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Taustaa 
Sykevälivaihtelu heijastaa stressihermoston verenkiertoa säätelevän hermoston osan tilaa. Vireystilan 
noustessa henkisistä tai fyysisistä kuormituksista johtuen sykevälivaihtelu pienenee. Elimistön rentoutuessa 
ja esimerkiksi hyvän yöunen aikana sykevälivaihtelu suurenee selvästi. Sykevälivaihtelua analysoitaessa on 
tärkeää pitää mielessä, että normaaliin työpäivän aikana vireystila on suurimman osan aikaan koholla. 
Samoin kiinnostava harrastus tai tehokas kuntoliikunta pitävät vireystilaa koholla ja sykevälivaihtelu on 
pientä. Mitattu " stressi" on kuitenkin hyvää. Elimistön toiminta tehostuu ja suorituskyky vahvistuu. Sen 
sijaan esimerkiksi nukkuessa havaittu jatkuva hälytystila voi viitata ylikuormitukseen ja kuluttavaan 
stressiin. Sykevälivaihtelu on monipuolinen menetelmä. Sen käyttötapaan ja tulosten tulkintaan liittyy 
olennaisesti se, millaisesta työssä sitä käytetään ja mitä tavoitellaan. Tulosten tulkinnassa on tunnettava 
tulkintaan vaikuttavat tilat kuten lääkitykset, perussairaudet, ikä ja yleinen kunto.  
Esityksessä käsitellään sykevälivaihtelun käyttöä esimerkein erilaisissa ammateissa työhyvinvoinnin ja 
erityisesti työ- ja toimintakyvyn kannalta. 
 
Fyysinen työkuormitus 
Sykkeen avulla on jo vuosikymmeniä arvioitu työn fyysistä kuormittavuutta. Sykevälivaihtelu tarkentaa 
mittausta. Joissakin  tilanteissa energeettinen kuormitus (hapenkulutus) voidaan mitata lähes yhtä tarkasti 
kuin suoraa hapenkulutusta käyttäen. Tässä mielessä menetelmä seuloo esiemerkiksi kuormittavia 
työtehtäviä ergonomisia interventioita varten. Samoin saadaan tietoa todellisissa oloissa poikkeavien 
ympäristöolojen (lämpöolot) vaikutuksista tai energiatasapainosta äärioloissa. Joissakin tilanteissa voidaan 
sykevälivaihtelua käyttöä epätarkoituksenmukaisen vireystilan (väsymys) laskun  tunnistamisessa.  
Esimerkkeinä: palomiehen työ, sotilastyö, voimalinja-asentajat. 
Palautuminen 
Työaikojen muuttuminen epäsäännöllisemmäksi ja työtahdin kiihtyminen esimerksi henkilöstöpulan 
seurauksena voi johtaa riittämättömään palautumiseen. Elimistön kierrokset eivät laskekaan enää 
palauttavalla tavalla. Jatkuva hälytystila johtaa uupumiseen, vähentää voimavaroja huolehtia itsestään ja jopa 
saattaa myötävaikuttaa sairauksien pahenemiseen tai hoitotasapainon heikkenemiseen. Uudet 
sykevälivaihtelun menetelmät mahdollistavat pitkäkestoiset (esimerkiksi yön yli ) tapahtuvat 
stressihermoston tasapainotilan mittaukset. Mittauksia voidaan toistaa useinä päivinä ja seurata tilanteen 
muutosta pitkän ajan kuluessa. Työn kehittämisen kannalta on hyvin tärkeä ryhmien seuranta.  
Esimerkkeinä: hoitotyö, mediatyö 
Elintapaneuvonta 
Sykevälivaihtelu täydentää tietoa liikunnan määrästä ja intensiteetista. Erityisesti saadaan tietoa ns. 
kestävyyskunnosta. Tavoitteena ei ole urheilijan kunto. Kuitenkin on runsaasti näyttöä siitä, että rapakunto ja 
fyysinen passiivisuus ovat itsenäisiä monien sairauksien riskitekijöitä. Sykevälivaihtelu voi toimia 
aputyökaluna, kun suunnitellaan yksilöllisiä työn ominaispiirteet huomioon ottavia terveyden edistämisen 
toimia (fyysinen kunto, painon hallinta, nukkuminen). Työntekijä voi myös itse seurata tilanteensa 
muutoksia, jos sellaiseen löytyy tarvetta ja innostusta. Kuormituksen, levon välinen taspaino on 
työntekijänkin liikkumisharrastuksessa tärkeää. Pahassa stressitilassa liian intensiivinen liikunta voi jopa 
huonontaa tilannetta. 
Esimerkkeinä: esimiestyö, kuljetustyö 
Terveysriskien tunnistaminen 
Erityismenetelmin sykevälivaihtelua voidaan hyödyntää myös eräiden sairauksien tunnistamisessa tai 
hoitoon liittyvissä kysymyksissä. Nämä edellyttävät erityislaitteita ja kokemusta tulkinnan osalta,. 
Esimerkkinä ikääntyvät miestyöntekijät fyysisesti raskaassa työssä.  
 
Yhteenveto 
Sykevälivaihtelu on monpuolinen menetelmä arvioimaan elimistön kuormitustilaa. Tulkinta, palaute ja 
jatkotoimien suunnittelu selkiytyy, kun tavoitteet ja kohderyhmä on selkeästi määritelty. Kyseessä on 
täydentävä mittaus. Työntekijän subjektiiviset tuntemukset ovat olennaisen tärkeä osa tulkintaa. Paras anti 
saadaan, jos mittauksia voidaan toistaa ja niihin voidaan liittää muita mm. fysiologisia mittauksia.  


