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Mikä ihmeen erityisherkkä?

KYLLÄ

Erityisherkillä (Highly Sensitive Person, HSP) on tavallista
herkemmin reagoiva ja aistiärsykkeitä syvällisesti prosessoiva
hermojärjestelmä. Erityisherkkä aistii ja analysoi esimerkiksi
melua, visuaalista hälyä, kiirettä, konfliktitilanteita sekä kehotuntemuksiaan ja reaktioitaan herkemmin ja tarkemmin kuin muut.
Tieteellisissä yhteyksissä erityisherkkyydestä käytetään termiä
“sensory processing sensitivity” (aistitiedon käsittelyn herkkyys).
Kyseessä on synnynnäinen, normaali psykofyysinen ominaisuus.
Sitä esiintyy eriasteisena noin 15 – 20 %:lla ihmisistä, yhtä paljon
naisilla ja miehillä.

Erityisherkkyys voi ilmetä fyysisenä (aistiherkkyys sekä muu
kehollinen herkkyys), sosiaalisena (vuorovaikutustilanteet,
tunneäly), psyykkisenä (tunneherkkyys, luovuus) tai henkisenä
(arvot, intuitio, merkityksellisyys).

EI

Erityisherkkyys ei tarkoita allergiaa tai
yliherkkyyttä, eikä erityisherkkä
ihminen ole oletusarvoisesti ujo,
heikko tai emotionaalisesti epävakaa.
Erityisherkkyys ei ole sairaus tai
oireyhtymä. Siitä ei myöskään voi
oppia tai karaistua pois, eikä sitä
voi halutessaan sammuttaa tai ottaa
käyttöön.

”

Uusiin tilanteisiin liittyvää
alkureaktiota Aron on
kuvannut pysähtymiseksi ja
varmistamiseksi. Pysähtymiseen liittyy olennaisesti
vaihtoehtojen läpikäyminen,
joka tapahtuu aivoissa
osittain tiedostamattomasti.
Janna Satri: Sisäinen lepatus,
herkän ihmisen tietokirja
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Erityisherkkyys on monella tavalla elämää rikastuttava ja vahvuuksia tuova ominaisuus, mutta jatkuva ärsyketulva aikaansaa helposti hermoston
ylikuormittumisen.
Erityisherkkällä ei ole samanlaisia suodattimia epäolennaisen aistiinformaation ohittamiseksi kuin normiherkällä, eivätkä hänen aistinsa
sopeudu stimulaatioon yhtä helposti. Autonominen hermosto on siten
jatkuvasti osittain hälytystilassa.
Normiherkkä

Erityisherkkä

YMPÄRISTÖN
AISTIÄRSYKKEET

KEHOTUNTEMUKSET

KEHOTUNTEMUKSET

Ärsykkeitä tulee ympäristön lisäksi kehon fyysisistä tuntemuksista sekä
ajatuksista, muistoista ja suunnitelmista. Kehotuntemusten laajakaista
toimii molempiin suuntiin.
Erityisherkkien välillä on suuria eroja sen suhteen, miten hermosto
reagoi tai (yli)virittyy samassa tilanteessa, samoista aistiärsykkeistä.

”

Oman kehon ja kehollisuuden hyväksyminen on tärkeää
erityisherkälle, koska kaikki aistimukset ja tunteet ovat
eläviä kehossa. Kun oppii kuuntelemaan ja ymmärtämään
oman kehon viestejä, luottamus kehoon ja itsensä
hyväksyminen lisääntyvät.
Karita Palomäki
psykofyysinen fysioterapeutti
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Erityisherkkyys ei näy
päällepäin
Erityisherkkä voi olla psyykkisesti ja fyysisesti vahva, reipas, ronski, työteliäs, liiankin
tunnollinen ja itseltään paljon vaativa. Juuri
hän päätyy usein tekemään muidenkin työt
omiensa lisäksi. Toki erityisherkkä voi myös
olla olemukseltaan ja ilmaisultaan herkkä.

Adrenaliini voi
erittyä nopeasti
humahtaen ja
vaikuttaa erityisherkän kehossa
huomattavan
pitkään - ylivireen
purkautuminen
saattaa kestää
useita tunteja,
jopa useita päiviä.

Erityisherkän reagointi ärsykkeisiin on yleensä ulospäin huomaamatonta,
vaikka hän kokisi hyvin voimakkaana aistien ylikuormittumisesta johtuvan
fyysisen epämukavuuden tai tunnekuohut.
Hermojärjestelmän herkkyys ilmenee mm. tavallista herkemmin ja voimakkaammin kohoavina stressihormonitasoina (adrenaliini, kortisoli). Esimerkiksi innostuminen, jännitys, lämpötilan vaihtelu tai ympäristön aistiärsykkeet voivat tuntua kehossa huimauksena, sisäisenä tärinänä, liikutuksena
tai pahoinvointina.
Tuntemukset ovat todellisia ja monimuotoisia, mutta aina tavalla tai
toisella (positiivisesti tai negatiivisesti) yksilön psyykkiseen ja fyysiseen
toimintakykyyn sekä tarpeisiin vaikuttavia.

”

Herkkyys ei heikennä miehisyyttä, päinvastoin on
vahvuutta olla oma itsensä erityisherkkänä miehenä.
Ari Komulainen
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Ei ole olemassa tyypillistä tai
kahta samanlaista erityisherkkää
Temperamenttipiirteet, taipumukset, sosiaaliset taidot, kokemukset,
itsetunto ja ympäristö muokkaavat meistä jokaisesta yksilöitä. Erityisherkkyys ominaisuutena ei poissulje muita piirteitä - positiivisia, negatiivisia tai
neutraaleja. Se voi kuitenkin voimistaa niitä piirteitä ja kokemuksia, joita
ihmisellä on. Erityisherkkä reagoi keskimääräistä herkemmin niin positiiviseen (hyväksyvä, tarpeita tukeva) kuin negatiiviseen (tuomitseva, haastava) kohteluun, ympäristöön tai olosuhteisiin.
Herkkyyksien painottuminen ja voimakkuus vaihtelevat
Erityisherkkyyden kokemus on erilainen eri ihmisillä, mutta myös yksilön
kokemana elämän eri vaiheissa ympäristön vaatimusten sekä tietoisten
valintojen myötä. On siis turha yrittää kehittää yksiselitteistä kuvausta
erityisherkästä ihmisestä - jokaisen palapeli on ainutlaatuinen.
Introvertti tai ekstrovertti, ehkä myös elämyshakuinen
Tutkimusten mukaan 25 – 30 % erityisherkistä on ekstroverttejä. Erityisherkkä (ekstrovertti tai introvertti) voi olla myös elämyshakuinen (HSS,
High Sensation Seeker).
• Elämyshakuisuus näkyy vaihtelunhaluisuutena ja innostumisena uusiin
asioihin, ei välttämättä äärimmäisten adrenaliiniryöppyjen hakemisena.
• Myös ekstroverteillä ja elämyshakuisilla on tarve päästä palautumaan
ylivireyttä aiheuttavien seikkailuiden jälkeen tai joskus yllättäen kesken
kaiken.
• Introvertitkin voivat olla hyvin puheliaita ja seurallisia hyväksyvässä
seurassa, mielenkiintoisten asioiden parissa.

Erityisherkille on yhteistä vain
•
•
•

•

aistiärsykkeiden ja tiedon syvällinen
prosessointi (tietoinen ja tiedostamaton)
kuormittumisalttius (ylivireys, ylikuormitus)
tunne-elämän voimakkuus, emotionaalinen
reaktiokyky, empatia (tunteiden ja tuntemusten
voimakas kokeminen)
tarkka havainnointikyky (vivahteet, yksityiskohdat).
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Erityisherkkyys ilmenee usealla osa-alueella, mutta tuntemusten voimakkuus vaihtelee eri ihmisillä ja samalla ihmiselläkin eri elämänvaiheissa ja
kuormittumisen tason mukaan.

Fyysistä erityisherkkyyttä

on aistiherkkyys sekä muu kehollinen
herkkyys.
Aistiherkkä voi kokea erityisen voimakkaasti
esimerkiksi
• melun (äkilliset, kovat tai pitkäkestoiset/
jatkuvat äänet, hälinä),
• visuaaliset ärsykkeet (kirkkaat tai välkkyvät valot, ihmisvilinä),
• lämpötilan (kuuma/kylmä, viima),
• karheat tai hiertävat tekstiilit,
• hajut tai hajusteet.
Erityisherkän aistit eivät sopeudu ärsykkeisiin lainkaan tai yhtä hyvin kuin normiherkillä
ihmisillä.
Kehollinen herkkyys tarkoittaa mm. tuntemuksia verensokerin tasapainosta, hormonivaihteluista, kuumeesta/alilämmöstä, kivusta, säätilan
muutoksista sekä herkkyyttä lisäaineille, kemikaaleille, lääkeaineille tai
stimulanteille.

Sosiaalisesti erityisherkkä (vuorovaikutustilanteet,

empatia, intuitio, tunneäly) aistii paljon
asioita ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta.
Hän tunnistaa sanomatta jätettyä asioita,
kokee toisten tunteita ja mielialoja, vaistoaa onko ihminen aidosti itsensä vai ei.
Kuormittavimpia ovat vaikeat ihmissuhteet ja sellainen tulehtunut ilmapiiri, jossa
ihminen kokee jatkuvaa tarvetta suojata
itseään.
Sosiaalisesti herkkä myös tuntee itsensä usein selittämättömällä tavalla
ulkopuoliseksi.
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Psyykkinen erityisherkkyys
(tunneherkkyys, luovuus, mielikuvitus)
Psyykkisesti herkkä kokee ja tuntee voimakkaasti: hän liikuttuu helposti, riemastuu
näkyvästi, rakastuu palavasti, loukkaantuu
helposti tai suuttuu sydänjuuriaan myöten
epäoikeudenmukaisuudesta.
Psyykkinen herkkyys voi kuitenkin ilmetä
myös persoonallisuuden herkkyytenä ja
olemuksen ulkoisena tyyneytenä.
Tunneherkkää syyllistetään usein herkkänahkaisuudesta ja jo lapsena painostetaan
reipastumaan. Hänelle on myös vaikeaa
puolustaa itseään syytöksiä vastaan.
Psyykkiseen herkkyyteen voi kuulua poikkeuksellista luovuutta, mielikuvitusta, älyllisyyttä sekä intohimoista kiinnostusta tietoon ja uuden
oppimiseen.

Henkinen ja eettinen
herkkyys (arvot, aatteet, merkityk-

sellisyys, intuitio) kohdistuu esimerkiksi
uskonnollisuuteen, henkisyyteen tai
elämän tarkoitukseen.
Henkisesti herkällä on esim. selkeä ja
voimakas moraalikäsitys sekä oikeudentunto ja hän voi olla kiinnostunut uskonnoista tai henkisistä ilmiöistä.
Henkisesti herkälle ansiotyön merkityksellisyydellä on erityisen suuri painoarvo
ja hän osallistuu usein aktiivisesti vapaaehtoistyöhön.

Photo credit: Colorful paint splashes and Medical statistic designed by Freepik.com | Fashion color splash by zcool.com.cn,
all-free-download.com | Black girl silhouette and Woman silhouette yoga designed by Freepik.com |
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Hyvät ja huonot uutiset
Erityisherkkyys tuo mukanaan paljon positiivisia
ominaisuuksia, joille erityisherkän tulisi myös itse
osata antaa arvoa.
Monelle on luontaista
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

luovuus, out of the box -ajattelu
kokonaisuuksien hahmottaminen, eri näkökulmien huomioiminen, riskien arviointi
tarkkuus: vivahteiden, ristiriitaisuuksien ja
virheiden huomaaminen
tunnollisuus ja kerralla kuntoon -toimintatapa
empaattisuus, ilmapiirin ja toisten tarpeiden
vaistoaminen
alun suunnittelun jälkeen nopea toteuttaminen
ja intohimoinen paneutuminen
tiedon nälkä, hyvä keskittymis- ja oppimiskyky
hienomotoriset taidot
oikeudenmukaisuus, eettisyys
kyky tuntea syvästi ja nauttia pienistä asioista.

”

Moni herkkä on
kasvattanut suojakuoren jo lapsena.
Se toisaalta lievittää
tunnereaktioita ja
peittää ne ulkomaailmalta, mutta samalla
se näivettää ihmistä
sisältäpäin.
Heli Heiskanen,
psykologi
Yle.fi, Erityisherkkyys on
ominaisuus, ei sairaus

... ja haasteena
•
•
•
•
•
•
•
•
•

ympäristön ärsykekuorman säätely
yksinolon ja osallistumisen tasapainottaminen: sosiaalisiin vaatimuksiin sopeutuminen työpaikalla, harrastuksissa, ystäväpiirissä ja
parisuhteessa
pysyvyyden ja vaihtelun tasapainottaminen
tarkkailtuna, tavoiteseurannassa tai kilpailutilanteessa suorituksen
huononeminen tai hidastuminen
liika itsekriittisyys, perfektionismi
oman jaksamisen tai tarpeiden arviointi, riittävän levon varmistaminen
miellyttämisen ja suorittamisen tarve, liika tunnollisuus
ristiriitaisessa tai vihamielisessä ilmapiirissä toimiminen
itsensä ja tarpeittensa puolustaminen, herkkyys syyllistää itseään tai
uskoa itseensä kohdistuvia syytöksiä TAI uhriutuminen
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•
•
•

omien tunteiden erottaminen toisten tunteista, liika empaattisuus
murehtiminen ja huolehtiminen
kuormittuneena keskittymisvaikeudet ym. yksilölliset stressioireet.

Tasapainoon rajattomuuden ja liiallisen suojaamisen
välimaastossa
Erityisherkkä tarvitsee rajojensa analysointia ja vahvistamista omien
tarpeidensa huomioimiseksi ja kunnioittamiseksi, mutta myös erottamaan
omat tunteet muiden tunteista. Selkeät rajat auttavat myös rauhallisessa
ja vakuuttavassa kommunikoinnissa. Liiallinen itsensä suojaaminen voi
toisaalta johtaa eristäytymiseen tai väsyttävien roolien esittämiseen.
Rajojen määrittäminen on helpompaa, kun tuntee oman herkkyytensä ja
”heikot kohtansa”, tietää omat arvonsa sekä tavoitteensa ja sen myötä
mikä on itselle tärkeää ja keskittymisen arvoista.
Erityisherkkä työelämässä
Kuormittumisen kokemus vähenee merkittävästi silloin, kun työn sisältö,
omat vaikutusmahdollisuudet ja itsensä toteuttaminen (kutsumus, merkityksellisyys, omat vahvuudet) antavat lisäenergiaa. Myös positiivinen ja
kannustava työilmapiiri on erityisherkälle tavallista tärkeämpää.
Erityisherkkien ihmisten psykofyysinen rakenne sopii huonosti jatkuvaan
itsensä esille tuomiseen, kilpailuun, keskeytyksiin, kiireeseen tai ylipitkiin
työpäiviin. Vahvuudet huomioimalla ja niitä hyödyntämällä erityisherkkä
ihminen on työelämässä yhtä tuottava kuin kuka tahansa.

”

Jatkuvasti muuttuva työelämä saa työyhteisöissä aikaan
ilmiöitä (kilpailu, itsensä esille tuominen, hyväksymättömyys, negatiiviset ilmaistut tai ilmaisemattomat tunteet
jne.), jotka ovat erityisherkälle erityisen kuormittavia.
Samalla tavalla erityisherkkä lapsi ja nuori voi kokea
vaikkapa koululuokan ilmapiirin kuormittavana.
Riikka Michelsson,
kouluttaja, uracoach
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Mitä erityisherkkä tarvitsee
- ylivireys hallintaan
Itsetuntemus (omien erityisherkkyyspiirteiden painottuminen, jaksamiseen
vaikuttavat tekijät, reagointi eri ärsykkeisiin) sekä perustarpeista huolehtiminen ovat hyvinvoinnin perusta. Erityisherkkä voi myös olla hyvä stressin
säätelijä tai opetella sellaiseksi. (ks. Omistajan opas)
Erityisherkkä ihminen tarvitsee
vuorovaikutussuhteissaan yksinolon hetkiä sekä työ- ja opiskelurauhaa. Pinnallinen jutustelu puolituttujen kanssa on yleensä erityisherkälle
epämukavaa ja rasittavaa, koska hän
havainnoi tarkasti non-verbaalista
viestintää ja näkee siten vuorovaikutuksessa pintaa syvemmälle.
Ei-elämyshakuinen, introvertti erityisherkkä on usein tuottavimmillaan
ja luovimmillaan omalta mukavuusalueeltaan käsin ja hallitessaan itse
muutoksia ja ympäristötekijöitä.
Erityisherkän ihmisen on vaikea
toimia kateellisessa tai tulehtuneessa ilmapiirissä, vaikka hän olisi muutoin erittäin tehokas ja aikaansaava.
Erityisherkälle ihmiselle on tyypillistä
ottaa saamansa palaute muita vakavammin, sillä hän arvioi omaa suoriutumistaan hyvin kriittisesti.
Erityisherkät voivat joutua kiusatuiksi
herkän reagointinsa tai ristiriita- ja kilpailutilanteissa tapahtuvan ”jähmettymisensä” vuoksi.

Ylikuormittuneena ja ylivireystilassa erityisherkkä
- niin lapsi kuin aikuinen kokee monia psyykkisiä sekä
fyysisiä stressioireita.
• Hän voi silloin olla tavallista reaktiivisempi, kärsimätön, kiukkuinen, itkuinen,
ahdistunut tai vetäytyvä.
• Hän voi kärsiä uni-, muistija keskittymisvaikeuksista.
Myös päätöksenteko on
haastavaa.
• Fyysisiä tuntemuksia
voivat olla mm. päänsärky,
huimaus, niska-hartiaseudun jännitys,
levottomuus, rytmihäiriöt
tai vatsavaivat.
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Perustarpeista huolehtiminen on erityisen
tärkeää:
•

•

•

•
•

”

Erilaiset elämänmuutokset ja ristiriitaravinto: erityisherkät reagoivat voimaktilanteet kuohuttavat
kaasti nälän tunteeseen. Ruokavalintoihin
helposti erityisherkän
on syytä kiinnittää huomiota; lisäaineet,
lapsen mieltä. Näin voi
stimulantit, sokerit ym. voivat saada aikaan
myös käydä, jos
kehoon ylivirettä ja ahdistustuntemuksia.
samaan aikaan tapahMyös nestetasapainosta tulee huolehtia.
tuu liian monta asiaa.
lepo: riittävän pitkä yöuni ja lyhyet, muutaman minuutinkin ärsykkeettömät tauot
Tuula Kettunen
pitkin päivää vähentävät hermoston streskahden hsp-pojan äiti
sireaktioita. Mindfulness-harjoitteista on
hyötyä monille.
liikunta: itselle sopivan liikuntamuodon löytämiseen ja kehon tuntemusten kuunteluun kannattaa panostaa. Jollekin parasta liikuntaa ovat 15
min. kestoiset, hermostoa rauhoittavat liikuntasuoritukset, erityisesti
luonnossa liikkuminen. Toiselle ylivireen purkamiseen toimii sykettä
nostava juoksulenkki tai punttisalitreeni.
ympäristö: valinnat asuin-, työ-, harrastusympäristöjen suhteen, ärsykkeiden hallinta (korvatulpat, aurinkolasit).
sosiaaliset kontaktit: valinnat siitä, kuinka paljon ja kenen kanssa aikaa
viettää, uskallus kieltäytyä tai jättää itselleen mahdollisuus päättää
osallistumisesta viime hetkellä, uskallus lähteä pois ensimmäisenä.
Vastavuoroisuus pitää kuitenkin huomioida: erityisherkkyys ei anna
oikeutusta vaatia ympäristöä tai läheisiä aina mukautumaan erityisherkän elämään.

”

Erityisherkälle parisuhde voi joskus olla jopa liikaa intensiivisyydessään. Erityisherkkä ei välttämättä tarvitse toista
eritysherkkää puolisokseen, mutta kumppanilla on hyvä
olla tahtoa ymmärtää erityisherkän maailmaa.
Erotilanteissa erityisherkkä kaipaa usein tukea vertaisiltaan, sellaista voi löytää esimerkiksi eroseminaareista,
joihin osallistuu paljon erityisherkkiä.
Marika Rosenborg,
parisuhdeasiantuntija
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Kokemusmaailman jakamisen tärkeys

Erityisherkän elämää

Nettisivuilla ja blogissa erityisherkän ihmisen hyvinvointiin liittyvää tietoa
ja kokemuksia mm. itsetuntemuksen lisäämisestä, ravitsemuksen merkityksestä ja
voimaantumisen keinoista. www.hspelamaa.net

Facebookissa

monenlaista Erityisherkän elämään liittyvää asiaa täydentämään nettisivuston sisältöä - sopii myös normiherkille. www.facebook.com/hspelamaa

Pinterestissä kaikenlaista erityisherkkyyteen liittyvää
www.pinterest.com/hspelamaa/
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Monet erityisherkät kokevat ristiriitaa ympäristön vaatimusten ja omien
tarpeidensa välillä. He saattavat tuntea itsensä ulkopuolisiksi, erilaisiksi tai
omituisiksi. Silti suuri osa sopeutuu tai ainakin yrittää sopeutua ympäristön
vaatimuksiin edes tunnistamatta itsessään erityisherkkyyspiirrettä. Erityisherkkyyden tiedostaminen on kuitenkin useille merkittävä, omaa elämänpolkua selittävä ahaa-elämys.
Sosiaalinen elämä ei ole niin kuluttavaa ja kuormittavaa, kun viettää aikaa
ihmisten kanssa, jotka selittämättä ymmärtävät ja hyväksyvät kokemusmaailmaasi. HSP – Suomen erityisherkät ry:n puitteissa on onnistuneesti
luotu erityisherkille omia verkostoja mm. paikallistasolla ryhmätapaamisten
muodossa sekä sosiaalisen median vilkkaissa keskusteluryhmissä. Yhdistyksen tarkoituksena on myös erityisherkkyyttä koskevan tiedon ja ymmärryksen lisääminen mm. viemällä tietoa kouluihin ja päiväkoteihin, järjestämällä
seminaareja ja tiedotustilaisuuksia sekä edistämällä yhteistyötä muiden
järjestöjen ja tahojen kanssa. Tietoa yhdistyksen toiminnasta ja jäsenhakemukset: http://www.erityisherkat.fi

