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Opinnäytetyön tavoitteena oli tutkia opiskelijoiden kykyä havaita oma kuormituk-
sensa, sekä selvittää miten hyvin heidän subjektiivinen kokemuksensa omasta stres-
saantuneisuudestaan korreloi aamun sykevälivaihtelumittausten kanssa. Mittausten 
avulla pyrimme myös konkretisoimaan opiskelijoille heidän elintapojensa vaikutukset 
omaan hyvinvointiinsa.  
 
Stressi, uupumus ja siihen vahvasti liittyvät mielenterveysongelmat ovat ajankohtai-
nen ongelma nykymaailmassa. Stressi on nykyään olennainen ongelma myös fysiotera-
piassa, sillä yhä useammat ihmiset eivät palaudu päivittäisestä psyykkisestä ja fyysi-
sestä kuormituksestaan tarpeeksi, mikä ilmenee esimerkiksi fyysisinä kiputiloina ja 
motivaation puutteena. Opiskelijoiden koettu stressi on ollut kasvussa vuodesta 2000 
ja vuonna 2016 yli 33% opiskelijoista koki kärsivänsä voimakkaasta stressistä. Tutki-
musten mukaan opiskelijat halusivat eniten apua nimenomaan stressinhallinnassa. 
 
Opiskelijoiden kuormitusta seurattiin objektiivisesti sykevälivaihtelumittauksilla, sekä 
subjektiivisesti koettua stressiä ja unenlaatua mittaamalla. Mittausten yhteydessä 
osallistujat kommentoivat päiväkirjamaisesti päivittäisiä stressiin liittyviä tapahtumia 
ja tuntemuksia.  
 
Sykevälivaihtelun ja koetun stressin kuvaajia vertaillessa, sykevälivaihtelun ja koetun 
stressin muutoksilla ei ollut selkeää korrelaatiota. Mittausten ja palautteen seurauk-
sena opiskelijoiden käsitys heidän omasta kuormituksestaan, palautumisestaan ja nii-
den vaikutuksesta heidän hyvinvointiinsa parantui. Yksi selkeä sykevälivaihtelun ja 
koetun stressin eroavaisuuksia aiheuttanut tekijä oli alkoholinkäyttö. 
 
Tulokset viittaavat siihen, että opiskelijat eivät aina tunnista stressin ilmenemistä, 
mutta tämän vahvistaminen vaatisi lisätutkimusta aiheesta. Opiskelijoiden käsitykset 
stressistä myös eroavat toisistaan, mikä saattaa osaltaan vaikuttaa heidän kykyynsä 
tunnistaa stressiä. Sykevälivaihtelumittaukset yksinään eivät vaikuttaisi olevan kovin 
arvokas työkalu. Sykevälivaihtelumittaukset yhdistettynä kokemukseen stressistä ja 
päiväkirjamaiseen päivittäisen elämän seuraamiseen näyttäisi olevan toimiva työkalu 
parantamaan opiskelijoiden kykyä tunnistaa ja hallita stressiä. 

Asiasanat: stressin tiedostaminen, sykevälivaihtelu, koherenssin tunne, psykofyysinen 
kuormitus 
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The aim of this thesis was to study the ability of students to detect their own stress 
load, and to find out how well their subjective knowledge about their own stress lev-
els correlates with their heart rate variability measurements measured in the morn-
ing. The aim of these measurements was to concretise the effects of the students’ 
lifestyle on their wellbeing.  

Stress, fatigue and related mental health problems are current issues. Stress is also a 
significant problem in physiotherapy, because more and more people do not recover 
enough from their daily psychological and physical load, leading to physical pain and 
lack of motivation. Stress levels have been increasing in students since the year 2000, 
and in 2016 over 33% of students considered themselves to suffer from severe stress. 
According to research, students wanted the most help in stress management.  

The students in this study were monitored using objective heart rate variability meas-
urements, as well as subjective measurements of perceived stress and sleep. In con-
nection with the measurements, the participants wrote down daily comments about 
occurring stress and feelings.    

Comparing the figures of heart rate variability and perceived stress levels, there was 
no clear correlation between the two. Using the results and the given feedback, the 
students improved their understanding about their own stress load, recovery and the 
connection between the two and their own wellbeing. One of the most evident fac-
tors when comparing heart rate variability measurements and perceived stress meas-
urements was alcohol consumption. 

The results refer to the fact that students do not always recognize occurring stress, 
but more research is needed to confirm this. The comprehension of stress differs be-
tween students, which might also contribute to their ability to recognize stress. Heart 
rate variability measurements by themselves do not seem to be a very valuable tool. 
When combining heart rate variability measurements and perceived stress measure-
ments along with daily comments to monitor the daily living of participants, it be-
comes a much more useful tool to improve the ability to recognize and manage the 
stress in students.   

Keywords: stress awareness, heart rate variability, sense of coherence, psychophysi-
cal loading 
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edelliseen RR-intervalliin on yli 50ms 

pNN50 prosentuaalinen osuus yli 50 ms eroavien lyönneistä kaikkiin  

RR-intervalleihin nähden  

RR-intervalli EKG:ssä ilmenevien kahden peräkkäisen R-piikin välinen aika (ms) 

RMSSD   Neliöjuuri peräkkäisten R-R- intervallien erotusten neliöiden keskiarvosta 

SDNN  R-R- intervallien keskihajonta (ms) 

ULF  Taajuudella <0.0033 Hz tapahtuvan sykevaihtelun teho 

VLF   Taajuudella 0.0033–0.04 Hz tapahtuvan sykevaihtelun teho (ms2) 
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1 Johdanto 

 

Stressi on nykyään valtava ongelma myös fysioterapiassa, sillä yhä useammat ihmiset 

eivät palaudu päivittäisestä psyykkisestä ja fyysisestä kuormituksestaan tarpeeksi ja 

tämä aiheuttaa ongelmia, jotka ilmenevät fysioterapia-asiakkailla fyysisinä kiputiloina 

ja motivaation puutteena. Esimerkiksi epäspesifit selkä- tai niska- ja hartiaseudun ki-

vut johtuvat usein heikosta kuormituksen ja palautumisen suhteesta. Fysioterapeutin 

työ on jatkuvasti menossa kohti holistisempaa, eli ihmisen kokonaisuutena huomioon 

ottavaa, näkemystä ja hoitoa. Psykofyysisen fysioterapian lähestymistavat ovat yhä 

enemmän arkipäivää myös esimerkiksi tuki- ja liikuntaelimistön ongelmista kärsivien 

asiakkaiden hoidossa. Opiskelijoilla, joiden elämänrytmi on usein hyvin epäsäännölli-

nen, palautuminen on helposti heikkoa. Pyrimme selvittämään, miten opiskelijat kä-

sittävät, havaitsevat ja tunnistavat oman kuormittuneisuutensa ja miten hyvin se sopii 

yhteen ihmisen kuormittuneisuutta kuvaavan sykevälivaihtelun mittauksen kanssa. 

Työn tavoitteena oli tutkia miten opiskelijat tunnistavat oman kuormituksensa ja mi-

ten hyvin se korreloi ihmisen kuormitusta kuvaavan sykevälivaihtelumittauksen 

kanssa. Tarkoituksena oli konkretisoida opiskelijoille elintapojen vaikutukset heidän 

hyvinvointiinsa sykevälivaihtelumittausten, sekä stressin ja unenlaadun subjektiivisten 

kokemusten seurannan avulla. Mittaustulokset avattiin lopuksi palautekeskustelussa 

tutkimukseen osallistuneiden opiskelijoiden kanssa. Lisäksi osallistujat kommentoivat 

mittausten yhteydessä päivittäisiä omia tuntemuksiaan. Tutkimuksen aikana seurattiin 

stressin aiheuttamia fysiologisia muutoksia sekä stressin vaikutuksia mielentilaan ja 

voimavaroihin, ja näitä peilattiin opiskelijan itse koettuun stressiin. Opinnäytetyössä 

selviää miten eri tavoilla opiskelija voi tunnistaa stressin ja millaisia asioita eri ihmi-

set kokevat stressiä aiheuttaviksi. Pohjustaakseen fysiologisia muutoksia, opinnäyte-

työssä avataan sykevälivaihtelua, sen mittaamista ja analysointia.  

Kysymyksiä, joihin opinnäytetyössä pyrittiin vastaamaan: 

1) Tunnistaako opiskelija oman stressinsä? 

2) Millainen yhteys on koetulla stressin tunteella ja mitatulla sykevälivaihte-

lulla? 

3) Minkälaisia asioita opiskelija kokee aiheuttavan stressiä?  

Tutkimukseen osallistuville henkilöille annettiin palaute heidän toiminnastaan mit-

tausjakson aikana mittaustuloksia analysoimalla. Tämän annetun palautteen tarkoi-

tuksena oli auttaa heitä paremmin tunnistamaan stressin aiheuttajia, stressitasojen 
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nousua ja muutoksia, sekä tunnistamaan palautumisen tarpeen määrää. Näitä asioita 

tunnistamalla ja hallitsemalla pystyy vaikuttamaan positiivisella tavalla elämän laa-

tuun eli koherenssin tunteeseen.  

Opinnäytetyössä vertaillaan tutkittavien subjektiivista tuntemusta koetusta stressita-

sosta objektiivisesti mitattuun stressitasoon. Lisäksi siinä kerätään yhteen tapahtu-

mia, ajatuksia ja tuntemuksia, jotka vallitsevat mittaustilanteen aikana, jotta niitä 

voidaan peilata niin objektiiviseen kuin subjektiiviseen mittariin laadukkaan kokonais-

kuvan saamiseksi.  

Lopuksi työssä pyrittiin selvittämään, kokevatko opiskelijat sykevälivaihtelumittauk-

sen hyödylliseksi työkaluksi oman hyvinvointinsa seuraamisessa. 

 

2  Opinnäytetyön tausta  

 

Stressi on ilmiö, jossa ihmiseen kohdistuu haasteita ja vaatimuksia yli hänen voimava-

rojensa. Stressireaktion voi aiheuttaa sekä myönteinen että kielteinen muutos (Mat-

tila 2018). Kun ympäristön vaatimukset ovat liian korkeat tai liian matalat suhteessa 

voimavaroihin, tilanne herättää epämiellyttäviä tunteita, kuten ahdistusta, jännitty-

neisyyttä, hermostuneisuutta sekä keskittymis- ja muistivaikeuksia (Härmä & Sallinen 

2008). 

 

Ihmisen varhaishistoriassa stressi johtui fyysisistä vaaroista ja selviytymisen pulmati-

lanteista. Nykyajan stressi on enemmän psykologista ja emotionaalista. Stressin uhka 

ei ole kuitenkaan muuttunut. Työelämä hankaloittaa stressin sietämistä ja sen hallit-

semista. Yksilötasolla on haastavaa vaikuttaa esimerkiksi esimiehiin, työtahtiin tai 

työaikoihin. Stressin haitallisuus ilmenee jatkuvana sopeutumisena uusiin tilanteisiin, 

mikä tuottaa stressiä sisäisen paineen kasvaessa ilman tarvittavaa pahoinvoinnin pur-

kautumistietä. (Vartiovaara 2004, 76.)  

Stressi-sanaa käytetään arkikielessä monella eri tavalla. Stressistä puhuttaessa voi-

daan tarkoittaa stressin syitä, seurauksia tai näistä johtuvia kokemuksia. Stressi on 

aina ympäristön ja yksilön välillä tapahtuva vuorovaikutuksellinen prosessi, jossa eli-

mistö pyrkii vastaamaan kohtaamaansa haasteeseen. (Ahola & Lindholm 2012, 11.) Ny-

kyaikana stressillä tarkoitetaan yleensä tilannetta, jossa ihmisen voimavarat eivät 

riitä täysin käsittelemään tietyn tilanteen haasteita ja vaatimuksia. Nykyaikainen 

psyykkinen, esimerkiksi työn aiheuttama, stressi on hyvin yksilöllistä ja stressireaktion 
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aiheutuminen riippuu hyvin paljon ihmisen stressinsieto- ja vastustuskyvystä, sekä 

suhtautumisesta ja asenteesta muuttuneeseen tilanteeseen. (Mattila 2018.) Turun yli-

opiston professorin, lääketieteen tohtorin ja psykiatrian erikoislääkärin Jyrki Korkei-

lan (2008, 683) mukaan, stressillä ei ole täsmällistä määritelmää, mutta kirjallisuu-

dessa sillä tarkoitetaan ”vireyden epämiellyttäväksi ja hallitsemattomaksi koettua 

vahvistumista”. Goldstein ja Kopin kuvailevat, Goldsteinin ja McEwenin (2002) aiem-

paan tekstiin viitaten, nykyaikaisen näkemyksen stressistä tietoisesti tai epätietoisesti 

havaittuna uhkana homeostaasille, eli elimistön sisäiselle tasapainolle, jossa stressire-

aktio on yksilöllinen. Se riippuu, muun muassa, minkälaisesta uhasta homeostaasille 

on kyse, miten henkilö käsittää stressin aiheuttajan ja miten henkilö kokee kykene-

vänsä käsittelemään muuttuneen tilanteen. (Goldstein & Kopin 2007, 111.) Yksinker-

taistettuna tämä tarkoittaa, että kaksi henkilöä voi reagoida tiettyyn uhkaan ho-

meostaasille täysin eri tavalla, mikäli toinen heistä kokee uhan olevan huomattavasti 

merkittävämpi tai kokee selviytyvänsä uhasta huonommin. 

 
Opiskelijoiden koettu stressi 

Kuormittuneisuus ja palautumisen riittämättömyys on ilmiönä ollut pitkään nähtävissä 

työelämässä, mutta nykyisin myös opiskelijat kärsivät samasta ongelmasta. YTHS:n 

vuonna 2016 julkaiseman tutkimuksen mukaan opiskelijoiden koettu stressi on ollut 

kasvussa vuodesta 2000. Vuonna 2016 yli 33% opiskelijoista koki kärsivänsä voimak-

kaasta stressistä. Tutkimuksen mukaan opiskelijat halusivat eniten apua nimenomaan 

stressinhallinnassa, yhteensä yli 26% vastaajista toivoi tähän apua. (Kunttu, Pesonen & 

Saari 2016.) 

 

    MIEHET         NAISET         
    2016 2012 2008 2004 2002 2016 2012 2008 2004 2000 
Stressi YO 34 29 26 25 22 35 33 29 34 28 
3p AMK 30 25 22     32 28 28     
                        
Runsas 
Stressi YO 21 14 12 13 10 19 16 14 16 13 
5p AMK 14 12 9     15 13 11     

Taulukko 1: Stressin ja runsaan stressin määrät vuosina 2000-2016 yliopistoissa ja ammattikor-

keakouluissa. (YTHS 2016) 

 

Stressi, uupumus ja siihen vahvasti liittyvät mielenterveysongelmat ovat ajankohtai-

nen ongelma, selviää vuoden 2017 Finterveys -tutkimuksesta. Masennus ja psyykkinen 
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kuormittuneisuus ovat yleistyneet Suomessa. Suomalaisilla miehillä psyykkisen kuor-

mittuneisuuden yleisyys on noin 15 prosenttia ja naisilla 23 prosenttia. Masennusta 

kärsivien luvut ovat hyvin samankaltaiset. (Suvisaari, Viertiö, Solin & Partonen 2018)  

 
Työstressi & yhteiskunnalliset vaikutukset 

Työstressillä tarkoitetaan työskentelyä sellaisissa olosuhteissa, joiden tiedetään ole-

van haitallisia terveydelle ja hyvinvoinnille. EU:n hyväksymän määritelmän mukaan 

ihminen kokee työstressiä työympäristön vaatimusten ylittäessä työntekijän mahdolli-

suudet vastata niihin tai hallita niitä. (Ahola & Lindholm 2012, 11.) Työuupumukseen 

altistuu yleensä motivoitunut työntekijä, työhyvinvoinnin ollessa epäedullinen. Työ-

olosuhteet voivat altistaa uupumukselle. Näitä ovat muun muassa liialliset työn vaati-

mukset, kuten ristiriitaiset tavoitteet, yhdistettynä vähäisiin voimavaroihin, liian suuri 

työn määrä, rooliristiriidat ja –epäselvyydet, vähäiset vaikuttamismahdollisuudet ja 

vähäinen sosiaalinen tuki. (Ahola, Tuisku & Rossi 2018) 

Työuupumukseen johtaa usein psyykkisten voimavarojen ehtyminen pitkittyneen työ-

stressin seurauksena. Sen oireet esiintyvät uupumusasteisena väsymyksenä, kyynisenä 

asenteena työtä kohtaan ja heikentyneenä ammatillisena itsetuntona. Kokonaisvaltai-

nen väsymys kertyy pitkään jatkuneiden tavoitteiden saavuttamisen yrittämisenä il-

man riittäviä voimavaroja. Vapaa-ajan normaalilepo ei enää riitä palauttamaan väsy-

myksestä. (Ahola ym. 2018.) 

Työuupumus lisää tapaturmien ja työkyvyttömyyden riskiä, mutta ei itsessään ole sai-

raus. (Ahola ym. 2018). Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan naisista 24 pro-

sentilla esiintyi lievää ja kolmella prosentilla vakavaa työuupumusta. Miehistä 23 pro-

senttia kärsi lievästä ja kaksi prosenttia vakavasta työuupumuksesta vuonna 2011. 

(Koskinen, Lundqvist & Ristiluoma 2012, 96.) 

Työhön liittyvät psykososiaaliset riskit ja työperäinen stressi ovat lisääntyneet etenkin 

kiivaan elämäntahdin takia. Tästä seuraa työn intensiteetin lisääntyminen, jatkuvat 

aikapaineet, monisuorittaminen ja tarve oppia uutta tilanteen tasalla pysymiseksi.  

(EU-OSHA 2014, 5.) 

Työperäiset tekijät vaikuttavat psykososiaalisiin riskeihin. Näitä ovat esimerkiksi liial-

linen työn määrä ja liian kiivas työtahti, työn epävarmuus, joustamattomat työajat, 

epäsäännölliset tai ennakoimattomissa olevat työajat ja epäsosiaaliset työajat. Ris-

keille altistuminen voi aiheuttaa stressiä työntekijöiden keskuudessa ja johtaa pitkit-

tyessään vakaviin terveysongelmiin. Lyhytaikaisille psykososiaalisille riskeille ja stres-

sille altistuminen aiheuttaa unihäiriöitä, mielialan vaihtelua, väsymystä, päänsärkyä 

ja vatsavaivoja. (EU-OSHA 2014, 5.) 
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 Euroopan työterveys- ja työturvallisuusviraston kirjallisuuskatsauksen mukaan vuosina 

1999-2007 lähes 28 prosenttia eli noin 55,6 miljoonaa eurooppalaista työntekijää il-

moitti altistumisen psykososiaalisille riskeille vaikuttaneen heidän henkiseen hyvin-

vointiinsa. Merkittävin riskitekijä psykososiaalisille riskitekijöille oli liian vähän aikaa 

ja liikaa työtä. (EU-OSHA 2014, 4.) 

Pitkäaikainen altistuminen vaikuttaa laajasti henkiseen hyvinvointiin ja fyysiseen ter-

veyteen ja siitä on aiheutunut muun muassa ahdistusta, masennusta, itsetuhoisuutta, 

uniongelmia, selkäkipua, kroonista väsymystä, autoimmuunisairauksia ja sydän- ja ve-

risuonisairauksia. Psykososiaalisten riskien vaikutus näkyy yksilötasolla, mutta sillä on 

myös vaikutuksia perheenjäsenistä yhteiskuntaan. (EU-OSHA 2014, 5.) 

Yksilötasolla stressistä ja psykososiaalisista riskeistä aiheutuvat kustannukset näkyvät 

sairaanhoidossa ja vakuutuksissa sekä tulojen vähentymisenä. Riippuen maasta työn-

tekijät pystyvät jäämään sairauslomalle ja saamaan täyttä palkkaa, tai työntekijöiden 

palkka pienenee sairausloman seurauksena. Organisaation tasolla stressi ja psykososi-

aaliset riskit näkyvät taloudellisesti tuottavuuden heikkenemisenä, poissaolojen li-

sääntymisenä ja työntekijöiden vaihtuvuutena. Euroopan työterveys- ja työturvalli-

suusviraston kirjallisuuskatsauksen mukaan Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuosina 

2011-2012 menetettiin 10,4 miljoonaa työpäivää työperäisen stressin vuoksi. Yksilön 

ja organisaation lisäksi kroonisen työperäisen stressin ja pitkittyneen työhön liittyviin 

psykososiaalisiin riskeihin yhdistettynä huono terveys saattaa kuormittaa kansallisia 

terveydenhuoltojärjestelmiä ja heikentää talouden tuottavuutta. Nämä vaikuttavat 

negatiiviesti maan bruttokansantuotteeseen. (EU-OSHA 2014, 6.) 

Työperäisen stressin kustannukset yhteiskunnan tasolla Euroopan komission mukaan 

olivat 20 miljardia euroa vuodessa. Tämä on laskettu vuonna 2002 perustaen EU- 

OSHA:n tekemään kyselyyn työperäisten sairauksien kokonaiskustannuksista. Matrix 

analyysin (2013) mukaan työperäinen masennus aiheuttaa Euroopalle noin 617 miljar-

din kustannukset vuosittain. Kustannus koostui työnantajien poissaoloista ja vajaakun-

toisena töihin tulemisesta, tuottavuuden laskusta, sekä terveydenhuollon- ja työky-

vyttömyyskorvauksien kustannuksista (EU-OSHA 2014, 7).  
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Kuvio 1: Stressin kustannukset Euroopan Unionissa (Matrix 2013) 

Työuupumus määritellään pitkittyneeksi stressioireyhtymäksi ja siihen johtava pitkäai-

kainen psyykkinen stressi muokkaa elimistön toimintaa. Elimistön toiminnan häiriöt 

liittyvät yksilön kokemaan stressiin. Fysiologiset muutokset psykososiaalisessa stressi-

tilassa ovat samankaltaisia masennuksessa todettujen elimistön muutosten kanssa. 

(Lehto 2012.) Työperäinen stressi on merkittävä masennushäiriöiden aiheuttaja. Ma-

sennuksen kokonaiskustannukset Euroopassa vastaavat yhtä prosenttia Euroopan brut-

tokansantuotteesta ja vuonna 2004 ne olivat 118 miljardia. Suomessa pidettiin yli 3,6 

miljoonaa sairauspäivää mielenterveydenhäiriöiden vuoksi vuonna 2014. Masennuksen 

kustannukset sairauspäivärahakautta kohden olivat 123 miljoonaa. (Reini 2016, 8.) 

Psykososiaalisten tekijöiden sekä sydän- ja verisuonisairauksien välinen yhteys on 

osoitettu melko pitävästi, mikä käy ilmi Euroopan riskienseurantakeskuksen kirjalli-

suuskatsauksesta. On havaittu, että kymmenessä tutkimuksessa kolmestatoista oli to-

dettu vahva tai keskivahva yhteys työn psykososiaalisten ominaispiirteiden ja sepelval-

timotaudin välillä. Toisessa 14 tutkimuksen meta-analyysissä käy ilmi, että työnteki-

jät, joiden työn kuormittavuus oli suuri, sairastuivat 1,5 kertaa todennäköisemmin se-

pelvaltimotautiin kuin ne työntekijät, joiden työn kuormittavuus oli pieni. (EU-OSHA 

2014, 22.) Työstressillä on yhteys sydän- ja verisuonitautien liittyviin tekijöihin, kuten 

parasympaattisen hermoston vähentyneeseen toimintaan, kohonneeseen verenpainee-

seen ja suurentuneeseen kolesterolipitoisuuteen. Ne eivät kuitenkaan riitä osoitta-

maan syysuhdetta, mutta tukevat olettamusta työstressin vaikutuksesta sydän- ja ve-

risuonisairauksiin. (Kivimäki, Vahtera & Elovainio 2005.) Sydän- ja verisuonisairauksien 

kustannukset EU:n taloudelle olivat 196 miljardia euroa vuonna 2009. Kustannukset on 
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jaettu välittömiin terveydenhuollon kustannuksiin, tuottavuuden laskuun sekä sydän- 

ja verisuonisairauksia sairastavien henkilöiden epäviralliseen hoitoon. (EU-OSHA 2014, 

22.) 

Työstressi, vähäinen työn hallinta, korkeat työn vaatimukset ja tyytymättömyys työ-

hön ennustavat alaselän kipuja. Stressi, alhainen työtyytyväisyys ja vähäinen sosiaali-

nen tuki työssä taas näyttävät ennustavan niskakipuja. Stressi, yksitoikkoiset työteh-

tävät ja vähäinen työn hallinta taas ennustavat olkapään kiputiloja. Mekanismeja näi-

den yhteyksien välillä ei ole vielä todistettu luotettavasti, sillä usein tutkimuksissa ei 

olla otettu huomioon työn fyysistä kuormitusta. On siis mahdollista, että työntekijän 

korkea stressi johtuu vähäisistä tauoista ja pitkistä työpäivistä, jotka aiheuttavat 

stressin lisäksi paljon staattista paikallaanoloa ja mekaanista kuormitusta. (Virtanen, 

Oksanen, Takala, Kivimäki & Lindholm 2012,148-150.)  

 

3 Stressin tunnistamisen ja hallinnan merkitys psykofyysisessä fysioterapiassa 

 

Stressi on psykologinen kokemus, mutta sen monet vaikutukset ovat fyysisiä, kuten 

päänsärky, huimaus, sydämentykytys, pahoinvointi, vatsavaivat, tihentynyt virtsaami-

sen tarve, hikoilu, flunssakierre ja selkävaivat. Tavallisimpia stressiin liittyviä psyykki-

siä oireita ovat jännittyneisyys, ärtymys, aggressiot, levottomuus, ahdistuneisuus, ma-

sentuneisuus, muistiongelmat, vaikeus tehdä päätöksiä ja unen häiriöt. Vakavista 

stressitilanteista voi seurata myös masennusta ja työuupumusta. (Mattila 2018.)  

Ymmärrys ihmisestä kokonaisuutena on hyvin tärkeää onnistuneen fysioterapeuttisen 

kuntoutuksen kannalta. Kuten edellisessä kappaleessa on todettu, stressi ja siihen vai-

kuttavat asiat, kuten ihmisen kyky tunnistaa oman kehonsa kuormittuneisuus ja riittä-

mätön palautuminen hektisessä arjessa on varsinkin länsimaisessa kulttuurissa suuri ja 

edelleen kasvava haaste. Liialliselta kuormitukselta välttyäkseen ihmisen tulisi kyetä 

tunnistamaan stressin merkit kehossaan (Sertel, Bakar & Tülay 2017) ymmärtämään 

mitkä asiat hänen elämässään aiheuttavat hänelle stressiä ja lopulta hallitsemaan 

stressiä niin, ettei se muutu elämää hallitsevaksi tekijäksi, vaan säilyy toimintaa te-

hostavana, lyhytaikaisena reaktiona, joka auttaa selviytymään arjen haasteista. Hyvät 

stressinhallintakyvyt johtavat parempaan elämänhallintakykyyn ja täten parempaan 

elämänlaatuun (Vastamäki 2010, 5; Vahteristo 2012. 9-10). 
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Kuvio 2: Stressin hallinta (Sertel ym. 2017, Vastamäki 2010 & Vahteristo 2012) 

 

3.1 Stressireaktio ja sen ilmeneminen 
 

Akuutti fysiologinen reaktio 

Fysiologisena ilmiönä kehon stressireaktio tarkoittaa autonomisen hermoston sym-

paattisen osan aktivoitumista. Autonominen hermosto on tahdosta riippumaton her-

moston osa, joka säätelee mm. sileiden lihassyiden, sydämen ja rauhasten toimintaa. 

Luustolihaksia hermottavan somaattisen hermoston aktivaatio aina kiihdyttää lihasso-

lujen toimintaa, mutta autonomisen hermoston aktivaatio voi kiihdyttää tai estää 

kohdesolujen toimintaa. Somaattiseen ja autonomiseen hermostoon jaetaan vain mo-

toriset hermosolut, sillä sensoriset hermosolut osallistuvat usein sekä somaattisiin, 

että autonomisiin heijastekaariin. Autonominen hermosto on jatkuvasti aktiivinen ja 

sen pääasiallisena tehtävänä on ylläpitää ihmisen sisäistä homeostaasia eli tasapai-

noa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi kehon lämpötilan, verenpaineen sekä veren happi-, 

hiilidioksidi- ja glukoosipitoisuuden säätelyä. Toinen autonomisen hermoston tehtävä 

on toimittaa tarvittavat voimavarat tehokkaaseen käyttöön stressitilanteissa. (Sand, 

Sjaastad, Haug, Bjålie & Toverud. 2014, 133-141.) 

Homeostaasin ylläpito tapahtuu negatiivisen palautevaikutuksen avulla. Tällöin aistin-

solut havaitsevat muutoksen elimistön tasapainossa, jonka seurauksena sensoriset her-

mosolut välittävät tiedon keskushermostolle. Keskushermostossa sijaitseva säätelykes-

kus havaitsee muutoksen sensoristen hermosolujen impulssitiheydessä, jonka seurauk-

sena se muuttaa tarpeen mukaan rauhasiin, sileisiin lihassoluihin tai sydämeen kulke-
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vien motoristen hermosolujen impulssitiheyttä. Näin säätelykeskus minimoi muutok-

sen elimistön tasapainotilassa, eli homeostaasissa.  Esimerkiksi verenpaineen laskiessa 

autonominen hermosto lisää sydämen syketiheyttä ja sykkeen voimakkuutta, sekä su-

pistaa pikkuvaltimoita, jolloin verenpaine palautuu normaaliksi. (Sand ym. 2014, 133-

141.) 

 

Kuvio 3: Negatiivinen palautevaikutus (Sand ym. 2014, 135.) 

Autonomisen hermoston säätelykeskukset sijaitsevat selkäytimessä, ydinjatkeessa ja 

hypotalamuksessa. Ylimpänä säätelykeskuksena toimii hypotalamus, joka voi vaikuttaa 

muiden säätelykeskusten toimintaan. Hypotalamus on myös tiiviissä yhteydessä tunne-

elämän keskuksena tunnettuun limbiseen järjestelmään, sekä isoaivokuoreen. Ihmisen 

tunne-elämä vaikuttaa siis autonomisen hermoston säätelyyn. Esimerkiksi viha ja 

pelko lisäävät sympaattisen hermoston aktivaatiota, kun taas herkullinen ruoan tuoksu 

lisää syljen eritystä (Liite 1). (Sand ym. 2014, 133-141.) 

Autonomisten heijastekaarien, eli refleksien, aistinsolut keräävät tietoa elimistön si-

säisestä tilasta, mutta ne eivät lähetä tietoa isoaivokuoreen. Tämän vuoksi autonomi-

seen hermostoon vaikuttaminen tahdonalaisesti on vaikeaa, sillä vaikka toimintaan 

voidaan vaikuttaa tunteiden ja ajatusten avulla, eivät muutokset yleensä pääse ihmi-

sen tietoisuuteen. (Sand ym. 2014, 133-141.) 

 
Sympaattinen hermosto 

Autonominen hermosto jakautuu sekä toiminnallisesti, että anatomisesti kahteen ryh-

mään, jotka ovat sympaattinen ja parasympaattinen hermosto. Sympaattisen hermos-

ton toiminta tehostuu stressitilanteissa, kuten fyysisen väkivallan välittömässä uhassa. 

Keskushermosto

Ääreishermosto
Sensorinen hermosolu

Motorinen 
hermosolu

Säätelykeskus

Kohde-elin

Aistinsolu

(Korjaava) Muutos 
homeostaasissa

Impulssitiheyden oletusarvo

Impulssi-
tiheyden
muutos
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Sympaattista hermostoa kutsutaankin taistele tai pakene (fight or flight) -hermos-

toksi. Tällöin sydämen pumppausteho paranee ja ihon ja sisäelinten verisuonistot su-

pistuvat. Lisäksi lisämunuaiset alkavat erittämään adrenaliinia, joka laajentaa luusto-

lihasten verisuonia, minkä seurauksena suurempi osa verestä ohjautuu luustolihaksiin, 

jotta niiden käyttökyky olisi optimaalinen. Lisäksi keuhkoputket laajenevat, jolloin 

hengittäminen helpottuu. Elimistö alkaa myös hajottamaan enemmän glykogeenia ja 

rasvaa, jolloin vereen vapautuu enemmän glukoosia ja rasvahappoja ja energiansaanti 

tehostuu. Kaikkien näiden muutosten seurauksena luustolihasten hapen- ja energian-

saanti lisääntyy nopeasti ja toimintakyky tehostuu. Myös aivorungon aivoverkoston ak-

tiivisuus tehostuu parantaen vireystilaa. (Sand ym. 2014, 133-141.) 

 
Parasympaattinen hermosto 

Parasympaattinen hermosto on autonomisen hermoston toinen osa. Se on autonomisen 

hermoston hallitseva osa ihmisen ollessa levossa tai sulatellessa ruokaa. Parasympaat-

tista kutsutaankin lepää ja sulata (rest and digest) -hermostoksi. Parasympaattisen 

hermoston aktiivisuuden lisääntyminen vähentää sydämen pumppaustoimintaa ja 

alentaa verenpainetta. Lisäksi se tehostaa ravinnon kulkua ruoansulatuselimistössä ja 

lisää ruoansulatuskanavan rauhasten eritystä. Parasympaattinen hermosto ei toimi sa-

manlaisena yhtenäisenä järjestelmänä, kuin sympaattinen hermosto vaan se usein vai-

kuttaa vain yhteen, kahteen tai muutamaan kohde-elimeen kerrallaan. (Sand ym. 

2014, 133-141.) 

 
Autonomisen hermoston säätely stressin kannalta 

Useimmat autonomisen hermoston kohde-elimet ovat sekä sympaattisen että pa-

rasympaattisen hermoston hermottamia (Liite 1). Poikkeuksena ovat esimerkiksi 

useimmat verisuonet, jotka ovat vain sympaattisen hermoston hermottamia. Yleensä, 

kun elin on molempien autonomisen hermoston osapuolten hermottama, on näillä 

päinvastainen vaikutus toisiinsa nähden. Esimerkiksi sydämen kohdalla, sympaattisen 

hermoston lisääntynyt aktiivisuus nostaa sykettä, kun taas parasympaattisen hermos-

ton lisääntynyt aktiivisuus laskee sykettä. Kohde-elimen hallinta tehostuu, kun sitä 

voidaan hallita sympaattisella ja parasympaattisella järjestelmällä. Esimerkiksi sym-

paattisen hermoston aktiivisuuden vaikutuksesta verisuonet supistuvat ja kun aktiivi-

suus vähenee ne pääsevät taas laajenemaan omalla tahdillaan. Sydämen sykkeen koh-

dalla sympaattisen hermoston aktiivisuus nostaa sykettä, mutta sykkeen laskua voi-

daan nopeuttaa parasympaattisen hermoston aktiivisuudella, jolloin sydämen sykkeen 

hallitseminen on nopeampaa ja mahdollistaa tehokkaamman reagoinnin muuttuviin 

tilanteisiin. (Sand ym. 2014, 133-141.) 
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Stressaavassa tilanteessa sympaattisen hermoston aktivoitumisen lisäksi, stressihor-

moniakseliksikin kutsuttu, HPA- eli hypotalamus-aivolisäke-lisämunuais -akseli aktivoi-

tuu. Tämä aktivoi aivoissa hypotalamuksen, joka alkaa erittämään kortikotropiinia, 

minkä seurauksena aivolisäkkeestä, eli hypofyysistä, alkaa erittyä adrenokortikotropii-

nia (ACTH). Lisämunuaisen kuorikerros alkaa erittämään kortisolia, mistä seuraa ku-

dostason toiminnallisia muutoksia, kuten insuliiniresistenssiä, sekä muutoksia hyyty-

mistekijöissä. Kortisoli estää, elimistön puolustusreaktioiden viestinviejinä toimivien, 

sytokiinien tuotantoa Th-1 -tyypin auttaja-T-soluissa, joiden tehtävänä on aktivoida 

soluvälitteistä immuunivastetta. Kortikosteroidit lisäävät myös immuunijärjestelmän 

toimintaa estävän sytokiinin, transformoivan kasvutekijän (TGF-β), tuotantoa. (Silven-

noinen, O. & Hurme, M. 2003). Näitä hormonaalisia muutoksia voidaan seurata tutki-

malla ihmisen syljen hormonitasoja. Tämä tarkoittaa käytännössä esimerkiksi tärkeän 

kroonisen stressin kuvaajan, kortisolin, erityksen mittaamista toistuvien sylkinäyttei-

den avulla. (Ahola, Leppänen & Lindholm 2012, 118.) 

 
Eustressi eli lyhytaikainen, hyvänlaatuinen stressi  

Stressi on käsitteenä ja ongelmana varsin monimutkainen, mutta fysiologisena ilmiönä 

lyhytkestoinen eli akuutti stressi on aina samanlainen. Oli kyseessä sitten fyysinen, 

esimerkiksi väkivallan uhka, tai psyykkinen uhka, kuten lähestyvä koe, keho reagoi sa-

malla tavalla. Tällöin sympaattinen hermosto aktivoituu ja elimistö siirtyy ns. ”tais-

tele tai pakene” -tilaan, jolloin verenkierto ohjautuu luustolihaksiin, adrenaliinia va-

pautuu kehoon ja vireystila paranee. (Sand ym. 2014. 133-141.) Lyhytaikaista stressiä 

kutsutaan usein hyvänlaatuiseksi stressiksi, sillä sen tarkoitus on auttaa selviytymään 

käsillä olevasta uhasta tai vaikeasta tilanteesta, jonka jälkeen kehon on tarkoitus pa-

lautua normaaliin tilaan ilman, että stressi aiheuttaa ongelmia. (Mattila 2018.) 

Lyhytaikainen stressi on hyödyllistä, koska se lisää ihmisen voimavaroja vaativissa ti-

lanteissa. Hyväksi stressiksi kutsuttua eustressiä koetaan, kun tilanne on motivoiva tai 

innostava. Usein eustressiä, joka koetaan positiivisena, tuottaa jokin harrastus, kun 

taas toisille intohimoinen työ tuottaa mielihyvää. (Vartiovaara 2004, 15.) Ihminen ei 

kehity, jos hänellä ei ole ollenkaan stressiä. Eustressillä tarkoitetaan vaatimuksia, 

jotka kehittävät, mutta omat voimavarat ja resurssit eivät ylity. (Keltinkangas- Järvi-

nen 2008, 177.) McEwenin (2007, 874) mukaan, hyvällä stressillä tarkoitetaan ylei-

sessä kielessä yleensä kokemuksia, jotka kestävät rajoitetun ajan, jotka ihminen ky-

kenee hallitsemaan ja joista jää riemastumisen ja saavuttamisen tunne. 
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Distressi eli haitallinen stressi 

Akuutti stressivaste on evoluution seurauksena kehittynyt sopeutumista edistävä me-

kanismi, joka voi tietyissä tilanteissa, etenkin kuormituksen pitkittyessä, johtaa vaka-

viin seuraamuksiin. McEwen (2007, 874) kuvaa huonoa stressiä, tai arkikielessä stres-

saantuneisuutta, kokemuksiksi, joissa hallinnan tunne puuttuu ja jotka ovat usein pit-

kittyneitä tai toistuvia, ärsyttäviä, henkisesti ja emotionaalisesti raskaita sekä mah-

dollisesti fyysisesti raskaita tai vaarallisia. Distressissä yksilön resurssit ylittyvät ja 

seurauksena on psyykkisiä tai somaattisia ongelmia (Keltinkangas-Järvinen 2008, 177.) 

Distressi voidaan jakaa vielä kahteen erilaiseen muotoon, akuuttiin ja krooniseen 

distressiin. Akuutti distressi on voimakasta, mutta häviää nopeasti.  Riittävä palautu-

misaika on välttämätöntä akuutin stressireaktion jälkeen, sillä palautumisjärjestelmät 

toimivat selvästi hitaammin, kuin stressivaste. (Korkeila 2008, 683.) Pitkäkestoinen 

stressi on ongelmana hyvin monimutkainen ja siihen liittyviä mekanismeja ja sen suo-

ria vaikutuksia terveyteen ja hyvinvointiin on ollut vaikea selvittää. Tämä selittyy osin 

sillä, että stressi vaikuttaa muun muassa ihmisen terveyskäyttäytymiseen ja uneen. 

Lisäksi stressin objektiivinen mittaaminen on seurantatutkimuksissa vaikeaa. (Putto-

nen 2006.) 

Työstressitutkimuksissa on osoitettu, että liiallinen psykososiaalinen kuormitus työssä 

lisää sairauspoissaoloja ja lisää sydän- ja verisuonitautien riskiä, mutta tieto terveys-

vaikutuksia aiheuttavista fysiologisista ilmiöistä on puutteellista. (Puttonen 2006.) 

Kroonisessa distressissä stressitekijä eli stressori ei ole niin voimakas, mutta voi jat-

kua muutamasta päivästä vuosiin (Vartiovaara 2004, 15). Pitkään jatkuessaan stressi 

kuluttaa voimavarat loppuun. Stressin syistä harvinaisimpia ovat äkilliset traumaatti-

set tapahtumat, kuten läheisen kuolema tai onnettomuudet. Yleisemmin stressiä ai-

heuttavat mm. alituinen kiire, sopimaton työ tai työttömyys, melu, liiallinen vastuu 

tai äkilliset elämänmuutokset (Mattila 2018). 

 
Stressin kertyminen 

Stressireaktion aiheuttama vaste käynnistyy, kun ärsyke ei vastaa turvallisia mieliku-

via. Akuutti stressivaste on tärkeä sopeutumista edistävä mekanismi, jolloin esimer-

kiksi aistit ja valppaus tehostuvat. Riittävä palautuminen stressistä on tärkeää, koska 

palautumisjärjestelmät toimivat stressivastetta hitaammin.  

Prosessia, jossa keho mukautuu ympäristön muutoksiin ylläpitääkseen homeostaasia, 

kutsutaan allostaasiksi. Muutoksiin mukautumisen aiheuttamaa kuormitusta kutsutaan 

allostaattiseksi kuormitukseksi. Fysiologiselta kannalta stressistä tulee haitallista, kun 

allostaattinen kuormitus on pitkään suuri. Tällöin allostaattiset muutokset jäävät 
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päälle akuutin stressitilanteen mennessä ohitse tai muutosprosessi ei enää käynnisty-

kään normaalisti stressitilanteessa. (McEwen 2007, 874.) Allostaasissa elimistön toi-

minta mukautuu ympäristöolosuhteita vastaavaksi. Kun kuormitus lisääntyy entises-

tään ja ylittää lisävoimavarat, allostaasimallin mukaisesti elimistö pyrkii laskemaan 

reaktiokynnystä. (Korkeila 2008.) Allostaattisen stressiteorian mukaan pitkäkestoinen 

yli- tai alikuormittuneisuus aiheuttaa allostaattista kuormittumista, jossa allostaatti-

set järjestelmät muuttavat toimintojaan. Näihin kuuluu muun muassa hormonaalinen 

järjestelmä sekä sydän- ja verenkiertojärjestelmä. (Puttonen 2006.) Sopeutumispro-

sessin ollessa liian voimakas häiriintyy myös aivojen toiminta. Esimerkkinä pitkään 

kestänyt stressi voi ilmetä kroonisena kipuna, jolle ei löydy selitystä. (Vartiovaara 

2004, 77.) 

Stressinsäätelyjärjestelmät voivat toimia normaalisti vasteen kestoa ja voimakkuutta 

säädellen, mutta myös yliherkästi ja vaimennetusti. Kohtuullisesta ja sopivasti kont-

rolloidusta toiminnasta poikkeava stressinsäätelyjärjestelmä altistaa monille sairauk-

sille, kun elimistön stressivasteet muuttuvat liikaa. HPA-akselin vilkastunut toiminta 

hormonien lisääntyessä vaikuttaa negatiivisesti. Vakava ja krooninen stressi on liitetty 

moniin eri sairauksiin, kuten autoimmuunisairauksiin, syöpäsairauksiin sekä mieliala- 

ja ahdistuneisuushäiriöihin, mutta stressitilat vaikuttavat myös aivojen rakenteisiin ja 

toiminnalliseen kehitykseen. (Karlsson, Melartin & Karlsson 2007.) Stressin pitkittyessä 

aivojen muovautuvuus häiriintyy, koska hippokampuksen dendriittien monimuotoisuus 

vähenee (Korkeila 2008). Stressin immunologiset vaikutukset koostuvat monista teki-

jöistä, stressoreista. Näitä ovat esimerkiksi unenpuute, adrenaliinin tai noradrenalii-

nin antaminen lääkemuodossa, kortikosteroidi-lääkkeet, tenttipaineet ja työttömyys. 

(Vartiovaara 2004, 88.)  

Stressistä johtuva uupuminen saattaa johtua myös siitä, että ihminen käyttää elä-

mässä vain yhtä toimintamallia, jolloin väsymisen perussyynä on kapea-alaisuus. 

Stressaavien asioiden käsittely saattaa olla parempi vaihtoehto, kuin välttää stressaa-

via asioita. (Vartiovaara 2008, 33.) 

Selye on kuvannut stressin aiheuttavan yleisen adaptaatiosyndrooman, englanniksi ge-

neral adaptation syndrome (Selye 1950, 1384). Selyen kuvaamassa adaptaatiosyndroo-

massa on kolme vaihetta: hälytysvaihe, vastustusvaihe ja uupumusvaihe. Ensimmäi-

sessä vaiheessa organismi altistuu erilaisille stressaaville ärsykkeille, joihin se ei ole 

tottunut eikä sopeutunut. Jos hälytysvaiheesta selvitään, reaktio muuttuu vastustus-

vaiheeksi, jolloin oireet joko katoavat tai lievittyvät. Haittatekijän vaikuttaessa liian 

kauan seuraa uupumus- eli ekshaustiovaihe. Näin käy yleensä vain, kun stressori on 

todella vaikea ja vaikuttaa kauan. (Vartiovaara 2004, 23.) 
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Kuvio 4: Yleinen adaptaatiosyndrooma (Selye 1950) 

 
Tunteiden hallinta ja temperamentti 

Tunteiden säätelyllä ja temperamentilla on merkittävä yhteys stressireaktioon ja sen 

hallintaan.  Liisa Keltinkangas-Järvinen (2008, 12) kirjoittaa temperamentin tarkoitta-

van yksilöllisiä, biologiaan pohjautuvia taipumuksia tai valmiuksia reagoida tietyllä ta-

valla sekä ympäristöön että sisäisiin tiloihin, kuten nälkään, kipuun ja väsymykseen. 

Nämä taipumukset ovat synnynnäisiä ja osittain perinnöllisiä.  

Elämyshakuisen temperamenttiprofiilin on todettu olevan yhteydessä stressihormo-

niakselin yliherkkyyteen (Korkeila 2008, 690). Temperamentti ilmenee selvimmin, kun 

ihminen joutuu äärimmäisiin tilanteisiin tai kohtaa äärimmäisiä vaatimuksia. Se vai-

kuttaa myös siihen, kuinka voimakas kiihtymystila syntyy ja minkälaisia tunteita he-

rää. Taipumus kokea negatiivisia emootioita on temperamenttipiirre ja negatiiviset 

emootiot ovat yhteydessä stressiin. (Keltinkangas-Järvinen. 2008, 185-186, 190.) 

Stressin hallinnan kannalta on tärkeää pystyä siirtymään vallitsevasta tunnetilasta toi-

seen tilaan ja hallita negatiivisia tunteita (Korkeila 2008, 690). 

 
Stressin vaikutus uneen 

Stressi vaikuttaa uneen negatiivisesti ainakin kolmenlaisissa stressaavissa tilanteissa. 

Näitä ovat ajoittaiset arkeen liittyvät stressitilanteet, pitkään, jopa vuosia kestäneet 

stressitilanteet ja äkilliset hyvin voimakkaat stressitilanteet. (Sallinen & Ahola 2012, 

87.) Stressireaktion vaikutuksesta unen eri vaiheiden, etenkin syvän unen osuus vähe-

nee, ja valveen ja torkkeen osuudet lisääntyvät. Stressin pitkittyessä unen raken-

teessa ilmenee masennukselle tyypillisiä muutoksia. Käytännössä stressi ilmenee nu-

kahtamisvaikeutena, unen katkonaisuutena sekä aamuyöllä heräämisenä ja vaikeutena 

nukahtaa uudelleen. Uni kuitenkin yleensä korjaantuu, kun stressireaktio sammuu. 
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Joskus unettomuus saattaa jäädä, vaikka stressireaktion aiheuttanut tilanne on lauen-

nut. Tällöin kyseessä saattaa olla psykologinen unettomuus, jolloin stressin aikana ke-

hittyneet unettomuutta ylläpitävät ajattelu- ja/tai käyttäytymismallit ovat jääneet 

päälle. Toiminnallinen unettomuus voi johtua unettomuuden pelosta, tai nukkumispai-

kan ja nukkumaanmenon yhdistymisestä asioiden murehtimiseen. Pelko unettomuu-

desta on myös itsessään jo stressitekijä. (Härmä & Sallinen 2008.)  

Liian vähäinen uni aiheuttaa kehossa stressireaktion, joten uniongelmat voivat olla 

psykologisen stressin lisäksi myös fysiologisen stressin aiheuttaja. Korkeaksi koettu 

vaatimustaso ja heikoksi koettu sosiaalinen tuki töissä näyttävät olevan yhteydessä 

unen häiriintymiseen. Sallinen ja Ahola kertovat Lintoniin (2004) viitaten, huonolaa-

tuisen psykososiaalisen työympäristön jopa kaksinkertaistavan todennäköisyyden unen 

häiriintymiselle. Uniongelmat ja uupumus näyttävät myös olevan riskitekijöitä toisil-

leen. Tämä on ymmärrettävää unettomuuden ollessa fysiologinen stressitekijä, sekä 

mahdollisesti psykologisen stressin aiheuttaja ja kehon stressireaktion aiheuttaessa 

nukahtamisen vaikeuksia. (Sallinen & Ahola 2012, 87.) 

 
Sairaudet ja kiputilat 

Stressi on liitetty useisiin sairauksiin ja kiputiloihin. Pitkittynyt, haitallinen stressi al-

tistaa sairauksille, myötävaikuttaa sairauden kulkuun ja rajoittaa työ- sekä toiminta-

kykyä. Stressi voi välittyä sairauteen, joko suoraan aiheuttamalla muutoksia autono-

misen hermoston toiminnassa ja hormonaalisessa toiminnassa, tai välillisesti, esimer-

kiksi elintapojen huononemisen kautta. Tämä linkki voi toimia myös toisin päin ja eri-

laiset sairaudet voivat lisätä ihmisen stressiä. Myös flunssaan sairastumisen todennä-

köisyys kasvaa ihmisen ollessa kovan kuormituksen alaisena. Tämä todettiin esimer-

kiksi tutkimuksessa, jossa opiskelijoille annettiin virusta nenän limakalvolle ja heiltä 

kysyttiin paljonko he kokevat elämässään olevan psyykkistä stressiä. Mitä enemmän 

stressiä opiskelija raportoi, sitä suurempi todennäköisyys hänellä oli sairastua. (Virta-

nen ym. 2012.) 

Tuki- ja liikuntaelimistön kiputiloihin stressi vaikuttaa esimerkiksi lisäämällä lihasjän-

nitystä sympaattisen hermoston lisääntyneen aktiivisuuden kautta. Tämä ilmenee 

useimmiten selän, sekä niska- ja hartiaseudun kipeytymisenä. Tämä ilmiö voi haitata 

myös lihasten palautumista fyysisestä aktiivisuudesta, kun lihakset eivät pääse rentou-

tumaan kunnolla aktiivisuuden jälkeen. Stressi myös laskee ihmisen kipukynnystä, jol-

loin vähäisempikin ongelma voidaan kokea hyvinkin haitallisena. Teorian pohjalta 

stressi vaikuttaisi olevan oleellinen tekijä lihasjännityksen kasvattajana ja näin lihas-

kipujen haittatekijänä. (Virtanen ym. 2012.) 
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Haitallisen stressin tunnistaminen 

Kuormituksesta palautumisen kannalta Itseanalyysi on yksi tärkeä työkalu. Sen avulla 

on mahdollista tunnistaa itselle eniten eustressiä ja distressiä tuottavat asiat (Heik-

kilä, Tikkamäki, Rytövuori, Ainasoja & Oksman 2016, 18). Nykyaikana ihmisillä voi kui-

tenkin olla vaikeuksia havaita liiallisen kuormituksen aiheuttamia tuntemuksia tai yh-

distää niitä liialliseen kuormitukseen. Tätä ongelmaa voidaan pyrkiä korjaamaan pa-

rantamalla ihmisen kehotietoisuutta. Kehotietoisuus, englanniksi ”body awareness”, 

on käsitteenä varsin uusi, eikä sitä usein määritellä selkeästi. Se pitää kuitenkin sisäl-

lään ainakin huomion tietoisen suuntaamisen kehon sisäisiin tuntemuksiin. Termiä on 

perinteisesti käytetty muun muassa ahdistuneisuus- ja paniikkihäiriöiden tutkimuk-

sissa, kuvaamaan kognitiivista asennetta, jolle on tunnusomaista potilaan liioiteltu 

keskittyminen fyysisiin oireisiin, somatosensorinen vahvistuminen, eli somaattisten 

tuntemusten, kuten kivun, kokeminen normaalia voimakkaampana, sekä katastrofisiin 

lopputuloksiin uskominen. Lääke- ja käyttäytymistieteiden hallitseva näkemys onkin, 

että lisääntynyt tietoisuus somaattisesta informaatiosta on mahdollisesti huono asia. 

Viimeaikainen tutkimus kuitenkin osoittaa, että somatosensoristen tuntemusten koke-

misen vahvistuminen ei aina tarkoita muiden kehollisten tuntemusten vahvistumista. 

Ennemminkin, henkilöt, jotka kokevat tavalliset keholliset tuntemukset voimakkaina 

ja häiritsevinä, ovat huonompia havaitsemaan hienovaraisia kehollisia tuntemuksia. 

Kun kehotietoisuus määritellään kyvyksi tunnistaa hienovaraisia kehon tuntemuksia, 

se näyttäisi olevan hyödyllinen taito kroonisten sairauksien, kuten kroonisen selkäki-

vun, sydämen tai munuaisten kroonisen vajaatoiminnan ja ärtyneen suolen oireyhty-

män hallinnassa. Kipututkimuksen kannalta tutkimuksissa, joissa on käytetty psykolo-

gien ohjaamia kognitiivisia interventioita, on saavutettu merkittävää hyötyä krooni-

sille kipupotilaille. (Mehling, Gopisetty, Daubenmier, Price, Hecht & Stewart 2009.) 

Neurofysiologisesta näkökulmasta, kehotietoisuus tarkoittaa ensisijaisesti propriosep-

tiota ja interoseptiota. Proprioseptio tarkoittaa ihmisen aistimuksia nivelten asen-

noista ja lihasten jännitteistä, liikkumisesta, kehon asennosta ja tasapainosta. Intero-

septiolla tarkoitetaan ihmisen käsitystä kehon sisältä tulevista tuntemuksista ja käsit-

tää myös sisäelinten toimintaan liittyvät fyysiset aistimukset, kuten sydämen sykkeen, 

hengityksen, kylläisyyden tunteen ja tunteisiin liittyvän autonomisen hermoston aktii-

visuuden. Neurotieteiden mukaan tietty aivoalueiden verkosto vastaa interoseption 

prosessista ja sen yhdistymisestä tunteisiin ja kipuun. Tätä verkostoa pidetään erittäin 

tärkeänä osana ihmisen päätöksentekoprosessia. Tietoisuus tunteisiin liittyvistä sisäi-

sistä fyysisistä aistimuksista yhdistettynä tunteisiin on avainasia ihmisen affektien, eli 

voimakkaiden tunteenpurkauksien, hallinnassa, sekä ihmisen käsityksessä itsestään. 

(Mehling ym. 2009.) 
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Käsitteiden selventämiseksi interoseptio ja proprioseptio käsittävät siis kehon sisältä 

aivoihin tulevan tiedon, kun taas eksteroseptio käsittää kehon ulkoisten aistien, näön, 

kuulon, hajun, maun ja kosketuksen aivoihin kuljettaman tiedon. Suuri osa interosep-

tisesta tiedosta prosessoidaan jo ennen kuin se päätyy ihmisen tietoisuuteen asti, jo-

ten interoseptiivinen tieto ja interoseptiivinen tietoisuus eivät ole identtisiä. Subjek-

tiivinen tietoisuutemme taas muokkautuu mielen prosessien, kuten huomion, tulkin-

nan, arvioinnin, uskomusten, muistojen, ehdollistumisen ja asenteiden vaikutuksesta.  

Näin määriteltynä, kehotietoisuus tarkoittaa subjektiivista, fenomenologista osaa pro-

prioseptiosta ja interoseptiosta, joka päätyy ihmisen tietoisuuteen ja joka on tietty-

jen mielen toimintojen muokattavissa. (Mehling ym. 2009.) 

Yhden näkökulman kehotietoisuuteen tuo embodiment -käsite. Tämä käsite tarkoittaa 

ihmisen fyysiseen kehoon paikantamaa tuntemusta ja viittaa välittömästi ja hetkelli-

sesti elettyyn kokemukseen ihmisen omasta kehosta. Embodiment termiä käytetään 

usein kuvaamaan länsimaille tyypillistä kehosta irtaantunutta elämäntapaa. Tällöin 

käytetään englannin kielessä termiä disembodied lifestyle. Ihmisten kasvava kiinnos-

tus erilaisia interoseptista tietoisuutta, kuten hengitykseen liittyviä tuntemuksia, hyö-

dyntäviä stressinlievitystapoja kohtaan on johtanut neurologian tutkijoiden, filosofien 

ja henkisten valmentajien väliseen keskusteluun kehon ja mielen yhteydestä. Monien 

harjoitus- ja kuntoutusmuotojen, kuten yogan, Tai Chin, hieronnan, mindfulnessiin 

perustuvien terapioiden tai meditaation ja jopa urheilusuorituksen mielikuvaharjoitte-

lun, väitetään parantavan ihmisen kehotietoisuutta. Länsimaissa vastaavien harjoitus- 

ja kuntoutusmetodien suosio on kasvussa, mutta ne kärsivät usein teorian puutteesta 

ja heikosta tutkimusnäytöstä. (Mehling ym. 2009.) Kuitenkin mindfulnessiin pohjau-

tuva meditointi näyttäisi olevan hyödyllistä opiskelijoiden stressin ja ahdistuksen vä-

hentämisessä (Bamber & Schneider, 2016). Lisäksi mindfulnessiin pohjautuva stressin-

lievitysmenetelmä, eli mindfulness based stress reduction (MBSR), on antanut kohta-

laista näyttöä, stressin, distressin, ahdistuksen ja masennuksen vähentämisessä, sekä 

elämänlaadun parantamisessa terveillä ihmisillä (Khoury, Sharma, Rush & Fournier, 

2015). 

 

3.2 Stressinhallinta psykofyysisen fysioterapian työkaluna 

 

Suomessa psykofyysinen fysioterapia määritellään fysioterapian erikoisalaksi, joka 

pyrkii edistämään ihmisen kokonaisvaltaista toimintakykyä. Sen perustana on ihmisen 

kokonaisvaltaisuutta korostava holistinen ihmiskäsitys. Psykofyysisessä fysioterapiassa 

keskeisenä tekijänä on ymmärrys kehon ja mielen muodostamasta kokonaisuudesta ja 
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niiden jatkuvasta vuorovaikutuksesta keskenään. Kehon tuntemukset vaikuttavat mie-

leen ja tunteet sekä ajatukset vaikuttavat omaan liikkumiseemme ja kokemukseemme 

omasta kehostamme. Terapia perustuu kokemukselliseen oppimiseen, jonka avulla 

asiakkaalle pyritään tarjoamaan selviytymiskeinoja ja ratkaisumalleja elämän haastei-

siin. Lähestymistapana psykofyysinen fysioterapia sopii soveltuu kaikkeen fysiotera-

peuttiseen työhön, mutta erityisesti mielenterveyden ongelmista, neurologisten tai 

tuki- ja liikuntaelinsairauksien aiheuttamista toimintakykyhäiriöistä, stressioireista, 

unettomuudesta, jännittyneisyydestä, ahdistuneisuudesta tai uupumuksesta, pitkitty-

neistä kiputiloista, perusliikkumisen tai oman kehon tiedostamisen vaikeuksista kärsi-

vien hoidossa, sekä traumasta tai post-traumaattisesta stressireaktiosta aiheutuneiden 

stressireaktioiden fyysisten oireiden hoidossa. (Suomen psykofyysisen fysioterapian 

yhdistys, Psyfy RY. 2018.) Fysioterapian alalla kehotietoisuuden parantamiseen pyrki-

viä koulutuksia on muun muassa psykofyysisen fysioterapian alalla oleva Body aware-

ness therapy (BAT) ja body awareness program (BAP) (Mehling ym. 2009).  

Kehon ja mielen yhteyden parantamiseen tähtäävillä metodeilla on alustavaa näyttöä 

hyödyistä mm. kroonisen selkäkivun, yleisen kroonisen kivun, sydämen vajaatoimin-

nan, masennuksen ja monien muiden ongelmien hoidossa. Jotta voitaisiin selvittää, 

onko kehotietoisuudella itsessään vaikutusta, tarvittaisiin tarkempi, helpommin ym-

märrettävä ja luotettavampi mittari kehotietoisuuden mittaamiseen. (Mehling ym. 

2009.) 

Kehon ja mielen yhteyden ja kehotietoisuuden edistäminen on useiden stressin hallin-

taan pyrkivien rentoutusmenetelmien perusta. Jo 1980 -luvulla tohtori Dean Ornish 

yhdisti laajan rentoutumisohjelman, sydäntaudista kärsivien henkilöiden päivittäiseen 

ohjelmaan. Rentoutumismenetelmät sisälsivät joogaa, meditaatiota ja hengitysharjoi-

tuksia. Viiden vuoden tutkimuksen tuloksena potilailla todettiin alentunut kokonais- ja 

LDL- kolesterolin määrä, vähentynyt anginaalisten oireiden määrä ja regressiota se-

pelvaltimotaudissa. (Jayasinghe 2017.) 

 

 

3.3 Elämänhallinta 

 

Elämänhallinta määritellään muun muassa sosiaali- ja terveyspsykologiassa kuvamaan 

ihmistä tavoitteellisena, elämän päämääriin pyrkivänä ja oman elämänsä tekijänä. 

Elämänhallinta- käsitettä voidaan myös käyttää apuna tarkastellessa ihmisen elämää 

prosessina, johon ihminen itse vaikuttaa vähäisesti. (Herrala, Kahrola & Sandström 

2008, 143.) Elämänhallinta on uskoa siihen, että ihminen voi vaikuttaa asioihin ja 
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muuttaa olosuhteita itselleen suotuisammiksi. Samalla tavalla kuin stressin hallin-

nassa, ihminen pyrkii muuttamaan ulkoisia tai sisäisiä olosuhteita, jotka hän kokee 

liian kuormittaviksi tai voimavaransa ylittäviksi. (Keltinkangas-Järvinen 2008, 255.)  

Elämänhallinnan ollessa korkea, ihminen tuntee olevansa vastuussa elämästään, vai-

kuttamalla siihen omilla päätöksillään ja ratkaisuillaan. Hän asettaa päämääriä elä-

mässään ja miettii miten niihin voisi päästä. Kun ihminen uskoo elämän tapahtumien 

ollessa pääasiassa sattumaa eivätkä seurausta siitä, mitä hän tekee, on ihmisellä ma-

tala elämänhallinta. Hän toimii oman elämänsä tarkkailijana ja onnistuminen johtuu 

hyvästä onnesta ja epäonnistuminen huonosta. Elämänhallinta vaihtelee myös tilan-

teiden mukaan. Jos työtehtävät tuntuvat helpoilta, elämänhallinta on korkealla ta-

solla, mutta työtehtävien vaikeutuessa, saattaa hallinnan tunne kadota. (Keltinkan-

gas- Järvinen 2008, 255-257.)  

Koherenssin tunne eli elämänhallintakyky on kokonaisvaltaista suuntautuneisuutta, 

jossa ihminen pitää maailmaa ymmärrettävänä, hallittavana ja mielekkäänä. Ongel-

manratkaisutilanteessa ihminen käyttää omia sisäisiä voimavarojaan, kuten älyllistä 

suorituskykyä ja vuorovaikutustaitojaan. (Herrala ym. 2008,143.) Vahva koherenssi voi 

vaikuttaa positiivisesti yksilön terveyteen ja parempaan stressinhallintakykyyn. Kohe-

renssin tunteen voimakkuus vaikuttaa siihen, kuinka ongelmatilanteet nähdään. Toiset 

kokevat esimerkiksi työn menettämisen vakavaksi ongelmaksi, kun taas vahvan kohe-

renssin yksilöt pitävät samaa tilannetta mahdollisuutena saada uusi työpaikka. (Vasta-

mäki 2010, 5)  

Koherenssin tunne voidaan jakaa kolmeen osatekijään: ymmärrettävyys, hallittavuus 

ja tarkoituksellisuus. Ymmärrettävyydellä tarkoitetaan tunnetta ihmisen kyvyistä hal-

lita omat sisäiset voimavaransa ja vuorovaikutuksensa sosiaalisessa ympäristössään 

sekä yksilön kykyä ymmärtää elämän vaikeat tilanteet. Hallittavuuden tunne viittaa 

siihen, kuinka yksilön käytettävissä olevilla voimavaroilla ja resursseilla pystytään vas-

taamaan elämän erilaisiin haasteisiin. Tarkoituksellisuus tai mielekkyys määrittelevät, 

miten yksilö kokee elämänsä tarkoituksellisuuden ja tapahtumien mielekkyyden. (Her-

rala ym. 2008, 144.) Mielekkyyden tunteen puuttuminen vaikuttaa negatiivisesti hal-

littavuuteen ja ymmärrettävyyteen (Vastamäki 2010, 5). Yksi uupumiselta suojaava 

voimavara onkin koherenssin tunne, hyvän itsetunnon ja työelämän kompetenssin li-

säksi (Järvelin 2006, 13). Koherenssin tunne on melko pysyvä yksilön ominaisuus, 

mutta merkittävät elämäntilanteet voivat muuttaa koherenssia. Esimerkiksi positiivi-

set muutokset elämäntilanteessa voivat vahvistaa sitä. Koherenssin vahvat stressin 

hallinnan resurssit edistävät yksilön terveyttä. Resursseja ovat esimerkiksi materiaali-

set resurssit, älykkyys, vahva identiteetti, sosiaalinen tuki, uskonto tai elämän filoso-

fia sekä terveyttä ylläpitävät elämäntavat. (Vastamäki 2010, 5-6.)  
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Vahvan koherenssin vaikutus suojaa tapaturmilta, sepelvaltimotaudilta ja syövältä. 

Elämäntapariskitekijöillä ja koherenssin tunteella on yhteys ja stressinhallinnan puute 

näkyy terveydelle haitallisina elämänhallinnan keinoina. (Poppius 2008.)  

 

4 Sykevälivaihtelu 

 

Sykevälivaihtelu, englanniksi Heart rate variability - HRV, on lukujono R-R interval-

leista, eli jokaisen kahden peräkkäisen sydämen lyönnin välinen aika. Lukemat esittä-

vät millisekunteja, esimerkiksi 1226, 992, 837, 910, 1272, 1175, 962, 920, 893. Viiden 

minuutin mittauksen aikana, sykkeen ollessa 80bpm, lukuja tulee yhteensä noin 400. 

(Kim, Cheon, Bai, Lee & Koo 2018.) 

Sykevälivaihtelun aikakenttäanalyysi kehitettiin 1960-luvulla, ja taajuuskenttäanalyysi 

1970-luvulla. Nykyään sykevälivaihtelua pidetään tärkeänä työkaluna ihmisen fysiolo-

gian riskiarvioinnissa (Billman 2011). Sykevälivaihtelun on huomattu olevan toimiva 

työkalu sympaattisen ja parasympaattisen hermoston toiminnan tarkastelussa. Ter-

veydenhuollossa sykevälivaihtelua käytetään muun muassa äkillisen sydänkuoleman 

ennustamisessa sydäninfarktin kärsineiden joukossa. Sykevälivaihtelua käytetään pal-

jon urheilussa urheilijoiden rasituksen ja palautumisen seuraamiseen. Koska stressi 

vaikuttaa vahvasti sympaattisen ja parasympaattisen hermoston toimintaan, voidaan 

tätä tarkastelemalla mitata stressitasojen muutoksia. (van Ravenswaaij-Arts, Kollee, 

Hopman, Stoelinga, & van Geijn 1993.) 

Yleisesti ottaen voidaan todeta, että suuri sykevälivaihtelu on hyvä merkki. Parasym-

paattisen hermoston korkea aktiivisuus on merkki hyvästä palautumisesta, ja elimis-

tön levollisesta tilasta (Task Force 1996). Nykinen neurobiologinen evidenssi osoittaa, 

että sykevälivaihtelu soveltuu stressin objektiiviseen arvioimiseen (Kim ym. 2018). 

 

4.1 Mittaaminen 

 

Sykevälivaihtelua voidaan mitata usealla eri menetelmällä. Montaa sykettä mittaavaa 

menetelmää voidaan käyttää myös sykevälivaihtelun mittaamiseen, mutta kaikki eivät 

siihen sovellu, sillä niiden tarkkuus ei riitä. Sykevälivaihtelua mitatessa onkin tärkeää, 

että mittari on riittävän tarkka mitatakseen RR-intervalleja. Parhaan tuloksen saa 

elektrokardiografilla, jonka näytteenottotaajuus on vähintään 1000Hz, tosin 250-
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500hz pidetään riittävänä tarkkuutena (Task Force 1996). Muita menetelmiä sykeväli-

vaihtelun mittaamiseen käsitellään liitteessä 16: muita menetelmiä sykevälivaihtelun 

mittaamiseen. 

 
Elektrokardiografia 

Elektrokardiografia eli EKG on sydämen sähköisten ominaisuuksien mittaamista sekä 

niiden tallentamista visuaalisena kuvaajana. (Oxford Dictionary 2018a). Sinussolmuk-

keesta lähtevä sähköimpulssi saa aikaan sydämen pumppaamisen, ja tätä sähköimpuls-

sia voidaan mitata ihoon kiinnitettävillä elektrodeilla, joiden avulla EKG-laite piirtää 

elektrokardiogrammia. Kultaisen standardin mukaiset EKG-laitteet ovat 12-kanavaisia. 

Tällä tarkoitetaan laitetta, jolla voidaan muodostella 12 erilaista sähkökäyrää. Lait-

teessa käytetään kymmentä iholle kiinnitettävää elektrodia. Näistä kuusi kiinnitetään 

rintakehälle, ja neljä raajoihin, josta yksi on maadoituselektrodi. On olemassa myös 

ainakin 1-, 3-, 5-, ja 6-kanavaisia EKG-laitteita. (Sand ym. 2014, 274-277). 

 

 

Kuvio 5: R-R intervalli (Atkielski 2009) 

 
Elektrokardiogrammi  

Elektrokardiogrammi on elektrokardiografian piirtämä kuvaaja sydämen sähköisestä 

toiminnasta. Kuvassa näkyy tyypillinen terveen ihmisen EKG-käyrä yhden sydämen 

lyönnin osalta. Käyrän eri osat on nimetty eri kirjainten mukaan. Sinussolmukkeen ai-

heuttama depolarisaatio aiheuttaa sydämessä eteissupistuksen, joka näkyy käyrässä P-

aaltona. Kun eteiset ovat supistuneet, depolarisaatio etenee AV-solmukkeeseen 

(eteis-kammiosolmuke), jossa depolarisointi pysähtyy hetkeksi. Tämä näkyy tasaisena 

viivana P-aallon ja Q-vaiheen välissä. Depolarisaation jatkuessa AV-solmukkeesta, de-

polarisaatioaalto kulkee kammioiden päähän, josta alkaa kammioiden supistuminen. 

Tämä koostuu kolmesta jännitepiikistä, ja näkyy käyrässä niin kutsuttuna QRS-komp-
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leksina. S-vaiheen ja T-aallon välillä on toinen tauko, joka kuvaa kammioiden supistu-

misvaiheen loppua, jolloin viimeiset veret puristetaan verenkiertoon. Lopuksi käyrässä 

on T-aalto, joka on kammioiden repolarisaatio (Sand ym. 2014, 277-280). 

 

4.2 Tulokset ja niiden analysointi 

 

Vuonna 1996 sykevälivaihtelun standardointiin perustettu työryhmä julkaisi suosituk-

senaan käyttää joko lyhyttä, viiden minuutin mittausjaksoa, tai pidempää, 24 tuntia 

kestävää mittausjaksoa (Task Force 1996). Näiden kahden mittausjakson lisäksi on tut-

kittu erittäin lyhyiden, alle viiden minuutin, mittausjaksojen luotettavuutta, mutta 

ainakin toistaiseksi ne ovat osoittautuneet epäluotettaviksi (Pecchia 2017). Vaikka 

sekä lyhyt että pidempi mittausjakso ovat luotettavia, niistä saadut arvot eivät ole 

keskenään vertailukelpoisia. 24h mittauksessa näkyy enemmän hitaita muutoksia, 

joita ei viiden minuutin mittauksessa näy. Näitä muutoksia ovat esimerkiksi ruumiin-

lämmön muutokset, sisäinen kello, aineenvaihdunta, unirytmi ja verenpainetta sekä 

nestetasapainoa säätelevä reniini-angiotensiinijärjestelmä. Näiden hitaiden muutos-

ten aistimiskyvyn takia 24h mittausta pidetään sykevälimittauksen “kultaisena stan-

dardina”. Viiden minuutin mittaukset ovat helppoja mitata, ja tämän takia niistä on 

eniten näyttöä tutkimuksissa. (Shaffer 2017.) 

Sykevälivaihtelun tulokset ovat aina henkilökohtaisia, eikä kahden ihmisen tuloksia voi 

luotettavasti verrata keskenään. Tämän takia sykevälivaihtelulle ei ole olemassa raja-

arvoja, vaan jokaiselle mitattavalle on luotava oma perustaso. (Kim ym. 2013.) 

 
Lyhyisiin mittauksiin vaikuttavia tekijöitä 

Sykevälivaihtelu on erittäin herkkä muutoksille. Mittaustilanteiden toistettavuuden 

kannalta on tärkeää kiinnittää huomiota muun muassa seuraaviin asioin: kehon lämpö-

tila, mielentila, kahvi ja muut kofeiinituotteet, tupakka ja muut nikotiinituotteet, 

ruokailu ja ruuansulatuselimistön toiminta sekä kehon asento. Alkoholi, tupakka ja ko-

feiini vaikuttavat verenpaineeseen ja sykkeeseen, vaikuttaen täten myös sykevälivaih-

teluun (Vinader-Caerols, Monleón, Carrasco & Parra 2012). Syke kasvaa keskimäärin 10 

lyöntiä minuutissa jokaisesta nousevasta kehon lämpötilan asteesta (Davies & Maco-

nochie 2008). Ruokailu lisää parasympaattisen hermoston toimintaa. Mittausten tois-

tettavuuden ja luotettavuuden kanssa on tärkeää yrittää vakioida mittausolosuhteet. 

Hengityksellä on iso merkitys sykevälivaihtelun mittauksessa ja mittaustuloksen luo-

tettavuudessa (Nunan, Sandercock & Brodie 2010). Hengityksen rytmittäminen (engl. 
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paced breathing) muokkaa tuloksia ja parantaa tuloksia verrattuna tavalliseen, vapaa-

seen tahtiin suoritettuun hengitykseen. Nunanin ym. (2010) mukaan SDNN nousi keski-

määrin 17 prosenttia ja RMSSD 22 prosenttia hengityksen rytmityksestä.  

Lisätietoa tuloksista ja niiden analysoinnista löytyy liitteestä 17: sykevälivaihtelu ja 

sen analysointimenetelmät. 

 

5 Opinnäytetyön tiedonhankintamenetelmät 

 

Tutkimukseen tarvittavat 10 H7 sykevyötä saatiin Polarilta. Polarin sykevöistä H7 sekä 

H10 ovat validoituja ja riittävän tarkkoja mittamaan sykevälivaihtelua laadukkaasti. 

Polarin v800 urheilukellon validointiin tehty tutkimus osoittaa H7 sykemittarin kyke-

nemään tunnistamaan RR-intervallit yli 99,9% tarkkuudella verrattuna kolmikanavai-

seen elektrokardiogrammiin (Giles D ym. 2015). Tulokset analysoitiin Kubios HRV tie-

tokoneohjelmalla. 

Osallistujat kerättiin Laurea -ammattikorkeakoulun Leppävaaran ja Otaniemen kam-

puksen opiskelijoiden joukosta sähköpostin välityksellä. Sähköpostissa kerrottiin mah-

dollisuudesta osallistua subjektiivista ja objektiivista stressiä vertailevaan tutkimuk-

seen, ja pyydettiin kiinnostuneita ottamaan yhteyttä tutkimuksen suorittajiin. Lisäksi 

viestissä kerrottiin osallistujien saavan yksilöllistä tietoa omasta stressitilastaan ja ky-

vystään tunnistaa se. Tutkimukseen otettiin mukaan 10 henkilöä.  

Kaikkia osallistujia pyydettiin saapumaan 7.12.2017 tilaisuuteen, jossa jaettaisiin mit-

tarit, kerrottaisiin, miten mittareita kuuluisi käyttää sekä suoritettaisiin alkukartoitus 

ja alkumittaus. Kaksi osallistujaa ei päässyt osallistumaan tilaisuuteen. Toiselle heistä 

kävimme samana iltana pitämässä oman henkilökohtaisen opastuksen, ja toinen osal-

listuja ei lopulta pystynyt osallistumaan tutkimukseen lainkaan.  

Aluksi osallistujia pyydettiin täyttämään esikyselylomakkeet (Liiteet 2 & 3) sekä tutki-

mukseen tarvittava suostumuslomake. Seuraavaksi osallistujille jaettiin mittarit. 

Koska R-R-intervallit kerättiin älypuhelinsovelluksella, osallistujat jouduttiin jaka-

maan kahteen ryhmään älypuhelinten käyttöjärjestelmän perusteella. Nämä olivat 

Android, sekä Applen iOS, Windows puhelinten käyttäjiä ei voitu ottaa mukaan tutki-

mukseen, sillä käyttöjärjestelmälle ei löytynyt tutkimukseen soveltuvaa sovellusta. 

Käytetty sovellus oli eri käyttöjärjestelmien välillä, joten myös ohjeistus ja opastus 

oli eri. Kun oli ohjeistettu, miten sykemittari yhdistetään puhelimeen, osallistujille 
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näytettiin, miten suorittaa mittaus. Mittausten keräykseen käyttiin Pulsometer-RR so-

vellusta Android laitteilla (Mun 2017), sekä HRV+ sovellusta iOS laitteilla (Zuz LLC 

2017). Nämä sovellukset valittiin sen takia, että niistä oli mahdollista kerätä pelkkä 

raaka data, ilman että sitä olisi sovelluksessa käsitelty millään lailla. Useat muut so-

vellukset, mukaan lukien Polarin omat sovellukset, eivät anna mahdollisuutta käsitellä 

raakaa dataa. Subjektiivisena mittarina käytettiin VAS-janaa, jonka on todettu sovel-

tuvan stressin subjektiiviseen arviointiin (Lesage, Berjot & Deschamps 2012). 

Osallistujien kanssa varmistettiin jokaisen sykevyön ja sovelluksen toimivuus sekä ko-

keiltiin lähettää testimittauksesta saatu raaka data tutkijoille. Yksinkertaisuuden ja 

turvallisuuden nimissä datan lähettämiseen päätettiin käyttää WhatsApp sovellusta, 

joka on täysin suojattu. Jokainen tehty mittaus lähetettiin manuaalisesti testaajille, 

jotka keräsivät, tallensivat ja lajittelivat mittaukset. Lisäksi tehtiin yhteinen ryhmä-

keskustelu mahdollisia kysymyksiä, epäselvyyksiä sekä ongelmia varten.  

Seuraavaksi käytiin yhdessä läpi subjektiivinen mittauslomake (Liite 5) sekä miten ja 

milloin se täytetään. Mittarissa osallistujat ilmoittivat, kuinka stressaantuneiksi he ko-

kivat itsensä asteikolla 0-100, 100:n ollessa vähiten stressaantunut. Lisäksi he kerto-

vat mittarissa asioista, jotka saattavat vaikuttaa mittaustulokseen, kuten alkoholi, 

sen hetkiset fiilikset ja päivän mahdollisesti stressaavat tai rentouttavat tapahtumat. 

Aamumittausten yhteydessä opiskelijat myös kertoivat, miten hyvin he kokivat nukku-

neensa edellisenä yönä. 

Lopuksi suoritettiin koemittaus, jossa testattiin kaiken esitellyn toimivuus, varmistet-

tiin että kaikki osallistujat osaavat suorittaa sekä objektiivisen että subjektiivisen 

mittauksen ohjeistuksen mukaan ja vahvistettiin että kaikki osallistujat kokevat voi-

vansa suorittaa mittaukset itsenäisesti. Tilaisuuden jälkeen ohjeet (Liite 4) lähetettiin 

vielä varmuuden vuoksi yhteiseen ryhmäkeskusteluun. 

Lopulta 8 osallistujaa suoritti mittaukset loppuun. Yksi sairastui juuri ennen mittaus-

ten alkua eikä tämän vuoksi osallistunut, ja toinen lopetti mittaukset kahden päivän 

jälkeen.  Kun kaikki mittaustulokset oli kahden viikon mittausjakson päätteeksi vas-

taanotettu ja analysoitu, hyväksyttiin lopulta kuuden osallistujan tulokset mukaan lo-

pulliseen tutkimukseen. 
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6 Aineiston analysointi 

 

Mittaukset alkoivat 08.12.2017 aamumittauksella ja jatkuivat 4 kertaa päivässä aina 

22.12.2017 aamumittaukseen asti. Aamumittaukset olivat tutkimuksen tärkeimmät 

mittaukset, ne ovat pääsääntöisesti vertailukelpoisia keskenään.  

Saadut mittaukset kerättiin kasaan, ja objektiiviset ja subjektiiviset mittaukset liitet-

tiin yhteen. Mittaustuloksia oli 317 kpl. Yksi osallistuja lopetti tutkimuksen toisena 

päivänä, ja hänen neljä mittaustaan poistettiin. Tuloksista karsittiin pois mittaukset, 

joissa subjektiivisen ja objektiivisen mittauksen välillä aikaa kului yli objektiivisen 

mittauksen verran, eli 5 minuuttia. Mittaustuloksia oli tässä vaiheessa 223 kpl. Lisäksi 

tulokset, joissa oli alle 80% alkuperäistä dataa jäljellä, karsittiin pois. (Schroeder 

2004). Loppujen lopuksi mittauksia, jotka hyväksyttiin aineistoon, oli 201 kappaletta.  

Mittauksien tarkastelua varten tehtiin excel-taulukko, joka laski sykevälivaihtelun tu-

lokset, kun siihen syötetään mittareista saatu raaka data. Ongelmaksi muodostui arte-

faktien poisto, joka olisi vaatinut manuaalisesti jokaisen sykevälin tarkastelua ja arvi-

oimista. Tulosten analysoinnin ensimmäinen vaihe, artefaktien poisto, todettiin vii-

saammaksi suorittaa Kubioksella.  Kubioksesta saadut tulokset vietiin kaikki excel tau-

lukkoon, minkä lisäki taulukkoon lisättiin subjektiivisesta mittarista saadut tulokset 

(Liite 13).  

Subjektiivisten mittausten tuloksille tehtiin laadullinen analysointi. Määrällinen analy-

sointi ei olisi ollut luotettava, sillä sykevälivaihtelun tarkastelu aikakenttäanalyysillä 

on hyvin henkilökohtaista, ja tästä johtuen tulokset eivät olisivat olleet vertailukel-

poisia keskenään (Schaffer 2017). Jokainen ihminen kokee stressin eri tavalla, joten 

kokaista henkilöä pitää tarkastella yksilötasolla, ja yhdestä henkilöstä saadut tulokset 

ja johtopäätökset eivät päde muihin ihmisiin.  

Laadullinen analysointi aloitettiin kommenttien pelkistämisellä (Liite 14). Kommen-

teista saatiin tietoa osallistujan päivästä ja mielentilasta. Pelkistettyjä kommentteja 

tutkimalla luotiin alaluokkia, joiden alle kaikki kommentit sijoitettiin koodausmene-

telmällä. Lopuksi alaluokista johdettiin yläluokat, joihin kaikki alaluokat sijoittuvat 

(Liite 15). (Eskola & Suoranta 2000.) 
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Taulukko 2: Esimerkki alaluokkiin sijoittaminen koodausmenetelmällä.  

 

7 Aineiston yhteenveto ja tulokset 

 

Aineiston keruun ja raa’an datan analysoinnin jälkeen datasta muodostettiin selkeät 

kuvaajat. Nämä helpottivat laadullisen analyysin tekemistä, sekä antoivat tutkittaville 

konkreettisemman kuvan mittauksista. Oranssi käyrä kuvaa objektiivisen aamumit-

tauksen sykevälivaihtelua. Sininen käyrä kertoo tutkittavan subjektiivisen tuntemuk-

sen koetusta stressistä aamumittauksen aikana asteikolla 0-100 nollan ollessa suurin 

mahdollinen ja sadan pienin mahdollinen koettu stressi. Harmaa käyrä kertoo tutkitta-

van kokemuksen unen laadusta edellisenä yönä asteikolla 0-100 nollan ollessa huonoin 

mahdollinen unen laatu ja 100 ollessa paras mahdollinen unen laatu. Kuvaajien analy-

soinnissa tukena on myös tutkittavien kommentit, näistä luodut alaluokat sekä muut 

kuin aamumittaukset. 
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Kuvio 6: Tutkimushenkilö 1 aamumittauksien kuvaaja 

Tutkittava #1 on vastannut alussa terveyskyselylomakkeeseen (Liite 3) unen laadun 

olevan hyvää ja unen määrän olevan kohtalaista viimeisen kahden viikon aikana.  Li-

säksi perceived stress scale- mittarista (Liite 2) saatu tulos 11/40 kertoo koetun stres-

sin olevan alhaista. 

Tutkittavan kommentti mitä stressi on ja miten sen voi tunnistaa: ”Stressi on kehon 

reagoimista joihinkin asioihin. Sen voi tunnistaa itsestään niin fyysisesti kuin henki-

sesti. Sen tunnistaa ahdistavasta olosta. Stressaantuneena ei saa unta tai nukkuu huo-

nosti. Myös ajatukset pyörivät paljon stressin aiheen ympärillä.” 

Tutkittavan edustetuin pääluokka on positiiviset fiilikset, 22,7 prosenttia ja huonot 

fiilikset/ ulkoiset huolet, 18,3 prosenttia. Kuvio 6:sta voi päätellä mittauksien alussa 

alkoholin ja sairastelun vaikuttavan kokonaisvalaisesti koettuun stressiin, uneen ja 

HRV scoreen. Lisäksi koulu on aiheuttanut koettua stressiä etenkin mittausjakson al-

kuvaiheessa ja tutkittava kommentoikin: ” Ihan hyvä fiilis. Väsyttää hieman. Koulu-

asiat jännittää/stressaa. Tiistaina seminaari ja keskiviikkona tentti, johon en ole vielä 

aloittanut lukemaan jaksamisen johdosta. Odotan kuitenkin maanantaita, että pääsee 

taas ihmisten ilmoille, kun on ollut koko viikonlopun neljän seinän sisällä. Toivotta-

vasti tervehdyn äkkiä.” Optimistista ajattelua tulevaisuudesta ja koulutehtävien teke-

misestä esiintyi 9,1 prosenttia, mikä varmasti auttaa jaksamiseen ja työtehtävien te-

kemiseen. (Liite 7) 
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Mittausten puolivälissä subjektiivisesti koettu stressi nousi lopulta viimeisen viiden 

mittauksen ajaksi lähellä maksimia. Hyvät yöunet nostivat HRV-scorea. Alkoholin 

nauttiminen näkyy selkeästi unen laadussa ja sykevälivaihtelussa. Tutkittava ei kui-

tenkaan kokenut olevansa stressaantunut, mikä voisi viitata siihen, ettei hän tunnista 

tai koe alkoholin vaikuttavan elimistöön stressaavasti.  

Tutkittava #1 unen merkitys subjektiivisesti koettuun stressiin ja objektiivisesti mitat-

tuun sykevälivaihteluun näyttäisi olevan merkittävä tekijä. Kun uni on arvioitu huo-

noksi, näkyy se subjektiivisessa sekä objektiivisessa mittarissa. Jaakkolan (2018, 56) 

mukaan positiivinen stressi on fysiologisesti stressiä, joka ei häiritse yöunta.  

 

Kuvio 7: Tutkimushenkilö 2 aamumittauksien kuvaaja 

Tutkittava on vastannut alussa terveyskyselylomakkeeseen (Liite 3) unen laadun ole-

van huonoa ja unen määrän olevan kohtalaista viimeisen kahden viikon aikana.  Li-

säksi perceived stress scale- mittarista (Liite 2) saatu tulos 21/40 kertoo koetun stres-

sin olevan kohtalaista.  

Tutkittavan kommentti mitä stressi on ja miten sen voi tunnistaa: ”Reaktio johonkin 

ärsykkeeseen. Selviytymiskeino. Kehon reaktioista: sykkeen kohoamisesta, hikoilun li-

sääntymisestä, sydämen tykytyksiä. Subjektiivisista kokemuksista: ahdistus, hermostu-

neisuus. Epäsuorasti unen laadun heikkenemistä, vaikeuksia nukahtaa.”  
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Tutkittavan #2 subjektiivinen koettu stressi (sininen käyrä) peilautuu vahvasti edelli-

sen yön subjektiivisesti arvioituun uneen. Väsymys esiintyy useasti kommenteissa ja 

voimavarojen riittämättömyyden kokemuksen osuus kaikista kommenteista on 52,2 

prosenttia (Liite 8).  Tutkittava kirjoittikin kommenttiin ensimmäisen aamumittauksen 

aikana, että ” Väsyttää ja stressaa, olin vielä syvässä unessa, kun herätyskello soi ja 

herätessä sen ääneen syke oli todella korkealla. Väsyttää koska nukkumaanmeno oli 

liian myöhään ja käytin kännykkää ennen nukkumaanmenoa.” Kommentti saattaa vii-

tata syyllisyydentunteeseen puhelimen käytöstä ja tutkittava kokee puhelimen käytön 

vaikuttavan uneen. Puhelimen sininen valo simuloi päivänvaloa, mikä estää melato-

niini -hormonin erittymistä, mikä taas ylläpitää virkeystasoa ja viivästyttää kehon siir-

tymistä levolle. (Partinen & Huutoniemi 2018, 68, 126.) 

Tutkittavan kommenttien pelkistykset ovat pääasiassa luokiteltu kokemuksiin voima-

varojen riittämättömyydestä ja huonoihin fiiliksiin sekä ulkoisiin huoliin. Tutkittava 

siis kokee olonsa väsyneeksi, mikä voi viitata riittämättömään palautumiseen. Datasta 

saatu sykevälivaihtelun HRV SCORE-arvo on tutkittavalla ollut korkeampi useimmiten 

illalla, kuin seuraavana aamuna. Toki kyseessä saattaa olla iltarentoutuminen, joka on 

positiivinen asia, mutta palautuminen unen aikana voi olla riittämätöntä.  

Alkoholin nauttiminen heikentää unen laatua ja sen nauttiminen huonontaa unen ai-

kaista hengitystä sekä lisää REM-unen lisääntymistä aamuyöllä eli syvän unen vaihe 

vähenee (Partinen ym. 2018, 50,106). Tutkimushenkilö #2 kaaviossa on merkittynä al-

koholin nauttiminen ja tutkittava kokeekin sen vaikuttaneen subjektiiviseen koettuun 

stressiin ja uneen. Tämä ei kuitenkaan näy aamumittauksen sykevälivaihtelussa, mikä 

voi tarkoittaa maltillista annosta.  

Tutkimushenkilö #2 subjektiivisesti koettu stressi ja uni korreloivat vahvasti ja unen 

huono laatu vaikuttaa koettuun stressiin. Objektiivisesti mitatun sykevälivaihtelun ja 

subjektiivisesti koetun stressin välillä ei kuitenkaan esiinny selkeää yhtenäisyyttä. Yksi 

mahdollinen selitys voi olla riittämätön palautuminen ja voimavarojen vähäisyys, mikä 

näyttäytyisi sykevälivaihtelun HRV-scoren tasaisuutena. 
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Kuvio 8: Tutkimushenkilö 3 aamumittauksien kuvaaja 

 

Tutkittava #3 on vastannut alussa terveyskyselylomakkeeseen (Liite 3) unen laadun 

olevan kohtalaista ja unen määrän olevan välttävää viimeisen kahden viikon aikana. 

Perceived stress scale- mittarista (Liite 2) saatu tulos 7/40 kertoo koetun stressin ole-

van alhaista.  

Tutkittavan kommentti mitä stressi on ja miten sen voi tunnistaa: ”Stressiä on hyvää 

ja huonoa, hyvä stressi saa ihmisen toimimaan ja kenties jopa ajaa parempiin suori-

tuksiin, kun taas huono stressi lamaannuttaa ja voi saada arkipäiväisetkin asiat tuntu-

maan ylitsepääsemättömiltä. Sen voi tunnistaa fiilispohjalta.” 

Aamumittauksissa ja kolmessa muussa päivittäisessä mittauksessa ei esiintynyt paljoa 

vaihtelua kahden viikon aikana, mikä saattaisi kertoa riittämättömästä palautumi-

sesta. Huonot fiilikset/ ulkoiset huolet pääluokka oli edustetuin 36,9 prosentilla ja li-

säksi voimavarojen riittämättömyyden kokemusta esiintyi 12,6 prosenttia. Suurin huo-

lenaihe onkin ollut lemmikin eläinlääkäri, mikä näkyy selkeästi koetussa stressissä 

(Liite 9). 

Positiivisia fiiliksiä esiintyi 28,2 prosenttia, eli mittausjaksossa vaikuttaisi olleen pa-

lauttavia hetkiä. Kuitenkin subjektiivista koettua stressiä, unen laadun arviointia ja 

HRV- scorea tarkastelemalla nähdään, ettei palautuminen ole riittävää. 
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Kokonaisuudessaan unen, subjektiivisen koetun stressin ja HRV scoren välillä ei esiinny 

selkeää yhteyttä. Mittausten loppuvaiheessa tutkittava kommentoi olleensa minilo-

malla, minkä seurauksena tutkittava on palautunut paremmin, kun katsotaan HRV- 

scorea, mutta koettu stressi on kuitenkin ollut edelleen korkealla. Saattaa olla, että 

koettu stressin tunne oli liiotellun voimakas. 

 
 

 

Kuvio 9: Tutkimushenkilö 4 aamumittauksien kuvaaja 

 

Tutkittava #4 on vastannut alussa terveyskyselylomakkeeseen (Liite 3) unen laadun 

olevan hyvää ja unen määrän olevan kohtalaista viimeisen kahden viikon aikana. Per-

ceived stress scale- mittarista (Liite 2) saatu tulos 11/40 kertoo koetun stressin olevan 

alhaista.  

Tutkittavan kommentti mitä stressi on ja miten sen voi tunnistaa: ”Stressi on sitä, kun 

on liikaa hommaa ja liian vähän aikaa. Tunnistaa siitä, että on huonolla tuulella ja 

vatsa kipeä. Stressi on mielestäni epämiellyttävää.” 

Tutkittavan HRV-scoren korkean arvon saattaa selittää kilpirauhasen vajaatoiminta ja 

siihen vaikuttava lääkeaine. Kilpirauhasen vajaatoiminta aiheuttaa sydämen sykkeen 

muutoksia, ja lääkitys vaikuttaa sydämen toimintaan laskien sydämen sykettä 10-20 

lyöntiä minuutissa (Seppälä-Lindroos 2013). Mittausjaksolla melkein jokainen HRV-

score on yli 100, mikä osoittaa mittausten arvioinnin epäluotettavaksi.  
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Kokemus voimavarojen riittämättömyydestä (28,9%) ja huonot fiilikset/ ulkoiset huo-

let (26,3%) edustavat luokittelussa. Kuitenkin positiivisten fiilisten osuus on 28,9 pro-

senttia (Liite 10). Alkoholilla on selkeä yhteys uneen, koettuun stressiin ja HRV- sco-

reen. Unen laatu ja koettu stressi korreloivat.  

 

 

Kuvio 10: Tutkimushenkilö 5 aamumittauksien kuvaaja 

Tutkittava #5 on vastannut alussa terveyskyselylomakkeeseen (Liite 3) unen laadun 

olevan huonoa ja unen määrän olevan kohtalaista viimeisen kahden viikon aikana. 

Perceived stress scale- mittarista (Liite 2) saatu tulos 13/40 kertoo koetun stressin 

olevan alhaista. Kaikkien mittausten subjektiivinen koettu stressi on ollut usein 100, 

mikä kertoo, ettei tutkittava ole kokenut olevansa stressaantunut. 

Tutkittavan kommentti mitä stressi on ja miten sen voi tunnistaa: ”Stressissä asioita 

murehtii/miettii paljon. Joku käänne elämässä voi aiheuttaa stressireaktioita. Myös 

opiskelu voi aiheuttaa stressiä esim. paljon deadlineja päällekkäin. Stressin tunnista-

minen on yksilöllistä. Itse olen ärtynyt ja alakuloinen mm.” 

Tutkittavan kommenttien pelkistyksien alaluokkien edustetuimmat luokat ovat positii-

viset fiilikset (20,4%) ja päihteet (18,4%) (Liite 11). Kaaviosta käy ilmi alkoholin laske-

van etenkin koettua unen laatua ja etenkin ensimmäisen aamumittauksen HRV-score 

on alhainen nautittujen päihteiden (alkoholi, nikotiini ja kofeiini) takia. Nämä päih-

teet siis lisäävät sympaattisen hermoston aktivaatiota, mikä näkyy suoraan sykeväli-

vaihtelussa.  
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Tutkittavan kommentti: ” Yö oli todella katkonainen. Aluksi en meinannut saada unta 

koska päivän ja illan torkkunut. Lisäksi heräsin yöllä ainakin kerran siihen, että olin 

ihan kylmänhikinen. Varmaa näin jotain unta mutta en muista tarkemmin, että mitä. 

Sellaset liskodiskot taas tällä kertaa.”, kuvaa hyvin alkoholin nauttimisen seurauksia, 

mutta HRV scoressa se ei juurikaan näy, vaikka koettu uni onkin ollut todella huonoa. 

Vaikka tutkittavalla onkin päihteiden käyttö toisiksi edustetuin luokka, minkä tiede-

tään vaikuttavan hyvinvointiin laskien sykevälivaihtelua ja unen laatua, vaikuttaisi pa-

lautuminen olevan kuitenkin riittävä 

 

 

Kuvio 11 :Tutkimushenkilö 6 aamumittauksien kuvaaja 

Tutkittava #6 on vastannut alussa terveyskyselylomakkeeseen (Liite 3) unen laadun 

olevan kohtalaista ja unen määrän olevan kohtalaista viimeisen kahden viikon aikana. 

Perceived stress scale- mittarista (Liite 2) saatu tulos 10/40 kertoo koetun stressin 

olevan alhaista.  

Tutkittavan kommentti mitä stressi on ja miten sen voi tunnistaa: Stressi on kehon ja 

mielentila, jossa kroppa käy suuremmilla kierroksilla kuin yleensä. 

Tutkittavan kommenttien pelkistyksien alaluokkien edustetuimmat luokat ovat koke-

mus voimavarojen riittämättömyydestä 27,3 prosenttia ja sairastelu 18,2 prosenttia. 

Positiiviset fiilikset alaluokka on melko heikko (4,5%) (Liite 12).  
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Korkein HRV-score on ollut vatsataudin aikana, mikä voi kertoa palautumisen riittä-

mättömyydestä. Tutkittava kommentoikin aamumittauksen aikana: ”Vatsatauti, nu-

kuin pidempää kuin tarkoitus oli, deadlinet paukkuu”, mistä voisi päätellä unen tar-

peen lisääntymisen kertovan kehon ja mielen palautumisen tarpeesta.  

Varsinkin alkoholin (9,1%) käyttö näkyy mittauksissa, mikä voi olla yksi tekijä stressin 

tunteen rinnalla (9,1%) vaikuttamassa kokemukseen voimavarojen riittämättömyy-

destä. Palautuminen ei ole riittävää ja elintavat ovat melko kuormittavia.  

 

Yhteenveto 

Ennen mittauksia tehdyn perceived stress scalen perusteella yksi mittauksiin osallistu-

jista koki olevansa kohtalaisen stressaantunut ja muut viisi vähäisesti stressaantu-

neita. Kysyttäessä mitä stressi on ja miten sen voi tunnistaa, kaikki käsittivät stressin 

hieman eri tavalla. Yksi käsitti stressin reaktiona johonkin ärsykkeeseen, yksi kehon 

reagoimisena erilaisiin tilanteisiin, yksi hyvänä tai huonona stressinä, joka voi joko la-

maannuttaa tai ajaa parempiin suorituksiin, yksi tilanteeksi, jossa on liian paljon asi-

oita ja liian vähän aikaa, yksi kehon ja mielen tilaksi, jossa keho käy normaalia suu-

remmilla kierroksilla. Stressiä koettiin voivan tunnistaa, ahdistavasta olosta, uniongel-

mista, ajatuksien keskittymisestä stressaavaan asiaan, yleisesti fiiliksistä, huonosta 

tuulesta ja vatsakivuista, ärtyneisyydestä ja alakuloisuudesta, sekä hermostuneisuu-

desta. 

Koetun stressin keskiarvo mittausten aikana oli 62,1 (±17) ja koetun unen keskiarvo oli 

54,3 (±20). Tutkitut kokivat itsensä siis varsin stressaantuneiksi mittausten aikana ja 

koettu unenlaatu oli varsin vaihtelevaa. Tutkittavien kommenteissa eniten edustetut 

luokat olivat kokemus voimavarojen riittämättömyydestä, 24,4%, Huonot fiilikset/ul-

koiset huolet 19,3%, ja positiiviset fiilikset 19,0%. Nämä kolme luokkaa koostivat yli 

60% mittaustuloksista. Tämän lisäksi enemmän edustettuna olivat Sairastelu, 7,1%, 

uniongelmat, 6,7%, Päihteet 5,8%. Vaikka uniongelmat olivat varsin vähäisesti edus-

tettuna, vaikuttivat ne vahvasti koettuun stressiin ja todennäköisesti sitä kautta koke-

mukseen voimavarojen riittämättömyydestä. Yksi merkittävä stressiä aiheuttanut te-

kijä kommentoinnin perusteella oli koulu ja siellä yleensä erilaiset tentit ja deadlinet. 

Sosiaaliset suhteet aiheuttivat myös kohtalaisen paljon stressin tunnetta tutkituissa 

henkilöissä. Päihteistä, lähes kaikki kommentointi viittasi alkoholin käyttöön, ja muu-

tama nikotiinituotteisiin. Alkoholinkäyttöä ja siitä seurannutta krapulaa ihmiset eivät 

kokeneet stressaavana asiana, vaikka se oli selkein sykevälivaihtelussa ilmennyt tekijä 

mittausten aikana. Osalla mitattavista tietyt ajatusmallit aiheuttivat stressin tun-

netta. Tästä esimerkkinä, yksi mittaukseen osallistujista tiesi puhelimen käytön ennen 

nukkumaanmenoa haittaavan unenlaatua, mikä näkyi liioitellun suurena koettuna 
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stressinä hänen käyttäessään puhelinta ennen nukkumaanmenoa. Coping mekanismei-

hin viittaavia kommentteja oli 5,2% kommentoinnista, mikä on varsin vähäinen osa. 

Tämä viittaisi siihen, että ainakaan tämän mittausjakson aikana opiskelijoilla ei ollut 

käytössään tarvittavia stressinhallintakeinoja.  

Sykevälivaihtelun ja koetun stressin kuvaajia vertaillessa, sykevälivaihtelun ja koetun 

stressin muutoksilla ei ollut selkeää korrelaatiota. Välillä koettu stressi laski, vaikka 

sykevälivaihtelun perusteella stressi kasvoi ja toisinpäin. Usein muutokset tapahtuivat 

myös samansuuntaisesti, mutta tämä saattoi selittyä suurelta osin sattumalla. Tämä 

viittaisi siihen, että opiskelijat eivät välttämättä tunnista kehonsa stressitilaa, kysyt-

täessä, kuinka stressaantuneiksi he itsensä kokevat. Tämä vaatisi kuitenkin lisää tutki-

musta aiheesta. 

 

Kuvio 12: Alaluokkien jakauma kaikissa mittaustuloksissa.  

 

8 Opinnäytetyön arviointi 

 

Annoimme lopullisen palautteen mittauksista viidelle henkilölle, jotka kaikki vastasi-

vat myös palautelomakkeeseen (Liite 6). Kolme viidestä palautteeseen vastanneesta 

koki mittauksista ja palautteesta olleen hyötyä hänen heidän hyvinvoinnilleen. Yksi ei 
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oppinut mittauksista uutta ja yksi koki tulokset mielenkiintoisiksi, muttei ottanut kan-

taa, oliko niistä hyötyä hyvinvoinnille. Kolme viidestä koki tulosten antaneen lisää tie-

toa ja ymmärrystä siihen, mitkä asiat auttavat heitä palautumaan tai mitkä asiat hei-

kentävät palautumista arjessa, tästä konkreettisena esimerkkinä mainittiin juhlimisen 

vaikutus palautumiseen. Yksi vastanneista koki tulosten konkretisoineen levon tarpeen 

arjessa. 

 

Yksi vastaajista koki hänen käsityksensä stressistä muuttuneen tutkimuksen seurauk-

sena, laajentamalla hänen käsitystään henkisestä stressistä, kehon kuormituksesta ja 

palautumisesta. Yksi ei kokenut lainkaan muutoksia käsityksessään stressistä. Yksi koki 

tutkimuksen vahvistaneen omia käsityksiään stressistä ja omasta kyvystään tunnistaa 

se. Yksi kertoi tutkimuksen konkretisoineen oman elämäntilanteen kurjuuden mittaus-

ten aikana. Yhdelle konkretisoitui oman kuormituksensa määrä, kun hän näki lepojak-

son vaikutuksen mittauksissa. 

 

Neljä viidestä vastanneesta uskoi muuttavansa omaa toimintaansa mittausten perus-

teella tulevaisuudessa ja yksi ei osannut sanoa. Mahdollisiksi muutoksiksi mainittiin 

keskittyminen parempiin yöuniin, yleisesti levon lisääminen ja huomion kiinnittäminen 

omiin ajatusmalleihin. Yksi vastanneista epäili hieman mahdollisuuksiaan muuttaa toi-

mintaansa, hektisen elämänsä vuoksi, mutta ajatteli, että opintojen päätyttyä voisi 

olla mahdollista tehdä parempia valintoja palautumisen suhteen. 

 

Neljä viidestä vastanneesta uskoi, että vastaavanlaisista mittauksista ja analyysistä 

olisi hyötyä jatkossakin heidän palautumisen ja siihen vaikuttavien tekijöiden seuran-

nassa, mikäli se olisi saatavilla helposti ja ymmärrettävästi. Yksi mainitsi sykevyöllä 

tehtävien mittausten olevan hankalia. Yksi ei osannut sanoa oliko mittauksista väli-

töntä hyötyä, sillä tulosten saamisessa kesti liian kauan. 

 

Kysyttäessä, mitä muuta vastaajat olisivat halunneet tietää analyysissä tai mitä he 

jäivät kaipaamaan, vastauksissa toivottiin lisätietoa ruokavalion vaikutuksesta stres-

siin, vertailuarvoja, mihin voisi verrata omia sykevälivaihtelumittausten tuloksiaan, 

nopeampaa analyysiä ja palautetta, pidempää mittausjaksoa ja uutta mittausta, jota 

voisi verrata edelliseen. 
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Hyviksi asioiksi koettiin yleisesti yhteenveto ja palautteen anto, palautteesta nähty 

hyvinvoinnin ja stressitason tiedostaminen ja ongelmakohtien havaitseminen palautu-

misessa, joihin ei aiemmin ollut kiinnittänyt huomiota. Yksi osallistujista koki myös 

Polarin sykevyön kokeilemisen olleen mielekästä. Yksi vastanneista koki, että palaute-

keskustelu oli hyvä asia ja toinen kertoi, että niin sanottu take home message osattiin 

tiivistää hyvin ja selkeästi. 

 

Palautekyselyiden perusteella voimme todeta, että onnistuimme lisäämään osallistu-

jien käsitystä omasta kuormituksestaan ja palautumisestaan. Tulosten tiivistäminen, 

konkretisointi ja selkeä ulosanti näyttäisi onnistuneen ainakin kohtalaisesti. Yksi sel-

keä epäonnistuminen oli pitkä väli mittausten suorittamisen ja tulosten antamisen vä-

lillä. Lisäksi, mikäli samanlaisia mittauksia aikoisi tehdä jatkossa olisi hyödyllistä pys-

tyä suorittamaan mittaukset vaivattomammin. Toinen tärkeä asia olisi yksilöllisten 

vertailuarvojen luominen, sillä se antaisi sykevälivaihtelumittaukselle suuremman ar-

von. Myös tietoa ja ymmärrystä stressistä ja siihen vaikuttavista tekijöistä lisättäessä, 

olisi ruokavalio varmasti hyvä ottaa huomioon. 

 

9 Pohdinta 

 

Sykevälivaihtelu on erittäin vaativa kokonaisuus. Kulutimme paljon aikaa sen ymmär-

tämiseen, tutkimiseen ja käytön opettelemiseen. Silti opinnäytetyn loppuvaiheessa 

kävi ilmi, että pelkästään sykevälivaihtelulla emme olisi mitenkään voineet antaa tut-

kittaville laadukasta, tarkkaa palautetta, sillä muuttujia on aivan liian monta, että 

pelkästään lukemia tarkastelemalla ymmärtäisimme tutkittavan kokonaiskuvaa. Yksit-

täinen lukema ei kerro kaikkea, mitä mittauksen aikana on tapahtunut. Mittausta 

edeltävä ruokailu pitää ottaa huomioon, sekä edelliset alkoholi ja nikotiini annokset. 

Ennen mittausta harrastettu liikunta saattaa vaikuttaa mittaukseen. Lisäksi hetkelli-

nen, hyvälaatuinen stressi, joka parantaa hetkellisesti toimintakykyä, vaikuttaa tulok-

seen negatiivisesti. Näin ollen tuloksia pitää aina tarkastella kontekstiin liittyen. 

Stressistä puhuttaessa on aina ensiarvoisen tärkeää tarkastella kokonaiskuvaa, sillä 

hyvän ja huonon stressin erottaminen toisistaan on sidonnainen aikaan, paikkaan, 

määrään ja henkilöön. Raja-arvojen määrittely on todella hankalaa, sillä sykevälivaih-

telu on todella yksilöllistä. Yksi mittauslukema ei kerro mitään henkilön stressita-

sosta, eikä sen perusteella voi päätellä mitään palautumisesta. Mittauksen ajankoh-

dalla on myös iso merkitys, onko kyseessä aamu-, päivä- vai iltamittaus.  
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Viisi minuuttia kestävä mittaus ei ole kattava, mutta useiden viiden minuutin mittaus-

ten tekeminen on mitattavalle helppoa ja se voidaan toteuttaa yksinkertaisemmilla 

laitteistoilla, kuin jatkuva mittaus. Jos tavoitteena on mahdollisimman laadukas seu-

ranta, on 24 tunnin mittaus parempi vaihtoehto. 24 tunnin mittauksilla saadaan paljon 

laadukasta dataa, josta voidaan jo yhden päivän aikana määritellä stressiä lisääviä, 

sekä palautumista edistäviä tekoja ja tapahtumia. Näissäkin mittauksissa olisi syytä 

olla tieto tehdyistä asioista, joten jonkinlainen päiväkirja olisi hyvä lisä mittauksessa. 

Helpoimpia ja vaivattomampia tapoja seurata omaa palautumista on sänkyyn asennet-

tavalla ballistokardiografiaan perustuvalla mittarilla, joita markkinoilla on useita. Esi-

merkiksi suomalaiset yritykset Beddit Oy ja Emfit Oy valmistavat tämänkaltaisia mit-

tareita, joilla pystyy vaivattomasti seuraamaan omaa unta sekä yön aikana tapahtu-

nutta palautumista. Täysin kokonaisvaltaista pelkästään yön aikana tehty mittaus ei 

ole, sillä palautumista tapahtuu myös päivän aikana. Tällöin aamu ja ilta mittauksia 

voi verrata keskenään, mutta päivän aikana tapahtunut kuormitus ja palautuminen 

jää arvailuksi. Yön aikana tehdyssä mittauksessa voidaan tarkastella yön aikana tapah-

tuneen palautumisen määrää ja laatua paremmin kuin viiden minuutin mittauksilla 

suoritetuilla erillisillä aamu- ja iltamittauksilla. 

Fotopletysmografian (Liite 16) tekniikan kehittyessä, on mielenkiintoista seurata, mi-

ten paljon sykevälivaihtelun mittaaminen helpottuu. Uskomme, että tulevaisuudessa 

kuvantamisfotopletysmografia mahdollistaa paljon nykyistä helpomman sykevälivaih-

telun seuraamisen esimerkiksi älypuhelimen etukameran avulla. Lisäksi muita etäfo-

topletysmografian menetelmiä voidaan kehittää, jotka entisestään helpottaa sykeväli-

vaihtelun mittaamista.  

Viiden minuutin mittauksia tehdessä olisi tärkeää luoda jonkinlainen lähtötaso jokai-

selle mitattavalle. Tämä onnistuu parhaiten pidentämällä mittausajanjaksoa. Kah-

dessa viikossa on vaikea saada riittävän kattavaa kokonaiskuvaa mitattavan arjesta, 

jotta arjessa tapahtuvat epänormaalit muutokset pystyttäisiin huomaamaan. Kahden 

viikon aikana voidaan saada selville jonkin tietyn asian kuormittavuus verrattuna ylei-

seen tilaan, mutta on vaikeaa tulkita, onko koko jakso ollut mitattavalle stressaavaa 

aikaa vaiko hyvin rauhallista aikaa. Tämän takia meidänkin opinnäytetyössä keskityt-

tiin pääasiassa muutoksiin ja muutosten aiheuttajiin.  

Osa tutkimukseen osallistujista suoritti mittauksen lähes jokaisena pyydettynä ajan-

kohtana kahden viikon ajan, mutta osa suoritti vain alle puolet pyydetyistä mittauk-

sista. Tämä johtui vaihtelevista syistä, kuten unohtamisesta, matkustamisesta tai 

myöhään venyneestä juhlimisesta. Myös välillä esiintyneet sykevöiden ongelmat, sekä 
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subjektiivisen ja objektiivisen mittauksen liian pitkä aikaväli johtivat joidenkin mit-

tausten hylkäämiseen, mikä myös osaltaan vähensi tutkimuksessa huomioitujen mit-

tausten määrää.  

 Useiden mittausten, varsinkin aamumittausten, puuttuessa oli haasteellista luoda mi-

tattaville henkilökohtaista lähtötasoa, joihin sykevälivaihtelumittausten tuloksia olisi 

voinut luotettavasti peilata.  

Päivällä suoritettuja sykevälimittauksia emme lopulta juurikaan hyödyntäneet opin-

näytetyössämme. Erilaisia havaintoja päivän tapahtumista pystyimme liittämään syke-

välimittauksiin, mutta niiden hyöty oli lopulta varsin pientä. Päivän aikana mittausta 

edeltävä aktiivisuustaso on paljon korkeampi kuin aamumittauksessa, joten keskenään 

ne eivät ole suoraan vertailukelpoisia. Lisäksi päivittäisissä aikatauluissa on usein 

eroja, joten ne eivät ole keskenäänkään vertailukelpoisia. Sykevälivaihtelu on herkkä 

muutoksille.  Esim. bussiin kiiruhtaminen voi muuttaa pian suoritettavaa mittaustu-

losta täysin, eikä silloin mittaus ole luotettava. Tutkittaville annettiin ohjeet rauhoit-

tua ennen mittauksen suorittamista, mutta kommenteissa oli usein kerrottu, että ai-

van ohjeiden mukaan ei ollut toimittu. Emme halunneet kertoa mitattaville mitkä 

kaikki asiat voivat vaikuttaa mittaustuloksiin, jotta mittauksia ei tahallaan optimoi-

taisi. Tästä johtuen voi mittauksen aikana tai juuri sitä ennen ollut tapahtunut asi-

oita, jotka vaikuttavat mittaustulokseen, mutta joiden mitattava ei ymmärrä vaikut-

tavan mittaukseen ja siksi jättää sen kirjoittamatta kommentteihin.  

Päivällä suoritettuja subjektiivisia mittauksia sen sijaan hyödynsimme, sillä niiden pe-

rusteella pystyimme saamaan karkean kuvan päivän tapahtumista ja ajatuksista, jotka 

olivat iso osa laadullisen analyysin prosessia.  Jälkeenpäin totesimme, että subjektii-

vista mittaria olisi pitänyt hieman laajentaa ja tarkentaa: esimerkiksi aika edellisestä 

alkoholiannoksesta ei ole yksistään riittävä tieto, vaan myös arvioitu määrä olisi tär-

keä tietää. On iso ero niin subjektiivisen kuin objektiivisen mittarin sekä unen laadun 

kannalta, onko tutkittava nauttinut yksi tai kaksi vai kaksikymmentä alkoholiannosta 

illan aikana.  

Jälkeenpäin ajateltuna, jos mittausjaksoa esimerkiksi pidentäisi kahden sijasta nel-

jään viikkoon, mutta jättäisi pois päiväsaikaan tehdyt mittaukset, olisi mittauksia lo-

pulta yhtä paljon, mutta ajanjakso olisi kaksi kertaa pidempi ja käyttökelpoista dataa 

olisi mahdollisesti jopa neljä kertaa enemmän. Iltamittaukset olivat tosin jokseenkin 

hyödyllisiä siinä mielessä, että oikein tehtynä niitä vertailemalla seuraavan aamun 

mittaukseen voidaan seurata yön aikana tapahtunutta palautumista. Kuitenkin ilta-

mittauksetkin voisi karsia pois, jolloin aamumittausten vaihtelulla olisi mahdollista 

seurata aamun vireystilan eroja, ja tätä kautta huomata onko palautuminen riittävää. 
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Selkeästi merkittävimpiä ovat kuitenkin aamumittaukset, sillä aamun sykevälivaihte-

lumittausten muutoksia seuraamalla voidaan parhaiten kartoittaa ihmisen palautu-

mista. Ne ovat parhaiten keskenään verrannollisia, joten ne kertovat varsin luotetta-

vasti kehon kuormituksesta suhteessa muihin aamuihin, jolloin mittaus on suoritettu. 

Tutkimuksen aikana huomasimme, että eri ihmisillä oli erilainen käsitys stressistä. 

Toisille stressi tarkoitti koulua tai työtä, siihen liittyviä aikamääreitä ja aikataulutta-

mista. Toisille stressi peilautui vahvasti yöuniin; aamulla koettu unen laadun ja mää-

rän puutteellisuus tuntui stressaavalta. Hyvin harva tutkittavista mielsi alkoholin käyt-

töä ja siitä seuraavaa krapulaa stressiksi, vaikka se lähes kaikilla näkyi sykevälivaihte-

lun tuloksissa suurena poikkeamana.  

Yksi asia, jonka voisi tehdä toisin, olisi ottaa mukaan verrokkiryhmä. Tutkimuksen 

kannalta olisi hyvä, jos mitattavat olisivat samalla lähtötasolla sen suhteen, minkä he 

kokevat stressaavaksi. Jos tutkittaville kerrottaisiin tarkasti stressin eri piirteistä ja 

ilmenemismuodoista etukäteen, on mahdollista, että heidän kokemansa stressi korre-

loisi paremmin sykevälivaihtelun mittaustulosten kanssa. Tässä tutkimuksessa oli kui-

tenkin myös tarkoitus tutkia sitä, miten opiskelija kokee stressin ja tunnistaako hän 

sitä. Sen vuoksi emme sen laajemmin avanneet tutkimukseen osallistujille stressiä kä-

sitteenä, niin kuin tässä tutkimuksessa se esiteltiin.  Jos tutkimuksessa olisi ollut ver-

rokkiryhmä, olisi toiselle ryhmälle voitu kertoa enemmän stressistä. Silloin olisi mah-

dollista tarkastella, onko stressin käsitteen avaaminen yksi tapa, miten opiskelijan ko-

herenssin tunnetta voisi lisätä. Tämä kuitenkin vaatisi laajemman tutkimuksen, kuin 

mihin meillä oli mahdollisuus.  

Stressi on todella ajankohtainen ongelma niin opiskelu- kuin työmaailmassa, ja sen ta-

kia keinot stressin seuraamiseen ovat todella arvokkaita. Sykevälivaihtelu on mahdol-

linen lähestymistapa siihen, mutta suurimpana ongelmana vaikuttaa olevan sen vaival-

lisuus. Jos olisi keino, jolla sitä voisi seurata vaivattomasti, sen mahdolliset käyttäjät 

lisääntyisivät huomattavasti. Ranteessa olevat Fitness-mittarit ovatkin tätä yrittä-

neet, mutta niitä vaivaa yleensä liian suuri mittausten epätarkkuus. Paras kompro-

missi tällä hetkellä tuntuukin olevan sänkyyn sijoitettava mittari, jonka avulla voi seu-

rata yön aikana tapahtuvaa palautumista vaivattomasti.  

Toinen lähestymistapa ongelmaan on lisätä opiskelijoiden tietoutta stressistä. Tutki-

muksessamme huomasimme, että opiskelijat eivät aina tunnista stressin aiheuttajia. 

Jos haluaa oppia hallitsemaan kuormitusta, avainasemassa on ymmärtää mistä stressi 

johtuu. Ymmärtääkseen mistä oma stressi aiheutuu, pitää ymmärtää miten keho rea-

goi fysiologisesti eri tilanteissa. Jos oppii ymmärtämään, mitkä asiat aiheuttavat 
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stressireaktioita valtaväestössä, on paljon helpompi seurata omaa kuormittuneisuutta-

kin. Kertomalla opiskelijoille tarkemmin kuormituksen ja palautumisen tasapainosta, 

stressin fysiologiasta ja kehotietoisuudesta, voisi opiskelija kenties paremmin hallita 

omaa stressiään. Tämä aihe vaatisi kuitenkin lisätutkimuksia osoittaakseen, että siitä 

todella olisi apua.  

Fysioterapiassa on tärkeää huomioida asiakkaan omat voimavarat. Pidemmälle jalos-

tettuna menetelmää voisi käyttää asiakkaan henkilökohtaisen kokonaiskuormituksen 

arvioinnissa ja seurannassa, jolloin fysioterapian kuormittavuus saataisiin asetettua 

asiakkaalle optimaaliseksi jokaisella fysioterapiakerralla. Varsinkin kovan kuormituk-

sen aikana menetelmää voisi käyttää ehkäisemään loppuun palamista. Seuraamalla 

pidemmällä aikavälillä kehitystä ja tuloksissa tapahtuvia muutoksia, on mahdollista 

havaita huono kehityssuunta ja reagoida riittävän ajoissa. Työterveydenhuollossa työ-

fysioterapiassa menetelmää voisi käyttää työntekijöiden hyvinvoinnin seurannassa. 

Jos herää huoli yksilön jaksamisesta pitkässä juoksussa, voidaan hänelle ehdottaa 

kuormituksen seuraamista, ja tästä hyötyisi sekä työnantaja että työntekijä. Tässäkin 

tosin tarvitaan pidempikestoisia, laadukkaita tutkimuksia vahvistamaan nämä hypo-

teesit.  

Tutkimuksen aikana on herännyt useita lisäkysymyksiä, jotka vaatisivat jatkotutkimuk-

sia. Osa heräsi tutkimuksen aikana, kun huomasimme tarvitsevamme lisätietoa itse 

tutkimuksen laadun parantamiseksi. Osa jatkokysymyksistä syntyi tulosten analysoin-

nin seurauksena koskien joidenkin tulosten selittämistä, tai tämän tutkimuksen vie-

mistä pidemmälle. Muutamia kysymyksiä, joita tuli esiin: 

− Miten opiskelija pystyisi parhaiten käyttämään sykevälivaihtelua seuratak-

seen palautumistaan? 

− Auttaako sykevälivaihtelun seuraaminen opiskelijan elämänhallinnan muutok-

sissa? 

− Voidaanko intervention avulla paremmin tutkia stressinhallinan konkreettisia 

muutoksia? 
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9.1 Opinnäytetyön eettisyys 

 

Opinnäytetyön tekijöillä on vastuu noudattaa hyviä tieteellisiä käytäntöjä, mitkä te-

kevät tutkimuksesta luotettavan ja uskottavan. Näihin kuuluivat rehelliset toimintata-

vat, yleinen huolellisuus ja tarkkuus. Tulosten tallentaminen tapahtui luotettavilla ja 

tutkituilla menetelmillä sekä analysointi suoritettiin laadullisena tutkimuksena. Tie-

donhankinta-, tutkimus- ja arviointimenetelmät olivat eettisestä kestäviä. (TENK 

2012, 7.) Tutkimuksesta ei koitunut haittaa tutkittaville ja heille ohjeistettiin, että 

voivat keskeyttää tutkimukseen osallistumisen milloin tahansa.  

Tutkimus suunniteltiin ja toteutettiin sekä siitä kerätty aineisto tallennettiin asetettu-

jen vaatimusten mukaisesti (TENK 2012, 7). Opinnäytetyölle hankittiin tutkimuslupa 

Laurea-ammattikorkeakoulun johtajalta, koska tutkimus kohdistui Laurea-ammattikor-

keakoulun opiskelijoihin. Lupahakemus piti sisällään tutkimusongelman ja tavoitteet, 

tarvittavien tietojen/ aineistojen määrittelyn sekä opiskelijoiden kyselylomakkeen.  

Opinnäytetyön tutkimus noudatti hyvää tieteellistä käytäntöä etukäteen määrätyillä 

mittausajankohdilla ja säädellyillä mittausajoilla (Vilkka 2007, 90). Valitettavasti tut-

kimuksen tulosten saamisessa meni luultua pidempään, johtuen datan analysoinnin 

haasteellisuudesta.  

Jokaiselta tutkittavalta pyydettiin kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumi-

sesta. Aineiston käsittely tapahtui anonyymisti, mutta jokainen tutkittavista sai yksi-

löllisen palautteenannon ja mahdollisuuden kysymyksiin tuloksista. Tutkittavien hen-

kilökohtaiset tiedot, jotka tässä tutkimuksessa olivat vain etu- ja sukunimi, tulevat 

opinnäytetyön tekijöiden ja ohjaajan käyttöön. Tulokset julkaistiin siten, ettei tutkit-

tavia voi tunnistaa.  

 

9.2 Opinnäytetyön luotettavuus 

 

Tutkimuksen kokonaisluotettavuus muodostuu reliabiliteetista ja validiteetista. Relia-

biliteetti kertoo tutkimuksen toistettavuudesta eli siitä, että täysin sama tulos saa-

daan toistetuissa mittauksissa tutkijasta riippumatta. Silloin tutkimusta voidaan pitää 

tarkkana ja luottaa siihen, ettei tutkimus anna sattumanvaraisia tuloksia. (Vilkka 

2007, 149.) 
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Käytimme viiden minuutin mittauksia, koska ne ovat helppoja mitata, ja tämän takia 

niistä on eniten näyttöä tutkimuksissa (Shaffer 2017). Ne ovat myös helposti toistetta-

vissa. Viiden minuutin mittausjakso on standardoitu luotettavaksi mittausmenetel-

mäksi. (Task Force 1996.) 24 tunnin mittausjaksoja käytetään usein lyhyissä mittaus-

jaksoissa, kuten 3 vuorokauden mittausjaksoissa ja niiden etuna on autonomisen her-

moston hitaiden muutosten havaitseminen. 

Hengityksellä on iso merkitys sykevälivaihtelun mittauksessa ja mittaustuloksen luo-

tettavuudessa (Nunan ym 2010). Opinnäytetyön tutkijoiden ohje tutkittaville oli nou-

dattaa samoja normaaleja tilanteita, mitä he arjessa tekevät. Mittaustilanteet vakioi-

tiin hengittämällä normaalisti, tekemään mittaukset samalla tavalla ja samaan vuoro-

kauden aikaan, mikäli mahdollista, sekä noudattamaan ruokailuun ja nautintoainesiin 

liittyviä ohjeistuksia. Hengityksen rytmittäminen (engl. paced breathing) muokkaa tu-

loksia ja parantaa tuloksia verrattuna tavalliseen, vapaaseen tahtiin suoritettuun hen-

gitykseen. Nunanin ym. mukaan SDNN nousi keskimäärin 17 prosenttia ja RMSSD 22 

prosenttia hengityksen rytmityksestä.  

Sykevälivaihtelu on erittäin herkkä muutoksille. Mittaustilanteiden toistettavuuden 

kannalta on tärkeää kiinnittää huomiota muun muassa seuraaviin asioin: kehon lämpö-

tila, mielentila, kahvi ja muut kofeiinituotteet, tupakka ja muut nikotiinituotteet, 

ruokailu ja ruuansulatuselimistön toiminta sekä kehon asento. Alkoholi, tupakka ja ko-

feiini vaikuttavat verenpaineeseen ja sykkeeseen, vaikuttaen täten myös sykevälivaih-

teluun (Vinader-Caerols ym. 2012). Syke kasvaa keskimäärin 10 lyöntiä minuutissa jo-

kaisesta nousevasta kehon lämpötilan asteesta (Davies ym. 2008). Ruokailu lisää pa-

rasympaattisen hermoston toimintaa. Mittausten toistettavuuden ja luotettavuuden 

kanssa on tärkeää yrittää vakioida mittausolosuhteet. 

Tutkimuksen validiteetilla tarkoitetaan kykyä mitata juuri sitä, mitä pitikin tutkia. 

Tutkimuksen validius on hyvä silloin, kun tutkimuksen mittari on yhtä lailla tutkijan ja 

tutkittavien ymmärrettävissä. Toisin sanoen: tutkittavat ymmärtävät tutkimuksessa 

käytetyn mittarin kysymysten ja vastausvaihtoehtojen sisällön ja muotoilun niin, mi-

ten tutkijat ovat tarkoittaneet. (Vilkka 2007, 150.) 

Käytimme tutkimuksessa Polarin H7 sykevöitä, jotka ovat validoitu mittaamaan ja tun-

nistamaan sykevälivaihtelun RR- intervallit 99,9% tarkkuudella verrattuna kolmika-

navaiseen elektrokardiogrammiin. (Giles ym. 2015) Kokonaisluotettavuutta voidaan 

pitää hyvänä, kun tutkimuksen otos edustaa perusjoukkoa eikä mittaamisessa ole sa-

tunnaisvirheitä (Vilkka 2007, 152).  

Jo tutkimuksen aikana on hyvä arvioida reliabiliteettia ja validiteettia kokonaisluotet-

tavuuden parantamiseksi. Reliabiliteetin suhteen tulee arvioida mittaukseen liittyviä 
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asioita ja tutkimuksen toteutuksen tarkkuutta, esimerkiksi kuinka huolellisesti tiedot 

on syötetty ja millaisia mittausvirheitä tutkimukseen sisältyy. Tutkimuksen reliabili-

teettia arvioitaessa tarkastellaan myös tutkimuksen otoskokoa ja laatua, eli kuinka 

hyvin tutkimukseen valitut henkilöt edustavat perusjoukkoa. (Vilkka 2007, 149-150.) 

Ensimmäisessä tapaamisessa tutkimuksen perusjoukkoon kuului 8 opiskelijaa, ja kuu-

den opiskelija data oli tarpeeksi luotettavaa analysointia varten. Opastimme jokaista 

tutkittavaa käyttämään sykevyötä ja sovellusta, jotta välttyisimme virheiltä ja mit-

taukset tapahtuisivat mielekkäästi.  

Tutkimuksen aikana mittaria suunniteltaessa ja käytettäviä käsitteitä käännettäessä 

arkikielelle on tarkasteltava tutkimuksen validiutta, jotta varmistetaan valitun mitta-

rin toimivuus sekä kysymysten ja vastausvaihtoehtojen ymmärrettävyys. Reliabiliteet-

tia ja validiteettia tulee tarkastella myös tutkimuksen jälkeen arvioimalla mittarin ky-

kyä mitata kattavasti tutkittavia asioita ja mittauksen kykyä mitata juuri sitä, mitä oli 

tarkoitus mitata. (Vilkka 2007, 150-152.) 

Polarin sykevöiden ja älypuhelinten sovellusten avulla pystyimme keräämään raa'an 

datan ja käsitellä sen Kubios HRV standard- tietokoneohjelmalla.  

Alkumittauslomake oli vapaasti suomennettu perceived stress scale- mittarista, joka 

on validoitu mittaamaan käsitystä stressistä, mitkä elämäntilanteet arvioidaan stres-

saaviksi ja kuinka hallitsemattomaksi ja kuormittavaksi elämä koetaan (Cohen, Ka-

marck & Mermelstein 1983). 

Kokonaisluotettavuuden lisäämiseksi ja tutkimuksen virheiden vähentämiseksi on hyvä 

käydä keskustelua ja kriittistä arviointia muiden kanssa. Kollegojen, ohjaajien tai 

muiden aihealueen asiantuntijoiden kommentit voivat auttaa huomioimaan esimer-

kiksi systemaattisia virheitä, jotka heikentävät tutkimuksen reliabiliteettia ja validi-

teettia. Systemaattiset virheet voivat johtua kadosta tai siitä, etteivät tutkittavat 

vastaa totuudenmukaisesti kysymyksiin. (Vilkka 2007, 153.) 

Vaikka tutkimuksemme oli pääasiassa kvalitatiivinen, oli siinä myös kvantitatiivisia 

menetelmiä, kuten sykevälivaihtelun mittaaminen ja analysointi. Hyödynsimme trian-

gulaatiota opinnäytetyössämme, joka vaikutti tutkimuksen validiteettiin. Triangu-

laatiomenetelmät olivat aineistotriangulaatio, jossa keräsimme dataa kyselylomakkei-

den avulla sekä tutkijatriangulaatio, eli opinnäytetyöntekijöistä jokainen osallistui 

kvalitatiivisen tutkimuksen analyysiin. (Kauppinen-Saaranen 2009, 16.)  
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Liite 1: Autonominen hermosto  

 
(Sand ym. 2012. 136-137)  
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Liite 2: Alkumittauslomake 

Perceived stress scale 

 
0 = Ei koskaan     1 = Harvoin     2 = Joskus     3= Usein     4 = Lähes aina. 
 
1. Viimeisen kahden viikon aikana, kuinka usein sinua on jäänyt harmittamaan jokin 
yllättävä käänne?     0 – 1 – 2 – 3 – 4 
 
2. Viimeisen kahden viikon aikana, kuinka usein olet tuntenut itsesi kyvyttömäksi hal-
litsemaan tärkeitä asioita elämässäsi?     0 – 1 – 2 – 3 – 4 
 
3. Viimeisen kahden viikon aikana, kuinka usein olet tuntenut itsesi hermostuneeksi 
sekä “stressaantuneeksi”?     0 – 1 – 2 – 3 – 4 
 
4. Viimeisen kahden viikon aikana, kuinka usein olet tuntenut itsesi luottavaiseksi ky-
vyistäsi hoitaa henkilökohtaiset ongelmasi?     0 – 1 – 2 – 3 – 4 
 
5. Viimeisen kahden viikon aikana, kuinka usein tunsit asioiden menevän haluamaasi 
suuntaan?     0 – 1 – 2 – 3 – 4 
 
6. Viimeisen kahden viikon aikana, kuinka usein tunsit itsesi kyvyttömäksi hoitaa kaik-
kia asioita joita sinun olisi pitänyt hoitaa?     0 – 1 – 2 – 3 – 4 
 
7. Viimeisen kahden viikon aikana, kuinka usein olet osannut hallita ärsytystä elämäs-
säsi?               0 – 1 – 2 – 3 – 4 
 
8. Viimeisen kahden viikon aikana, kuinka usein sinusta on tuntunut, että asiat ovat 
hallussasi.        0 – 1 – 2 – 3 – 4 
 
9. Viimeisen kahden viikon aikana, kuinka usein olet suuttunut asiasta joka ei ole si-
nun käsissäsi.      0 – 1 – 2 – 3 – 4 
 
10. Viimeisen kahden viikon aikana, kuinka usein sinusta on tuntunut, että vaikeudet 
kasaantuvat niin suureksi, että niistä yli pääseminen tuntuu mahdottomalta.                  
0 – 1 – 2 – 3 – 4 
 
(Cohen, Kamarck & Mermelstein 1983) 
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Liite 3: Lyhyt terveyskysely 

 

Unen laatuasi viimeisen kahden viikon aikana? 
0 = Huonoin mahdollinen 
1 = Huonoa 
2 = Kohtalaista 
3 = Hyvää  
4 = Paras mahdollinen 
 
Unen määräsi viimeisen kahden viikon aikana? 
0 = Riittämättömästi 
1 = Välttävästi 
2 = Kohtalaisesti 
3 = Riittävästi 
4 = Optimaalinen määrä 
 
Kuinka usein poltat tupakkaa tai käytät muita nikotiinituotteita? 
0 = Ei koskaan  
1 = Alle 1 kertaa viikossa 
2 = Alle 1 kertaa päivässä 
3 = 1-10 kertaa päivässä 
4 = Yli 10 kertaa päivässä 
 
Harrastatko säännöllistä liikuntaa? Kuinka usein? 
0 = Ei koskaan 
1 = Alle 30min viikossa 
2 = 30-60min viikossa 
3 = 1-3h viikossa 
4 = yli 3h viikossa 
 
 
Teetkö töitä opiskelun ohessa? Jos teet niin mitä ja kuinka usein? 
__________________________________________________________________________
___________________________________________ 
 
Oletko perusterve? Onko jotain sairauksia? 
__________________________________________________________________________
______________________________________________ 
 
Terveydentilasi juuri nyt (onko flunssaa tms.)? 
__________________________________________________________________________
_______________________________________________ 
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Liite 4: Mittausohjeet 

 

Pyri toteuttamaan mittaukset näillä ohjeilla. Pyri tekemään 4 mittausta per päivä.  
 

− Hengitä normaalisti, älä yritä muuttaa hengitysrytmiä tietoisesti. Yritä hengit-
tää mahdollisimman luonnollisesti.  

 
− Yritä välttää alkoholia mittauksen aikana, jos nautitaan, niin ilmoita mittaus-

lomakkeessa.  
 

1 Suorita ensimmäinen mittaus aamulla heti herätyksen jälkeen. Pyri tekemään 
mittaus aina samalla tavalla (esimerkiksi sängyllä maatessa). Tee mittaus en-
nen aamupalaa tai heti ensimmäisen tilaisuuden tullen. 
 

2 Suorita toinen mittaus ennen lounasta (tai vastaava säännöllinen kellonaika). 
Mielellään vähintään 2 tuntia edellisestä ruokailusta, kahvista tai nikotiinian-
noksesta. Pyri tekemään mittaus aina samalla tavalla, esimerkiksi istuen. Pyri 
rauhoittumaan muutamaksi minuutiksi ennen mittauksen tekemistä, jotta 
syke tasaantuu. 
 

3 Suorita kolmas mittaus ennen päivällistä (tai vastaava säännöllinen kellon-
aika). Mielellään vähintään 2 tuntia edellisestä ruokailusta, kahvista tai niko-
tiiniannoksesta.  Pyri tekemään mittaus aina samalla tavalla, esimerkiksi is-
tuen. Pyri rauhoittumaan muutamaksi minuutiksi ennen mittauksen teke-
mistä, jotta syke tasaantuu. 
 

4 Suorita neljäs mittaus juuri ennen nukkumaan menoa. Mielellään sängyssä ol-
tuaan jo muutama minuutti. Pyri tekemään mittaus aina samalla tavalla.  
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Liite 5: Subjektiivinen mittari 



 65 
 

 

Liite 6: Palautekysely 

 

Koetko tutkimuksista olleen hyötyä omalle hyvinvoinnillesi? Jos kyllä niin miten? 
 
 
 
 
 
 
Muuttuiko käsityksesi stressistä, kuormituksesta tai palautumisesta tutkimuksen aikana tai sen jälkeen? 
 
 
 
 
 
Uskotko muuttavasi toimintaasi tulevaisuudessa tutkimuksen tulosten perusteella? Jos kyllä niin miten? 
 
 
 
 
 
Koetko, että vastaavasta toiminnasta voisi olla sinulle hyötyä, mikäli se olisi saatavilla helposti ja nopeasti 
esim. käytettävissä puhelimessa jatkuvasti, jotta saisit objektiivisemman kuvan omasta palautumisestasi 
ja siihen vaikuttavista tekijöistä?  
 
 
 
 
 
Mitä haluaisit saada tietää, mikä ei tutkimuksessa tullut esille? 
 
 
 
 
 
Tutkimuksessa parasta oli:  
 
 
 
 
 
Tutkimuksesta jäin kaipaamaan:  
 
 
 
 
 
Vapaa Sana: 
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Liite 7: Tutkittava 1 alaluokkien jakautuminen 

 
 
 

Liite 8: Tutkittava 2 alaluokkien jakautuminen 
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Liite 9: Tutkittava 3 alaluokkien jakautuminen 

 
 
 
 

Liite 10: Tutkittava 4 alaluokkien jakautuminen 
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Liite 11: Tutkittava 5 alaluokkien jakautuminen 

 
 
 

 

Liite 12: Tutkittava 6 alaluokkien jakautuminen 

 



 

Liite 13: Esimerkki mittausdatasta 



 

Liite 14: Esimerkki pelkistämisestä 



 

Liite 15: Esimerkki alaluokkajaosta 

 



 

Liite 16: Muita menetelmiä sykevälivaihtelun mittaamiseen 

 
Fotopletysmografia FPG  

Fotopletysmografia (engl. photoplethysmograph, PPG) on lääketieteessä käytettävä 

mittausmenetelmä, jossa veren virtausta tai verenpainetta tutkitaan optisin menetel-

min. Tyypillisesti menetelmässä tutkitaan valon läpäisevyyttä tai hajontaa verenkier-

rossa (Oxford Dictionary 2018b). Menetelmä on noninvasiivinen, joten sillä voi tehdä 

mittauksia toistuvasti ilman vaikutusta elintoimintoihin. Tunnistettavin signaali saa-

daan periferaalisesta pulssista, ja se on synkronoitu sydämen sykkeeseen (Allen 2007). 

Allenin mukaan fotopletysmografialla voidaan mitata hapen saturaatiopitoisuutta, 

diagnosoida verenkierron häiriöitä sekä elektrokardiogrammin eri huippujen väliä, eli 

R-R intervallia. Fotopletysmografia koostuu valosta, jonka tarkoitus on valaista kudos 

(yleensä iho), ja anturista, joka mittaa valon määrän muutosta ja hajaantumista sen 

kulkiessa kudoksen läpi. Anturi voi olla valonlähteen kanssa samalla puolella, jolloin 

se mittaa valon heijastuksen tuottamaa signaalia tai vastakkaisella puolella, jolloin se 

mittaa kudoksen läpi kulkevan valon signaalia. Koska sydämen toiminta on sykäyksel-

listä, myös verenkierto toimii sykähdyksittäin. Fotopletysmografiasta saatava signaali 

on heikointa silloin, kun mitattavassa kohdassa virtaa eniten verta, sillä veri absorboi 

tehokkaasti valoa. Vastaavasti tehokkain signaali saadaan juuri ennen sydämen pump-

pausta ja tästä aiheutuvaa verenvirtausta (Allen 2007). Yleisimmät mittauspaikat ovat 

korvalehti ja sormenpää, koska näissä on runsaasti verisuonia, ja niihin on helppo kiin-

nittää mittareita. (Sun & Thakor 2017).  Näin mitattavassa fotopletysmografiassa on 

oltava kontakti anturin kanssa, joten sitä voidaan kutsua nimellä kontaktifotopletys-

mografia (engl. contact photoplethysmography, cPPG).  

 
Etäfotopletysmografia 

Fotopletysmografiaa voidaan mitata myös etäältä, jolloin käytetään nimitystä etäfo-

topletysmografia (engl. remote photopletysmograph, rPPG). Joissain teksteissä käyte-

tään termiä kuvantamisfotopletysmografia (engl. imaging photopletysmograph, iPPG), 

sillä mittaustavassa käytetään kameraa, joka kuvaa henkilön kasvoja. Tällä hetkellä 

kameralla mitattava FPG on ainoa etäfotopletysmografiamenetelmä, mutta tulevai-

suudessa saattaa olla mahdollista mitata FPG:ta etänä muillakin menetelmillä kuin 

kameralla. Kuvantamisfotopletysmografia kertoo nimenomaan kameralla mitattavasta 

FPG:sta. Kamera kuvaa kasvoja, ja kameran jokainen pikseli kuvaa yhtä tiettyä väriä. 

Ohjelma pystyy havaitsemaan näiden värien pieniä muutoksia, ja laskemaan värien 

muutosten perusteella verenvirtauksen toimintaa, mistä saadaan selville sydämen 

syke (McDuff, Gontarek & Rosalind 2014).  

 
Ballistokardiografia  
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Ballistokardiografia on menetelmä, joka perustuu kolmanteen Sir Isaac Newtonin muo-

toilemaan mekaniikan peruslakiin. Newtonin kolmas laki on voiman ja vastavoiman 

laki, eli jos johonkin kappaleeseen kohdistuu voima toisesta kappaleesta, niin toisen 

kappaleen täytyy vaikuttaa samanaikaisesti yhtä suurella voimalla. “Sydämen toimin-

takierron eri vaiheissa sydämen supistuminen ja veren liikkuminen suonissa aiheuttaa 

kehoon tietyn voiman, jonka vastavoima voidaan havaita kehon liikkeenä” (Lankinen 

2009). Hänen mukaan ballistokardiogrammista saatava signaali on sydämen toiminto-

jen summa jonain tiettynä hetkenä. Näistä signaaleista pitää osata erottaa epäolen-

naiset signaalit pois. Näistä signaaleista on kuitenkin mahdollista saada selville sydä-

men syke, ja sitä kautta R-R intervalli, jonka perusteella voidaan laskea sykevälivaih-

telu. (Lankinen 2009) 

Ballistokardiografialla voidaan mitata asiakasta ilman kontaktia, mutta se on hyvin 

herkkä häiriötekijöille, Lankinen jatkaa. Ihmisen ollessa liikkeellä menetelmällä ei voi 

luotettavasti mitata. Tämän vuoksi menetelmää käytetään usein kohteissa, joissa lii-

ketekijöitä on hyvin rajallisesti. Esimerkiksi suomalainen BEDDIT-yritys valmistaa unta 

mittavia, sänkyyn asennettavia laitteita, jotka käyttävät ballistokardiografiaa. Unen 

aikana ihminen liikkuu vähän, ja ballistokardiografialla voidaan saavuttaa tarkkoja 

mittauksia ilman että asiakkaan täytyy pitää nukkuessa sykevyötä tai vastaavaa. (Ala-

metsä, Viik, Alakare, Varri & Palomäki 2008, 1073) 

 
Oskillometria  

Vuonna 2010 tehdyssä tutkimuksessa todettiin, että normaalilla kotiolosuhteisiin tar-

koitetuilla oskillometrisillä verenpainemittarilla voidaan mitata sykevälivaihtelua le-

vossa. Tutkimuksia tarvitaan vielä aiheesta lisää, eikä menetelmää ainakaan vielä 

käytetä niin lääkinnällisissä kuin kaupallisissakaan tarkoituksissa. (Ahmad, Bolic, Ra-

jan, Dajani, Groza & Batkin 2010.) 
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Lähde 17: Sykevälivaihtelu ja sen analysointimenetelmät  

 
Raaka Data 

Sykevälivaihtelun mittaamisesta saadut tulokset ovat aluksi käsittelemättömiä, eli 

raakaa dataa. Raaka data on käsiteltävä, jotta mahdolliset virheet saadaan poistet-

tua. Sydän voi tehdä ektooppisia lyöntejä, eli lisälyöntejä, ja sydän voi myös jättää 

lyönnin välistä. Lisäksi mittari voi jättää havaitsematta joitain lyöntejä. Ektooppiset 

lyönnit tulisi poistaa datasta, sekä puuttuvat lyönnit tulisi interpoloida viereisten 

lyöntien perusteella. Lisäksi mittarivirheet tulisi havaita ja korjata. Näillä menetel-

millä, joita kutsutaan artefaktien poistoksi, minimoidaan mahdolliset analysointivir-

heet ja saadaan aikaiseksi mahdollisimman luotettavaa dataa. (Laine 2013.) 

 
Datan käsittely ja artefaktien poisto 

Tulosten muokkaamiseen ja analysointiin käytimme tässä tutkimuksessa Kubios HRV 

standard-tietokonesovellusta. Kubios on useassa tutkimuksessa todettu luotettavaksi 

sykevälivaihtelun analysointiohjelmaksi (Tarvainen, Niskanen, Lipponen & Ranta-Aho 

2018; Singh ym. 2015). Sovelluksella on viisi eri tasoa, joilla artefaktien poistoa voi-

daan suorittaa. Sovellus vertailee yksittäisen RR-intervallin eroa paikalliseen keskiar-

voon, ja jos se eroaa yli tietyn raja-arvon verran, kyseinen RR-intervalli käsitellään. 

Tasot ovat: very low (0,45s), low (0,35s), medium (0,25s), high (0,15s), very high 

(0,05s). Koska sykevälivaihtelu on hyvin henkilökohtaista, ei voi määrittää yhtä arte-

faktien poiston tasoa, jota käyttää kaikkien koehenkilöiden tulosten analysointiin.  

Koehenkilöistä riippuen käytimme joko medium- tai low-tason artefaktien poistoa, 

sillä tämän tutkimuksen koehenkilöillä saatiin luotettavimmat tulokset näillä kahdella 

raja-arvolla. Ihminen, jolla on luonnostaan korkea sykevälivaihtelu, tarvitsee alem-

man tason käsittelyn, sillä muuten analysointiohjelma saattaa poistaa täysin oikeita 

lyöntejä. Analysoidusta datasta saatetaan käyttää RR-intervallin sijaan NN-intervallia, 

osoittaakseen että lyönnit ovat normaaleja. (Tarvainen ym. 2014) 

 
Aikakenttäanalyysi  

Aikakenttäanalyysi on tilastollinen analyysi, jonka avulla tutkitaan keskimääräisiä sy-

kevälivaihteluita, sykevälien ajallisia kestoja sekä niissä havaittavia eroja ja poik-

keamia. Aikakenttäanalyysi on vanhimpia ja yksinkertaisimpia menetelmiä mitä on 

kehitetty sykevälivaihtelun analysoimiseksi. Aikakenttäanalyysi on luotettava lyhyen 

mittauksen aikana levossa, mutta aktiivisuustason muuttuessa mittauksen aikana, ai-

kakenttäanalyysi ei ole hyvä. (Martinmäki 2007.) Aikakenttäanalyysissa oleellisinta 

QRS-kompleksin R-piikin tunnistaminen ja millisekuntien tarkkuudella RR-intervallien 

mittaaminen. Keskisyke, maksimisyke, minimisyke sekä suurin ja pienin sykevälivaih-
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telun arvo usein lasketaan samalla kun tehdään aikakenttäanalyysia. Esimerkiksi kes-

kisyke ei varsinaisesti liity sykevälivaihtelun mittaamiseen, mutta sen avulla voidaan 

havainnollistaa mittauksen onnistumista. Keskisykkeen tulisi olla vakaa koko mittauk-

sen aikana. (Laine 2013.) 

Keskisykkeen kaava on 𝐻𝐻𝐻𝐻���� = 1
𝑁𝑁
� 60000

𝑅𝑅𝑅𝑅𝑖𝑖

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1
 

RMSSD on peräkkäisten RR-intervallien erotusten neliöiden keskiarvon neliöjuuri. Esi-

merkkinä kolme lyöntiä, jossa ensimmäisen kahden lyönnin väli on 736ms ja jälkim-

mäisten 684ms. Eli kahden perättäisen RR-intervallin ero on tällöin 736ms-

684ms=50ms. Tämä luku nostetaan neliöön, eli 50x50=2500. Kun kaikista peräkkäistä 

RR-intervalleista on tämä saatu laskettua, näiden lukujen keskiarvo lasketaan. Lopuksi 

saatu keskiarvo laitetaan neliöjuureen, ja saadaan RMMSD kyseiseltä mittaukselta. 

Tulos ilmoitetaan millisekunteina. Jos RMSSD on suuri, kertoo se suuresta sykeväli-

vaihtelusta, pieni lukema kertoo taas pienestä vaihtelusta. (Laine 2013.)  

RMSSD:n kaava on 𝐻𝐻𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅𝑅 =  � 1
𝑁𝑁−1

𝛴𝛴𝑖𝑖𝑁𝑁−1(𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖)2. 

Tässä tutkimuksessa sykevälivaihtelun arvo on luonnollinen logaritmi RMSSD:stä arvo, 

joka on kerrottu kahdellakymmenellä helpottaakseen tulosten tarkastelua ja niiden 

vertaamista subjektiivisen mittarin tuloksiin (Tarvainen ym. 2014). 

NN50 on kaikkien RR-intervallien yhteenlaskettu summa, joissa ero edelliseen RR-in-

tervalliin on yli 50ms. pNN50 taas kertoo prosentuaalisen osuuden NN50 lyönneistä 

kaikkiin RR-intervalleihin nähden. Jos mittauksessa on yhteensä 96 NN50 lyöntiä, ja 

lyöntejä on yhteensä 480, on pNN50 96/480=0,2, eli 20%. pNN50 kertoo sykevälin 

vaihtelun määrästä, suuri lukema tarkoittaa suurta vaihtelua ja pieni vastaavasti 

pientä vaihtelua. (Laine 2013.) 

NN50 kaava on 𝑁𝑁𝑁𝑁50 =  � �1, kun 𝑁𝑁𝑁𝑁𝑖𝑖 > 50
0 �

𝑁𝑁

𝑖𝑖=1
. 

pNN50 kaava on 𝑝𝑝𝑁𝑁𝑁𝑁50 =  𝑁𝑁𝑁𝑁50
𝑛𝑛𝑁𝑁𝑁𝑁

100. 

SDNN on kaikkien RR-intervallien keskihajonta. Pienimmän ja suurimman RR-interval-

lin arvon erotus on koko mittauksen vaihteluväli. Esimerkkinä pienin RR-intervalli on 

450ms ja suurin 1150ms. Vaihteluväli on tällöin 700ms.  Vaihteluväli vähennetään yk-

sittäisen RR-intervallin arvosta, ja saatu arvo korotetaan toiseen potenssiin. Kun kai-
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kista RR-intervalleista on saatu laskettua tämä arvo, nämä lasketaan yhteen ja jae-

taan arvojen lukumäärällä. Lopuksi, saatu luku laitetaan neliöjuureen, ja saadaan 

SDNN. (Laine 2013.) 

SDNN kaava on 𝑅𝑅𝑅𝑅𝑁𝑁𝑁𝑁 =  � 1
𝑁𝑁−1

� (𝐻𝐻𝐻𝐻𝑖𝑖 − 𝐻𝐻𝐻𝐻����)2𝑁𝑁
𝑖𝑖=1  . 

Aikakenttäanalyysissa on oltava vähintään 80% virheetöntä raakadataa, jotta mit-

tausta voidaan pitää onnistuneena (Schroeder 2004). 

 
Taajuuskenttäanalyysi 

Taajuuskenttäanalyysi, eli spektrianalyysi, tutkii kokonaisamplitudin eli tehon jakau-

tumista eri taajuuksille (Moisander 2014). Taajuuskenttäanalyysi säilyttää luotetta-

vuuden aikakenttäanalyysiä paremmin, jos ihmisen aktiivisuustaso muuttuu mittauk-

sen aikana (Martinmäki 2007). Taajuuskenttäanalyysi kykenee aikekenttäanalyysiä pa-

remmin erottamaan sympaattisen ja parasympaattisen aktivaation aiheuttaman syke-

välivaihtelun muutoksen. Lisäksi sillä voidaan jonkin verran arvioida sympato-vagaa-

lista tasapainoa. (Laitio, Scheinin, Kuusela, Mäenpää & Jalonen 2001.) 

Taajuuskenttäanalyysi alkaa laskemalla taajuusspektri. Spektri muodostetaan RR-jo-

nolle tehdyllä nopealla Fourier-muunnoksella. Näin aika-alueen datasta saadaan taa-

juusalueen data. Taajuuskenttäanalyysissa häiriöiden ja artefaktien poisto on välttä-

mätöntä, jos haluaa luotettavia tuloksia, mutta kuitenkin niin että alkuperäistä käsit-

telemätöntä dataa olisi jäljellä yli 85%. (Laitio ym. 2001.) 

Taajuuskenttäanalyysi jaetaan yleisesti suuritaajuiseen (HF, high frequency), matala-

taajuiseen (LF, low frequency) sekä erittäin matalataajuiseen (VLF, very low fre-

quency). Lisäksi 24h tutkimuksissa käytetään vielä äärimmäisen matalaa taajuutta 

(ULF, ultra low frequency). Joissain tutkimuksissa lyhenteiden loppuun lisätään voi-

maa tarkoittava P-kirjain (power), esimerkiksi LFP, HFP. (Shaffer 2017.) 

Suuritaajuinen frekvenssialue 0,15-0,4 Hz on lähes kokonaan parasympaattisen akti-

vaation aiheuttamaa sykevälivaihtelua. (Laitio ym 2001) Matalataajuinen frekvenssi-

alue 0,04-0,15 Hz on sekä sympaattisen että parasympaattisen aktivaation aiheutta-

maa sykevälivaihtelua, ja on vahvasti liitettynä verenpainetta säätelevään baroreflek-

siin. (Rahman, Pechnik, Gross, Sewell & Goldstein 2011.) 

Erittäin matalataajuinen frekvenssialue 0.0033–0.04 Hz on fysiologiselta taustaltaan 

epäselvä, eikä varmaa tietoa ole. Tuore tutkimus vuodelta 2017 kertoo, että VLF pa-

lautuisi hitaammin normaalitasolleen kuin HF tai LF, ja tutkijat esittävätkin VLF:n 
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kertovan sykevälivaihtelun hitaasta palautumisesta. (Usui & Nishida 2017.) Äärimmäi-

sen matalan taajuuden alue ≤0.003 Hz vaatii aina vähintään 24 tuntia kestävän mit-

tauksen ja sen fysiologiset taustat ovat epäselvät. Kuitenkin UHF:n avulla pystytään 

tarkastelemaan sykevälivaihtelun muutoksia pidemmällä, yli viiden minuutin, aikavä-

lillä. (Shaffer 2017.) 

 Lisäksi yleisesti käytetään LF/HF suhdetta, jonka uskotaan heijastavan sympaattisen 

ja parasympaattisen säätelyn tasapainoa. Sykevälivaihtelun kokonaisteho on eri taa-

juusalueiden yhteenlaskettu teho, 24h mittauksissa ULF + VLF + LF+ HF ja 5min mit-

tauksissa VLF + LF + HF. (Shaffer 2017.) 

 
Epälineaariset menetelmät 

Poincaré plot on tunnetuin ja käytetyin epälineaarinen analysointimenetelmä. Se visu-

alisoi sykevälivaihtelun laatua sekä voimakkuutta koordinaatiston avulla. Koordinaa-

tistossa esitetään jokainen sykeväli NN suhteessa seuraavaan sykeväliin NN+1. X-akse-

lilla on NN ja Y-akselilla NN+1. Seuraavaksi y-akselilla ollut NN+1 tulee x-akselin ar-

voksi, ja seuraava arvo NN+2 on uusi y-akselin arvo. Näin käydään läpi koko mittaus-

data, ja lopputulokseksi saadaan useita pisteitä koordinaatistolle. Joskus pisteet vielä 

yhdistetään suoralla viivalla. (Laine 2013.) 

Poincaré plotille voidaan tehdä kvantitatiivinen analyysi, jossa pisteiden päälle asete-

taan kaksi janaa kohtisuoraa toisiaan vasten, niin että janojen leikkauspiste sijaitsee 

keskimääräisen NN-intervallin kohdalla. Origosta lähtevä jana on SD2 ja sitä vastakkai-

nen jana on SD1. Janojen pituudet mitataan kääntämällä plottia 45° (SD2 vastapäi-

vään ja SD1 myötäpäivään), jotta janat kääntyisivät vaakatasoon. Janan ympärillä 

olevien pisteiden keskihajonta ilmoittaa janan pituuden. (Laitio ym. 2001.) 

SD1 mittaa välitöntä peräkkäisten lyöntien vaihtelua kuvaten vagaalista säätelyä, kun 

taas SD2 mittaa pitkän ajan jatkuvaa vaihtelua kuvaten pääosin sympaattista aktivaa-

tiota. Näistä kahdesta saadaan laskettua vielä niiden välinen suhde SD1/SD2, joka ku-

vaa symptovagaalista tasapainoa. (Laitio ym. 2001.) 

 
Koehenkilöiden yksilölliset erot.  

Koehenkilöiden muuttuvat tekijät vaikuttavat mittaustuloksiin. Yleisesti iän myötä 

sykevälivaihtelu laskee. SDNN tuloksen lasku on lineaarinen, RMSSD sekä pNN50 -tulos-

ten lasku loppuu keskimäärin kuudessakymmenessä ikävuodessa ja kääntyy nousuun. 

Naisilla on keskimäärin korkeampi keskisyke eli lyhyemmät RR-intervallit, sekä mata-

lampi SDNN. Lisäksi naisilla oli alhaisempi kokonaisteho, VLF sekä LF, mutta korke-

ampi HF. (Shaffer 2017.) 
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Ihmisen normaali keskisyke vaikuttaa myös sykevälivaihteluun. Ihminen, jolla on luon-

nostaan korkea syke, on luonnostaan myös lyhyemmät RR-intervallit. Vastaavasti ma-

tala syke mahdollistaa suurempaa vaihtelua RR-intervalleissa, joka nostaa sykeväli-

vaihtelua. (Shaffer 2017.) 

Fyysisen kunnon kasvaessa, myös sykevälivaihtelu kasvaa. Fyysisen kunnon kohenemi-

nen laskee leposykettä, ja sykkeen laskiessa RR-intervallit pitenevät ja vaihtelu suure-

nee, jonka seurauksena sykevälivaihtelu kasvaa. Lisäksi terveystilan heikkeneminen 

mm. sairauden johdosta useimmiten johtaa sykevälivaihtelun laskuun. (Shaffer 2017.) 
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