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LIIKUNTA

STRESSI TYÖ JA TERVEYS

Liikunnasta Stressiä?

Liikunnasta parempaa stressisietokykyä?

Onko stressi vain haitaksi terveydelle?

Vähentääkö stressi liikuntaa
vai lisääkö se sitä?
Stults-Kolehmainen ym.
Sports Med 2014;44

Stressin ja liikunnan interaktio?

STRESSIN TOINEN PUOLI-
PALAUTUMINEN

Liikunnasta työkykyä?

Liikunnasta terveyttä?

Liikunta työssä ja liikunta vapaa-aikana-
eroja ja mitä ja miksi?

Vaikuttaako työ
liikunta-aktiivisuuteen?

Vaikuttaako terveys
liikunta-aktiivisuuteen?



Mitä on stressi?
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On elimistön fysiologinen tila ja 
vaste stressoreille eli 

stressitekijöille. Ilmenee tunteina, ja 
fyysisinä ja psyykkisinä 

tuntemuksina. 
Vaikuttaa fyysiseen, henkiseen ja 
kognitiiviseen tilaan ja toimintaan.
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STRESSIN 24 varoitusmerkkiä



Stressi ei ole yhtä 
asiaa tarkoittava 
sana!

• Hyvä stressi eli EUSTRESSI

• Positiivinen vire

• Kasvattaa, kehittää

• Lisää aikaansaannosta

• Lisää terveyttä (mentaalinen ja fyysinen) ja suorituskykyä

• Siedetty/käsitelty stressi eli ’haastava ja kehittävä DISTRESSI’

• Koetaan huonoiksi asioiksi, epämukavaa oloa, ponnistelua vaativaa 

• Stressorin luonne koetaan sellaiseksi, ettei siihen voi vaikuttaa ja/tai sitä voi kontrolloida

• Kasvattava/kehittävä kokemus – liittyy yksilölliseen kykyyn käsitellä stressitekijät ja 
ympäristön hyvään tukeen

• ’Myrkyllinen’ stressi – Lannistava, lamaannuttava ja sairastuttava DISTRESSI

• Stressorin laatu ja kesto 

• Yksilön kyky käsitellä stressoria ylittyy ja ympäristön tuki vajaata

• Aiheuttaa ns. allostaattista kuormaa ja sairastuttaa
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Palagini ym. 
Sleep Med Rev. 2013



Michelle A. Albert ym. Am Heart J, 2017. 

HPA
HPG
SNS
Inflammatio



YKSILÖT EROAVAT TOISISTAAN KYVYSSÄ KÄSITELLÄ STRESSIÄ JA ERI 
STRESSITEKIJÖITÄ = henkistä kuormitusta ja jaksaa fyysistä kuormitusta

JA SIINÄ MITEN NE VAIKUTTAVAT YKSILÖÖN (OIREET JA SEURAUKSET, mm. 

Buchanan ym. Curr Opin Psychol 2018)

KYKY LIITTYY MYÖS AIKAISEMPIIN ELÄMÄNKOKEMUKSIIN. ETENKIN 
LAPSUUDELLA JA NUORUUDELLA ON SUURI ROOLI

PSYKOSOSIAALINEN TUKI (mm. Birmingham ja Holt-Lunstad, Int J Psychophysiol 2018)

RESILIENSSI
https://www.ttl.fi/tyoyhteiso/tyon-kehittaminen/mita-on-resilienssi/
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Stressi ja terveys

YKSITTÄISEN TAPAHTUMAN JÄLKEEN ja 
PITKÄLLÄ AIKAVÄLILLÄ; 
KUMULOITUVA STRESSI



Amygdalan eli manteliumake solujen

altistus (in vitro) 

isoprotenolille (vihreä) ja 

kortikosteridille (oranssi). 

Keskiarvo +SEM 

Punaiset tolpat – eksitatorinen vaste

Siniste tolpat – inhibitorinen vaste

Joëls M ym. Acta Physiol (Oxf) 2018; 223. 

Välitön vaste
stressiin



Sandberg S ym. Lancet 2000; 356.  

Lasten astmakohtaukset lisääntyvät merkittävästi kuormittavien
elämäntapahtumien/stressitilanteen myötä

kohdassa 3-4 vk tapahtuman jälkeen. 
Jos lapsella on kuormittava elämäntilanne muutenkin, 

kohtaukset lisääntyvät heti.

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Sandberg S[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=11041399


Garfin DR ym. J Psychosom Res. 2018;112. 

Acute stress and subsequent health outcomes: A systematic review.

POSTRAUMAATTINEN STRESSI

YLEISESTI HUONOMPI TERVEYS

KIPUJEN JA TOIMINTAKYVYTTÖMYYDEN SUUREMPI MÄÄRÄ

ALHAISEMPI ELÄMÄN LAATU

SUUREMPI KUOLLEISUUS

ENEMMÄN PSYYKKISIÄ HÄIRIÖITÄ

MASENNUS JA AHDISTUS

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30097129


Suurempi elämään liittyvän kasautuneen stressin

määrä on yhteydessä etnisyyteen (black race), avioeroon, 

ylipainoon, tupakointiin, sokeritautiin, 

masennukseen ja ahdistukseen ikääntyvillä naisilla. 

- Yhteys CVD riskiin!

Traumaattiset elämäntilanteet ovat yhteydessä

eteisvärinän ilmenemiseen kun sosioekonominen ja 

psykososiaalinen status ja kardiovaskulaaririskitekijät

huomioitiin analyysissä. 

Cumulative Psychological Stress and Cardiovascular Disease Risk in Middle Aged and 

Older Women: Rationale, Design and Baseline Characteristics

Michelle A. Albert ym. Am Heart J, 2017. 

RelationshipBetween Psychosocial Stressors and Atrial Fibrillation in Women >45 Years 

of Age. Wescott ym. Am Heart J, 2018. 

n. 25 000 ikääntynttä naista (Women's Health Study).

Kasautunut Stressi

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Albert MA[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28938955


Shields GS, Slavich GM. Soc Personal Psychol Compass. 2017

Lifetime Stress Exposure and Health: A Review of 

Contemporary Assessment Methods and Biological 

Mechanisms.

Life stress is a central construct in health research because it is associated with 

increased risk for a variety of serious mental and physical health problems, including 

anxiety disorders, depression, cardiovascular disease, autoimmune disorders, 

Alzheimer's disease, certain cancers, and other diseases of aging. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Shields GS[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28804509
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Slavich GM[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=28804509
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28804509


Stressi ja sydän- ja verisuonisairaudet

EACPR; ESC Committee for Practice Guidelines (Eur Heart J 2012) :  masennus, 
ahdistus, psykososiaaliset stressitekijät kuten työstressi ja huono
sosiaalinen tuki ovat CVD riskitekijöitä

• Mekanismiksi epäillään yhteisiä nimittäjiä kuten lisääntynyt tulehdus, 
autonomisen hermoston toiminnan muutokset, verisuonten endoteelin
toiminnan häiriö



Front Microbiol. 2018; 9: 2013.

STRESSI MUUTTAA
SUOLISTON 
MIKROBIKANTAA
EPÄEDULLISEKSI JA 
AIHEUTTAA TULEHDUSTA 
SUOLISTOSSA

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6143810/


Liikunta stressin hoitona



Esimerkki: Krooninen väsymysoireyhtymä (CFS) ja 
liikunta (Cochrane katsaus, vedetty pois)

• Liikunta vähentää joitakin CFS oireita kuten väsymys, mutta tulos ei
koske kaikkia CFS potilaita

• Osalle potilaista liikunnasta on ollut haitallista vaikutusta

• Liikunnan laadun ja määrän suhteen tulokset ovat hajanaisia ja 
johtopäätöksiä ei voida tehdä



30.11.2018 AU 19

Yksilöön kohdistuvat interventiot eivät takaa 
työuupumuksen lievittymistä

RCT-interventiot eivät onnistuneet 
hoitamaan yksilöä 

paremmin kuin ajan kuluminen 
tai tavanomainen hoito



Muu tutkimus

• Mücke M ym. Sports Medicine 2018; 48. 
• Puolet tutkimuksista (40 ja 60 %) riippuen metodista osottavat, että

liikunta/hyvä fyysinen kunto on yhteydessä vähäisempään
stressireaktiivisuuteen

• On viitettä siitä, että intensiivinen kuormitus on yhteydessä parempaan
stressin hallintaan (stressireaktiivisuus)

• Gerber M, Pühse U. Scand J Public Health. 2009
• Katsaus: ei yksiselitteisesti tue liikunnan merkittävää roolia

stressisairauksien ehkäisyssä ja hallinnassa

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gerber M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19828772
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gerber M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19828772
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gerber M[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19828772
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=P%C3%BChse U[Author]&cauthor=true&cauthor_uid=19828772
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19828772


Take home message – tältä näyttäisi

• Liikunta (ei pelkät stepit, tarvitaan tehoa?) auttaa hallitsemaan
stressiä ja siten ehkäisemään stressiperäisiä häiriöitä ja sairastumista

• Liikuntahoitoa ei tällä tiedolla voi yleispätevästi suositella
kroonistuneiden stressihäiriöiden hoitoon

• Yksittäinenkin vahva stressitilanne ja kasautuva stressi on pahasta
terveydelle monella tapaa ja yhteydessä yleisiin kansansairauksiin ja 
huonompiin elintapoihin

• Stressin hallinta on edelleen yksilön omissa käsissä. Monenlaisia
erilaisia kaikille sopivia hallinnan ja ennaltaehkäisyn välineitä
tarvittaisiin. 


