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Aluksi

Jokainen meistä on joskus ollut stressaantunut. Stressiä ilmenee, kun ihmisen tarpeiden, tavoitteiden ja 
kykyjen välillä vallitsee epäsuhta. Stressi on tilanne, jossa henkilön sopeutumiseen käytettävissä olevat 
voimavarat ovat tiukoilla. Henkilöön kohdistuu niin paljon haasteita ja vaatimuksia, että hän joutuu pon-
nistelemaan selviytyäkseen. Stressi on normaali tila, jonka tehtävänä on auttaa ihmistä selviytymään vaa-
tivassa tilanteessa. Stressi voi kuitenkin olla myös energiaa vievä tekijä ja se voi johtaa muutoksiin henki-
lön toimintakyvyssä.  Silloin stressiä aiheuttavien tekijöiden ja stressistä kertovien varoitusmerkkien tun-
nistaminen on tärkeää.

Ihmisten stressinsietokyky on erilainen. Toinen yltää parhaimpaansa stressitason ollessa korkealla, toisel-
la jo ulkopuolisten mielestä vähäiseltä tuntuva stressi aiheuttaa sekavuutta tai lamaantumista. Haasta-
vaan käyttäytymiseen liittyy aina stressitason nousu. Neuropsykiatrisilla henkilöillä ero perusstressitason 
ja kaaoksen välillä saattaa olla pieni ja heillä stressitaso saattaa vaihdella huomattavasti päivän aikana. 

HAASTE-prosessi muodostuu seuraavista osa-alueista:

HAASTE-prosessin tavoitteena on haastavan käyttäytymisen ennaltaehkäiseminen ja vähentäminen. 
Stressitason noususta kertovien varoitusmerkkien ja stressiä aiheuttavien tekijöiden tunnistaminen voi 
toimia yhtenä onnistumisen mahdollistajana.

Tämän oppaan tavoitteena on auttaa ymmärtämään stressin ja haastavan käyttäytymisen välinen yhteys. 
Se on tärkeää, sillä yhteyden huomattuaan haastavasti käyttäytyvän henkilön lähi-ihmiset ovat valmiita 
työskentelemään stressitason liiallista nousua ehkäisevästi ja tarvittaessa auttamaan henkilöä stressita-
son laskemisessa, vaikka stressiä ei voi eikä tarvitsekaan saada poistettua elämästä täysin.

H Haastavan käyttäytymisen määrittely

E Ennaltaehkäisy

T Toiminta

S Syiden etsintä

A Analyysi

A Asian rajaus
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 Stressitekijät

Stressitekijät ovat stressin aiheuttajia.  Yhtä stressaa liian kiireinen aikataulu, toinen kokee aikataulun ja 
järjestyksen puuttumisen stressaavana. Nykyisin uskotaan, että kaikenlaiset muutokset, niin myönteiset 
kuin kielteisetkin, voivat vaikuttaa ihmisiin stressaavasti. Mikä tahansa ärsyke voi olla stressaava, jos hen-
kilön stressinsietokyky on alhainen. Toisilla stressitaso nousee vähästä, kun joku taas reagoi stressillä kas-
vaviin vaatimuksiin vasta viime hetkellä. Erilaiset ärsykkeet vaikuttavat stressitasoon tilanteesta riippuen. 
Jo koholla oleva stressitaso aiheuttaa todennäköisesti sen, että tavallista pienemmät ärsykkeet kohotta-
vat tasoa entisestään. 

Elvén (2010) jakaa stressitekijät kahteen ryhmään:

•	 Perusstressitekijät ovat ihmisen elämään, esimerkiksi olosuhteisiin tai elämäntilanteeseen liittyviä 
stressitekijöitä, melko pysyviä tai pitkäaikaisia. Joihinkin niistä voi olla vaikea tai mahdoton vaikut-
taa, kuitenkin niitä voidaan kompensoida ja niihin voidaan varautua. Perusstressitekijöitä ovat esi-
merkiksi päivittäisen elämän vaatimukset, struktuurin puute, unihäiriöt, aistien ylikuormittuminen, 
teini-ikäisyys ja suuret elämäntilanteet. Myös toiminnanohjauksen vaikeus voidaan laskea kuulu-
vaksi perusstressitekijöihin. 

•	 Tilannekohtaiset stressitekijät ovat lyhytaikaisia, tilannekohtaisesti ilmeneviä, stressiä lisääviä teki-
jöitä. Niiden kohdalla tärkeää on tilanteiden ennakointi ja taitojen kartuttaminen. Tilannekohtaisia 
stressitekijöitä	ovat	esimerkiksi	konfl	iktit,	kipu,	yllättävät	tilanteet	ja	muutokset,	henkilöön	kohdis-
tuvat vaatimukset ja kykenemättömyys kykenemättömyys tehdä itsensä ymmärretyksi.
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 Stressin varoitusmerkit

Stressistä kertovia varoitusmerkkejä voi moni meistä tunnistaa itsessään. Muistilappujen lisääntyminen 
työpöydällä, keskittymiskyvyn vaikeus tai päänsärky voi kertoa lisääntyneestä stressistä. Erään asiakkaan 
sanoin stressaantuneena ”ajatus ei kulje, eikä keksi tekemistä”. Toinen asiakas taas kertoo, että stres-
saantuneena häntä huimaa, suututtaa ja väsyttää, silti nukkuminenkaan ei tahdo onnistua. 

Nina Korventaival (2012) on kouluttaessaan yhdistänyt stressitason noususta kertovat varoitusmerkit 
Lorna Wingin autistiseen triadiin.

Stressi ilmenee eri henkilöillä eri tavoin. On kuitenkin olemassa yleisiä stressin varoitusmerkkejä, joiden 
tunnistaminen on mahdollista tuntematta henkilöä tarkasti. Varoitusmerkkinen huomioiminen on aina 
tärkeää, mutta niihin tulee suhtautua niiden merkitys ymmärtäen. Elvén (2010) jakaa stressin varoitus-
merkit positiivisiin, negatiivisiin, ns. neutraaleihin sekä henkilökohtaisiin sen mukaan, mikä merkitys niil-
lä on henkilölle itselleen ja hänen stressitasolleen. 

AUTISTINEN 
TRIADI 

AUTISTINENAUTISTINEN
TRIADITRIADI

Aistitoiminnot Univaikeudet 

Kommunikaatio 

Joustavuus 
Sosiaalinen 

vuorovaikutus 
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Kun huomaat stressin varoitusmerkkejä, 
auta henkilöä laskemaan 

stressitasoaan. Huomioi 

stressitekijöiden vaikutus 

ja se, mitkä tekijöistä 

voidaan poistaa. Ennakoi, 
strukturoi, laske 
vaatimustasoa!

Stressin varoitusmerkit ja niiden vaikutus stressitasoon.

  merkitys/vaikutus 
stressiin 

esimerkiksi ympäristön vastuu 

Positiiviset  
stressin 
varoitusmerkit 

laskevat stressitasoa mielenkiinnonkohteisiin syventyminen, 
lisääntynyt väsymys, kynsien pureminen 

huomioitava 

Negatiiviset 
stressin 
varoitusmerkit 

nostavat stressitasoa ärtymys, aggressiivisuus, unihäiriöt puututtava 

Ns. neutraalit 
stressin 
varoitusmerkit 

eivät vaikuta 
stressitasoon 

alentunut oppimiskyky huomioitava (tilanne 
palautuu 
normaaliksi, kun 
stressitaso laskee) 

Henkilökohtaiset 
stressin 
varoitusmerkit 

vaikutus 
stressitasoon on 
yksilöllinen  

henkilölle ominainen ilmenemistapa (kuten 
sanat, äänet, hokemat) ja tunnistaminen 
mahdollistuu tuntemisen kautta 

puuttumisen tarve 
on yksilöllinen  

Stressin varoitusmerkit voivat olla hyvin erikoisen näköisiä. Kaikki stressin varoitusmerkit on tarpeellista 
huomioida. Positiiviset varoitusmerkit laskevat henkilön stressitasoa ja ne on syytä hänelle mahdollistaa. 
Negatiiviset varoitusmerkit taas nostavat stressitasoa entisestään ja niihin on syytä puuttua. Neutraa-
lit varoitusmerkit vain kertovat stressin olemassaolosta, sillä ne eivät vaikuta stressitasoon millään lailla. 
Henkilökohtaisten varoitusmerkkien vaikutus stressitasoon on yksilöllinen. Vaikutus on mahdollista tie-
tää vasta henkilön tuntemisen kautta ja vasta sitten pystytään arvioimaan, täytyykö näihin merkkeihin 
puuttua.
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Kaaosrajan ylittyessä

Stressitason noustessa henkilön suorituskyky saattaa parantua. Keskittymiskyky ja fyysinen suorituskyky 
paranevat ja energia lisääntyy.  Stressin lisääntyessä edelleen stressin varoitusmerkit tulevat esiin. Henki-
lön kyky joustaa ja keskittyä saattavat vähentyä tai stressi ilmetä vaikkapa hokemina. Jos stressitason las-
keminen ei tässä kohtaa onnistu, saattaa stressitaso ylittää kaaosrajan. Sen ylityttyä henkilö ei enää kykene 
säätelemään toimintaansa. Henkilö saattaa käyttäytyä väkivaltaisesti itseään tai muita kohtaan, hän saattaa 
olla peloissaan, ahdistunut, paniikissa tai täysin orientoitumaton tai hän voi kadottaa toimintakykynsä het-
kellisesti. Nämä merkit tulevat esiin, kun kaaosraja ylittyy ja ovat yleensä lyhytkestoisia. Stressin ja kaaok-
sen jatkuessa pitkään voi henkilöllä esiintyä masennusta, psykoottisuutta, syömishäiriöitä ja pitkäaikaisia 
pelkotiloja. (Elvén 2010). Autismin kirjon henkilöillä tilannetta kutsutaan myös autistiseksi stressireaktioksi.

Ihmisten stressinsietokyky on yksilöllinen ja niin myös kaaosrajan ylittyminen on 
yksilöllistä. Jollakin yksi stressitekijä voi nostaa stressitason suoraan yli kaaosraja 
ja toisella stressitekijöitä voi kertyä useita ennen kuin kaaosraja ylittyy. Tyypil-
lisesti erityistä tukea tarvitsevilla henkilöillä kaaosraja on matalammalla kuin 
ihmisillä keskimäärin. 

Haastavaan käyttäytymiseen liittyy aina stressitason nousu.

8 10 11 12 13 14 15 16 17 189
KLO

Kaaos-
raja

Varoitus-
merkki

Stressitaso

Huonosti nukuttu yö

Struktuurin puute

Meluisa 
ympäristö

Vaatimukset

Vaatimukset

Stressitekijöiden kasautuminen.
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Mikolla on takanaan huonosti nukuttu yö ja päivän ohjelma on toimintakeskuksessa erityinen, retki huvipuis-
toon. Huonosti nukuttu yö nostaa Mikon stressitasoa koko päivän ajaksi. Ohjaaja ei ole muistanut strukturoida 
päivää siten, että se vastaa Mikon tarpeita, sillä tavallisina päivinä Mikko pärjää vähäisellä struktuurilla. Nyt 
Mikko ei tiedä kuinka kauan huvipuistossa ollaan, mennäänkö siellä laitteisiin ja kuinka moneen, ostetaanko 
hattaraa vai jäätelö jne. ja stressi lisääntyy jo huvipuistoon lähdettäessä. Ympäristönä huvipuisto on tavallis-
ta meluisampi, mikä nostaa äänille herkän Mikon stressitasoa entisestään. 

Jo nämä tekijät nostavat Mikon stressitason niin korkeaksi, että stressin varoitusmerkit tulevat näkyviin. Mikko 
työntää kädet taskuihinsa, mumisee, eikä kohdista katsettaan suoraan mihinkään. Ohjaaja ei tunnista varoitus-
merkkejä eikä siten myöskään huomaa auttaa Mikkoa stressitason laskemisessa. Yllättäen ohjaaja pyytää Mik-
koa kertomaan toiveistaan päivän suhteen ja aikaisemmista kokemuksistaan huvipuistossa. Tämä on Mikolle 
liikaa ja stressitaso ylittää kaaosrajan, mikä näkyy kovaäänisenä huutamisena ja muiden hiuksiin tarttumisena. 

Retki päätetään mahdollisimman pian, kun tilanne on saatu hallintaan. Vaatimuksia vähennetään ja heti huvi-
puistosta poistuttaessa Mikon olo helpottuu. Kun päästään takaisin toimintakeskukseen ja jatkamaan normaa-
lia päiväjärjestystä, Mikko on hyvin 
rauhallinen, vaikka huonosti nukuttu 
yö jonkin verran hänen olemustaan 
edelleen kiristääkin. Kotona Mikkoa 
pyydetään kertomaan päivästään ja 
hän kestää tilanteen hyvin, sillä ti-
lanteessa stressitekijöitä on selvästi 
vähemmän kuin päivällä samanlai-
sen vaatimuksen kohdatessaan.

Seuraavan kerran, kun Mikon kanssa 
lähdetään retkelle, hänellä on muka-
naan kuulosuojaimet ja tarkka kuval-
linen struktuuri päivän ohjelmasta. 
Näin stressitason toivotaan pysyvän 
matalana.

Kun kaaosraja on ylittymässä, on tärkeintä auttaa henkilöä pysymään rauhallisena: 

•	 Älä siirrä omaa pelkoasi tai suuttumustasi toiseen henkilöön
•	 Puhu rauhallisesti ja vähän, älä korota ääntäsi
•	 Anna tilaa ja aikaa
•	 Anna mahdollisuus toimia oikein (myönny, anna periksi, vaihda työntekijää)
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Stressinhallinta

Henkilöt, joilla on kyky hallita voimakasta stressiä, kokevat tavallisesti, että heillä on elämä hallinnassa. 
Myönteinen perusasenne ja perusturvallisuus auttavat stressinhallinnassa ja lepäämällä ja rentoutumalla 
jotkut tasapainottavat elämäänsä. (Hammarlund 2001.) Jatkuva stressitila taas heikentää immuunipuolus-
tusta, mikä lisää stressaantuneen henkilön hankaluuksia. Stressinhallinnalla voidaan siis lisätä paitsi psyyk-
kistä, myös fyysistä hyvinvointia.

Avaimina stressin hallintaan voidaan pitää perusturvallisuutta ja elämän- (tai edes arjen-) hallintaa. Erityistä 
tukea tarvitsevien henkilöiden kohdalla perusturvallisuuden takaaminen on usein ympäristön ensisijainen 
tehtävä ja sen saavuttamiseksi ja ylläpitämiseksi vaaditaan toistuvia kokemuksia ympäristön luotettavuu-
desta.  Perusturvallisuutta kokeva henkilö voi oppia hiljalleen psyykkisiä säätelytehtäviä, kuten rauhoittu-
minen, rajoittamaan ja itsensä kannustaminen.

Psyykkinen itsesäätely on kaikille ihmisille välttämätöntä psyykkisen tasapainon ylläpitämiseksi. Se voi-
daan jakaa puolustuskeinoihin (defenssimekanismeihin) ja hallintakeinoihin (coping).

1. Defenssit ovat yleensä tiedostamattomia keinoja sopeutua muuttuviin tilanteisiin: torjunta, projisointi, 
arvonkieltäminen, selittely ja huumori.

2. Coping on yleensä tietoista toimintaa. Se voi olla psyykkistä (kuten itsensä rauhoittaminen), sosiaalis-
ta (kuten keskustelu ystävän kanssa) tai fyysistä (kuten lenkkeily). 
Copingia voidaan harjoitella (Clements 2005), mm. 
•	 aistiärsykkeiden estäminen (esim. 

kuulokkeiden käyttö)
•	 liikkeiden kontrollointi (esim. käsi-

en yhteen puristaminen)
•	 itsensä rauhoittaminen (esim. hen-

gitysharjoitukset) 
•	 kommunikaatiotaidot (esim. avun 

pyytäminen). 
Coping-keinot ovat aina yksilöllisiä ja 
niin myös erityistä tukea tarvitsevalla 
hallintaa voi tukea hyvin erilaiset asi-
at. Autismin kirjon henkilöillä erityiset 
mielenkiinnon kohteet voivat toimia 
coping-keinona, sillä Attwoodin (2007) 
mukaan ne vähentävät stressiä sekä 
auttavat voittamaan ahdistusta ja ren-
toutumaan.
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Prosessi jatkuu

Stressiä aiheuttavien tekijöiden ja stressistä kertovien varoitusmerkkien tunnistaminen on tärkeää meis-
tä jokaiselle. Niiden tunnistaminen mahdollistaa toiminnan ja odotusten muokkaamisen tilannekohtai-
sesti stressitaso huomioiden. Erityistä tukea tarvitsevat henkilöt voivat tarvita tukea stressitekijöiden ja 
varoitusmerkkien tunnistamiseen. Myös stressin hallintaan voidaan tarvita apua; stressitekijöiden vähen-
täminen, perusturvallisuuden luominen ja coping-keinojen opettaminen ovat erityistä tukea tarvitsevien 
henkilöiden kanssa läheisesti toimivien henkilöiden tärkeitä tehtäviä. 

Tunnista stressitekijät.

Tunnista stressin varoitusmerkit.

Vähennä stressitekijöitä.

Hyvinvointi lisääntyy, 

oppiminen mahdollistuu, 

haastava käyttäytyminen vähenee.
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HAASTE-hanke luo tapoja tunnistaa tekijöitä, jotka aiheuttavat haastavaa 
käyttäytymistä. Haastavan käyttäytymisen taustalla vaikuttavien tekijöiden 

tunnistamisen avulla ympäristöä voidaan muokata niin, että se ennaltaehkäisee 
ja vähentää haastavaa käyttäytymistä.

 

AUTISMISÄÄTIÖ

HAASTE-hanke on viiden vammaisalan organisaation yhteistyöhanke. 
Hanketta hallinnoi Autismisäätiö ja se toteutetaan yhteistyössä Keskuspuiston 

ammattiopiston, Uudenmaan vammaispalvelusäätiön, Helsingin 
Kehitysvammatuki 57 ry:n ja Kolpeneen palvelukeskuksen kanssa.
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