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Tässä kandidaatin tutkielmassa selvitetään, mitä on haitallinen stressi, mitkä ovat merkittäviä 

haitallisen stressin aiheuttajia lapsuudessa ja millaisia vaikutuksia haitallisella stressillä on 

lapsen kehitykseen. Tutkielman tavoitteena on tuoda ilmi stressin ja haitallisen stressin määri-

telmät, sekä tutkia, kuinka laajasti ja millä eri tavoin haitallinen stressi voi vaikuttaa lapsen 

kehitykseen eri osa-alueilla fyysisessä ja psyykkisessä kehityksessä. Tutkielman näkökulmana 

haitallisen stressin aiheuttajana ovat haitalliset lapsuuden kokemukset kasvuympäristössä ja 

tutkielmassa avataan haitallisten lapsuuden kokemusten määritelmää sekä näiden ilmiöiden 

välistä yhteyttä.  

Tutkimusmenetelmänä käytettiin kuvailevaa kirjallisuuskatsausta. Haitallista stressiä sekä hai-

tallisia lapsuuden kokemuksia on tutkittu laajasti sekä erikseen että yhdessä, joten aineistoa 

oli hyvin saatavilla. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen myötä kyettiin tuomaan esille sekä hai-

tallisen stressin että haitallisten lapsuuden kokemusten olennaisimmat sekä merkittävimmät 

piirteet ja tekijät, mutta lisäksi tuomaan esille niiden välisen merkittävän yhteyden lapsen ke-

hitykseen.  

Tutkielman päätulokset osoittavat, että haitalliset lapsuuden kokemukset toimivat merkittä-

vänä stressin aiheuttajana, jotka toistuessaan tai pitkittyessään synnyttävät haitallista stressiä. 

Päätulokset osoittavat myös, että haitallinen stressi voi johtaa muun muassa erilaisiin kehitys-

häiriöihin tai – viivästymiin, sekä nostaa riskiä eri fyysisiin ja psyykkisiin sairauksiin. Merkit-

tävää on lisäksi se, että haitallisen stressin synnyttämät ongelmat tai häiriöt saattavat ilmetä 

vasta aikuisuudessa ja voivat vaikuttaa jopa läpi elämän. Tutkielman johtopäätöksenä voidaan 

todeta, että haitallisella stressillä voi olla kokonaisvaltaisia ja merkittäviä vaikutuksia lapsen 

fyysiseen sekä psyykkiseen kehitykseen. 
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1. Johdanto 

 

Tässä tutkielmassa selvitetään stressin vaikutuksia lapsen kehitykseen, etenkin haitallisen stres-

sin näkökulmasta. Haitallinen stressi voi aiheuttaa sekä lyhytaikaisia että pysyviä muutoksia 

lapsen kehityksessä, tehden muutoksia esimerkiksi aivojen rakenteeseen sekä elimellisiin jär-

jestelmiin (Shonkoff & Garner, 2012). Lapsuudessa koetun haitallisen stressin vaikutukset ja 

muutokset ilmenevät monella eri elämän osa-alueella ja toisinaan voivat ilmetä vasta aikuisuu-

dessa fyysisinä tai psyykkisinä oireina tai sairauksina (Bucci, Marques, Oh & Harris, 2016). 

Haitallinen stressi kasvattaa riskiä monille erilaisille fyysisille ja psyykkisille sairauksille, lisä-

ten muun muassa fyysistä sairastavuutta, sekä aiheuttaen erilaisia mielenterveyden ongelmia. 

Haitallinen stressi kasvattaa riskiä sairastua esimerkiksi diabetekseen, astmaan tai masennuk-

seen, ja pahimmillaan haitallinen stressi voi vaikuttaa kokonaisvaltaiseen toimintakykyyn sekä 

alentaa elinajan odotetta (Shonkoff & Garner, 2012; Goddard, 2021). 

Tutkielmassa haitallisen stressin syntymekanismina toimivat kasvuympäristössä tapahtuvat 

haitalliset lapsuuden kokemukset, sillä niiden yleisyys sekä yhteys haitalliseen stressiin ovat 

merkittäviä, mutta myös ehkäistävissä (Franke, 2014). Koska vaikutukset näkyvät lapsuuden 

aikana monella eri tasolla, on myös esimerkiksi kasvatusaloilla mahdollisuus vaikuttaa haital-

lisen stressin syntyyn, pysyvyyteen tai intensiivisyyteen. Haitallisen stressin vaikutukset lapsen 

käytökseen sekä koulussa pärjäämiseen mahdollistavat kasvatusalan ammattilaisten, kuten 

opettajien, puuttumisen ja tarvittavan avun tarjoamisen lapselle. Avun tarjoaminen on tärkeää, 

jotta lapsi oppisi tärkeitä taitoja esimerkiksi stressinhallintaan tai sosioemotionaalisiin taitoihin 

liittyen (Franke, 2014) ja jotta lapsi pärjäisi koulumaailmassa. Moniammatillisen yhteistyön 

myötä paitsi lapsille, että vanhemmille on mahdollista tarjota tarvittavaa apua, joka voi edistää 

lasten mahdollisuutta turvalliseen kasvuympäristöön ja turvata lasten normaalia kehitystä. Tut-

kielman tavoite on tutustuttaa sekä lisätä tietoisuutta kyseisistä ilmiöistä, jotta tällainen avun 

tarjoaminen olisi mahdollista. 

Tutkielma on merkityksellinen sen jatkuvan ajankohtaisuuden vuoksi. Haitallinen stressi sekä 

haitalliset lapsuuden kokemukset ovat pitkään tutkittuja ilmiöitä ja joiden vaikutuksia lasten 

sekä aikuisten terveyteen on tutkittu jo vuosikymmeniä. Haitalliset lapsuuden kokemukset il-

miönä eivät ole harvinaisia Suomessa, sillä esimerkiksi vuonna 2020 on raportoitu 10 800 pari- 

ja lähisuhdeväkivaltatapausta ja näissä tapauksissa alaikäisten uhrien määrä on 21,3 % ja jopa 
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20 % oli tapauksia, joissa väkivaltatapaukset olivat uusiutuvia (Tilastokeskus, 2021). On kui-

tenkin olennaista huomioida lisäksi piiloon jäävä väkivalta, eli väkivalta, josta ei ilmoiteta vi-

ranomaisille, eikä tarvittavaa apua tai resursseja voida täten tarjota perheille väkivallan ehkäi-

semiseksi. 

Tutkielman toteutus on kuvaileva kirjallisuuskatsaus, joka on aineistolähtöistä tutkimusta ja 

jonka tarkoitusperänä on esittää tiettyyn aiheeseen liittyvää tietoa sekä kuvata siihen liittyviä 

ilmiöitä (Kangasniemi ym., 2013). Tutkielman toteuttaminen tapahtui kuvailevan kirjallisuus-

katsauksen vaiheiden mukaan, jotka ovat; ’’tutkimuskysymyksen muodostaminen, aineisto ja 

sen valinta, kuvailun rakentaminen ja tulosten tarkastelu’’ (Kangasniemi ym., 2013, s. 294). 

Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen prosessin aikana asetetaan täsmälliset ja rajatut tutkimusky-

symykset, joihin etsitään vastauksia ja nämä tutkimuskysymykset ohjaavat tutkimusprosessia 

sekä aineiston valintaa. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen aineistona voidaan hyödyntää esi-

merkiksi aiemmin tehtyjä tutkimuksia tai julkaisuja (Salminen, 2011; Kangasniemi ym., 2013). 

Tutkimuskysymykset mahdollistavat ilmiöiden yleisen tarkastelun, sekä kokonaiskuvan tuotta-

misen, yhden tietyn näkökulman tarkastelun sijaan. 

 

Tutkimuskysymykset ovat:  

1. Mitä on haitallinen stressi? 

2. Miten haitallinen stressi vaikuttaa lapsen kehitykseen? 

 

Aiheista on julkaistu runsaasti kansainvälisiä tutkimuksia. Monipuolisen tutkimusaineiston 

hyödyntäminen mahdollisti ilmiöiden sekä niihin liittyvien käsitteiden syvällisen tarkastelun ja 

kokonaiskuvan rakentamisen. Kuvailevan kirjallisuuskatsauksen piirteiden mukaisesti tutkiel-

massa tiivistettiin ja yhdistettiin näitä aiempia tutkimustuloksia ytimekkäästi sekä johdonmu-

kaisesti, kuvaten aihetta kuitenkin laaja-alaisesti, eikä toteuttaen yhteenvetoa tai niin sanottua 

vilkaisua (Salminen, 2011; Kangasniemi ym., 2013).  

Lähdeaineistoa etsittiin tutkimuskysymyksien ohjaamalla rajauksella. Koska aihe on todella 

laaja ja siihen liittyy todella paljon käsitteitä, oli tärkeää rajata paitsi tutkielmaan mukaan otet-

tavia käsitteitä, mutta myös käytettävää aineistoa pois. Aineiston ja käsitteiden rajaaminen on 

hyödyllistä, jotta ne vastaavat täsmällisesti asetettuihin tutkimuskysymyksiin. Käsitteiden sekä 
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aineiston rajaaminen auttaa lisäksi punaisen langan säilyttämisessä. Artikkeleita sekä tutkimuk-

sia etsiessä, käytettiin hakusanoina tutkielman kannalta olennaisia käsitteitä ja koska aiheesta 

on tehty paljon kansainvälisiä tutkimuksia, käytettiin englanninkielisiä hakusanoja, kuten 

stress, toxic stress, adverse childhood experiences, child* sekä development. Aineistoa kerä-

tessä oli tärkeää kiinnittää huomiota lähteiden luotettavuuteen, joten lähteitä etsiessä käytettiin 

yliopiston tarjoamia tiedonhakuoppaita, kuten Scopusta, ScienceDirectiä, Ebscoa sekä Google 

Scholaria, ja kiinnitettiin huomiota siihen, että valitut artikkelit sekä tutkimukset olivat ver-

taisarvioituja, joka on varmistus tutkimuksen luotettavuudesta.  

Tutkielman aiheita on tutkittu useita vuosikymmeniä, joten aineistoa löytyi useiden vuosikym-

menien takaa sekä nykyaikaisia, 2020-luvuilla toteutettuja. Esimerkiksi Vincent Felittin ja 

kumppaneiden (1998) suorittama tutkimus ’’Relationship of Childhood Abuse and Household 

Dysfunction to Many of the Leading Causes of Death in Adults: The Adverse Childhood Expe-

riences (ACE) Study’’, julkaistiin 1998-luvulla, mutta on edelleen merkittävä sekä yksi suurim-

mista ACE-tutkimuksista, eli haitallisia lapsuuden kokemuksia käsittelevä tutkimus, jonka ta-

kia se valikoitui osaksi lähdeaineistoa. Monet tutkijat ja ammattilaiset nykyäänkin viittaavat tai 

pohjaavat omaa tutkimustaan, artikkeliaan tai teostaan Felittin ja kumppaneiden (1998) tutki-

mukseen. 

Kuvailevassa kirjallisuuskatsauksessa voidaan hyödyntää niin kutsuttuja päälähteitä, joiden 

kautta ilmiöiden tutkiminen perustuu, mutta joita muut lähteet täydentävät tai täsmentävät 

(Kangasniemi ym., 2013). Tämän kirjallisuuskatsauksen tulososuuden päälähteiksi valikoitui 

neljä tutkimusartikkelia, joissa on esitelty lapsuusajan stressin sekä haitallisten kokemusten yh-

teyttä lapsen kehitykseen ja joiden myötä pääasiassa vastataan tutkimuskysymyksiin. Kyseiset 

teokset esitellään seuraavaksi. 

Felittin ja Andan (2009) tutkimuksessa jatketaan aiempaa, vuonna 1998 toteutettua, ACE-tut-

kimusta (Felitti ym., 1998) koskien haitallisten lapsuuden kokemusten välistä yhteyttä aikuisiän 

sairauksiin ja muihin ongelmiin. Tutkimuksessaan he hyödyntävät vuonna 1998 luotuja ja käy-

tettyjä aineistoja, kuten osallistujille jaettua kyselylomaketta, sekä heidän käyttämäänsä ACE-

pisteytysjärjestelmää. ACE-pisteet voivat olla 0–10 sen mukaan, kuinka paljon haitallisia lap-

suuden kokemuksia yksilö on kokenut (Felitti ym., 1998; Felitti & Anda, 2009). Tutkimus on 

kohorttitutkimus, jonka myötä saadaan lisätietoa haitallisten lapsuuden kokemusten pitkäaikai-

sista vaikutuksista sekä sairauksien ja ongelmien ilmentymisestä pidemmällä aikavälillä.  
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Shonkoffin ja Garnerin (2012) teoksessa tuodaan laajasti esille haitallisen stressin vaikutuksia 

lapsen kehitykseen ja he esittelevät ekobiokehityksellisen (engl. ecobiodevelopmental) viiteke-

hyksen, jonka avulla he havainnollistavat näiden haitallisten lapsuuden kokemusten sekä hai-

tallisen stressin seurauksia, niin fyysisellä kuin psyykkisellä tasolla lapsen kehityksessä ja ter-

veydessä. Shonkoff ja Garner (2012) tuovat lisäksi ilmi haitallisten lapsuuden kokemusten sekä 

haitallisen stressin vaikutuksia paitsi lapsuudessa, mutta myös millaisia terveysvaikutuksia ja 

seurauksia niillä on aikuisuudessa.  

Goddardin (2021) teos käsittelee lapsuuden haitallisia kokemuksia, niiden yhteyttä terveyteen, 

sekä esittää näiden haitallisten lapsuuden kokemusten vaikutuksia aina lapsuusajan kehitykseen 

liittyvistä tekijöistä ennenaikaiseen kuolemaan. Goddardin teos (2021) pohjaa Felittin sekä An-

dan (1998) ACE-tutkimukseen ja tuo ilmi lisäksi tärkeitä näkökulmia traumaperäiseen hoitoon, 

joka on tarpeellista yksilön koettua tai kokiessa lapsuuden haitallisia kokemuksia. Goddard 

(2021) esittää hoidon pääperiaatteiksi ymmärtämisen, tunnistamisen, vastaamisen sekä uudel-

leen traumatisoinnin välttämisen (engl. realize, recognize, respond, resist re-traumatization). 

Teoksen tavoitteena on lisätä ammattilaisten, kuten lastenlääkärien, ymmärrystä sekä kykyä 

tunnistaa haitallisten lapsuuden kokemusten piirteitä, sekä kuinka tunnistaa ja kohdata niitä ko-

keva tai kokenut lapsi ja luoda uusia seulonta- ja interventiokeinoja (Goddard, 2021). 

Buccin, Marquesin, Oh:n sekä Harrisin (2016) teoksessa he kuvaavat haitallisen stressin sekä 

haitallisten lapsuuden kokemusten välistä yhteyttä, sekä niiden merkitystä lapsen kehitykseen 

ja terveyteen. He kuvaavat lisäksi stressin ja haitallisen stressin fysiologisia ominaisuuksia ja 

toimintamekanismeja. Bucci kollegoineen (2016) kuvaa haitallisten lapsuuden kokemusten ai-

heuttamia terveyshaittoja ja vaikutuksia, niiden esiintyvyyttä sekä sitä, millaisia pitkän aikavä-

lin terveysvaikutuksia haitallisilla lapsuuden kokemuksilla on. Teoksessaan Bucci kollegoineen 

(2016) määrittelee haitallista stressiä ja esittää haitallisen stressin olevan olennainen tekijä ja 

linkki haitallisten lapsuuden kokemusten myötä syntyviin ongelmiin ja sairauksiin.  
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2. Stressin määrittely 

 

Stressi on luonnollinen ja universaali ilmiö, joka syntyy yksilön kohdatessa psyykkisesti tai 

fyysisesti haastavan tilanteen, tai altistuessaan erilaisille kuormittaville ärsykkeille (McEwen, 

2007). Stressiä voidaan kuvata stressin aiheuttamien fyysisten reaktioiden lisäksi ihmisen 

omana subjektiivisena kokemuksena tällaisesta kuormittavasta tai voimavaroja ylittävästä ti-

lanteesta (Mattila, 2018), minkä takia stressiä ei voida määritellä kuvaamaan täsmälleen tiettyjä 

universaaleja tai kaikille yhtenäisiä tapahtumia. Stressin kokemiseen vaikuttavat yksilön tem-

peramentti, perimä, biologia sekä aiemmat kokemukset, ja tästä syystä eri tilanteiden ja ärsyk-

keiden stressaavuus on yksilöllistä (Bucci ym., 2016). Tämän myötä esimerkiksi esiintymisti-

lanteet aiheuttavat toisille stressiä, kun taas toisille ei.  

Stressiä voivat aiheuttaa vahvasti epänormatiivisille elämäntapahtumille altistuminen, jotka ai-

heuttavat haittaa tai uhkaa yksilön hyvinvoinnille, kuten esimerkiksi sairastuminen tai louk-

kaantuminen, avioero tai luonnonkatastrofi (Shonkoff & Garner, 2012). Stressiä aiheuttavat 

myös arkiset tapahtumat kuten uusiin tilanteisiin tai tapahtumiin, työhön, perhe-elämään tai 

ihmissuhteisiin liittyvät tekijät. Toisinaan arkisissa tilanteissa, stressi voi olla positiivista ja toi-

mia voimavarana. Esimerkiksi koetilanteissa stressi voi auttaa suoriutumisessa, parantaen kes-

kittymiskykyä. Stressi voi olla pitkittynyttä tai toistuvaa, mutta yleensä stressorin, eli stressin 

aiheuttajan, poistuttua, keho ja mieli voivat palautua normaaliin kehon tasapainoon, homeostaa-

siin, muun muassa stressinsäätely- tai selviytymiskeinojen avulla (Franke, 2014; Hintsa, Hon-

kalampi & Flink, 2019). Stressorit voivat olla siis fyysisiä tai psyykkisiä, itseen tai ympäristöön 

liittyviä tai esimerkiksi teoreettisiin, ’’mitä jos’’ ajattelumalleihin, liittyviä tekijöitä (Franke, 

2014).  

Stressin kokemiseen sekä stressin intensiivisyyteen vaikuttavat myös yksilön omat tulkinnat 

tilanteesta, eli kuinka uhkaavana yksilö kokee tilanteen. Tulkinta tapahtuu kognitiivisesti ja tul-

kintaan vaikuttavat yksilön aiemmat kokemukset sekä millainen geneettinen taipumus yksilöllä 

on stressin kokemiseen (McEwen, 1998). McEwenin (1998) esittämän kognitiivisen tulkinnan 

myötä voidaan päätellä, että aiemmat kokemukset ohjailevat tulkintaa ja voivat toimia niin sa-

notusti eräänlaisina psyykkisinä muistiinpanoina, jotka auttavat tilanteesta selviämisessä mah-

dollisimman tehokkaasti ja nopeasti. Aiemmin koetut tilanteet voivat täten lieventää stressire-
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aktioiden intensiivisyyttä, jos tilanteen lopputulos on positiivinen tai yksilö on onnistunut so-

peutumaan uuteen tilanteeseen. Stressireaktioiden intensiivisyyttä voivat tällöin lieventää esi-

merkiksi positiivisten kokemusten myötä vahvistunut itsetunto ja käsitys minäpystyvyydestä. 

Päinvastoin, jos aiempien kokemusten lopputulos on ollut negatiivinen tai yksilö ei ole onnis-

tunut sopeutumaan, voi se vaikuttaa siihen, että stressireaktiot ovat jatkossa intensiivisiä, eikä 

aiemmista kokemuksista ole välttämättä apua tilanteen tulkitsemisen tai ratkaisemisen edelly-

tykseksi yhtä tehokkaasti. Tällöin yksilö joutuu käyttämään enemmän aikaa, energiaa ja voi-

mavaroja stressin lieventämiseksi. 

Stressireaktioiden intensiivisyyteen ja kokemiseen vaikuttavat lisäksi yksilön geneettiset ja ke-

hitykselliset tekijät, jotka määrittelevät sitä, mitkä tilanteet koetaan stressaaviksi ja millä tavalla 

stressi ilmenee (Bucci ym., 2016). Stressireaktiot pyrkivät turvaamaan kehon hyvinvointia sekä 

tasapainoa, ja stressorista riippuen, voivat olla lyhyt- tai pitkäkestoisia. Esimerkiksi esitelmän 

tai puheen pitäminen voivat aiheuttaa lyhytkestoisia reaktioita, kuten hikoilua tai sydämen syk-

keen tiheyttä. Läheisen vakavan sairastumisen tai luonnonkatastrofin myötä stressireaktiot ovat 

pidempikestoisia, sekä vaikuttavat lisäksi kehon eri systeemeihin, kuten niihin, jotka eivät ole 

selviytymisen kannalta merkittäviä (Gunnar & Cheatinham, 2003). Näiden järjestelmien toi-

minta ja kehon homeostaasi palautuvat kuitenkin normaaliksi stressorin poistuttua, sekä yksilön 

hyödyntäen erilaisia selviytymiskeinoja (Bucci ym., 2016; Gunnar & Cheatinham, 2003).  

Stressi aiheuttaa sekä ihmisillä että eläimillä taistele- tai pakene- reaktion, joka aktivoi sym-

paattisen hermoston toimintaa (McEwen, 2007). Tällöin yksilön fyysinen vireystaso voimistuu 

ja stressivaste käynnistyy uhaksi koettujen ärsykkeiden seurauksena (Korkeila, 2008). Taistele- 

ja pakene- reaktion lisäksi kyseiseen ilmiöön voidaan liittää termi jähmettyä (engl. freeze), jol-

loin kyseessä on taistele-, pakene- tai jähmety reaktio. Jähmettymisreaktio vaikuttaa ihmisen 

kykyyn toimia, toisin sanoen poistaa kyvyn taistella tai paeta, jolloin yksilö termin mukaisesti 

voi jähmettyä paikoilleen tai pyörtyä. Jähmettymisen ajaksi yksilö voi lisäksi menettää kyvyn 

tuottaa ääntä tai puhetta. Jähmettyminen on seurausta pääosin äkkinäisestä ja intensiivisestä 

stressireaktiosta, mutta myös äärimmäisestä pelkoreaktiosta (Katz, Tsur, Talmon & Nicolet, 

2021). 

Fysiologiset stressireaktiot vaikuttavat pääasiallisesti; verenkiertoon, jotta veri virtaa voimak-

kaammin aivoihin, sydämeen sekä lihaksiin; hengitykseen, jolloin hapenottokyky paranee ja 

happi kulkeutuu paremmin esimerkiksi aivoihin; sekä aineenvaihduntaan, joka tehostaa energi-

ansaantia glukoosi- ja rasvavarastojen vapautumisen myötä (Bucci ym., 2016). Stressi aiheuttaa 
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fysiologisten reaktioiden, kuten hikoilun, sydämen sykkeen tihentymisen tai pahoinvoinnin li-

säksi psyykkisiä oireita ja reaktioita. Psyykkisiä reaktioita voivat olla muun muassa muistion-

gelmat, unettomuus, sekä erilaiset negatiiviset emootiot, jolloin stressin vaikutus voi näkyä ah-

distuneisuutena, aggressiivisuutena tai masennuksena. Stressin vaikutukset voivat näkyä myös 

ruokahaluttomuutena, lisääntyneenä valppautena ja keskittymisenä, energisyytenä tai jännitty-

neisyytenä (Mattila, 2018; Bucci ym., 2016).  

Stressi vaikuttaa myös osaltaan käyttäytymiseen; yksilön käyttäytyminen stressaavassa tilan-

teessa on pääasiassa pyrkimystä helpottaa sekä rauhoittaa omaa oloa ja meneillään olevaa ti-

lannetta (Hintsa ym., 2019). Tällöin yksilö käyttää erilaisia hallinta- ja selviytymiskeinoja, joita 

voivat olla esimerkiksi ystäville tai läheisille puhuminen, liikunnan harrastaminen tai päihtei-

den käyttö (Mattila, 2018). Päihteiden käyttö hallinta- tai selviytymiskeinona ei ole kuitenkaan 

yksilön fyysisen tai psyykkisen terveyden tai hyvinvoinnin kannalta hyväksi. Alkoholin käyt-

täminen voi esimerkiksi pahentaa jo stressin myötä tulleita uniongelmia ja päihteiden käytöstä 

voi pahimmillaan muodostua päihteiden väärinkäyttöä (Mattila, 2018) sekä johtaa päihderiip-

puvuuteen.  

Stressin aikana useat välittäjäaineet sekä hormonit vaikuttavat kehossa, joiden pääasiallinen 

tehtävä on turvata homeostaasi, eli kehon tasapaino. Tasapainon lisäksi hormonit pyrkivät var-

mistamaan ja edistämään selviytymistä vaaran uhatessa (Gunnar & Cheatinham, 2003). Stres-

sorin havaittua mantelitumake, joka on merkittävä osa aivojen tunnejärjestelmää ja muun mu-

assa vaikuttaa tunteiden säätelyyn, lähettää signaaleja hypotalamukseen aistitusta uhasta (God-

dard, 2021). Tämä käynnistää stressireaktion ja stressireaktioon vaikuttavat kehossa pääasiassa 

kaksi järjestelmää; sympaattis-adreno-medullaarinen järjestelmä eli SAM-järjestelmä, sekä hy-

potalamus-aivolisäke-lisämunuais-akseli eli HPA-akseli. SAM-järjestelmä on osa sympaattista 

hermojärjestelmää ja on vastuussa taistele- tai pakene-reaktion synnystä, osallistuu noradrena-

liinin ja adrenaliinin tuotantoon lisämunuaisten ytimestä, sekä näiden myötä on vastuussa tark-

kaavaisuuden ja vireystilan aktivoinnista (Gunnar & Quevedo, 2007). SAM-järjestelmän myötä 

sympaattinen hermosto ja aineenvaihdunta aktivoituvat. Lisämunuaisten tuottama adrenaliini 

lisää sydämen sykkeen tiheyttä, vilkastaa verenkiertoa muun muassa lihaksistoa sekä aivoja 

varten ja lisää maksan tuottaman glukoosin eritystä, jotta yksilön energiatasot nousevat ja täten 

kohdattuun uhkaan voidaan vastata tehokkaammin (Gunnar & Quevedo, 2007).  
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Stressivasteen käynnistyessä SAM-järjestelmän lisäksi myös yksilön hypotalamus-aivolisäke-

lisämunuaisakseli, eli HPA-akseli, aktivoituu (Hintsa ym, 2019), joka on vastuussa stressihor-

monien erityksestä ja välittämisestä. HPA-akseli vaikuttaa glukokortikoidien, eli kortisolin sekä 

kortikosteronin, syntyyn lisämunuaisten kuorikerroksesta (Gunnar & Cheatham, 2003). Aivo-

lisäke erittää stressivasteen aikana adenokortikotropiinia, joka osaltaan stimuloi lisämunuaisten 

kuorikerrosta tuottamaan näitä glukokortikoideja (Korkeila, 2008). HPA-akseli pyrkii turvaa-

maan hyvinvointia sekä tasapainoa muun muassa lisäämällä energiantuotantoa selviytymisen 

kannalta välttämättömiin toimintoihin, kuten aineenvaihdunnan nopeuttamiseen rasvojen sekä 

proteiinien hyödyntämiseksi, sekä aktivoimalla sydämen ja keuhkojen toimintaa muun muassa 

hapen ja glukoosin kuljettamista varten (Gunnar & Cheatinham, 2003). Kehon tasapainon ja 

yksilön selviytymisen kannalta on siis olennaista vähentää energiantuotantoa toiminnoista, 

jotka eivät ole selviytymisen kannalta välttämättömiä, kuten kasvusta, energian varastoinnista, 

immuunijärjestelmän toiminnasta ja ruoansulatuksen toiminnasta. HPA-akselin toiminta pyrkii 

takaamaan selviytymisen lyhyellä aikavälillä, joten esimerkiksi energian varastointiin käytet-

tävä energia ei ole kannattavaa (Gunnar & Cheatinham, 2003).  

Stressiä on erilaista ja parhaimmillaan se on positiivista stressiä. Positiivinen stressi kuuluu 

yksilön elämään sekä kehitykseen ja voi toimia voimavarana, sekä niin sanotusti eteenpäin pus-

kevana voimana. Positiivista stressiä voi esiintyä muun muassa uusia tilanteita tai ihmisiä koh-

datessa, jolloin stressireaktiot eivät ole pitkäaikaisia tai intensiivisiä. Stressi voi myös olla niin 

kutsuttua siedettävää stressiä, jolloin stressireaktiot ovat intensiivisempiä ja pidempikestoisia 

kuin positiivisen stressin aikana. Siedettävää stressiä voivat aiheuttaa erilaiset fyysisesti ja 

psyykkisesti kuormittavat tilanteet, tapahtumat tai ärsykkeet (Magalhaes-Barbosa, Prata-Bar-

bosa & da Cunha, 2022; McEwen, 2007). Yksilön psyykkinen ja fyysinen hyvinvointi sekä 

elimistön tasapaino kuitenkin palautuvat normaaliin stressin aiheuttajan poistuttua tai yksilön 

kyetessä sopeutumaan uuteen tilanteeseen (Magalhaes-Barbosa ym., 2022). Siedettävä stressi 

siis kuvastaa yleisesti koettua ja mahdollisesti voimakasta stressiä, joka aiheuttaa uhkaa ja hait-

taa yksilön hyvinvoinnille, mutta on olemukseltaan väliaikaista sekä ohimenevää. Stressistä 

palautumista edistävät muun muassa hallinta- ja selviytymiskeinot, joita yksilö käyttää tilanteen 

sekä oman olonsa rauhoittamiseksi. Näiden suojaavien tekijöiden takia stressi ei pääse muuttu-

maan haitalliseksi, eikä aiheuta muutoksia esimerkiksi aivojen rakenteessa, sillä keho ja aivot 

pääsevät palautumaan stressin aiheuttamien fysiologisten reaktioiden jälkeen (Hintsa ym., 

2019; Shonkoff, Boyce & McEwen, 2009). 
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2.1 Haitallinen stressi  

 

Tässä kappaleessa esitetään tulokset asetettuun tutkimuskysymykseen ’’mitä on haitallinen 

stressi?’’. Vahingollisinta stressiä yksilön kehitykselle, terveydelle sekä kokonaisvaltaiselle hy-

vinvoinnille kutsutaan haitalliseksi stressiksi. Kun positiivinen ja siedettävä stressi ovat ohime-

neviä ja lyhytkestoisia, on haitallinen stressi pitkäkestoista ja kroonista, josta palautuminen on 

haastavaa. Haitallista stressiä syntyy yksilön kohdatessa tai kokiessa, voimakasta, toistuvaa 

ja/tai pitkittynyttä uhkaa tai kuormittavia tilanteita (Magalhaes-Barbosa ym., 2022). Stressire-

aktioiden toistuvuus tai pysyvyys voivat johtaa allostaattiseen kuormitukseen, jolloin elimistön 

tasapaino järkkyy ja elimistön toiminta voi häiriintyä, mikä voi johtaa muun muassa sairastu-

miseen fyysisesti tai psyykkisesti. Stressin aiheuttajien pysyvyyden tai pitkittymisen lisäksi al-

lostaattisen kuormituksen kehittymiseen voivat vaikuttaa yksilön tehottomat säätely- ja selviy-

tymiskeinot, jotka eivät poista tai heikennä stressin aiheuttajaa tai aiheuttajia (McEwen, 1998). 

Olennainen piirre haitallisen stressin muodostumisessa onkin se, että yksilöllä ei ole tarvittavia 

suojaavia tekijöitä, jotka auttaisivat palautumaan stressistä (Shonkoff ym., 2009). 

Haitallisen stressin aikana kehossa vallitseva stressireaktio on voimakkuudeltaan intensiivistä. 

Tällöin HPA-akseli, joka on vastuussa stressihormonien erityksestä, on jatkuvasti aktiivisena, 

eikä elimistön tasapaino palaudu normaaliin (Hintsa ym., 2019; Franke, 2014), toisin kuin po-

sitiivisen ja siedettävän stressin kohdalla. HPA-akselin aktivaation pitkittyessä, voi stressireak-

tion aikaisen energian vähentämisellä olla merkittäviä seurauksia. Vaikka stressihormonien tar-

koitus on edistää selviytymistä, voivat ne pitkittyessään toimia juuri päinvastaisesti ja heikentää 

fyysistä sekä psyykkistä terveyttä (Gunnar & Cheatinham, 2003; McEwen, 1998). 

Haitallisen stressin aikana kehossa vallitsee pitkittynyt tai pysyvä, epänormaali, fysiologinen 

stressivaste; HPA-akselin ollen jatkuvassa aktiivisuustilassa, ei stressorin poistuttua keho pääse 

palautumaan normaaliin tilaan, vaan tämä fysiologinen stressivaste säilyy (Franke, 2014). Hai-

tallisessa stressissä esimerkiksi kehon kortisolitasot eivät laske normaalille tasolle ja adrenalii-

nin eritys jatkuu. Tämän fysiologisen stressivasteen ja HPA-akselin jatkuvan aktiivisuustilan, 

sekä jatkuvan stressihormonien erityksen johdosta, haitallista stressiä voidaan myös kutsua toi-

selta nimeltä krooniseksi stressiksi (Franke, 2014). 



 

13 

 

Haitallinen stressi on yksilölle vahingollisinta sen aiheuttamien fyysisten sekä psyykkisten vai-

kutusten ja muutosten johdosta. Haitallisella stressillä on sekä fyysiselle että psyykkiselle ter-

veydelle epäsuotuisia vaikutuksia, sillä sen on todettu olevan yhteydessä muun muassa erilai-

siin mielenterveyden häiriöihin, kuten ahdistukseen ja masennukseen, sekä erilaisiin fyysisiin 

sairauksiin kuten sydän- ja verisuonitauteihin, ylipainoon, diabetekseen sekä syöpäsairauksiin. 

Haitallinen stressi voi lisäksi johtaa erilaisiin aivojen, elinten ja kehon kehitys- ja säätelyhäiri-

öihin (Shonkoff & Garner, 2012; Goddard, 2021). Haitallinen stressi voi erilaisten sairauksien 

ja häiriöiden lisäksi muuttaa aivojen rakennetta, vaikuttaa elinjärjestelmien toimintaan, sekä 

vaikuttaa stressinhallintajärjestelmiin esimerkiksi madaltaen stressinsietokykyä ja stressi-

reagoivuutta. Muutoksilla voi olla pitkäaikaisia vaikutuksia ja ne voivat vaikuttaa yksilön koko 

elinkaaren ajan, muun muassa lisäten tätä sairastavuusriskiä. Etenkin lapset ovat erityisen herk-

kiä stressin aiheuttamille vaikutuksille ja muutoksille kehossa, ja ovat erityisen alttiita stressi-

vasteen häiriintymiseen (Shonkoff ym., 2009; Bucci ym., 2016). 

 

2.2 Haitallisen stressin aiheuttajat lapsuudessa 

 

Lapsuusajan stressiä tutkitaan usein haitallisten lapsuuden kokemusten kautta, jotka ovat tapah-

tuneet alle 18 vuoden iässä (Bucci ym., 2016). Haitallisia lapsuuden kokemuksia ilmenee uni-

versaalisti, perheen tai lapsen taustatekijöistä huolimatta; haitallisia lapsuuden kokemuksia voi 

ilmetä esimerkiksi sukupuolesta, perheen sosioekonomisesta asemasta, kulttuurista, uskonnosta 

tai etnisyydestä riippumatta (Wang ym., 2021. Jotkin taustatekijät kuitenkin lisäävät riskiä hai-

tallisten lapsuuden kokemusten ilmenemiselle. Tutkimukset ovat osoittaneet, että muun muassa 

tytöillä, vähemmistöön kuuluvilla, sekä köyhyydessä tai kehitysmaissa asuvilla on suurin riski 

altistua tietyille haitallisille lapsuuden kokemuksille verrattuna toisiin (Wang ym., 2021).  

Haitalliset lapsuuden kokemukset tunnetaan myös käsitteinä lapsuusajan stressi, lapsuusajan 

trauma tai tunnetuimpana terminä ACEs (Bucci ym., 2016), joka tulee sanoista adverse child-

hood experiences, eli haitalliset lapsuuden kokemukset. Haitalliset lapsuuden kokemukset ku-

vastavat tapahtumia, jotka ovat luonteeltaan voimakkaita, toistuvia tai pitkittyneitä, poikkeavia 

sekä uhkaavia tai traumaattisia tilanteita tai tapahtumia. Haitallisiksi lapsuuden kokemuksiksi 
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voidaan luokitella muun muassa kasvuympäristössä tapahtuvat kokemukset, naapuruston väki-

valtaisuus, kiusatuksi tuleminen, köyhyys, luonnonkatastrofit sekä poliittiset tekijät kuten ter-

rorismi tai sota (Goddard, 2021; Barbosa-Magalhaes, ym., 2022). 

Vincent Felitti kollegoineen (1998) suoritti tutkimuksen vuosien 1995–1997 aikana, koskien 

haitallisia lapsuuden kokemuksia sekä sen seurauksia yksilön hyvinvoinnille ja käytösmalleille 

aikuisuudessa. Felittin ja kollegoiden (1998) suorittama tutkimus on yksi suurimmista ACE-

tutkimuksista, noin 17 000 tutkimukseen osallistuneen myötä. Tutkimusta varten rajattiin sekä 

määriteltiin tietyt haitalliset lapsuuden kokemukset, jonka myötä laadittiin kyselylomake täy-

tettäväksi (Felitti ym. 1998). Haitalliset lapsuuden kokemukset jaettiin tällöin seuraaviin kate-

gorioihin; henkinen väkivalta, fyysinen väkivalta, seksuaalinen väkivalta, sekä dysfunktionaa-

liset perheet jaettuna vielä; (vanhemman/muun perheenjäsenen) päihteidenkäyttö; (vanhem-

man/muun perheenjäsenen) mielenterveydenhäiriö; äidin tai äitipuolen väkivaltainen kohtelu 

(sen todistaminen); sekä rikolliskäyttäytyminen. Myöhemmissä tutkimuksissa näiden kategori-

oiden lisäksi kasvuympäristössä tapahtuviin haitallisiin lapsuuden kokemuksiin liitettiin esi-

merkiksi fyysinen ja emotionaalinen laiminlyönti (Felitti ym., 1998).  

Kasvuympäristössä tapahtuvat haitalliset kokemukset liittyvät kodin tai perheen sisäisiin teki-

jöihin ja ne voidaan siis jakaa kolmeen pääkategoriaan; väkivalta, joka kattaa fyysisen ja hen-

kisen väkivallan sekä seksuaalisen hyväksikäytön; laiminlyönti, joka kattaa fyysisen sekä emo-

tionaalisen laiminlyönnin; sekä dysfunktionaaliset perheet, eli ongelmalliset tai häiriintyneet 

perheet ja perheen sisäiset tekijät, joka kattaa muun muassa vanhemman tai vanhempien päih-

deongelman tai mielenterveyshäiriön, avioeron tai vanhempaan (äitiin) kohdistuneen väkival-

taisen käytöksen (Felitti ym., 1998; Goddard, 2021) toisen vanhemman tai kumppanin toimesta. 

Haitalliset lapsuuden kokemukset voivat ilmentyä yksittäisinä, mutta useimmiten haitallisia ko-

kemuksia ilmenee yhtäaikaisesti ja ovat linkittyneitä toisiinsa. Dysfunktionaalisten haittateki-

jöiden, esimerkiksi vanhemman mielenterveyshäiriön/-häiriöiden tai päihteiden väärinkäytön, 

kanssa voi ilmetä esimerkiksi fyysistä väkivaltaa, eikä täten myöskään henkiseltä väkivallalta 

tai emotionaaliselta laiminlyönniltä voida välttyä (Wang ym., 2021). 

Väkivalta on moniulotteinen käsite, jonka vuoksi se voidaan jakaa eri kategorioihin. Kategori-

oiden myötä esimerkiksi väkivallan tunnistaminen helpottuu ja eri ilmenemismuotoja sekä vai-

kutuksia voidaan ymmärtää ja tutkia syvällisemmin. Muun muassa avun tarjoamisen sekä eri-

laisten interventioiden kehittämiseksi, on olennaista tunnistaa ja ymmärtää eri väkivallan muo-
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toja. Perheen sisällä väkivaltaa voivat käyttää vanhempi tai vanhemmat sekä sisarus tai sisa-

rukset ja se voi kohdistua yhteen tai useampaan henkilöön perheessä. Vaikka väkivaltaa koh-

distuisi yhteen yksilöön perheen sisällä, vaikuttaa se muihinkin perheenjäseniin, sekä luo pelon 

ilmapiiriä. Tutkimukset ja kyselyt, jotka keskittyvät haitallisiin lapsuuden kokemuksiin, jakavat 

kasvuympäristössä esiintyviksi väkivallan muodoiksi fyysisen, henkisen ja seksuaalisen väki-

vallan, sekä lisäksi fyysisen ja emotionaalisen laiminlyönnin (Bucci ym., 2016). 

Henkinen väkivalta kattaa myös emotionaalisen laiminlyönnin, jolloin väkivallan kohteena on 

yksilön tunne-elämä tai esimerkiksi hoivaan liittyvät tekijät. Henkiseen väkivaltaan ja emotio-

naaliseen laiminlyöntiin liittyvät muun muassa pelottelu, nimittely, nöyryyttäminen, tunteiden 

loukkaaminen, hylkääminen, piittaamattomuus, tunteiden näyttämisen ja ilmaisun kieltäminen 

ja lapsen tarpeiden laiminlyönti (Laajasalo, Paavilainen, Järvilehto & Keiski, 2019). Lisäksi 

henkiseksi väkivallaksi ja emotionaaliseksi laiminlyönniksi sisältyy väkivalta, jota lapsi joutuu 

todistamaan esimerkiksi vanhempiensa välillä (Laajasalo, Paavilainen, Järvilehto & Keiski, 

2019). Henkisestä väkivallasta ja emotionaalisesta laiminlyönnistä haastavaa tekee se, ettei siitä 

jää fyysisiä jälkiä, minkä takia sitä voi olla vaikea tunnistaa.  

Fyysinen laiminlyönti tarkoittaa lapsen turvallisuuden ja perustarpeiden, kuten ravinnon, hy-

gienian, vaatetuksen tai (turvallisen) asuinympäristön puutteellista tarjontaa tai laiminlyöntiä 

(Wen ym., 2019).  Fyysinen väkivalta puolestaan tarkoittaa toimintaa, jossa yksilö käyttää voi-

maa sekä esimerkiksi omaa kehoaan tai jotain esinettä vahingoittaakseen tai kontrolloidakseen 

toista. Fyysistä väkivaltaa ovat muun muassa töniminen, lyöminen, potkiminen, ravistelu ja 

surmaaminen (Hakulinen ym., 2019). Fyysistä väkivaltaa on myös lapsiin kohdistettava kuri-

tusväkivalta. Kuritusväkivallan tarkoituksena on rangaista tai vaikuttaa lapsen käytökseen ja 

kuritusväkivaltaa voi olla esimerkiksi tukistaminen (Hakulinen ym., 2019). Seksuaalisessa vä-

kivallassa yksilön kehon itsemääräämisoikeutta tai koskemattomuutta loukataan. Lapsen sek-

suaaliseksi hyväksikäytöksi määritellään toiminta, jossa 16 vuotta nuorempaan kohdistuu sek-

suaalinen teko, joka voi olla sanatonta, sanallista tai fyysistä (Korpilahti, ym., 2019; Vaaranen-

Valkonen & Laitinen, 2019). Seksuaalista väkivaltaa ovat muun muassa ahdistelu, koskettelu, 

pakottaminen tai painostaminen seksuaalisiin tekoihin sekä raiskaus (Vaaranen-Valkonen & 

Laitinen, 2019).  

Haitallisen stressin syntyyn lapsuudessa vaikuttavat lisäksi vanhemman tai huoltajan tuen puute 

sekä häiriöt kiintymyssuhteessa, sillä vanhemmalta saadun tuen ja vakuuttelun sekä kiintymys-
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suhteen on todettu olevan merkittävä tekijä stressireaktiosta palautumisessa, sekä stressin kä-

sittelyssä (Franke, 2014; Shonkoff & Garner, 2012). Huoltajan tuen puutteen sekä turvattoman 

kasvuympäristön myötä stressireaktiot poikkeavat normaalista kasvu- ja kehityssuunnasta, 

jonka olennaisena osana esimerkiksi positiivinen stressi on. Positiivinen stressi auttaa lasta 

muun muassa oppimaan turvallisia sekä hyödyllisiä keinoja käsitellä stressiä ja sen aiheuttamia 

tunteita (Franke, 2014). Vaikka stressori olisi vakava tai intensiivinen, esimerkiksi kyseessä 

ollen läheisen menettäminen, ei stressi pääse muuttumaan haitalliseksi tukevan ja turvallisen 

huoltajan sekä turvallisen kiintymyssuhteen myötä. Näiden tärkeiden tekijöiden puuttuessa syn-

tyy haitallista stressiä, lapsen ollen kykenemätön vielä hallitsemaan tai käsittelemään stressiä 

tai menettäen tunteen hallinnasta (Shonkoff & Garner, 2012).  
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3. Haitallisen stressin vaikutukset lapsen kehitykseen 

 

Tässä luvussa esitetään tulokset asetettuun tutkimuskysymykseen ’’miten haitallinen stressi 

vaikuttaa lapsen kehitykseen?’’. Haitalliset lapsuuden kokemukset ovat vakava stressori, jotka 

vaikuttavat lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen. Tämän takia, haitallisista lapsuuden koke-

muksista puhuttaessa ei voida sivuuttaa haitallista stressiä tai sen vaikutuksia, sillä haitalliset 

lapsuuden kokemukset, ilman suojaavia tekijöitä, johtavat krooniseen stressivasteeseen ja stres-

sin säätelyhäiriöihin, kuten HPA-akselin jatkuvaan aktiivisuustilaan (Bucci ym., 2016). Kehit-

tyvien lasten stressijärjestelmä on erityisen altis pysyville muutoksille ja haitallisen stressin 

sekä aktiivisen stressivasteen aiheuttamat säätelyhäiriöt ovat erityisessä roolissa eri sairauksien 

synnyssä (Bucci ym. 2016).  Haitallisten lapsuuden kokemusten aiheuttamat vaikutukset, muu-

tokset, sairaudet tai häiriöt voivat muodostua kahdella eri tapaa psyykkisesti sekä fyysisesti 

stressaavien tapahtumien seurauksena; kumulatiivisesti ajan saatossa tai vaikuttaen yksilön bio-

logiaan ja kehitykseen herkkien kehitysvaiheiden aikana (Shonkoff ym., 2009). 

Vincent Felittin ja hänen kollegoidensa (1998) suorittama ACE-tutkimus osoittaa sairastavuu-

den sekä kuolleisuuden olevan yhteydessä haitallisiin lapsuuden kokemuksiin; riski eri häiriöi-

hin ja sairauksien esiintyvyyteen kasvaa, mitä enemmän haitallisia lapsuuden kokemuksia on.  

Tutkimus myös osoitti, että lapset voivat omaksua haitallisia selviytymis- ja hallintakeinoja, 

sekä kehittää haitallisia käyttäytymismalleja käsitelläkseen haitallisten kokemusten aiheutta-

maa stressiä tai traumaa. Kasvuympäristössä tapahtuvilla haitallisilla lapsuuden kokemuksilla 

on suuri merkitys muun muassa siihen, millainen terveys ja terveyskäyttäytyminen lapsella tu-

levat olemaan tulevaisuudessa (Felitti ym., 1998). Haitalliset lapsuuden kokemukset kasvatta-

vat riskiä erilaisille fyysisille sekä psyykkisille sairauksille ja haitallisten lapsuuden kokemus-

ten on todettu olevan yhteydessä esimerkiksi tupakointiin, alkoholismiin, huumeiden käyttöön, 

sukupuolitauteihin, ylipainoon, masennukseen sekä itsemurhayrityksiin. Haitallisten lapsuuden 

kokemusten terveysvaikutusten ja sairausilmenevyyden merkittävänä välittäjänä toimii haital-

linen stressi (Bucci ym., 2016).  

On suhteellisen yleistä, että lapsuudessa koetun haitallisen stressin aiheuttamat sairaudet ja häi-

riöt voivat ilmetä vasta myöhemmällä iällä ja etenkin vasta aikuisuudessa ilmenevät kliinisesti 

merkittävinä, fyysisinä tai psyykkisinä sairauksina (Bucci ym., 2016). Haitallisen stressin sekä 

toistuvien traumakokemusten, eli kumulatiivisen trauman, aiheuttamien ongelmien voidaan 
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usein diagnosoida väärin olevan masennusta, ahdistusta tai jopa aktiivisuuden- ja tarkkaavuu-

den häiriö, vaikka todellisuudessa kyseessä ovat haitallisen stressin synnyttämiä oireita. Vää-

rien diagnoosien myötä todellisten taustasyiden selvittäminen sekä oikean hoidon saaminen es-

tyy, mikä voi johtaa edelleen eri sairauksien tai häiriöiden syntyyn tai etenemiseen, mutta voi 

pahimmillaan vaikuttaa lisäksi yksilön toimintakykyyn tai jopa ennenaikaiseen kuolemaan 

(Goddard, 2021). Haitallinen stressi voi siis aiheuttaa sekä lyhyt- että pitkäaikaisia muutoksia 

sekä fyysisessä että psyykkisessä kehityksessä ja hyvinvoinnissa, ja lapsuudessa koettu haital-

linen stressi sekä sen seuraukset voivat seurata pitkälle koko elinkaaren ajan. 

 

3.1 Fyysiset ja neurologiset muutokset 

 

Haitallisen stressin kokeminen lapsuudessa voi muuttaa merkittävästi kehittyviä aivoja; aivojen 

rakenne, tilavuus sekä toiminta voivat muuttua pysyvästi toistuvan tai pitkittyneen stressin seu-

rauksena. Koska lasten aivot ovat vielä kehittyvät, ja etenkin varhaislapsuudessa erityisen plas-

tiset, stressihormonit voivat herkästi vaikuttaa aivojen kehitykseen, sekä estää tätä aivojen nor-

maalia kehitystä (Shonkoff & Garner, 2012). HPA-akselin krooninen aktiivisuus muuttaa her-

mosolujen synapsien ja solun reseptoreiden toimintaa, sekä esimerkiksi heikentää tuojahaarak-

keiden, eli dendriittien, toimintaa (Goddard, 2021). 

Stressihormonien vaikutukset näkyvät etenkin mantelitumakkeen, hippokampuksen sekä etuot-

salohkon muutoksissa, jolloin niiden koko sekä neuraalit, eli hermostolliset, rakenteet muuttu-

vat (Shonkoff & Garner, 2012). Mantelitumakkeessa sekä orbitaalisessa etuotsalohkossa voi-

daan havaita liikakasvua sekä yliaktiivisuutta, ja haitallinen stressi voi johtaa hermosolujen ja 

hermoyhteyksien menetykseen hippokampuksessa sekä mediaalisessa etuotsalohkossa, joka 

johtaa hippokampuksen tilavuuden kutistumiseen. Näiden rakenteiden muutos johtaa haastei-

siin esimerkiksi tunteiden sekä impulssien säätelyssä ja muistissa, etenkin työmuistissa (Shon-

koff & Garner, 2012). Stressihormoni kortisoli estää hippokampuksessa tapahtuvaa neuroge-

neesiä, eli uusien hermosolujen syntyä, mikä johtaa näihin haasteisiin muistin sekä oppimisen 

kannalta, vaikuttaa yksilön ’’top down’’- prosessoinnin haasteisiin, eli havainnointikyvyn haas-

teisiin, sekä kontekstuaalisen oppimisen haasteisiin (Virsu, 2002; Shonkoff & Garner, 2012). 

Muutokset hippokampuksen koossa vaikuttavat havainnointikykyyn muun muassa kuulo- sekä 
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näköaistien havaintojen viivästymisenä. Muutokset mantelitumakkeen toiminnassa, johtaen sen 

yliaktiivisuuteen, vaikuttavat osaltaan stressireagoivuuteen sekä (yli)aktiiviseen stressivastee-

seen (Goddard, 2021; Shonkoff & Garner, 2012).  

Perintötekijät määrittelevät suuresti yksilön kykyä käsitellä stressiä sekä sitä, kuinka yksilö rea-

goi stressiin. Haitallinen stressi lapsuudessa voi kuitenkin muuttaa jopa yksilön geenejä, niiden 

toimintaa sekä sitä, kuinka stressiin reagoidaan (Bucci ym., 2016). Haitallinen stressi voi muut-

taa geenien toimintaa ja vaikuttaa siihen, miten, ja niin sanotusti, missä tilanteissa geenit ilmen-

tyvät. Epigeneettiset muutokset ovat ympäristön vaikutuksesta johtuvia muutoksia perimässä, 

jotka eivät vaikuta suoraan DNA:han muokkaamalla nukleotidisekvenssejä, vaan vaikuttaen 

tähän geenien ilmentymään sekä toimintaan (Magalhaes-Barbosa ym., 2022). Geneettisesti 

identtiset kaksoset voivat siis poiketa esimerkiksi terveydeltään eri kokemusten johdosta, sillä 

ympäristötekijät ja tapahtumat voivat muokata kemiallisesti geenejä, niiden ilmentymistä, 

on/off-säätelyä sekä toimintaa. Lapsen iällä on merkitystä epigeneettisten muutosten pysyvyy-

teen ja vaikuttavuuteen. Varhaislapsuudessa tapahtuvat muutokset ovat voimakkaampia sekä 

merkittävämpiä, voiden aiheuttaa muutoksia aivoissa, elinjärjestelmissä, fyysisessä ja psyykki-

sessä terveydessä, sekä käyttäytymisessä ja oppimiskyvyssä, vaikuttaen esimerkiksi kognitiivi-

siin kykyihin (Magalhaes-Barbosa ym., 2022).   

Eläinkokeissa on huomattu, että haitalliset tai stressaavat kokemukset pian syntymän jälkeen 

vaikuttavat epigeneettisiin muutoksiin. Muutoksia ovat esimerkiksi aivoissa sijaitsevien resep-

toreiden, jotka säätelevät taistele- tai pakene järjestelmän aktivaatiota, kemiallisen järjestyksen 

muutokset, joka täten voi synnyttää pitkittyneen stressivasteen tai vaikuttaa aivojen neuroke-

miaan (Bucci ym., 2016). Nämä muutokset ihmisillä voisivat johtaa esimerkiksi masennukseen 

tai ahdistuneisuuteen. Epigeneettiset muutokset voivat nostaa riskiä tai aiheuttaa erilaisia kroo-

nisia sairauksia, kuten sydänsairauksia, masennus- sekä ahdistuneisuushäiriöitä, sekä muita 

fyysisiä ja psyykkisiä sairauksia (Bucci ym., 2016).   

Haitallinen stressi synnyttää ongelmia sekä erilaisia sairauksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä. 

HPA-akselin aktivaatio vaikuttaa siihen, että kortisoli- sekä adrenaliinitasot ovat koholla, jotka 

pitkällä aikavälillä tekevät haittaa kehossa ja täten kehitykseen ja terveyteen. Kohonneet stres-

sihormonit vaikuttavat muun muassa rasvan varastoitumiseen ja sen lisäksi kortisolin lisätessä 

nälän tunnetta, voivat johtaa ylipainon kertymiseen (Goddard, 2021). Rasvan kertyminen voi 

johtaa ylipainoon, mikä taas osaltaan lisää riskiä sairastua esimerkiksi diabetekseen. Lisäksi 

aktiivinen stressivaste ja sen myötä kohonnut verenpaine kuluttaa verisuonia sekä valtimoita, 
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joka pitkällä aikavälillä lisää riskiä sydänkohtaukselle tai muille sydän- ja verisuonisairauksille 

(Goddard, 2021). 

Stressireaktion aikana energiantuotantoa vähennetään selviytymisen kannalta tarpeettomista 

toiminnoista, kuten kasvusta, immuunijärjestelmän toiminnasta ja ruoansulatuksen toiminnasta. 

Stressireaktion pitkittyessä, voi energiantuotannon vähentäminen johtaa erilaisiin elimellisiin 

säätelyhäiriöihin (Gunnar & Cheatinham, 2003). Stressin pitkittyessä tai kroonistuessa, eli 

muututtuaan haitalliseksi, vaikutukset voivat näkyä esimerkiksi häiriintyneenä immuunijärjes-

telmän toimintana, minkä johdosta haitallinen stressi on tämän myötä myös yhteydessä muun 

muassa erilaisiin syöpäsairauksiin (Goddard, 2021). Lapsilla nämä immuunijärjestelmän häiriöt 

voivat johtaa lisäksi eri tulehdustiloihin sekä lisätä riskiä eri infektioille, jotka voivat olla mah-

dollisesti usein tai tiheään toistuvia. Haitallisen stressin aiheuttaman immuunijärjestelmän hy-

perreaktiivisuuden on todettu olevan yhteydessä esimerkiksi eri allergioiden, atooppisen ihot-

tuman sekä astman syntyyn (Franke, 2014; Bucci ym., 2016).   

Haitallinen stressi voi siis muuttaa lapsen aivojen rakennetta sekä vaikuttaa aivojen kehitykseen 

merkittävästi. Haitallinen stressi voi vaikuttaa aivojen tilavuuteen ja toimintaan, sekä heikentää 

uusien hermosolujen ja hermoyhteyksien muodostumista ja johtaa jopa niiden menettämiseen 

(Shonkoff & Garner, 2012). Etenkin mantelitumake, hippokampus sekä etuotsalohko kokevat 

suuria muutoksia haitallisen stressin seurauksena, johtaen hippokampuksen kutistumiseen ja 

mantelitumakkeen sekä etuotsalohkon liikakasvuun ja yliaktiivisuuteen (Shonkoff & Garner, 

2012). 

Haitallinen stressi voi vaikuttaa geenien toimintaan ja ilmenemiseen, sekä sen myötä stressi-

reagoivuuteen, eri sairauksien ilmentymiseen ja sairastumisriskin kasvuun. Muutoksia voi il-

metä lisäksi taistele- tai pakene järjestelmän jatkuvassa aktivaatiossa sekä aivojen neurokemi-

assa, jotka edistävät pitkittynyttä stressivastetta (Bucci ym., 2016; Magalhaes-Barbosa ym., 

2022). Epigeneettiset muutokset, HPA-akselin aktivaatio ja häiriintynyt stressivaste lisäävät 

sairastavuusriskiä ja altistavat esimerkiksi ylipainoon, kroonisiin sairauksiin kuten diabetek-

seen ja sydän- ja verisuonisairauksiin, sekä elimellisiin säätelyhäiriöihin ja immuunijärjestel-

män häiriöihin, kuten astmaan (Bucci ym., 2016; Gunnar & Cheatinham, 2003; Franke, 2014; 

Goddard, 2021). Haitallisen stressin vaikutukset näkyvät jo lapsuudessa, mutta ei ole tavatonta, 

että vaikutukset ilmenevät vasta aikuisuudessa tai myöhemmällä iällä erilaisina fyysisinä tai 

psyykkisinä sairauksina. Esimerkiksi sydän- ja verisuonisairaudet ilmenevät tyypillisesti vasta 
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aikuisiällä, mutta lapsuudessa koettu haitallinen stressi nostaa sairastavuusriskiä merkittävästi 

(Bucci, ym., 2016; Goddard, 2021).  

 

3.2 Psyykkiset vaikutukset 

 

Haitallisen stressin aiheuttamat muutokset eri aivoalueilla vaikuttavat merkittävästi erilaisten 

taitojen ja kykyjen oppimiseen, ja voivat vaikuttaa lisäksi käytökseen, kuten stressinhallintaan 

liittyvään käytökseen ja tehtäviin valintoihin (Shonkoff & Garner, 2012). Stressinhallintaan 

liittyvä käytös sekä valintakäyttäytyminen ovat yhteydessä terveyskäyttäytymiseen. Käytök-

seen liittyvät muutokset osittain liittyvät valikoituviin hallinta- ja selviytymiskeinoihin kuulu-

viin valintoihin, sillä lapset voivat omaksua haitallisia hallinta- ja selviytymiskeinoja, jotka vai-

kuttavat suoranaisesti yksilön psyykkiseen sekä fyysiseen terveyteen (Bucci ym., 2016). Yksi 

tällainen haitallinen hallinta- ja selviytymiskeino voi olla esimerkiksi päihteiden käyttö, jonka 

avulla pyritään lievittämään stressin, haitallisten kokemusten tai trauman aiheuttamia tunteita. 

Haitallisten lapsuuden kokemusten, sekä niiden aiheuttaman haitallisen stressin, onkin todettu 

olevan yhteydessä muun muassa alkoholismiin, tupakointiin sekä huumeidenkäyttöön (Bucci 

ym., 2016). 

Haitallinen stressi lisää mahdollisuutta terveyteen liittyvään riskikäyttäytymiseen, kuten päih-

teiden käyttöön, epäsuotuisiin elintapoihin tai epäsuotuisiin liikuntatottumuksiin. Haitallinen 

stressi lisää lisäksi riskikäyttäytymisen mahdollisuutta seksuaalisella tasolla (Felitti & Anda, 

2009). Esimerkiksi päihteiden käytön sekä haitallisten lapsuuden kokemusten, ja niiden aiheut-

taman stressin sekä trauman käsittelemiseen muodostuneiden hallinta- ja selviytymiskeinojen, 

on todettu olevan yhteydessä seksuaaliseen riskikäyttäytymiseen (Felitti & Anda, 2009; Garner, 

2013). Useampien haitallisten lapsuuden kokemusten määrä vaikuttaa siihen todennäköisyy-

teen, että seksin harrastaminen aloitetaan jo ennen 15 ikävuotta. Seksuaalisen riskikäyttäytymi-

sen myötä muun muassa riski teiniraskauksille, keskenmenoille, sukupuolitaudeille sekä lukui-

sille seksuaalikumppaneille kasvaa. Seksuaaliseen riskikäyttäytymiseen vaikuttaa se, kuinka 

paljon haitallisia lapsuuden kokemuksia nuori on kokenut, mutta myös se, minkälaisia haitalli-

set kokemukset ovat (Felitti & Anda, 2009). 
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Haitallisesta stressistä johtuvat käytöshäiriöt voivat näyttäytyä lapsilla muun muassa sosioemo-

tionaalisissa taidoissa, kuten ilmetä aggressiivisuutena tai impulsiivisuutena. Aggressiivisuu-

teen sekä impulsiivisuuteen voi vaikuttaa stressihormonien korkeiden tasojen myötä alentunut 

serotoniinin tuotanto (Bucci ym., 2016). Nämä käytökseen ja impulsiivisuuteen liittyvät tekijät 

voivat johtaa vaikeuksiin esimerkiksi muodostaa tai ylläpitää ihmissuhteita tai ylläpitää tärkeitä 

sosiaalisia turvaverkostoja. Käytökseen liittyvät tekijät voivat myös lisätä riskiä heikompaan 

koulussa pärjäämiseen (Shonkoff & Garner, 2012).  

Haitallisen stressin aiheuttamat mantelitumakkeen muutokset voivat johtaa korkeaan stressi-

reagoivuuteen, jolloin lapset voivat kokea vähäisetkin ärsykkeet suurina. Lapset voivat rea-

goida intensiivisemmin pieniinkin ärsykkeisiin, sekä voivat kokea haasteellisiksi käsitellä tai 

hallita stressiä (jatkossakin) (Bucci ym., 2016). Haitallinen stressi lisää myös haasteita päätök-

sentekokyvyssä, itsesäätelytaidoissa, sekä mielialan ja impulssien hallinnassa ja etenkin muu-

tokset hippokampuksessa vaikuttavat näihin mielialan hallinnan vaikeuksiin (Bucci ym., 2016). 

Korkean stressireagoivuuden lisäksi haitallinen stressi voi johtaa lapsilla ärsykeyliherkkyyteen, 

jonka myötä lisäksi pelon sekä ahdistuneisuuden tunne on koholla; lapsi voi tulkita tilanteita, 

eleitä tai ilmeitä uhkaaviksi, niiden kuitenkin todellisuudessa ollen täysin neutraaleja. Lapsen 

voi myös olla vaikea päästä yli stressaavasta tilanteesta stressorin jo poistuttua, ja lapsi pysyy 

ahdistuneen tai pelokkaan oloisena vielä pitkään (Shonkoff & Garner, 2012). Haitallinen stressi 

voi herkentää lapsen reagoivuutta ärsykkeisiin siten, että lapsi kokee pelkoa tai yhdistää tietyn-

laiset ärsykkeet uhkaaviin tilanteisiin (Bucci ym., 2016), joka tarkoittaa sitä, että lapsella on 

ehdollistunut pelkoreaktio. Ehdollistuneessa pelkoreaktiossa esimerkiksi oven pamahtaminen 

kiinni luokkahuoneessa voi aiheuttaa lapselle pelkoreaktion ja intensiivisen stressireaktion, sillä 

lapsi voi yhdistää oven paukahtamisen uhkaavaan tilanteeseen, joka on sattunut kotona. Ärsy-

keyliherkkyydellä, kohonneella stressivasteella, pelon ja ahdistuneisuuden tunteella, sekä muu-

toksilla hermoverkkojen yhteyksissä ja uudelleen muodostumisella on siis vaikutus siihen, 

kuinka lapset kokevat sekä käsittelevät stressiä ja haitallisia kokemuksia; toiset lapset voivat 

olla jatkossa herkempiä ja reaktiivisempia erilaisille tapahtumille ja stressin käsittely on haas-

tavaa tai tehotonta verrattuna toisten lasten stressinsietoon tai stressinkäsittelytaitoihin (Shon-

koff & Garner, 2012).  

Haitallinen stressi yhdessä haitallisten lapsuuden kokemusten kanssa vaikuttaa monien eri 

psyykkisten sairauksien ja häiriöiden syntyyn. Erilaisia psyykkisiä ongelmia ja/tai häiriöitä, 

joita voi seurata haitallisten lapsuuden kokemusten myötä syntyvästä haitallisesta stressistä, 
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ovat muun muassa ahdistus, masennus, aggressio ja etenkin vaikeus kontrolloida vihantunteita, 

paniikkihäiriö, traumaperäinen stressihäiriö, sekä itsetuhoisuus ja itsemurhat tai niiden yrityk-

set (Bucci ym., 2016). Haitallisesta stressistä johtuva HPA-akselin aktivaatio on yhteydessä 

lisäksi syömishäiriöihin, pakko-oireiseen häiriöön ja eri persoonallisuus- sekä käytöshäiriöihin 

(Bucci ym., 2016). Esimerkiksi Bourvis kollegoineen (2017) esittää haitallisen stressin olevan 

yhteydessä epävakaaseen persoonallisuushäiriöön. Haitallisen stressin sekä epävakaan persoo-

nallisuushäiriön synty voivat molemmat olla seurausta haitallisista lapsuuden kokemuksista; 

epävakaan persoonallisuushäiriön syntyyn yhdistetään esimerkiksi vakavan trauman kokemi-

nen sekä jatkuva laiminlyönti lapsuudessa (Bourvis ym., 2017). Lisäksi haitallisen stressin ai-

heuttamat muutokset ja vaikeudet esimerkiksi stressireagoivuudessa, tunteiden säätelyssä, im-

pulsiivisuudessa, aggressiivisuudessa, sekä lisäksi muutokset käyttäytymisessä ja esimerkiksi 

lisääntynyt itsetuhoisuus ovat kaikki epävakaata persoonallisuushäiriötä luonnehtivia piirteitä. 

Bourvis kollegoineen (2017) esittää, että vaikka stressi on paitsi syntymekanismi, toimii se 

myös laukaisevana tekijänä esimerkiksi impulsiiviselle käyttäytymiselle nykyisyydessä. 

Etenkin masennuksen oireet ja vakava masennus ovat yleinen seuraus haitallisista lapsuuden 

kokemuksista sekä niiden seurauksena syntyvästä haitallisesta stressistä. Lisäksi dystymiaa, eli 

pitkäkestoista masennusta, jonka aikana yksilö säilyttää toimintakykynsä, voi ilmetä. Erityisesti 

henkisellä väkivallalla ja emotionaalisella laiminlyönnillä on havaittu olevan merkittävä yhteys 

masennukseen sekä niin kutsuttuun depressiiviseen kognitioon, eli negatiivisiin näkemyksiin ja 

kokemuksiin itsestä (Poole, Dobson & Pusch, 2016). Lapsen käsitykseen itsestä voi tulla muu-

toksia henkisen väkivallan myötä, jolloin lapsi voi omaksua esimerkiksi nimittelyn osaksi itseä; 

vanhemman nimittely lasta kohtaan esimerkiksi huonommaksi kuin muut, voikin saada lapsen 

uskomaan olevansa huonompi kuin muut ja johtaa negatiiviseen minäkuvaan ja täten heikenty-

neeseen itsetuntoon. Lapsilla lisäksi HPA-akselin aiheuttamat muutokset voivat johtaa dysfo-

rian tunteeseen, euforian vastakohtaan, joka voi osaltaan vaikuttaa heikentyneeseen itsetuntoon 

(Bucci ym., 2016).  

Myös erilaiset somaattiset oireet, joille ei ole selkeää lääketieteellistä aiheuttajaa selvillä, ovat 

yleisiä. Tällaisia oireita voivat olla esimerkiksi pääkipu, vatsan oireilu, sekä huono-oloisuus. 

Lisäksi erilaiset muisti- ja dissosiatiiviset häiriöt voivat olla yleisiä, kuten dissosiatiivinen am-

nesia, joka ilmenee usein lapsen koettua voimakkaan psyykkisen trauman (Felitti & Anda, 

2009). Muisti- ja dissosiatiiviset häiriöt vaikuttavat lapsen muistiin sekä muistoihin voimak-
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kaan haitallisen stressin sekä trauman aiheuttaneesta tilanteesta. Tällainen voimakas psyykki-

nen trauma voi syntyä esimerkiksi lapsen seksuaalisen hyväksikäytön seurauksena (Felitti & 

Anda, 2009). 

Haitallinen stressi vaikuttaa yksilön kognitiivisiin taitoihin ja näiden taitojen kehitykseen. Hai-

tallisen stressin aiheuttamat fyysiset muutokset ovat yhteydessä psyykkisiin muutoksiin. Kor-

keat kortisolitasot kutistavat ja tuhoavat hippokampuksen hermosoluja sekä heikentävät neuro-

geneesiä, eli neuronien plastisuutta ja hermosolujen uudelleen syntymistä ja täten oppimis- ja 

muistitoiminnot heikkenevät (Shonkoff & Garner, 2012). Haitallisen stressin aiheuttamat muu-

tokset hippokampuksessa ovat yhteydessä muistin häiriöihin, kognitiivisiin taitoihin sekä kie-

len- ja sosioemotionaalisten taitojen kehitykseen. Lapsilla voi lisäksi kehittyä haasteita kon-

tekstuaalisen oppimisen suhteen, eli merkitysten ja tulkintojen luominen eri tilanteista voi olla 

haastavaa, ja heillä voi olla vaikeuksia erottaa mahdollisesti haitallisia tai vaarallisia tilanteita 

turvallisista tilanteista (Shonkoff & Garner, 2012). Kontekstuaalisen oppimisen haasteet voivat 

altistaa lapsia muille haitallisille kokemuksille, kuten esimerkiksi päihdekokeiluille. Edellä 

mainittujen häiriöiden ja kehitysviivästymien lisäksi, haitallinen stressi on yhteydessä heiken-

tyneeseen keskittymiskykyyn, loogiseen päättelykykyyn sekä ongelmanratkaisutaitoihin 

(Bucci ym., 2016), joiden myötä uusien taitojen oppiminen sekä koulussa pärjääminen vaikeu-

tuu.  

Pitkällä aikavälillä koulunkäynnin haasteiden sekä mahdollisen koulusta jättäytymisen myötä 

myös työpaikan saaminen voi vaikeutua. Haitallisten lapsuuden kokemusten synnyttämä hai-

tallinen stressi vaikuttaa paitsi matalaan koulutustasoon, mutta lisäksi heikompaan taloudelli-

seen pärjäämiseen sekä siten työttömyyteen. Työttömyyden, mahdollisten päihteiden käytön 

sekä aggressiivisuuden lisäksi riski esimerkiksi rikolliseen käyttäytymiseen, kuten väkivaltai-

suuteen toisia kohtaan, sekä kodittomuuteen ja prostituutioon kasvaa (Kautz, 2021; Goddard, 

2021). 

Psyykkisiä muutoksia, joita lapselle voi syntyä haitallisen stressin seurauksena ovat esimerkiksi 

kognitiiviset muutokset, jotka voivat vaikeuttaa esimerkiksi koulussa pärjäämistä tai uusien tai-

tojen oppimista. Haitallinen stressi voi heikentää muun muassa päätöksentekokykyä, itsesääte-

lytaitoja, sekä mielialan ja impulssien hallintaa (Shonkoff & Garner, 2012; Bucci ym., 2016). 

Lapsella saattaa olla haasteita kontekstuaalisen oppimisen suhteen, heikentynyt keskittymis- ja 

looginen päättelykyky sekä vaikeuksia ongelmanratkaisutaidoissa. Lapsen voi lisäksi olla vai-

keaa erottaa turvallisia ja vaarallisia tilanteita toisistaan (Shonkoff & Garner, 2012; Bucci ym., 
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2016). Haitallinen stressi lisäksi heikentää muistitoimintoja, etenkin heikentää työmuistia, ja 

saattaa johtaa erilaisiin muistihäiriöihin ja vakavan trauman yhteydessä dissosiatiivisiin häiri-

öihin (Shonkoff & Garner, 2012; Felitti & Anda, 2009).  

Haitallinen stressi voi lisätä erilaisia käytöshäiriöitä, sekä johtaa aggressiiviseen käytökseen ja 

impulsiivisuuteen. Myös haasteet käsitellä tunteita ja stressiä, sekä stressin aiheuttamia tunteita, 

ovat yleisiä seurauksia haitallisesta stressistä. Nämä sosioemotionaalisiin taitoihin liittyvät on-

gelmat voivat taas johtaa esimerkiksi vaikeuksiin ylläpitää ihmissuhteita (Shonkoff & Garner, 

2012; Bucci ym., 2016). Tyypillisiä haitallisen stressin seurauksia ovat myös korkea stressi-

reagoivuus ja ärsykeyliherkkyys, jolloin lapsen ahdistuneisuuden sekä pelon tunteet ovat ko-

holla ja pysyvät korkeana vielä stressorin poistuttua (Shonkoff & Garner, 2012). Pienetkin är-

sykkeet voivat tällöin aiheuttaa intensiivisiä stressireaktioita ja on myös mahdollista, että lap-

selle muodostuu ehdollistunut pelkoreaktio. Ahdistuneisuuden tunne ja ärsykeyliherkkyys voi-

vat lisätä yliherkkyyttä toisten ilmeille ja eleille, jolloin lapsi voi tulkita ne väärin negatiivisiksi 

tai uhkaaviksi (Shonkoff & Garner, 2012), mikä vaikeuttaa sosiaalista kanssakäymistä.  

Haitallinen stressi nostaa riskiä itsetunto- ja psyykkisille ongelmille sekä eri mielenterveyden 

häiriöihin ja -ongelmiin, kuten masennukseen, dystymiaan, depressiiviseen kognitioon, ahdis-

tukseen, epävakaaseen persoonallisuushäiriöön, traumaperäiseen stressihäiriöön sekä itsetuhoi-

suuteen (Dobson & Pusch, 2016; Bucci ym., 2016; Bourvis ym., 2017). Stressin sekä trauman 

käsittelemiseksi lapselle voi kehittyä epäterveellisiä hallinta- ja selviytymiskeinoja, jonka 

myötä ne voivat vaikuttaa lapsen terveyskäyttäytymiseen sekä riskikäyttäytymiseen, lisäten ris-

kiä esimerkiksi päihteiden käyttöön. Terveyskäyttäytyminen on yhteydessä myöhempään hy-

vinvointiin ja sairastavuuteen, ja esimerkiksi alkoholin tai huumeiden käyttäminen hallinta- tai 

selviytymiskeinona voi johtaa päihdeongelmiin, rikolliskäyttäytymiseen ja moniin muihin on-

gelmiin ja haasteisiin elinkaaren aikana (Felitti & Anda, 2009; Shonkoff & Garner, 2012; 

Kautz, 2021; Goddard, 2021).  
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4. Johtopäätökset ja pohdinta 

 

Tämän tutkielman tavoitteena oli lisätä tietoisuutta haitallisesta stressistä, sekä siitä, minkälai-

sia vaikutuksia haitallisella stressillä on kehittyvään lapseen. Tutkielman tavoitteena oli lisäksi 

lisätä tietoisuutta haitallisen stressin syntymekanismina toimivista haitallisista lapsuuden koke-

muksista kasvuympäristössä, jotka ovat ilmiönä yleisiä ja universaaleja, ja jotka ovat merkittä-

viä stressin aiheuttajia lapsuudessa. On olennaista tunnistaa haitallisen stressin monet vaiku-

tukset, seuraukset sekä syntymekanismit, jotta voidaan löytää keinoja ehkäistä ja hoitaa haital-

lista stressiä sekä sen aiheuttamia seurauksia. Lisäksi haitallisten lapsuuden kokemusten tun-

nistaminen auttaa näiden haitallisten kokemusten ehkäisemisessä, mutta myös haitallisen stres-

sin muodostumisen ehkäisyssä ja eri interventiokeinojen kehittämisessä.  

Tämän katsauksen johtopäätöksenä voidaan todeta, että haitallisella stressillä on merkittävä yh-

teys lapsen kehitykseen. Haitallinen stressi voi estää normaalia kehitystä, ja vaikutukset voivat 

näkyä niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Äärimmäisiä vaikutuksia ovat esimerkiksi aivojen ra-

kenteiden muutokset, sillä lasten aivot ovat kehittyessään vielä erityisen plastiset sekä alttiit 

stressihormonien aiheuttamille vaikutuksille (Shonkoff & Garner, 2012). Merkittäviä vaikutuk-

sia ovat lisäksi haitallisen stressin aiheuttamat epigeneettiset muutokset. Paitsi että nämä neu-

rologiset ja epigeneettiset muutokset vaikuttavat lapsen kokonaisvaltaiseen kehitykseen, fyysi-

sellä ja psyykkisellä tasolla jopa peruuttamattomasti, vaikuttavat ne laajasti lapsen hyvinvoin-

tiin ja terveyteen (esim. Shonkoff & Garner, 2012; Magalhaes-Barbosa ym., 2022; Goddard, 

2021).  

Haitallisen stressin aiheuttamat psyykkiset muutokset voivat vaikuttaa lapsuuden aikana esi-

merkiksi kehitysviivästymiin, mielenterveyden ongelmiin, omaksuttuihin epäsuotuisiin käytös-

malleihin, sosiaalisiin suhteisiin, oppimisvaikeuksiin, koulussa menestymiseen, koulusta pu-

dottautumiseen, sekä näiden myötä esimerkiksi työttömyyteen ja aikuisiän terveyskäyttäytymi-

seen ja sairastavuuteen (esim. Felitti ym., 1998; Shonkoff & Garner, 2012; Bucci ym., 2016; 

Goddard, 2021). Vaikka tutkielma keskittyy lapsuusaikana tapahtuviin kehityksellisiin vaiku-

tuksiin ja muutoksiin, oli tärkeää avata hieman pitkäaikaisiakin vaikutuksia, jotta aiheen vaka-

vuus tulee todella ilmi. Haitallisen stressin vaikutuksia tutkiessa on olennaista huomioida, 

kuinka pitkälle vaikutukset näkyvät ja kuinka merkittävästi ne voivat vaikuttaa yksilön koko 
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elinkaaren aikana sekä elämänlaatuun että -kulkuun. Erittäin merkittävänä ja vakavana tulok-

sena voidaan pitää sitä, kuinka haitallinen stressi voi vaikuttaa jopa yksilön elinajanodotteeseen, 

sitä lyhentäen (Goddard, 2021). 

Tutkielmaa aloittaessa oli tärkeää tutustua tutkimuseettisen neuvottelukunnan (2012) hyvän tie-

teellisen käytännön periaatteisiin. Tämän tutkielman toteutuksessa on kyseisten periaatteiden 

mukaan noudatettu rehellisyyttä, huolellisuutta sekä tarkkuutta etsiessä, kirjatessa sekä arvioi-

dessa tutkimuksia ja niiden tuloksia. Lisäksi tutkielmaa toteuttaessa kiinnitettiin huomiota avoi-

muuteen tuloksia julkaistaessa (TENK, 2012). Tutkielmasta ei jätetty tarkoituksella pois olen-

naisia tuloksia tai valikoitu tekstistä tai tuloksista ainoastaan tutkielmaa tai tutkimuskysymyksiä 

myötäileviä seikkoja. Lisäksi rehellisyyden, kunnioituksen sekä avoimuuden nimissä, tutkiel-

massa käytettiin asianmukaisia viittauksia muiden töitä tai tuloksia kirjatessa (TENK, 2012) ja 

tässä tutkielmassa viittaustekniikkana käytettiin APA-tyylistä lähdeviittausta. Tutkielma nou-

dattaa lisäksi eettisen ennakkoarvioinnin säännöksiä ja asetettuja eettisiä periaatteita, sillä tut-

kielman toteuttamisesta ei ole aiheutunut riskejä tai haittaa kellekään (TENK, 2019). Myöskään 

eettiselle ennakkoarvioinnille ei ole tarvetta, sillä kyseessä ei ole uuden tutkimuksen toteutta-

minen, joka vaatisi osallistujia, vaan tutkielmassa on käytetty jo olemassa olevia aineistoja sekä 

tutkimuksia. Tämän tutkielman eettisyyttä lisää se, että tutkimustulosten ja uuden tiedon saa-

minen sekä julkaiseminen voi parantaa yksilöiden hyvinvointia ja voi auttaa löytämään uusia 

keinoja hyvinvoinnin lisäämiseksi (TENK, 2019). 

Tämän kirjallisuuskatsauksen tuloksia arvioitaessa on huomattava seuraavat rajoitukset. Kirjal-

lisuuskatsauksessa voidaan käyttää päälähteitä, joita muut lähteet tukevat (Kangasniemi ym., 

2013). Päälähteiden käyttäminen voi kuitenkin rajata ulkopuolelle muiden tutkimusten tuloksia 

ja täten joitain kehityksellisiä muutoksia tai huomionarvoisia seikkoja on voinut jäädä tuomatta 

ilmi. Useampia tutkimuksia tarkastelemalla voitaisi löytää lisää tai tarkentavia ilmiöihin liitty-

viä tekijöitä tai tutkimustuloksia, jotka tarkoituksetta jäivät tämän katsauksen ulkopuolelle. Esi-

merkiksi haitallisen stressin yhteyttä muihin psyykkisiin ongelmiin tai häiriöihin voi ilmetä 

muissa tutkimuksissa enemmän.  

On lisäksi olennaista huomioida kriittisesti lähdemateriaalien sisältöihin liittyviä tekijöitä. 

Osassa tutkielmassa käytetyistä lähdemateriaaleista, haitallista stressiä sekä haitallisia lapsuu-

den kokemuksia on käsitelty toisistaan erillisinä, yksittäisinä, ilmiöinä, jolloin niistä aiheutuvat 

seuraukset on esitelty myös suoranaisesti niistä johtuvina. Tutkielmassa käsitellään haitallisen 
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stressin aiheuttamia muutoksia haitallisten lapsuuden kokemusten näkökulmasta, niiden toi-

mien stressin aiheuttajina, mutta jotkin lähdemateriaalit eivät tuo stressin merkitystä tai vaiku-

tusta ilmi, eivätkä välttämättä käsittele tai käsitteellistä haitallisia lapsuuden kokemuksia stres-

sorina. Tutkittaessa haitallisten lapsuuden kokemusten seurauksien selittäjiä, on tärkeää huo-

mioida lähdemateriaalien näkökulma, sekä merkityksiin ja käsitteisiin liittyvät eroavaisuudet. 

On lisäksi huomioitava muut tekijät, jotka voivat aiheuttaa tutkielmassa esitettyjä muutoksia tai 

ongelmia haitallisen stressin lisäksi. Haitallinen stressi on merkittävä tekijä tutkielmassa esite-

tyissä seurauksissa sekä kehityksellisissä muutoksissa lapsuuden aikana, mutta stressiä ei tule 

pitää ainoana selittävänä tekijänä.  

Tulososioita tarkastellessa tulee lisäksi huomioida, ettei tutkielmassa esitetty muutosten väliai-

kaisuutta tai pysyvyyttä ilmentäviä tekijöitä, kuten HPA-akselin normalisoitumista. Tutkiel-

massa ei rajattu kehityksellisiä muutoksia väliaikaisuuden tai pysyvyyden mukaan, joita voisi 

tuoda ilmi syvällisemmässä katsauksessa ja jotka voisivat tuoda tarkempaa näkökulmaa muu-

toksiin ja selittää niiden pysyvyyttä. Tutkielmassa ei myöskään tarkasteltu kehityksellisiä muu-

toksia tarkemman ikäjakauman mukaan, vaan yleisesti alle 18-vuotiaiden näkökulmasta. Tar-

kemman ikäjakauksen myötä kehityksellisiä muutoksia, seurauksia sekä pysyvyyttä voitaisi tar-

kastella laajemmin, ja ottaa huomioon tarkemmin esimerkiksi eroavaisuudet kriittisten kehitys-

vaiheiden aikana sekä kriittisten kehitysvaiheiden ulkopuolella koetun haitallisen stressin vä-

lillä. Tarkemman ikäjaon myötä voitaisi tarkastella muutosten pysyvyyteen vaikuttavia tekijöitä 

syvällisemmin ja mahdollisesti löytää eroavaisuuksia tai olennaisia tekijöitä väliaikaisten ja py-

syvien muutosten taustalla. Tutkielmassa esitettyjen seurauksien pysyvyyttä sekä vaikutuksia 

koko yksilön elinkaareen tulee siis tarkastella kriittisesti, sillä on olemassa lieventäviä ja ehkäi-

seviä tekijöitä, joita tässä tutkielmassa ei tuotu tarkemmin esille.  

Laajemman tutkielman myötä esille voitaisi tuoda syvällisempää tietoa haitallisesta stressistä 

ja haitallisista lapsuuden kokemuksista. Tutkielmaa voitaisi lisäksi laajentaa käsittelemään eh-

käiseviä ja suojaavia tekijöitä ja mahdollisesti tutkia erilaisia interventiokeinoja sekä niiden 

toimivuutta. Laajemman tutkielman myötä aihetta voitaisi lisäksi laajentaa lasten iän mukaan, 

käsitellä muutoksia ikäryhmittäin tai esitellä haitallisten lapsuuden kokemusten aiheuttamia 

muutoksia tai vaikutuksia kategorioittain. Haitallisista lapsuuden kokemuksista sekä haitalli-

sesta stressistä on jo useita tutkimuksia sekä lapsuuden että aikuisuuden näkökulmasta, joten 

jatkotutkimuksissa olisi tärkeää tuoda yhä enenevissä määrin ilmi haitallisen stressin yhteyttä 

sosiaalisiin ja yhteiskunnallisiin tekijöihin. Esimerkiksi siten, kuinka sosiaali- ja terveyspalve-

luiden käyttö näkyy haitallista stressiä kokeneiden keskuudessa tai minkälaisia kustannuksia 
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yhteiskunnalle haitallisen stressin seuraukset aiheuttavat. Koska kyseessä on kuitenkin oppi-

mistaitoja, toimintakykyä sekä terveyttä heikentäviä ilmiöitä, ovat varmasti yhteiskunnalliset 

vaikutukset merkittäviä, esimerkiksi koulusta pudottautuneiden, työttömien sekä työkyvyttö-

mien myötä. Näin voitaisiin saada myös lisää tietoa sekä keinoja eri interventiokeinojen kehit-

tämiseksi. Kotimaisten tutkimusten ja julkaisujen määrä oli suhteellisen vähäistä, joten aiheesta 

olisi todella tärkeää tehdä lisää suomalaisia, tai suomalaisiin, liittyviä tutkimuksia, vaikka il-

miöt ja niiden piirteet ovatkin universaaleja. 

Tutkielman tulokset tuovat hieman ilmi fyysisten sekä psyykkisten muutosten välistä yhteyttä, 

joten on tarkasteltava kriittisesti tutkielmassa esitettyä kahtiajakoa näiden muutosten välillä. 

Esimerkiksi fyysiset muutokset voivat olla yhteydessä psyykkisten muutosten, kuten esimer-

kiksi oppimisvaikeuksien, muodostumisessa ja psyykkiset muutokset voivat vuorostaan vaikut-

taa fyysisiin muutoksiin, kuten lisätä riskiä kroonisiin sairauksiin. Laajemman tutkielman 

myötä myös näitä yhteyksiä voitaisi tuoda enemmän ilmi. 

Tämän tutkielman vahvuutena ovat aiemmin esiteltyjen hyvän tieteellisen käytännön periaat-

teiden noudattaminen (TENK, 2012). Tutkielman vahvuuksia ovat lisäksi ilmiöiden ajankoh-

taisuus, kattavat, luotettavat ja vertaisarvioidut lähteet, sekä se, että tutkielmassa käsiteltyjä il-

miöitä on tutkittu runsaasti ja kansainvälisesti useiden vuosikymmenien ajan. Tutkielman to-

teuttaminen vaati syvällistä perehtymistä tarjolla oleviin ja valittuihin lähdemateriaaleihin sekä 

käsiteltyihin ilmiöihin. Jo olemassa olevien materiaalien luotettavuuden varmistaminen oli tär-

keää, jotta tutkielman asiasisältö ja tulokset ovat luotettavia. Luotettavuutta kyettiin tarkastele-

maan ja varmistamaan käytettyjen tiedonhakuoppaiden avulla, joita Oulun yliopisto tarjoaa. 

Lisäksi lähdehakua tehdessä kyettiin rajaamaan hakutuloksia vastaamaan parhaiten tutkielmaan 

sopivaksi, käyttämällä sen kannalta olennaisia hakusanoja ja käsitteitä. Tutkielman aineistona 

käytettiin vertaisarvioituja teoksia, jotka ovat merkki tieteellisestä ja arvioidusta teoksesta. Läh-

demateriaalina käytettiin alkuperäislähteitä, eikä niin kutsuttuja toisen käden lähteitä tai koos-

teita. Koska aineistoa ja tutkimuksia oli runsaasti, ei lähteiden tai alkuperäislähteiden löytämi-

nen ollut haastavaa. 

Päälähteiden käyttäminen voi olla tutkielmaa heikentävä sekä tutkimustuloksia rajaava tekijä. 

Päälähteiden käyttäminen ei kuitenkaan tässä tutkielmassa vaikuttanut merkittävästi tuloksiin, 

heikentänyt tulosten luotettavuutta tai vääristänyt tuloksia. Tutkiessa ja vertaillessa eri teosten 

tuloksia, jopa useiden vuosikymmenien erolla toteutettuja, olivat päätulokset johdonmukaisia 
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keskenään ja kehitykseen sekä esimerkiksi terveyteen liittyvät muutokset olivat samanlaisia te-

kijästä tai tutkimuksesta riippumatta. Nämä yleisimmät tutkimustulokset tuotiin tässä katsauk-

sessa esille.  

Lisäksi lähteiden rajoituksista huolimatta, on huomionarvoista tuoda ilmi sekä haitallisen stres-

sin että haitallisten lapsuuden kokemusten yhtäläisyydet sekä yhtenevät seuraukset. Haitallisen 

stressin sekä haitallisten lapsuuden kokemusten syntymekanismit sekä luonnehdinta ovat lähes 

identtiset, kuten myös niistä johtuvat seuraukset. Tässä tutkielmassa käsiteltiin haitallisia lap-

suuden kokemuksia stressin aiheuttajana, ja osassa lähdemateriaaleissa haitalliset lapsuuden 

kokemukset käsitteellistetään samoin vakavaksi stressoriksi. Tämän myötä voidaan stressin 

määrittää olevan haitallisten lapsuuden kokemusten ja niistä johtuvien seurauksien välinen vä-

littäjä, sekä haitallisten lapsuuden kokemusten olevan vakava stressori, ja ilmiöitä voidaan tar-

kastella tutkielmassa toteutettuun tapaan yhdessä ja toisiaan selittävinä. 

Tutkielma osoittaa, kuinka merkittävää haitallisen stressin sekä haitallisten lapsuuden koke-

musten ehkäiseminen ja vähentäminen on. Ehkäisyn edellytyksenä on olennaisen tärkeää tun-

nistaa haitallisen stressin piirteitä ja syntymekanismeja, jotta voidaan kehittää erilaisia inter-

ventiokeinoja tai tapoja auttaa sekä lapsia että perheitä. Interventiokeinot voivat lisäksi olla 

hyödyllisiä pitkään vallinneiden sukupolvien välillä periytyneiden käytös- ja toimintamallien 

katkaisemiseksi, sillä ne luovat pohjaa haitallisille lapsuuden kokemuksille ja haitalliselle stres-

sille.  

Haitallisen stressin sekä haitallisten lapsuuden kokemusten ehkäisevänä tekijänä on myös tär-

keää keskittyä rakentamaan turvallista kiintymyssuhdetta lapsen ja vanhempien välillä, sekä 

kiinnittää huomiota vanhempien kasvatustyyliin ja lapsen tarpeisiin vastaamiseen. Turvallinen 

kiintymyssuhde voi lisätä lapsen resilienssiä, eli kykyä käsitellä stressiä paremmin ja positiivi-

set lapsuuden kokemukset, kuten vanhempien lämpö, ovat lapsen mielenterveyttä suojaavia 

sekä stressiä vähentäviä tekijöitä (Franke, 2014; Wang ym., 2021). Esimerkiksi turvallisen kiin-

tymyssuhteen rakentumisen tukena voivat toimia terveysalan ammattilaiset, kuten lastenlääkä-

rit (Franke, 2014) tai neuvolatyöntekijät, ja tukea voidaan tarjota jo ennen lapsen syntymää. 

Näiden ilmiöiden ehkäiseminen voi vaatia moniammatillista yhteistyötä kasvatus-, sosiaali- ja 

terveysalan ammattilaisten välillä. On myös tärkeää, että kasvatus-, sosiaali- ja terveysalan ul-

kopuolella olevien ihmisten tietoisuutta lisätään, jotta ilmiöiden tunnettavuutta saadaan kasva-

tettua ja haitallisten lapsuuden kokemusten, sekä haitallisen stressin ilmentyvyyttä mahdolli-

sesti vähennettyä. Haitallisten lapsuuden kokemusten vähentämisen myötä haitallista stressiä 
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ei pääse muodostumaan, millä on suuri vaikutus lasten normaalin kehityksen turvaamisessa, ja 

sen myötä hyvinvoinnin ja terveyden turvaamisessa. Haitallisten lapsuuden kokemusten vähe-

neminen turvaisi myös aikuisten hyvinvointia ja terveyttä. Aikuisten hyvinvoinnin ja terveyden 

lisääntyminen taas vuorostaan voi vähentää haitallisten lapsuuden kokemusten ja edelleen hai-

tallisen stressin ilmenemistä. 
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