrikotropiini
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Sytokiinit ja 

sairauskäyttäy-

tyminen

• nautintakyvyttömyys, 

ruokahaluttomuus, 

väsymys, mielialan lasku

• ”Natural antiobiotic”



Antistressijärjestelmä ja 

oksitosiini

 järjestelmän dominoidessa energiaa käytetään 

anabolisiin prosesseihin: hidas

 oksitosiini mukana sosiaalisessa oppimisessa ja 

käyttäytymisen säätelyssä

 hoiva, sosiaalinen stimulaatio, luottamus

 antidepressiiviset, antianksiogeeniset, kipukynnystä 

nostavat vaikutukset

 allostaattinen kuormitus ↓
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Nature Reviews Neuroscience 3, 453-462 (June 2002) | doi:10.1038/nrn849

Stressillä kielteisiä 

vaikutuksia 

oppimiseen

Oppii pelkäämään 

kissaa muun 

oppiminen hankalaa



Figure 1: Theory of contextual emotional processing in stress perception.

Uuden kokemuksen tulkinta perustuu muistiin ja viime 

kädessä hippokampuksen rakenteiden 

muokkaantuvuuteen

Neurogeneesin muutoksen vuoksi kyky erottaa 

huonoja ja hyviä kokemuksia heikkenee Nature Reviews Neuroscience 16, 189–200 (2015)
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Mieli ja immunologia

 Immunologinen toiminta on kudostasolle 

paikallistunutta aivojen toimintaa

 Psykosomaattiset ilmiöt ovat molekyylien kolinaan 

kätketty sinfonia
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Hyvä ja huono
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Evoluution aikainen 

ympäristö

Kasvikunta

Eläinkunta

Sosiaaliset suhteet

Henkiolennot
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Yksi ihminen



Eustressin lähteet

Vapaa-aika

Työ

Sosiaaliset suhteet

Ympäristö
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Yksilö



Sosiaalisen keskeisyys

 Robin Dunbarin mukaan aivokuoren koon 

logaritmi on kädellisillä suorassa 

suhteessasosiaalisen verkoston 

monimuotoisuuteen.

 Kookkaampi aivokuori on kulkenut käsi kädessä 

kookkaamman sosiaalisen verkoston kanssa,ja

kyky navigoida siinä on tuonut yksilöille 

seksuaalista valintaetua

 Hippokampuksessa ”kartta” sosiaalista navigointia 

varten

 Tavares RM,ym. A map for social navigation in the human brain. Neuron

2015;87:231–43.
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Negatiivinen & positiivinen 

tunne

 Mielihyvä ei evolutiivisessa tarkastelussa ole 

oleellisin tavoite, vaan sillä on välineellistä arvoa.

 ”sosiaalista liimaa”

 Irrottaudutaan saavutetusta tavoitteesta

 Negatiivisista tunteista on hyötyä, kun kohdataan 

erilaisia uhkatekijöitä tai kun epäonnistutaan 

tavoitteisiin pyrittäessä.

 Tällöin syntyy yllyke toimintatapojen muuttamiselle

 Jatkuva positiivinen tunne olisi tältä kannalta 

haitallistakin ja johtaisi monella tapaa 

varomattomaan toimintaan.
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Positiivisten kokemusten 

merkitys

 Positiiviset tunnekokemukset lisäävät 

stressinsäätelykykyä ja vastaavien kokemusten 

todennäköisyyttä myöhempänä ajankohtana.

 Hedonisen hyvinvoinnin ylläpitäminen edellyttää 

kykyä viivästyttää tyydytystä, kehittää uusia 

vaikeusasteita saman kokemuksen tuottamiselle 

tai löytää kokemuksista uusia ulottuvuuksia
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Itsesäätely stressinsäätelyn

avaimena

 1) turvahakuisuus,: uhan poistaminen, rauha/pelko

 2) voimavaroja täydentävät toiminnot: tavoite ollaan
saavuttamassa, avautuminen muille tavoitteille: 

ilo/masennus

 Reaktiivisuuden ja tarkkaavuuden säätelyä, jotta

tilanteeseen sopeudutaan joustavasti sallien

toiminnan muutoksen uuden tiedon valossa

 Itsesäätelyn alamuoto on tunteiden säätely: 

sovitetaan tilanteen mukaiseksi, kestoa rajoitetaan & 

sävyä säädetään

 Tunne on osoitin sille miten hyvin tai huonosti tehtävistä

suoriudutaan tavoitteiden saavuttamiseksi
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Mikä?

Raja?

Annos ja 

kesto?

Eustressi 300

Stressi 

(distress)

250 000



Hyvä ja huono

 Ei ole erillistä eustressiä ja stressiä

 Jatkumon eri päitä

 Koettu intensiteetti

 Eustressistä kyse kun ollaan optimaalisella alueella

 Stressireaktio edistää adaptaatiota

 Sen mekanismit eivät ole hyviä tai huonoja

 Sopeutuminen ei ole hyvää tai huonoa

 Ajankohtainen ei määrittele onko hyvää vai huonoa

 Vasta jälkikäteen seurauksesta pääteltävissä oliko 
huonoa vai hyvää
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Broaden and build

 Positiivinen tunne lisää positiivisten kokemusten 

todennäköisyyttä

 Positiiviset kokemukset vahvistavat omia 

voimavaroja

 Voimavarojen identifiointi: puhe saa voimavarat 

näkyviksi

 Depressiivinen puhe: toivo menetetty

 Ahdistuspuhe: katastrofointi

 Toipumispuhe: toivoa on vaikka tämä on 

krooninen/vaikea sairaus
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Positiiviset stressitekijät ovat samoja kuin 

negatiiviset

 Uusi työ tai ylennys työssä

 Avioliitto

 Uuden kodin ostaminen

 Lapsen syntymä

 Muutto

 Loma

 Juhlapäivät (vuosittaiset)

 Eläkkeelle jääminen

 Uusi harrastus, uusi koulutus
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Mills, Reiss & Dombeck 2018



stressin aiheuttajamallit

 Sosiaalinen asema

 Kuormittava elämäntapahtuma

 Lapsuuden huono-osaisuus ja traumat

 Arjen kiireet, ”daily hassles”

 Työstressi

 Työkuormitus

 Työnhallinta

 Työpaikan koettu oikeudenmukaisuus
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Post-traumatic Growth, 

PTG

 Post-traumaattinen kasvu tarkoittaa positiivista 
muutosta, joka on seurausta erittäin haastavasta 
elämän kriisistä

 Termi peräisin julkaisusta: Tedeschi & Calhoun 1996

 PTG uskomusrakenteisiin kohdistuneesta vakavasta  
uhasta tai rakenteiden mitätöitymisestä

 Se ilmenee usealla tavalla

 Lisääntynyt elämän arvostus

 Paremmat ihmissuhteet

 Prioriteettien ja arvojen muutos

 Lisääntynyt henkilökohtaisen vahvuuden kokemus

 Aiempaa rikkaampi ja täydempi elämä

40

Psychological Inquiry 2004; 15:1-18



Post-traumaattinen kasvu

 Merkittävä kasvu voi edellyttää huomattavaa tuskaa

 Psykologisesti seisminen tapahtuma

 Koettelee ydinuskomuksia: luottamus järjestykseen, 
oikeudenmukaisuuteen, kohtuullisuuteen

 Traumaa/kriisiä edeltävä sopeutuminen ei enää 
mahdollinen vaihtoehto uudessa tilanteessa

 Kasvu ei merkitse todellisuuden kieltämistä

 Ei kyse siitä että tietoisesti yritetään kääntää 
hyödyksi/voiton puolelle kaikkea
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Suojaavista ominaisuuksista 

resilienssi (joustokyky/sinnikkyys)

 joustokykyisillä yksilöillä aivojen 

palkitsemisjärjestelmä 

ylisensitiivinen palkitsemiselle tai 

resistentti muutokselle vaikeissa 

olosuhteissa Charney 2004

Joustavuustekijöillä historiallinen 

vuorovaikutus kehityskaarta 

häiritsevien tekijöiden kanssa
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Suojaavia psykososiaalisia

tekijöitä

 Aktiivinen, ongelmafokusoitunut sopetuminen

 Optimismi ja posiitiviset tunteet

 Uudelleen arviointi, positiivinen näkökulma, 

hyväksyminen

 Sosiaalinen kompetenssi ja sosiaalinen tuki

 Elämän tarkoituksellisuuden/merkityksen kokemus, 

moraalinen kompassi
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Stressitekijöistä haittaan

 Altistavia tekijöitä

 Aiempi pelokkuus

 Toistuvat ajatuskuviot

 Huolestuneisuus tulevaisuudesta

 Epärealistinen perfektionismi

 Pitkäaikaiset haittoja lisäävät toimintatavat

 Liikaa työtä ja tehtäviä

 Assertiivisuuden puutos (EI!)

 Vitkasteleminen

 Liian vähäinen suunnitteleminen

44



45

Yerkes-Dodson laki: 

optimistressi => optimisuoritus



46Liian vähäinen haasteellisuus koetaan pitkästyttävänä ja 
liiallinen ahdistusta herättävänä
– Mihaly Csikszentmihalyi

• Ihmisellä on 

huomattava kyky 

sopeutua olosuhteisiin

• Jos olosuhteet eivät 

kuormita liikaa, 

adaptaatio johtaa 

etsimään lisää haasteita 

(voimavarojen etsintä)

• Jos olosuhteet huonot 

ja subjektiivinen stressi 

koholla, näköalat 

kaventuvat ja etsitään 

turvaa (välttäminen)



Mitä hyvinvoinnin on 

mahdollista tehdä?
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Hedoninen mylly: pitemmän päälle tyytyväisyys on vakioista



Positiivisen stressin 

valjastaminen työssä
 Itsereflektiota oman 

mielentilan muokkaamiseksi

 Työn organisointi

 Positiivisen paineen 

stimulointi

 Ilon tunteen valjastaminen

 Psykologinen 

valmistautuminen

 Toipuminen
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50
Ryhmätason stressi vaikuttaa yksilötason stressin 

seurauksiin



Hyvinvoinnin edistäminen

 3 luokkaa

 1) omalla toiminnalla: elintavat, luonnossa liikkuminen ym.

 2) arviointi ja tulkinta: kielteisistä tapahtumista löydetään 
merkityksiä

 3) motivaatiotekijät: tavoitteisiin sitoutuminen, tahdonvoima

 Hyvän tekeminen toisten puolesta lisää omaa hyvinvointia, 
jos keinon voi valita itse

 Vapaaehtoistyötä tekevillä vähemmän masennusta ja 
elinajanodote pitempi

 Kiitollisuuden ilmaiseminen

 Omien ydinvahvuuksien tunnistaminen ja niiden käyttö 
uudella tavalla
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Liikunta & 

aivot

 Hippokampuksen 
neurogeneesi ja BDNF 

 Muistitoiminnot kohenevat

 Kim ym. Neurscience 2016 
Mar 11

 Synapsien joustokyky kohentuu

 Toiminnanohjaus tehostuu

 Oppimiskyky lisääntyy

 Stressihormonitaso ja 
myötäsyntyinen inflammaatio 
laskee
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Luonnossa liikkuminen

 Vitaliteetin kokemus lisääntyy liikuttaessa luonnossa
 Ryan ym. Vitalizing effects of being outdoors and in nature. J Environ Psychol 2010;30:159-168

 Luova päättelykyky lisääntyy, 4 vrk lisäsi luovaa
päättelykykyä 50 %

 Atchley ym. Creativity in the Wild: Improving Creative Reasoning through Immersion in Natural Settings. PLoS ONE 
2012 Dec 12

 Luonnossa liikkuminen saattaa vaikuttaa
prefrontaalikorteksin toiminnanohjausta tehostamalla: 
Attention Restoration Theory

 Kaplan S (1995) The restorative benefits of nature: Toward an integrative framework. Journal of Environmental 
Psychology 15(3): 169–182.

 Muuttaminen viheralueiden läheisyyteen kohentaa
mielenterveyttä

 Alcock ym. Longitudinal Effects on Mental Health of Moving to Greener and Less Green Urban Areas. Environ Sci
Tehcnol 2014;48:1247-1255

 Luonnossa käveleminen tai luontokuvien katseleminen
kohentaa tarkkaavuutta ja muistin toimintaa

 Berman ym. The Cognitive Benefits of Interacting With Nature. Psychol Sci 2008;19:1207-1212. 
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Stressin lievitys ja 

ennaltaehkäisy

 Samoilla elintavoilla, jotka ennalta ehkäisevät 

sydän- ja verenkiertosairauksia vaikutetaan 

positiivisesti stressin pienentymiseen ja ehkäistään 

tavallisimpia mielenterveyden häiriöitä 

 Eli positiivisia vaikutuksia kattavasti aivoterveyteen

 Mielenterveyden ylläpitoa voidaan tehostaa 

perehtymällä omiin ydinvahvuuksiin ja 

vahvistamalla niitä harjoittelemalla
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