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SISÄLTÖ

• Intro 

• Terminologiaa

• Stressi ja palautuminen

• Sykevälivaihtelu

• Hyvinvointianalyysi: ikkuna stressin
ja palautumisen maailmaan

• “Kaiken takana on uni” – ja uni
rakennetaan päivän ja illan aikana

• Esimerkkejä: Miten edistän tai estän
palautumista



• Perustettu Jyväskylässä v. 2002

• Yli 20 vuoden tutkimustyö ja kokemus sykkeeseen ja 
sykevaihteluun perustuvista menetelmistä

• Lähtöisin Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskuksesta (KIHU)

• Ainutlaatuinen digitaalinen malli kehon fysiologiasta muuttaa 
sykedatan henkilökohtaiseksi palautteeksi ja toimenpiteiksi 

• Firstbeat tuo lähes laboratoriotarkan, huippu-urheilijoiden 
suosiman analyysin hyödyt kaikkien saataville

• Huippu-urheilu / Kuluttajatuotteet / Työ & Hyvinvointi

FIRSTBEAT

HALLITSE STRESSIÄ PALAUDU PAREMMIN LIIKU OIKEIN



MISTÄ HYVINVOINTI KOOSTUU?

YMPÄRISTÖTEKIJÄT

TERVEYDENHUOLTO

ELINTAVAT

SOSIAALINEN TILANNE

PERIMÄ



STRESSI

• Luonnollinen reaktio, joka nostaa kehon vireystilaa 
ja lyhytkestoisena parantaa psyykkistä ja fyysistä 
suorituskykyä. ”Fight or flight”

• Liiallinen ja pitkään jatkuva stressi heikentää 
hyvinvointia ja suorituskykyä ja altistaa fyysisille ja 
psyykkisille sairauksille.

• Psykologisesti stressi määritellään tilanteeksi, jossa 
henkilöön kohdistuvat vaatimukset ylittävät 
käytössä olevat voimavarat. 



PALAUTUMINEN

 Elimistön rauhoittuminen

 Fysiologinen prosessi, jonka myötä kehon 
fyysinen ja psyykkinen tila palautuu 
kuormitusta edeltäneeseen tasapainotilaan 
eli homeostaasiin

 Autonomisen hermoston parasympaattinen 
haara aktivoituu ja laskee kehon vireystilaa –
syke laskee, hengitys rauhoittuu, 
sykevaihtelu kasvaa, mieli rauhoittuu



RESILIENSSI

 Stressin sietokyky (venymiskyky) ja kyky selvitä 
vastoinkäymisistä

Miten ”venynyt” on perustilasi?

 Jos perustila on äärimmilleen venynyt, resilienssi 
on huono. Pienikin stressi saa kuminauhan 
katkeamaan / tasapainon horjumaan

 Jos on reserviä / voimavaroja, valmius venyä ja 
selvitä haasteista on hyvä

 Hyvä resilienssi vaatii tasapainoa stressin ja 
palautumisen välillä!



SYKEVÄLIVAIHTELU: IKKUNA KEHON TOIMINTAAN

• Sydän sopeutuu autonomisen hermoston välityksellä
muuttuviin tilanteisiin aiheuttamalla vaihtelua peräkkäisten
sydämenlyöntien väliseen aikaan eli sykevälivaihteluun.

• Levossa ja rentoutumisen aikana sykevaihtelu lisääntyy, 
stressin myötä sykevaihtelu vähenee.

• Ikä vaikuttaa sykevaihteluun, samoin fyysinen kunto, 
terveydentila ja perimä.

• Korkea sykevaihtelu on terveen sydämen merkki, matalat
arvot viittaavat sisäisiin tai ulkoisiin kuormitustekijöihin.



FIRSTBEAT HYVINVOINTIANALYYSI :
SYKEVÄLIVAIHTELUSTA KÄYTÄNNÖN TEKOIHIN

Stressireaktiot

Palautuminen

... Hapenkulutus

Kehon toiminta 
analysoidaan 

sykevälimittauksen (HRV) 
avulla

Sydämen sykeväli 
sisältää tietoa kehon 

toiminnoista

Rentoutuminen

Firstbeat raportoi 
ymmärrettävällä tavalla 

kehon hyvinvoinnista



OIVALLUKSIA ARJESTA

• Stressinhallinnassa ei ole kyse stressin välttämisestä vaan kokonaiskuormituksen hallinnasta. 

• Olennaista on tunnistaa yksilölliset kuormitustekijät, kehityskohteet ja vahvuudet  Tasapaino työn 
ja vapaa-ajan sekä kuormituksen ja levon välille.

• Palautumiskyky paljastaa ovatko stressi ja palautuminen tasapainossa!

Nukutko riittävästi?
Kykenetkö palautumaan päivän 
aikana?

Liikkutko riittävästi terveyden ja 
kunnon kannalta? 

Palauttaako uni?



HYVÄ PÄIVÄ: STRESSI JA PALAUTUMINEN TASAPAINOSSA

Kävely-
lenkki 
metsässä

Kiireinen työpäivä
Hyvä, palauttava uni

Meditaatio

Kotitöitä

Lukeminen

Hyödyllinen / positiivinen stressi ei heikennä palautumista levon & unen aikana. 



KIIREINEN PÄIVÄ & ILTA: KROPPA 
KIERROKSILLA, PALAUTUMINEN VIIVÄSTYY

Kiireinen työpäivä Tietokone
pelit Levoton uni; palautuminen 

viivästyy S-posteja

Kotityöt 

 Haitallinen stressi / kiire / liiallinen ”tekeminen” pitävät kroppaa ylikierroksilla myös levossa.
 Taukoja kuormittavaan työhön + rauhoittumista iltaan.



LAADUKAS YÖUNI 
RAKENNETAAN PÄIVÄLLÄ

Tarkista nämä:

• Tauotatko työtäsi?

• Syötkö säännöllisesti, juotko riittävästi?

• Millaista on vapaa-aikasi? 

• Aikataulutettu “säätäminen” vs. akkuja lataava tekeminen?

• Sisältääkö päiväsi riittävästi liikettä / liikuntaa?

• Jääkö illalla aikaa rauhoittumiselle?

• Sammutatko näytöt illalla ajoissa?

• Onko yöunesi riittävän pitkä?



MITÄ 250 000 MITTAUSTA ON OPETTANUT     Case ”RENTOUTTAVA SAUNAILTA”

Palautumisen haastavat tekijät:

– Liian lyhyt yöuni

– Liian kova liikunta liian myöhään

– Näyttöpäätetyö, sähköposteihin vastailu

– Alkoholi (>2 annosta)

– Heikko kunto. 40-45% ei juurikaan liiku

– Sairastuminen

– Pitkittynyt (negatiivinen) stressitila

– Hallinnan tunteen menettäminen



HYVÄKUNTOISENA PALAUDUT PAREMMIN

Fyysinen aktiivisuus & hyvä kunto parantaa palautumiskykyä 
merkittävästi – sekä päivällä että unen aikana!



LÖYDÄ ITSELLESI SOPIVAT 
TAVAT RENTOUTUA

• Rentoutusharjoitukset, esim. hengitystekniikat, 
meditaatio 

• Kevyt liikunta, esim. jooga, venyttely

• Taide ja kulttuuri, esim. musiikki, lukeminen

• Saunominen, kylpeminen, hieronta ym.

• Käsityöt, ruoanlaitto ym. 

• Luonnossa liikkuminen, kalastaminen ym.

• Perhe, ystävät, huumori

• Mieti myös mitä voit tehdä TYÖPÄIVÄN AIKANA!



TEHOKKAITA PALAUTUMISKEINOJA – MIKÄ TOIMII SINULLA?

”Mindless TV” töitten jälkeen

Rauhoittuminen, 
käsityöt

Stressiä ei tarvi pelätä ja myös 
tiukemmat työputket kuuluvat 
elämään ... ... mutta muista varata 
aikaa myös akkujen lataamiselle ja 
palauttelulle! 
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