
STRESSI 
Stressi on tilanne, jossa ihminen kohtaa niin paljon haasteita ja vaatimuksia, että käytettävissä olevat 

voimavarat tilanteen sopeutumiseen ovat tiukoilla tai ne jopa ylittyvät. Mikä tahansa, kielteinen tai 

myönteinen asia voi vaikuttaa ihmiseen stressaavasti. Mitään yksittäistä ärsykettä ei voi suoranaisesti nimetä 

stressin aiheuttajaksi, sillä jokainen yksilö omaa henkilökohtaisen vastustus- ja sietokyvyn, erilaisista 

näkökulmista ja asenteista johtuen, joten stressireaktio on pitkälti näiden määrittämä.  

Vaikka monesti stressi koetaan haitalliseksi, ei se sitä aina ole. Tärkeintä on tunnistaa, onko stressi tilapäistä 

vai jatkuvaa. Ihminen kestää määräaikaisestä stressiä suhteellisen hyvin, eikä se yleensä aiheuta ongelmia. 

Pieni stressi saa ihmiset tekemään parhaansa, joten tämmöisissä tilanteissa stressi buustaa toimimaan. 

Pitkäaikainen stressi voi taasen olla monin tavoin vaarallista ihmiselle.  

 

LYHYT- JA PITKÄAIKAISEN STRESSIN ERI VAIKUTUKSET 

Kehomme virittyy stressaavissa tilanteissa valmiustilaan, jossa osa hermoston toiminnasta kiihtyy ja tällöin 

kehoon erittyy stressihormoneja. Kuten aikaisemmin tuli ilmi, on sopiva lyhytaikainen stressi toimintamme 

moottori. Se auttaa meitä jokapäiväisissä toimissamme. Se on usein myös tehtäväkohtainen ja poistuu kun 

asia on hoidettu.  

Kehon ei siedä liian pitkäaikaista stressiä. Vaikka stressitila onkin kehon normaalireaktio, on se saatava 

purettua ennen pitkään. Stressi vie voimia, kuluttaa energiaa ja muuttuu pitkään kestäessään ihmiselle 

haitalliseksi. Mikäli stressiä aiheuttavaa tekijää ei saada poistettua ja se on pitkäaikainen, stressi usein pitkittyy 

ja jää päälle. 

 

Lyhyen aikavälin vaikutukset 

• levottomuus 

• sydämen tykytys 

• hikoilu 

• valppaus 

Pitkän aikavälin vaikutukset 

• sairastumisalttius 

• uupumus 

• masennus 

• ahdistus

 

STRESSIN SYYT 

Jokainen kokee tilanteet ja toiminnot eri tavalla, joten jokin mikä toista stressaa ei ole toiselle lainkaan 

stressaava kokemus. Stressiin johtavat syyt ovat siis hyvin yksilöllisiä mutta yleisimmin sitä aiheuttavat muun 

muassa alituinen kiire, työttömyys, melu, liian suuri vastuu, perheongelmat ja äkilliset elämäntilanteet. 

Harvinaisempia stressin aiheuttajia voivat olla äkilliset traumaattiset tapahtumat, kuten luonnonkatastrofit, 

onnettomuudet ja läheisen kuolema. Nämä voivat aiheuttaa akuutin stressireaktion tai traumaperäisen 

stressihäiriön. Työelämässä voivat stressiä aiheuttaa mm. työn hallinnan puute, liian suuret vaatimukset, 

kiusaaminen, epämääräinen työnjako, tuen puute sekä epäoikeudenmukaisuus. 

 



STRESSIN OIREET 

Itse stressikokemus on psykologinen, mutta sen monet vaikutukset yksilöön ovat fyysisiä. Ihmisen oma arvio 

tilanteesta on ratkaiseva.  

Fyysisiä oireita, jotka voivat kertoa stressitilasta: 

• päänsärky 

• huimaus 

• sydämentykytys 

• pahoinvointi 

• vatsavaivat 

• hikoilu 

• flunssakierre 

• selkävaivat. 

Tavallisimpia stressiin liittyviä psyykkisiä oireita 

ovat: 

• jännittyneisyys 

• ärtymys 

• aggressiot 

• levottomuus 

• ahdistuneisuus 

• masentuneisuus 

• muistiongelmat 

• unen häiriöt.  

 

Vakavaa stressitilaa voi seurata masennus ja työuupumus, päihteiden väärinkäyttö ja jopa itsetuhoajatukset. 

Sosiaalisen elämän alueella stressi voi näkyä mm. perhe- ja parisuhdeongelmina tai eristäytymisenä. 

 

 
STRESSIN HOIDOSSA TÄRKEÄÄ: 

1. Tiedosta stressin syyt 

a. Mikä stressaa?  

b. Voiko stressin aiheuttajaan vaikuttaa? 

2. Lopeta stressaavan asian vatvominen  

a. se ei auta mitään, vaan kärpäsestä kasvaa härkänen 

3. Harrasta rauhallisia ja rentouttavia asioita  

a. rauhallinen liikunta, luonto, musiikki, taide, kirjoittaminen, nukkuminen, opetella kiireettömyyttä 

ja "vain olemista" 

4. Pidä yllä turvallisia ihmissuhteita  

a. jaa huolet ystävälle tai ammattiauttajalle 

5. Älä käytä liikaa alkoholia, kahvia ja energiajuomia  

a. ne aiheuttavat lisää paniikin ja stressin tunnetta 

6. Stressin hoitoon pätee sama kaava kuin koko stressiaiheeseen yleensä: liikunta, uni, harrastukset, 

rauhoittuminen, kavereille keskustelu, ihmisten parissa oleminen, ystävät. Kaikki nämä ovat stressiä 

vähentäviä ja ennaltaehkäiseviä asioita. 

 

MINIMOI STRESSIN VAIKUTUKSET: 

Ajanhallinta on hyvä keino hallita stressiä. Kokeile seuraavia vinkkejä: 

1. Suunnittele ajankäyttösi huolellisesti. 

2. Kysy: ”Mikä on olennaista ja missä järjestyksessä hommat pitää tehdä?” 



3. Aseta lyhyen ja pitkän tähtäimen tavoitteita. Aikatauluta pienet askeleet kunkin tavoitteen 

saavuttamiseksi. 

4. Aseta tehtävät tärkeysjärjestykseen. Karsi tarpeettomia hommia ja pyydä apua muilta. 

5. Varaa aikaa mieluisiin ja mukaviin asioihin. 

 

LIIKUNTA STRESSIN JA JÄNNITYKSEN LIEVITTÄJÄNÄ 

Liikunta on yksi hyvinvoinnin perustavanlaatuinen osa ja tärkeä peruspilari kokonaisvaltaisessa hyvinvoinnissa. 

Liikunta: 

• Laskee verenpainetta 

• Auttaa pitämään yllä lihaksiston ja luuston kuntoa ja kestävyyttä. 

• Torjuu masentunutta mielialaa.  

• Lisää tyytyväisyyttä omaan kehoon sekä parantaa itseluottamusta ja itsetuntoa. 

• Auttaa rentoutumaan, sillä urheillessa mieli vapautuu sitä vaivaavista asioista ja suorituksen jälkeinen 

rento olo tuntuu hyvältä.  

Fyysinen rasitus auttaa kehoa purkamaan vaikeita tunteita. Säännöllinen liikunta auttaa vähentämään stressiä 

sekä monilla toimii loistavana stressin purkamisen kanavana.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LÄHTEET: 

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00976 

https://www.mielenterveystalo.fi/nuoret/itsearviointi_omaapu/oma-apu/toivo/Pages/osio_6_lue_lisaa.aspx 

https://www.terveyskirjasto.fi/terveyskirjasto/tk.koti?p_artikkeli=dlk00976

