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Sykevälivaihtelu kuvaa hyvin ja toistettavasti ihmisen stressitilaa, niiden välillä on käänteinen 
yhteys. Rasitustason muuttuessa voimakkaasti sykevälivaihtelun luotettava analysointi on kui-
tenkin hankalaa ja laskennallisesti vaativaa. Perinteisesti muuttuvan rasitustason analyysit on 
suoritettu nopeaa Fourier-muunnosta käyttäen. Tässä työssä testataan kirjallisuudessa aiem-
min esitetyn, nopeaa Fourier-muunnosta yksinkertaisemman aikakenttäanalyysin sovellusta 
muuttuvan rasitustason tilanteessa. Menetelmässä ideana on tutkittavan aikajakson jakaminen 
sopiviin osajaksoihin, joiden sisältä muutoksen vaikutus voitaisiin häivyttää. Tutkimuksessa 
selvitetään ovatko tulokset riippumattomia siitä, kuinka pitkiä osajaksot ovat. Tämän lisäksi 
tarkastellaan kuuden viikon ruokavalio-ohjaus- tai liikuntaintervention vaikutusta keski-
ikäisten, liikunnallisesti inaktiivisten ja ylipainoisten naisten (n=80) sykevälivaihteluparamet-
reihin osajaksoihin jakamalla laskien. Tutkimuksessa käytetty data on koehenkilöiden tutki-
musjakson aluksi ja lopuksi suorittamien nousevien maksimirasitustestien jälkeisten yhdeksän 
minuutin palautusjaksojen aikana sykemittareilla tallennettu sykevälivaihtelutieto. Haluttujen 
parametrien laskemiseksi tehtiin tämän mahdollistava Matlab-ohjelma. Tässä työssä käytetyt 
sykevälivaihtelun parametrit olivat: sykevälien neliöllinen keskiarvo (RMS), sykevälien kes-
kihajonta (SD), perättäisten sykevälien erotuksen keskiarvo (RRI) ja perättäisten sykevälien 
erotuksen neliöllisen keskiarvon neliöjuuri (MSSD).  Tutkimuksessa kaikkien laskettujen pa-
rametrien arvot riippuivat tilastollisesti merkitsevästi (p<0.05) siitä kuinka pitkiin osajaksoi-
hin tarkastelujakso oli jaettu. Tämän perusteella vaikuttaisi siltä että menetelmä ei yleisesti 
ole käyttökelpoinen muuttuvan rasitustason tilanteisiin, sillä saatuja tuloksia voidaan verrata 
toisiin vain siinä tapauksessa että osajaksot ovat yhtä pitkiä. Tässä tutkimuksessa liikunta- tai 
ruokavalio-ohjausinterventioiden vaikutuksesta tapahtunutta, tilastollisesti merkitsevää 
(p<0.05) kasvua oli vain parametrin RRI osalta. Kaikkien muidenkin tutkittujen parametrien 
osalta tapahtui parantunutta terveyttä indikoivaa kasvua, mutta se ei ollut tilastollisesti merkit-
sevää. Interventiotyyppien vaikutukset olivat samankaltaisia. Tämän perusteella vaikuttaisi 
siltä että ruokavalio- ja liikuntatottumusten muutoksilla voidaan vaikuttaa positiivisesti rasi-
tuksen jälkeisiin sykevälivaihtelun parametreihin jotka ennustavat parempaa terveyttä, mutta 
joko muutokset eivät ole suuria, tai ne tapahtuvat hitaasti, tai sekä että. 
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ABSTRACT 

 

Olli Moisander (2014). Measuring of heart rate variability with applied time-domain analysis 
after maximal exercise test. Department of Biology of Physical Activity, University of 
Jyväskylä, Master thesis in Exercise Physiology, 43 pp., 8 appendicies. 

 

Heart rate variability describes human stress condition in a well and repeatable way. A con-
nection between them is reverse.  However, when stress level changes rapidly, reliable analys-
ing is difficult and computationally demanding. In this kind of situation, calculating was tradi-
tionally done with Fast Fourier Transformation. In this thesis, simpler time-domain analysis 
application was tested in the situation of rapidly changing stress level. The idea of that meth-
od is split test period to shorter sub-periods and then remove the effect of chancing stress lev-
el from the sub-periods. In this study, an effect of splitting interval to heart rate variability 
parameters was tested. An effect of six weeks physical training or nutrition guidance to mid-
dle age, overweight and physical in-active women’s (n=80) heart rate variability parameters 
with the application at issue was tested also. Heart rate variability data was collected with 
heart rate monitor from nine minutes recovery period in two separate maximal performance 
test, first before six weeks intervention and second immediately after that. Desired parameters 
were calculated with Matlab-program made by thesis worker. Heart rate variability parame-
ters in this thesis were: root mean square of heart rate intervals (RMS), standard deviation of 
heart rate intervals (SD), average of difference of successive heart rate intervals (RRI) and 
root mean square of successive heart rate intervals (MSSD). This study indicated that there is 
no statistical significance (p<0.05) between results with different sub-periods with any calcu-
lated parameter. Because different measurements can be compared only if splitting protocol is 
exactly same, the conclusion is that application at issue not be a valid method in situation of 
changing stress level. In this study, physical activity or nutrition guidance intervention affect 
statistically significance (p<0.05) only to RRI. There were minor changes which indicates 
better health in other parameters also, but them were not statistically significant. The influ-
ences were similar in both intervention types. By all accounts, level of physical activity and 
nutrition effect to heart rate variability by the way which indicates better health, but influence 
is small or/and  slow. 
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1 JOHDANTO 

 

Näennäisestä tasaisuudestaan huolimatta sydämen supistumistiheydessä on jatkuvaa pientä 

vaihtelua. Tätä kutsutaan sykevälivaihteluksi. Sykevälivaihtelu on hyvä ja toistettava mittari 

ihmisen stressitilan kuvaamiseen. Tästä johtuen se on ollut kasvavan kiinnostuksen kohteena 

kehitettäessä uusia laitteita ja menetelmiä harjoitus- ja hyvinvointitilojen analysointiin. 

Perinteisesti sykevälivaihtelua mitattaessa syketaso ei muutu ainakaan nopeasti, ja useimmat 

analyysimenetelmät onkin kehitetty tämän pohjalta. Kuitenkin sykevälivaihtelun mittaami-

seen myös nopeasti muuttuvan syketason aikana, esimerkiksi hälytysmerkkinä sydänkompli-

kaatiouhkaan rasitustason noustessa, tai valmiusilmaisimena uuteen rasitukseen raskaan 

kuormituksen päätyttyä, voisi olla tarvetta. Yleensä näissä tilanteissa on käytetty teknisesti 

vaativaa taajuuskenttäsovellusta, nopeaa Fourier-muunnosta. Todennäköisesti sykevälivaihte-

lun hyödyntäminen lisääntyisi mikäli löydettäisiin teknisesti yksinkertaisempia ja toiminta-

varmempia menetelmiä sen mittaamiseen myös muuttuvan syketason vallitessa. Tässä työssä 

tutkitaan erästä tällaista mahdollisuutta, eli Goldbergerin ym. (2006) raportoiman aikakenttä-

menetelmän sovellutuksen käytettävyyttä maksimirasituksen jälkeisen palautumisen ana-

lysointiin. 

Liiallisella stressillä on monia kielteisiä vaikutuksia ihmisen fyysiseen ja psyykkiseen tervey-

teen. Liikunta ja ruokavalio ovat potentiaalisia keinoja vähentää osaltaan liiallisen stressin 

määrää. Sykevälivaihtelu on yksi mahdollinen keino mitata erilaisten liikunta- ja ruokavalio-

annostusten vaikutusta henkilökohtaista optimitasoa etsittäessä. Helpon käytettävyyden ansi-

osta sillä olisi mahdollista saavuttaa suuria ihmismassoja. Tässä työssä tutkitaan liikunnan ja 

ruokavalio-ohjauksen vaikutusta keski-ikäisten, liikunnallisesti inaktiivisten ja ylipainoisten 

naisten sykevälivaihteluun maksimirasitustestin jälkeen. 
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2 SYKEVÄLIVAIHTELU 

 

Sykevälivaihtelu, tai lyhyemmin sykevaihtelu, englanniksi heart rate variability (HRV), tar-

koittaa peräkkäisten sydämen lyöntien välisen ajan variaatiota (Laitio ym. 2001). Sen mittaa-

minen on EKG-perusteista, ts. mitataan sydänkäyrän perättäisten jaksojen saman vaiheen vä-

linen aika. Vaikka vaiheella ei periaatteessa ole merkitystä, niin käytännössä mitataan kuiten-

kin poikkeuksetta perättäisten R-piikkien välistä aikaa. Kuvassa 1 on tyypillinen EKG-käyrä 

yhden jakson ajalta. Mittaamiseen tarvitaan EKG-dataa tallentava laitteisto, eli joko normaali 

EKG-laite, tai soveltuva sykemittari. (Jovic & Bogunovic 2010.) 

 

 

KUVA 1.  R-piikki yhden sydämen lyönnin ajalta tallennetulla EKG-käyrällä (mukailtu 

Heikkilä & Mäkijärvi 2003, 41). 

Sykevaihtelun merkitys huomattiin ensimmäisen kerran vuonna 1965, kun Hon ja Lee 

huomasivat sen ennustavan sydänongelmia sikiöillä jo ennen varsinaista muutosta itse 

sydämessä. Seitsemänkymmentäluvulla tutkittiin fysiologisten rytmien ja sykevaihtelun 
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yhteyttä, lyhyen ajan sykevaihtelua ja hermoston kunnon yhteyttä diabeetikoilla, ja 1978 

huomattiin ensimmäisen kerran alentuneen sykevaihtelun ennustavan suurempaa kuolleisuutta 

sydäninfarktipotilailla. Kahdeksankymmentäluvun alussa huomattiin käyttää 

taajuuskenttäanalyysia sykevaihtelun analysointiin, ja vuosikymmenen loppupuolella useat 

tutkimukset vahvistivat sykevaihtelun olevan vahva ja itsenäinen sydäninfarktin jälkeisen 

kuolleisuuden indikaattori.  Tämän jälkeen kiinnostus sykevaihtelua kohtaan on ollut suurta.  

(Task Force 1996.)  Aivan viime aikoina myös tietotekniikan nopea kehittyminen on tuonut 

sykevaihtelun tutkimukseen uusia mahdollisuuksia kehittyneempien analyysimenetelmien 

myötä (Jovic & Bogunovic 2010). 

 

2.1  Fysiologinen perusta 

 

Tärkein sykevaihtelua säätelevä tekijä on autonominen hermosto. Näin ollen sykevaihtelu tar-

joaakin epäsuoran autonomisen hermoston tilan mittarin. (Laitio ym. 2001.)  Autonominen 

hermosto jakaantuu sympaattiseen, eli elintoimintoja kiihdyttävään, ja parasympaattiseen, eli 

elintoimintoja passivoivaan osaan. Molemmat osat ovat yleensä yhtä aikaa toiminnassa, mutta 

tilanteesta riippuen jompikumpi toimii tehokkaammin. Sydän voi kuitenkin toimia myös täy-

sin itsenäisesti, ilman että sen enempää sympaattinen kuin parasympaattinenkaan osa siihen 

vaikuttavat.  (Nienstedt ym. 2004, 192 & 538-544) Vasteajoissa sympaattisen ja 

parasympaattisen stimuluksen välillä on eroa. Parasympaattinen vasteaika on vain 

millisekunteja, kun taas sympaattinen muutamia sekunteja. Tämä selittyy osaltaan 

rakenteellisilla eroilla, sillä parasympaattiset efferentit neuronit sijaitsevat lähellä sydäntä, ts. 

hermosäikeet ovat lyhyitä, kun taas sympaattiset säikeet ovat pitkiä. Vasteaikaeroista johtuen 

tyypillinen vaikutus sykkeeseen on sympatikuksella ja parasympatikuksella erilainen. 

Pääsääntönä voidaan sanoa sympatikuksen aiheuttavan matala- ja parasympatikuksen 

korkeataajuista vaihtelua. (Laitio ym. 2001.)  Korkean taajuusalueen sykevaihtelua on 0.15 – 

0.50 hertsin alue, ja matalan taajuuden vaihtelu on 0.03 – 0.15 hertsin välillä (Brenner ym. 

1998). Pääasiassa korkeataajuuksinen vaihtelu on keuhkojen reseptoreiden aiheuttamaa, ja 

matalataajuuksinen taas sydämen mekanoreseptoreiden ja verisuoniston kemoreseptoreiden 

aiheuttamaa (Laitio ym. 2001).  
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Sympaattisen ja parasympaattisen toiminnan keskinäisen suhteen merkityksestä 

sykevaihtelulle ei ole olemassa yksiselitteistä tietoa. Tämän pro gradu -tutkielman kannalta 

kiinnostavimmassa tilanteessa, eli välittömässä rasituksen jälkeisessä palautumisessa, voidaan 

olettaa parasympaattisen aktiivisuuden palautumisen olevan merkittävämmän tekijän, mutta 

suhteellisesta merkittävyydestä ei ole yksiselitteistä tietoa (Goldberger ym. 2006, Kaikkonen 

ym. 2008, de Oliveira ym. 2013). Joka tapauksessa kuormituksen intensiteetti vaikuttaa 

parasympaattisen aktiivisuuden palautumiseen siten että kevyillä tai keskiraskailla 

kuormituksilla palautuminen on voimakasta jo parissa minuutissa, mutta anaerobisella 

kynnyksellä tai sitä suuremmilla tehoilla tapahtuvan kuormituksen jälkeen parasympaattinen 

palautuminen on puutteellista vielä viiden minuutin jälkeen kuormituksen päättymisestä. 

(Kaikkonen ym. 2008.) Myös esimerkiksi elimistön nestetila, kehon asento ja kuormitustapa 

vaikuttavat palautumiseen, mutta intensiteetti on merkittävin tekijä (de Oliveira ym. 2013). 

Toinen merkittävä sykevaihteluun vaikuttava tekijä on hengitysrytmi. Ulos hengitettäessä ja 

kertahengitystilavuuden kasvaessa sykevaihtelu kasvaa, ja sisään hengitettäessä ja 

hengitystiheyttä nostettaessa laskee. Tätä kutsutaan sinus arrytmiaksi. (Laitio ym. 2001.) Se 

vaikuttaa korkean taajuuden sykevaihteluun, ja pyrkii lisäämään sen määrää (Brenner ym. 

1998). 

 

2.2  Käyttökohteet 

 

Sykevaihtelua käytetään lähinnä lääketieteessä ja urheiluvalmennuksessa. Molemmilla aloilla 

sykevaihtelua käytetään sekä tutkimus- että kliinisessä käytössä. Lääketieteessä sykevaihtelua 

käytetään ennen kaikkea ennustamaan riskien suuruutta. Tärkeimmät käyttökohteet ovat 

akuuttien sydänkohtausten jälkeisen riskin ennustaminen, sekä diabeteksen aiheuttaman 

neuropatian vakavuuden arviointi. Muita mahdollisia käyttökohteita ovat mm. sydämen 

siirrot, sydämen toimintahäiriöt ja neliraajahalvaukset. (Task Force 1996.) Kuvasta 2 

esimerkiksi nähdään alhaisen sykevaihtelun vahva yhteys kohonneeseen kuolleisuuteen 

sydäninfarktipotilailla. 
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KUVA 2. Sykevaihtelun keskihajonnan yhteys sydänkuolleisuuteen sydäninfarktipotilailla 

(mukailtu Ponikowski ym. 1997). 

 

Urheilussa sykevaihtelun seuraamisen pääasiallinen tarkoitus on löytää yksilölliset har-

joitustehot ja –intensiteetti, ja jossain määrin myös määrä.  Urheiluharjoittelun fysiologisena 

tavoitteena on järkyttää elimistön homeostaasia, jotta se sopeutuisi yhä suurempiin kuormi-

tuksiin. Kuitenkin niin että seuraavaa kuormitusta ei aloitettaisi ennen kuin edellisestä on en-

simmäistä kertaa palauduttu vähintään lähtötasolle. Yöllinen sykevaihtelu on hyvä indikaatto-

ri palautumisesta edellisen harjoituksen/harjoitusjakson aiheuttamasta kuormituksesta. Mitä 

suurempaa sykevaihtelu nukkuessa on sitä parempi on seuraavan harjoituksen aiheuttama vas-

te. Tämä pätee ennen kaikkea suuren intensiteetin harjoittelussa, mutta selvästi myös keskite-

hoisessa suorittamisessa.  Kuvassa 3 on esitetty keskiraskaan ja raskaan urheilusuorituksen 

vaikutusta tyypillisimpiin aika- ja taajuuskentän yöllisiin sykevaihteluparametreihin 

varhaisessa keski-iässä olevilla kestävyysjuoksun harrastajilla. (Hynynen ym. 2010.) 
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KUVA 3. Urheilusuorituksen vaikutus yölliseen sykkeeseen ja sykevaihtelun parametreihin 

(mukailtu Hynynen ym. 2010 ). 

 

Sykevaihtelua on käytetty niin yksilö- kuin joukkuelajeissakin, ja erittäin fyysisissä kuin tai-

tolajeissakin. Esimerkiksi kestävyysjuoksussa, ammunnassa ja jalkapallossa, paitsi lajianalyy-

seissa,  myös fyysisen harjoittelun suunnittelussa ja palautumisen seurannassa. (Nummela ym. 

2006.) 

Suurin osa urheilututkimuksista on keskittynyt nuorten aikuisten ja keski-ikäisten 

sykevaihteluun, mutta myös muille ikäryhmille on joitain tutkimuksia tehty. Nuorilla 

urheilijoilla sykevaihtelu näyttäisi  toimivan samoin kuin aikuisillakin, joten heidän 

harjoitteluaan voidaan kontrolloida samalla tavoin. (Bricout ym. 2010). Sen sijaan ikäänty-

neillä autonomisen hermoston sopeutumiskyky on alentunut nuorempiin nähden, ja näin ollen 

heillä sykevaihtelun vaihtelu rasituksen ja levon välillä ei ole niin suurta kuin nuoremmilla 

ihmisillä (Shuchun ym. 2010). 
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3 SYKEVÄLIVAIHTELUUN VAIKUTTAVAT TEKIJÄT 

 

Sykevälivaihteluun vaikuttavia tekijöitä on sellaisia joihin ihminen voi itse vaikuttaa ja sellai-

sia joihin ei voi, sekä edellisten yhdistelmiä. Vaikuttavia tekijöitä ovat mm. ikä, sukupuoli, 

stressitila, tupakointi, uni, painoindeksi ja aerobinen suorituskyky (Vallejo ym. 2005). Seu-

raavassa selvitetään näiden vaikutusta. 

 

3.1  Perinnölliset 

 

Ikä vaikuttaa merkittävästi sykevälivaihteluun. Vaihtelu on suurimmillaan nuorilla aikuisilla, 

ja vähenee siitä iän lisääntyessä. (Carter ym. 2003.) Ikä vaikuttaa myös sydämen säätelyn ky-

kyyn kehittyä harjoittelun vaikutuksesta. Carter ym. (2003) havaitsivat kestävyysharjoittelun 

lisäävän sykevaihtelua sekä keski-ikäisillä että nuorilla, mutta nuorilla lisäys oli selvästi suu-

rempaa kuin vanhemmilla.  

Sukupuolella on samoin selvä merkitys. Naisten sykevaihtelu on miehiä pienempää. (Felber 

ym. 2006.) Ero kuitenkin on pienempi vanhuksilla (Carter ym. 2003), mikä saattaa johtua 

hormonaalisista muutoksista (Vallejo ym. 2005). 

 

3.2  Hankinnaiset 

 

Niin fyysinen kuin psyykkinenkin stressi vaikuttavat sykevaihteluun. Akuutti fyysinen kuor-

mitus vähentää sykevaihtelua, mutta pidemmällä tähtäimellä fyysinen harjoittelu lisää syke-

vaihtelua sydämen adaptoituessa rasitukseen. Sykevaihtelun muutos on verrannollinen rasi-

tustasoon. (Hynynen ym. 2010.) Työperäisen psyykkisen kuormituksen vaikutus on kiistan-

alaisempi. Esimerkiksi Hintsanen ym. (2007) löysivät selvän yhteyden sykevaihtelun ja työn 

psyykkisen kuormittavuuden välillä, kun taas Uusitalo ym. (2011) saivat vain heikon yhtey-

den perättäisten lyöntien erojen vaihtelulle ja työn kuormittavuudelle, muille syke-

vaihteluparametreille ei yhteyttä löytynyt. 
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Tupakoinnilla on selvä negatiivinen vaikutus sykevaihteluun. Koskaan tupakoimattomien ero 

nykyisin tupakoiviin oli Felberin ym. (2006) tutkimuksessa tilastollisesti merkitsevä. Myös 

entisten tupakoitsijoiden ja koskaan tupakoimattomien välillä oli ero, mutta se ei ollut tilastol-

lisesti merkitsevä. Samoin oli asianlaita absolutistien ja kohtuullisesti tai runsaasti alkoholia 

käyttävien välillä. (Felber ym. 2006.) 

 

3.3  Perinnöllisten ja hankinnaisten yhdistelmät 

 

Aerobisen kuntotason paraneminen vaikuttaa sykevaihtelua lisäävästi. Tämä ilmenee niin ae-

robista harjoittelua lisättäessä (Felber ym. 2006) kuin suorituskyvyn parantuessa harjoittelusta 

riippumatta (Plews ym. 2013). On kuitenkin huomioitava, että sykevaihtelu on vahvasti hen-

kilökohtainen ominaisuus, joten yksilön sisäinen vertailu on helposti mahdollista, mutta suori-

tuskyvyltään samantasoistenkin yksilöiden vertailu hankalaa. Samoin kovan tason kestä-

vyysurheilijoiden tapauksessa sykevaihtelu on tavanomaista vähäisempää, joten heitä ei voi 

verrata tavallisiin ihmisiin. (Plews ym. 2013.)   

Ylipainon merkitys sykevaihteluun on hieman kiistanalainen. Esimerkiksi Felber ym. (2006) 

löysivät yhteyden korkean painoindeksin ja sykevaihtelun vähenemisen välillä, kun taas ni-

menomaan tähän asiaan keskittynyt tutkimus (Tacoy ym. 2010) ei yhteyttä löytänyt kuin liha-

vien (BMI > 30) MSSD-parametrin osalta.  
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4 SYKEVÄLIVAIHTELUN ANALYYSIMENETELMÄT 

 

Sykevaihtelun analyysimenetelmät jakautuvat kahteen pääluokkaan: aikatason analyyseihin 

(time-domain analysis) ja taajuustason analyyseihin (frequency-domain analysis). Aikatason 

analyysit ovat näistä vanhempia, johtuen niiden laskennallisesta yksinkertaisuudesta, ja niitä 

kutsutaan myös lineaarisiksi analyyseiksi. Taajuustason analyysit taas ovat uudempi keksintö 

sykevaihtelun analysoinnissa, ja ne vaativat kehittyneempiä laskennallisia ratkaisuja. Taajuus-

tason analyysejä kutsutaan myös epälineaarisiksi, johtuen olettamuksesta, että systeemin tuot-

tanut aikasarja on epälineaarinen, mutta tosiasiassa ne eivät sen epälineaarisempia kuin aika-

tasonkaan analyysit. (Laitio ym. 2001.) 

Molemmissa menetelmäluokissa analyysi suoritetaan saman peruskaavan mukaan. Aluksi ke-

rätty EKG-data muunnetaan digitaaliseen muotoon, häiriöt tunnistetaan ja poistetaan, ja muo-

dostetaan perättäisten R-piikkien erotuksista diskreetti aikasarja. Näitä aikasarjan yksiköitä, 

eli R-piikkien välejä, kutsutaan NN-intervalleiksi, ja näin myös tässä tekstissä tästä eteenpäin. 

Kun aikasarja on muodostettu, voidaan siitä laskea aikatason muuttujat. Sen sijaan taajuus-

analyysia varten diskreetti aikasarja on vielä sovitettava jatkuvaksi, ja digitoitava sitten uudel-

leen. Dataa kerätessä on kiinnitettävä huomiota riittävään keräystaajuuteen jotta R-piikit saa-

daan aina kuvattua riittävän tarkasti. Analyysin suoritus selviää kuvasta 4: 

 
KUVA 4. Sykevälivaihteluanalyysin suorittaminen (mukailtu Task Force 1996). 
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4.1  Taajuuskenttäanalyysi 

 

Taajuuskenttäanalyysi tarkoittaa sykevaihtelun kokonaisamplitudin, eli tehon, eri taa-

juuskaistoille jakautumisen tutkimista. Luotettavien tulosten saamiseksi häiriöiden suodatus 

raakadatasta on ensiarvoisen tärkeää, ja toisaalta raakadataa on kuitenkin jäätävä jäljelle vä-

hintään 85%. Ongelmalliseksi taajuusanalyysin tekee sopivan tarkastelujakson valinta. Toi-

saalta jakson pitäisi olla riittävän pitkä luotettavan spektrianalyysin tekemistä varten, ja toi-

saalta taas pitkän tarkastelujakson aikana vaihtelun ns. perustaso muuttuu – jopa useita kerto-

ja. Perustason muuttumista voidaan pyrkiä häivyttämään jakamalla aikasarja 28 tai 29 lyönnin 

jaksoihin, joiden sisältä lineaariset trendit poistetaan. Erityisen hankalaa perustason muuttu-

minen on silloin jos koehenkilön aktiivisuustaso muuttuu selvästi mittauksen aikana.  (Laitio, 

ym. 2001) 

Eurooppalaisen ja Pohjois-Amerikkalaisen standardin mukaan lyhyen aikavälin taajuus-

kenttäanalyyseissa pitäisi käyttää viiden minuutin jaksoa, ja pitkissä 24 tunnin jaksoa. On kui-

tenkin tutkimusnäyttöä siitä että viiden minuutin jaksoon vertailukelpoisia tuloksia voidaan 

saada myös kahden tai kuuden minuutin mittausjaksoilla. Sen sijaan 10 sekuntia on liian lyhyt 

mittausjakso. (Schroeder ym. 2004.) Myös pitkän aikavälin mittauksissa 12 tunnin aikajakso 

antaa vertailukelpoisia tuloksia 24 tuntiin nähden. Sen sijaan yksi tunti ei ole riittävä mittaus-

jakso. Tunninkin jaksolla muut parametrit korreloivat vuorokauden mittaukseen melko hyvin, 

mutta VLF:ssä virhe on merkittävää.  (Fauchier ym. 1998.) 

Taajuuskenttäanalyysi voidaan suorittaa joko parametrisilla tai ei-parametrisilla menetelmillä.  

Tyypillisin parametrinen menetelmä autoregressio, kun taas ei-parametrinen on nopea Fou-

rier-muunnos. Autoregressiolla taajuuksia saadaan erotettua hieman paremmin, mutta tulokset 

ovat hyvin saman suuntaiset.  (Laitio ym. 2001.)  

Taajuuskenttäanalyysia käytettäessä toistettavuus on hyvä matalilla ja korkeilla taajuuksilla. 

Vain erittäin korkeataajuuksisessa sykevaihtelussa toistettavuus ei ole hyvä. On huomioitava 

että mikäli on käytössä vain yksi mittaus koehenkilöä kohti, on erittäin suositeltavaa käyttää 

jotain vahvaa tilastollista menetelmää mittausvirheen suuruuden määrittelemiseksi.  

(Schroeder ym. 2004.) 
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4.2  Aikakenttäanalyysi 

 

Aikakenttäanalyysi tarkoittaa siis NN-intervallien tutkimista yksinkertaisella tilastoma-

tematiikalla. Yksinkertaisimmat muuttujat ovat NN-intervallien keskiarvo ja keskihajonta 

(SD), jotka indikoivat koko autonomisen hermoston aiheuttamaa vaihtelua sykevaihtelussa. 

Parasympaattisen osan aktiivisuutta, ja erityisesti hengityksen osuutta, voidaan tutkia laske-

malla perättäisten NN-intervallien erotuksen neliöiden keskiarvon neliöjuuri (MSSD), erotus-

ten keskihajonta (SDSD) tai niiden intervallien määrä jotka erovat yli 50 millisekuntia edelli-

sestä intervallista (NN50). (Laitio ym. 2001.) Viidenkymmenen millisekunnin sijaan voidaan 

varsinkin lääketieteellisessä käytössä käyttää erotuksen raja-arvona myös 20 millisekuntia  

(Jovic & Bogunovic 2010).  Aikakenttäanalyysit ovat häiriöherkkiä, ja raakadatan häiriöiden 

poistamiseen onkin kiinnitettävä erityistä huomiota. Häiriöherkkyydestä johtuen ne sopivat 

taajuuskenttäanalyyseja huonommin fysiologisiin mittauksiin.  Etuna aikakenttäanalyyseissa 

sen sijaan on niiden yksinkertaisuus. (Laitio ym. 2001.) Raakadatatasta virheetöntä on oltava 

vähintään 80%, jotta mittaus voidaan hyväksyä (Schroeder ym. 2004).  

Aikakenttäanalyyseja voidaan tilastomenetelmien lisäksi tehdä myös geometrisesti, jolloinka 

muodostetaan tiheysjakaumafunktio. Tiheysjakaumasta voidaan graafisesti laskemalla tai 

jakaumaan sovittamalla selvittää sykevaihtelun jakautumista koko mittausjakson yli. 

Varsinkin pitkissä mittausjaksoissa saadaan geometrisilla menetelmillä matalataajuuksiset 

vaihtelut hyvin esiin.  (Jovic & Bogunovic 2010.) 

 

4.2.1 Syketason muuttuminen analyysijakson aikana 

 

Edellä todetun häiriöherkkyyden lisäksi aikakenttäanalyysien käyttö on ongelmallista tilan-

teissa joissa testattavan syketaso muuttuu voimakkaasti mittauksen kestäessä. Perinteisesti 

aikakenttämenetelmiä on käytetty vain tilanteissa, joissa syketaso pysyy melko muuttumatto-

mana. Syketason muuttuessa on sen sijaan käytetty taajuuskenttämenetelmiä, tyypillisesti no-

peaa Fourier-muunnosta. (Martinmäki & Rusko 2008.) Tämä tuntuu luonnolliselta, sillä kuten 

aiemmin todettua, niin sykevaihtelu vähenee rasitustason kasvaessa. Näin ollenhan jos laske-

taan keskiarvo- ja/tai summa-arvoisia tunnuslukuja, painottuvat alhaisen rasitustason ajanhet-
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kinä otetut mittausarvot. Erityisesti tässä pro gradu -tutkielmassa tutkittavassa tilanteessa jos-

sa syke laskee jatkuvasti mutta epälineaarisesti, keskiarvo ei myöskään kuvaa sykevaihtelun 

tilaa niin mittausjakson alku- kuin loppupisteissäkään. Tämä voidaan helposti havaita esimer-

kiksi kuvasta 5. 

 

KUVA 5. Sykkeen ja sykevälivaihtelun muuttuminen välittömästi 3500 metrin juoksu-

kuormituksen jälkeen (mukailtu Kaikkonen ym. 2008). 
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4.2.2 Goldbergerin menetelmä  

 

Goldberger ym. julkaisivat vuonna 2006 tutkimuksen, jossa testattiin parasympaattista palau-

tumista välittömästi raskaan fyysisen suorituksen jälkeen. Tutkimuksessa esiteltiin uusi mene-

telmä parasympaattisen palautumisen arviointiin, ja testattiin sen toimivuutta blokkaamalla 

toisessa mittauksessa parasympaattinen hermosto atropiinilla.  

Yleensä raskaan suorituksen jälkeen syketason muuttuminen vaikuttaa perinteisiin aika-

kenttäanalyysin parametreihin niin voimakkaasti että ne tekijät joita niillä halutaan tutkia, 

peittyvät. Toisekseen muutos ei edes ole lineaarinen, vaan käyrä on malliltaan enemmän puo-

liparaabelin muotoinen. Tämä on ajanut tutkimuksen kyseisissä tilanteissa käyttämään moni-

mutkaisempia, ja enemmän laskentatehoa vaativia, taajuuskenttäanalyyseja. Tyypillinen rasi-

tuksen jälkeinen RRI-kuvaaja on esitetty kuvassa 6.  

 

KUVA 6. Tyypillinen RRI-kuvaaja rasituksen jälkeen (mukailtu Goldberger ym. 2006). 

         

Tässä tapauksessa tutkimusryhmä kuitenkin muutti normaalia aikakenttäanalyysia siten, että 

RR-aikasarjan muodostamisen jälkeen se jaettiin lyhyempiin aikaikkunoihin, ja näitä aikaik-

kunoita analysoitiin lineaarianalyysin keinoin. Näin oli ajatuksena häivyttää syketason muut-
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tumisen aiheuttama kohina. Tutkimusryhmän mukaan 15, 30 ja 60 sekunnin aikaikkunoihin 

jaettu data oli ikkunan sisällä likimain lineaarista. Näiden aikaikkunoiden sisään tehtiin line-

aarisovite (trendin vaikutuksen hävittämiseksi), ja vertaamalla mittausarvoja sovitteeseen las-

kettiin pienin virheneliösumma keskiarvo (RMS), keskihajonta (SD) ja perättäisten RR-

intervallien erotuksen neliösummien keskiarvon neliöjuuri (MSSD). 

Tutkimuksen perusteella tutkijat tekivät seuraavia johtopäätöksiä: Syketason muuttuessa voi-

makkaimmin, ensimmäisen minuutin aikana, lyhyt aikaikkuna kuvaa RMS:n ja MSSD:n käyt-

täytymistä paremmin. Tämän jälkeen merkittävää eroa ei enää ole. Viiden minuutin tarkaste-

lujaksolla kaikki aikaikkunavaihtoehdot antavat yhteneviä tuloksia. RMS ja MSSD korreloi-

vat hyvin parasympaattisen vaikutuksen kanssa, SD sen sijaan ei. Sydänpotilailla RMS ja 

MSSD saavuttavat likimain maksimiarvonsa jo minuutissa, kun taas terveillä ne kasvavat hi-

taammin, mutta koko viiden minuutin tarkastelujakson ajan. Tätä selventää kuva 7. 

 

KUVA 7. Muuttujan MSSD käyttäytyminen 30 sekunnin aikaikkunalla laskettuna (mukailtu 

Goldberger ym. 2006). Neliöt kuvaavat MSSD:n arvoja ilman atropiiniblokkausta ja ympyrät 

blokkauksen kanssa. 
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5 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSONGELMAT 

 

Tutkimuksella oli kolme päätarkoitusta. Ensinnäkin oli tarkoitus tutkia Goldbergerin ym. 

(2006) esittelemällä aikakenttämenetelmällä suoritettujen analyysien tulosten yhteneväisyyttä 

erilaisilla aikaikkunoilla heti maksimirasitustestin jälkeen. Mikäli eri aikaikkunoiden väliltä 

löytyisi tilastollisesti merkitsevää korrelaatiota, mahdollistaisi se aina tilanteeseen sopivim-

man aikaikkunan valitsemisen ilman että tulosten luotettavuutta tarvitsisi kyseenalaistaa. Toi-

sekseen oli tarkoituksena selvittää löytyisikö palautumisvaiheessa yhdeksän minuutin tarkas-

telujakson aikana sykevaihtelun muuttujien tasapainotiloja, jolloin voitaisiin käyttää perintei-

siä aikakenttäanalyysin menetelmiä. Kolmanneksi tarkoituksena oli tutkia samaisella Gold-

bergerin menetelmällä harjoittelun ja ruokavalion vaikutusta sykevaihteluparametreihin. 

Tutkimusongelmat olivat siten: 

1: Antaako Goldbergerin aikakenttämenetelmä yhteneviä tuloksia aikaikkunan pituudesta 

riippumatta? 

2: Miten nopeasti sykevälivaihtelun parametrit saavuttavat tasapainotilan? 

3: Vaikuttavatko ruokavalio- tai liikuntaohjaus välittömästi maksimirasituksen jälkeen mitat-

tuihin sykevälivaihtelun parametreihin?  
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6  TUTKIMUSMENETELMÄT 

 

Pro gradu -tutkielmassa käytetty sykevälivaihteludata kerättiin osana terveystieteiden laitok-

sen Sydämen sykevälivaihtelun hyödynnettävyys fyysisen kunnon parantamiseen tähtäävässä 

kestävyystyyppisessä liikuntaharjoittelu- ja painonhallintaohjelmissa -tutkimusta vuonna 

2009. Tutkimuksessa tutkittavat jaettiin satunnaisesti kahteen ryhmään, joista toiselle annet-

tiin ohjausta ruokavalion suhteen, ja toiselle liikunnan suhteen. Liikuntaryhmän ohjelma suo-

ritettiin sykeohjattuna sauvakävelynä juoksumatolla, ja oli seuraavanlainen: 

1. viikko 3*/60min/60% alkutestin maksimihapenotosta  

2-3. viikko 4*45min/65% alkutestin maksimihapenotosta 

4-5. viikko 4*35min/70% alkutestin maksimihapenotosta 

6. viikko 3*30min/75% alkutestin maksimihapenotosta 

Tutkimuksen aikana suoritettiin kaksi maksimirasitustestiä polkupyöräergometrilla, en-

simmäinen tutkimusjakson aluksi ja toinen sen päätteeksi. Testien väli oli 6 ± 2 viikkoa.  

 

6.1  Koehenkilöt 

 

Koehenkilöinä oli 20 – 50 -vuotiaita naisia. Koehenkilöt olivat liikunnallisesti inaktiivisia (al-

le kerta/viikko) ja ylipainoisia (BMI 25-38). Tutkimukseen osallistui 80 vapaaehtoista koe-

henkilöä, joista 40 kuului ruokaryhmään ja 40 liikuntaryhmään. Molempiin rasitustesteihin 

osallistui 36 ruokaryhmäläistä ja 37 liikuntaryhmäläistä, eli yhteensä 7 koehenkilöä jätti tut-

kimuksen syystä tai toisesta kesken. 

 

 

 

 



 

17 

 

6.2  Mittaukset 

 

Mittauksissa koehenkilöt polkivat Jyväskylän LIKES-tutkimuskeskuksen laboratoriossa kun-

topyörällä n. 20 minuutin mittaisen maksimirasitustestin. Testi lopetettiin, kun koehenkilö ei 

enää kyennyt ylläpitämään kierrosnopeutta 60-70 välillä, tai hän halusi lopettaa, tai testiä val-

vonut lääkäri keskeytti suorituksen. Testin jälkeen koehenkilö palautteli polkemalla kunto-

pyörää 20 watin vastuksella viisi minuuttia, jonka jälkeen hänet ohjattiin istumaan viideksi 

minuutiksi. Protokolla selviää taulukosta 1. Sekä rasituksen että palauttelun aikana koehenki-

löiden sykettä ja sykevälivaihtelua tallennettiin Suunto beta-ready fitness line –sykemittarilla 

(Suunto Oy, Vantaa). Sekä alku- että loppumittaus suoritettiin samalla tavalla.   

TAULUKKO 1. Kuntopyörätestin protokolla 

Toiminta Kesto (min) Vastus (W) Selite 

pyöräily 2 20 Verryttely 

pyöräily 5 50 Verryttely 

pyöräily n*2 n*25+50 
nouseva maksimi-

rasitustesti 

pyöräily 5 20 Loppuverryttely 

istuminen 5 - Palautus 

 

6.3  Datan analysointi 

 

Mittauksissa kerätty sykevälivaihteludata purettiin Firsbeat Hyvinvointianalyysi -ohjelmalla 

(Firstbeat Technologies Oy, Jyväskylä) NN-aikasarjaksi. Ohjelma suoritti datalle automaatti-

sen virheensuodatuksen, joten datan voitiin tämän jälkeen olettaa olevan melko lailla häiriö-

töntä. Tämän jälkeen tarkastettiin, ettei häiriötä ollut ollut liikaa, ja leikattiin datasta manuaa-

lisesti yhdeksän minuutin pätkä rasitustestin päättymisestä eteenpäin. Palautuksen viimeinen 

minuutti jätettiin pois, koska palautuksen päättämisen ajankohtaan liittyi selvästi epätarkkuut-

ta joka olisi heikentänyt tulosten luotettavuutta. Tämän jälkeen leikatusta yhdeksän minuutin 
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aikasarjasta laskettiin tämän pro gradu –tutkielman tekijän tätä nimenomaista pro gradu -

tutkielmaa varten ohjelmoimalla Matlab R2012a –ohjelmiston (The Mathworks Inc.) ohjel-

malla Goldbergerin aikakenttämenetelmän parametrit sekä yksittäisille koehenkilöille että 

kaikkien koehenkilöiden keskiarvoille erilaisilla aikaikkunoilla. Lasketusta datasta tutkittiin 

aikaikkunoiden välistä korrelaatiota ja elintapakäsittelyiden vaikutusta SPSS Statistics 20  –

ohjelmistolla aikavälillä 0 – 5min. Koko yhdeksän minuutin aikajaksoa ei käytetty, koska vii-

den minuutin jälkeen toimintaan tuli epäjatkuvuuskohta (siirtyminen pyöräilystä istumaan), 

eikä ole realistista olettaa tämän toiminnan olleen vakioitunutta. Analyysi-ikkunoita ja muu-

tosta ajan yli vertailtiin molempia toistomittausten varianssianalyysillä, ja ryhmien kehitty-

mistä tutkimusjakson aikana parivertailutestillä (T-testi). 

 

6.3.1  Kelpuuttaminen 

 

Kuten aiemmin on todettu, aikakenttämenetelmät ovat herkkiä häiriöille. Niinpä koehenkilö 

on hyväksytty analyysiin vain, mikäli hän on osallistunut molempiin mittauksiin, ja molem-

missa mittauksissa halutulla yhdeksän minuutin aikavälillä on ollut alle 20% virhesignaalia. 

Tyypillisesti tämän asian kanssa ei ollut mitään tulkintaongelmia, vaan liki kaikki data oli jo-

ko erittäin hyvää, tai vaihtoehtoisesti erittäin huonoa. Analyysit on siis tehty datasta, joka oli 

keskimäärin selvästi hylkäysrajaa parempaa. Seuraavan sivun taulukosta 2 selviää mittauksiin 

suoritettu karsinta. 
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TAULUKKO 2. Analyysiin kelpuutetun ja siitä pois jätettyjen mittausten määrä  

Tapahtuma (kpl) 
Mittauskerta 

1 

Mittauskerta 

2 

Datan tarkis-

tus 
Σ 

onnistunut mittaus 61 69 - 130 

mittausvirhe 6 3 - 9 

keskeytys terveydellisestä syystä 2 - - 2 

väärä palautusaika 3 - - 3 

liian lyhyt mittaus 1 1 - 2 

liikaa virhesignaalia - - 17 17 

lopulliseen analyysiin päässeet koehenki-

löt 
61 57 40 40 

 

 

6.3.2  Aikaikkunat 

 

Goldbergerin aikakenttämenetelmän parametrit laskettiin tässä työssä neljällä eri ai-

kaikkunalla: 10 s, 15 s, 30 s ja 60 s. Kyseisten aikaikkunoiden valintaan oli kaksi syytä. En-

sinnäkin ne ovat samaa suuruusluokkaa kuin Goldbergerin tutkimusryhmän käyttämät, ja toi-

sekseen kaikki ovat niin 30 sekunnin kuin 60 sekunninkin monikertoja. Näin eri ikkunoita 

voidaan vertailla toisiinsa yhtenevillä ajanhetkillä. Ikkunoita vertailtiin toisiinsa täysien mi-

nuuttien paloissa, eli ajanhetkillä 60 s – 120 s – 180 s – 240 s – 300 s.  
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6.3.3 Käytetyt parametrit 

 

Kuten todettua, Goldberger ym. (2006) suosittelivat autonomisen hermoston tilan arviointiin 

parametreja RMS, MSSD ja SD. Tähän tutkimukseen otettiin mukaan myös parametri RRI, 

sillä se on sykevälivaihtelun analyyseissa yleisesti käytetty. Käytetyt parametrit on listattu alla 

olevaan taulukkoon 3. 

 

TAULUKKO 3. Analysoidut parametrit 

Muuttuja Lyhenne 

Neliöllinen keskiarvo RMS 

Keskihajonta SD 

Perättäisten RR-intervallien erotuksen neliöllisen keskiarvon neliöjuuri MSSD 

Perättäisten RR-intervallien erotuksen keskiarvo RRI 
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7 TULOKSET 

 

Tuloksia tarkastellaan muuttuja kerrallaan järjestyksessä RMS, SD, MSSD ja RRI. Kuvissa 

on laskettu muuttujien arvot koko yhdeksän minuutin jaksolle, mutta edellä mainitusta palau-

tuksen epäjatkuvuuskohdasta johtuen tilastoanalyysit on tehty ensimmäisen viiden minuutin 

ajalta. 

  

7.1 Aikaikkunat ja niiden arvon muuttuminen ajan yli 

 

Kappaleessa tarkastellaan tutkittujen aikaikkunoiden (10, 15, 30 ja 60 sekuntia) vaikutusta 

muuttujien arvoihin, eli vertaillaan antavatko eri aikaikkunat yhteneviä arvoja samoissa palau-

tumisen vaiheissa. Lisäksi tarkastellaan arvojen muuttumista palautumisen edetessä, jotta 

nähdään tasaantuuko muutos mittausajan puitteissa.  

 

7.1.1 RMS 

 

Eri aikaikkunoiden välillä ei löytynyt tilastollista yhteneväisyyttä.  Pienin ero oli ai-

kaikkunoiden 10 s ja 15 s välillä (Liite 1). Tulos on aivan luonnollinen sillä kuten kuvasta 8 

nähdään, on muutos ajan yli sitä lineaarisempaa mitä pienempää ikkunaa on käytetty. Eli jos 

valitaan pitkä aikaikkuna, syntyy enemmän systemaattista virhettä perustason muutosnopeu-

den muuttuessa, ja toisaalta satunnaisen virheen määrä vähenee mittauspisteiden määrän kas-

vaessa. Aikaikkunaa lyhennettäessä muutokset ovat päinvastaisia. Täten tulosten välillä to-

dennäköisesti on sitä vähemmän eroa mitä vähemmän eroa on analyysiin käytettyjen aikaik-

kunoiden pituuksilla. 

Tulosten muutosta palautumisjakson aikana tarkasteltaessa minuutit 1 ja 2 sekä minuutit 4 ja 

5 muodostavat tilastollisesti yhtenevät parit (Liite 2). Epäselväksi jäi, olisivatko arvot myös 

tämän jälkeen tasaantuneet, koska palautuksen epäjatkuvuuskohdasta johtuen tätä ei voitu tar-

kastella. Kun katsotaan kuvaa 8, niin nähdään istumaan siirtymisen jälkeen arvojen tasaantu-
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van noin seitsemän minuutin kohdalla. On mahdotonta sanoa mitä olisi tapahtunut aikavälillä 

5 – 7 min mikäli rasitustapa ei olisi muuttunut. 

 
  

 

KUVA 8. Koehenkilöiden RMS-parametrin keskiarvo välittömästi maksimirasituksen jälkeen 

eri aikaikkunoilla 30:n ja 60:n sekunnin jaksoilla. Jaksot on analyysissa jaettu 10, 15, 30 tai 

60 sekunnin aikaikkunoihin. 

 

7.1.2 SD 

 

Myöskään keskihajonnan suhteen ei löydy tilastollista yhteneväisyyttä eri aikaikkunoiden vä-

lillä (Liite 3). Ero on taas pienin aikaikkunoiden 10 s ja 15 s välillä, aivan kuten RMS:n tapa-

uksessa. Eli lyhyillä aikaikkunoilla systemaattinen virhe vähenee ja satunnainen kasvaa. Mitä 

pienempi on aikaikkunoiden ero sitä vähemmän virheiden määrä ehtii muuttua. 
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Parivertailutestin mukaan näyttäisi hiukan yllättäen siltä, että ajanhetket 1, 4 ja 5 minuuttia 

näyttäisivät antavat tilastollisesti yhteneväisiä tuloksia (Liite 4). Kun tarkastellaan kuvaa 9, 

voidaan varsinkin pitkien aikaikkunoiden (30 s ja 60 s) sanoa käyttäytyvän kummallisesti. 

Arvot kohoavat voimakkaasti kolmen ensimmäisen minuutin aikana, pudotakseen sitten taas 

lähtötasolle. Sen sijaan lyhyemmilla ikkunoilla arvot nousevat tasaisesti, eli kuten Goldberge-

rin ym. (2006) tutkimuksessa.  

 

 
 

 

Kuva 9. Koehenkilöiden SD-parametrin keskiarvo välittömästi maksimirasituksen jälkeen eri 

aikaikkunoilla 30:n ja 60:n sekunnin jaksoilla. Jaksot on analyysissa jaettu 10, 15, 30 tai 60 

sekunnin aikaikkunoihin. 
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7.1.3 MSSD 

 

Tälläkin kertaa toistuu se, että erot eri aikaikkunoiden antamien tulosten välillä ovat tilastolli-

sesti merkitseviä. Numeroina tämä selviää liitteestä 5. Jos kuitenkin tarkastellaan kuvaa 10, ja 

verrataan sitä kuviin 8 ja 9, niin voidaan sanoa tämän muuttujan kohdalla riippuvuuden vali-

tusta ikkunasta olevan aiempia muuttujia pienempi. Tarkasteltaessa MSSD:n muuttumista 

mittausjakson aikana, huomataan etteivät eri aikapisteissä saadut arvot eroa tilastollisesti toi-

sistaan (Liite 6).  Kuten kuvasta 10 ja liitteestä 6 kuitenkin selviää, suurinta yhtenevyys on 

ensimmäisen kolmen minuutin osalta, ja tämän jälkeen se vähenee muuttujan arvojen lähties-

sä tasaiseen kasvuun. Vastoin Goldbergerin ym. (2006) tutkimusta minimiarvo saavutetaan 

vasta noin kolmen minuutin kohdalla hieman aikaikkunasta riippuen. 

 

 

KUVA 10. Koehenkilöiden MSSD-parametrin keskiarvo välittömästi maksimirasituksen jäl-

keen eri aikaikkunoilla 30:n ja 60:n sekunnin jaksoilla. Jaksot on analyysissa jaettu 10, 15, 30 

tai 60 sekunnin aikaikkunoihin. 
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7.1.4 RRI 

 

Myöskään RRI:n osalta aikaikkunoiden osalta ei löydy tilastollisesti merkitsevää yhteyttä 

(Liite 7). MSSD:n tapaan kuitenkin tässäkin tapauksessa  kuvaa 11 katsomalla voisi heti olet-

taa kaikkien ikkunoiden antavan yhteneviä tuloksia. Tässä on huomioitava varianssianalyysin 

toimintatapa, eli verrataan aikaikkunoiden sisäistä selittämätöntä vaihtelua aikaikkunoiden 

väliseen vaihteluun. Mikäli selittämätön vaihtelu, eli vaihtelu josta koehenkilöiden erilaisten 

lähtöominaisuuksien vaikutus on poistettu, on erittäin pientä, voi pienikin ero ikkunoiden vä-

lillä muuttua tilastollisesti merkitseväksi. Kuitenkin kuva 11 osoittaa eri aikaikkunoilla lasket-

tujen arvojen seuraavan toisiaan hyvin läheisesti.  

 
Verrattaessa RRI:n arvoja eri ajanhetkinä, voidaan todeta ettei tilastollista yhteyttä löydy mis-

sään vaiheessa. Tässä tapauksessa myös kuvan 11 sanoma on sama, sillä RRI kasvaa selvästi 

koko yhdeksän minuutin mittausajan. 
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KUVA 11. Koehenkilöiden RRI-parametrin keskiarvo välittömästi maksimirasituksen jälkeen 

eri aikaikkunoilla 30:n ja 60:n sekunnin jaksoilla. Jaksot on analyysissa jaettu 10, 15, 30 tai 

60 sekunnin aikaikkunoihin. 

 

7.1.5 Yhteenveto 

 

Eri aikaikkunoilla saadut tulokset erosivat tilastollisesti toisistaan kaikkien laskettujen muut-

tujien osalta. Kuitenkin tarkasteltaessa vain muuttujien MSSD ja RRI keskiarvoja, voidaan eri 

aikaikkunoilla saatujen tulosten sanoa olevan samaa suuruusluokkaa (Kuvat 10 ja 11). Muut-

tujien SD ja MSSD kohdalla löytyi ajanhetki, jossa tilastollinen tarkastelu osoitti muutoksen 

tasaantuneen. MSSD:n kohdalla tähän on kuitenkin kuvan 10 perusteella suhtauduttava vara-

uksella, sillä alun tasaisen vaiheen jälkeen arvot näyttävät nousevan tasaisesti noin 60 pro-

senttia välillä 3-8 minuuttia. SD:n osalta pyöräilypalautuksen lopulla neljäs ja viides minuutti 

eivät tilastollisesti eroa toisistaan (Liite 4), mutta istumaan siirtymisen jälkeen saavutetaan 

seitsemännellä minuutilla uusi, noin 70% neljännen minuutin arvoa suurempi tasaantumisarvo 

(Kuva 9).  
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7.2 Ryhmien kehitys tutkimuksen aikana 

 

Myös tässä osiossa tarkastellaan tuloksia muuttuja kerrallaan järjestyksessä RMS, SD, MSSD 

ja RRI. Tuloksia esittävissä kuvissa on laskettu muuttujien arvot koko yhdeksän minuutin jak-

solle, mutta edellä mainitusta syystä johtuen tilastoanalyysit on tehty ensimmäisen viiden mi-

nuutin ajalta. 

Taulukkoon 4 on koottu liikunta- ja ruokaryhmien alkumittausten muuttujakeskiarvot kolmen 

merkitsevän numeron tarkkuudella seuraavien kuvaajien tulkinnan helpottamiseksi. 

TAULUKKO 4. Ryhmien alkumittausten keskiarvot maksimirasitustestin palautumisjaksolla 

Ryhmä RMS (s) SD (s) MSSD (s) RRI (s) 

liikunta 0,004 0,007 0,004 0,434 

ruokavalio 0,004 0,008 0,004 0,439 
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7.2.1 RMS 

 

Tutkimusjakson aikana molempien ryhmien RMS-arvot kasvoivat hieman aktiivisen palau-

tuksen aikana, mutta lepojaksolla arvot heittelevät molempiin suuntiin. Tämä heittely on sel-

västi voimakkaampaa kuin alkujakson arvojen kasvu, joten ilmeisesti mittaukseen tai mene-

telmään liittyy voimakasta satunnaisvaihtelua (Kuva 12) Näin ollen tilastollisesti merkitsevää 

kehitystä ei löytynyt kuin ruokaryhmän aikaväliltä 1-2 min.   

 

 

KUVA 12. Interventioryhmien RMS-arvon muutos loppu- ja alkumittauksen välillä. 
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7.2.2 SD 

 

Keskihajonnan osalta tilanne on sama kuin pienimmän neliösummankin, eli aktiivisen palau-

tuksen aikana arvot ovat hieman kasvaneet molempien ryhmien osalta, mutta lepojakson epä-

säännöllinen heilunta on tätä suurempaa (Kuva 13). Tilastollisesti merkitsevää eroa löytyy 

vain ruokaryhmän aikaväliltä 1-2 min ja liikuntaryhmän väliltä 3-4 min. 

 

KUVA 13. Interventioryhmien SD-arvon muutos loppu- ja alkumittauksen välillä. 
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7.2.3 MSSD 

  

MSSD kasvoi molemmilla ryhmillä aktiivisen palautuksen ajalta hieman, mutta lepojakson 

aikana käytös oli erilaista: liikuntaryhmällä arvot keskimäärin hieman kasvoivat, mutta 

ruokaryhmällä ne laskivat (Kuva 14). Ero ei kummallakaan ryhmällä kuitenkaan ollut missään 

vaiheessa tilastollisesti merkitsevä. 

 

KUVA 14. Interventioryhmien MSSD-arvon muutos loppu- ja alkumittauksen välillä. 
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7.2.4 RRI 

 

RRI kasvoi molemmilla ryhmillä selvästi aktiivisen palautumisen jaksolla, parannuksen 

ollessa myös tilastollisesti merkitsevää toisesta minuutista lähtien. Ruokaryhmän parannus oli 

hieman suurempaa, mutta suuruusluokka oli sama. Molemmilla ryhmillä RRI jatkoi 

kasvamistaan myös lepojakson alussa, mutta liikuntaryhmän kasvun jatkuessa mittausjakson 

loppuun asti, ruokaryhmän lepojakson lopussa mitattu RRI oli loppumittauksessa 

alkumittausta alhaisempi  (Kuva 15).  

 

KUVA 15. Interventioryhmien RRI-arvon muutos loppu- ja alkumittauksen välillä. 

 

 

7.2.5 Yhteenveto 

 

Ryhmien välinen kehitys tutkimusjakson aikana oli hyvin samansuuntaista. Aktiivisen palau-

tumisen jaksolla, kevyt pyöräily aikavälillä 0-5 min maksimitestin jälkeen, molemmilla ryh-

millä kaikki muuttujat kasvoivat hieman. Muutos oli kuitenkin satunnaisvaihtelua pienempää, 



 

32 

 

joten RRI:tä lukuunottamatta se ei ollut tilastollisesti merkitsevää. Lepojakson aikana, istues-

sa aikavälillä 5-9 min maksimitestin jälkeen, ryhmien kehitys oli yhtenevää muuttujien RMS 

ja SD osalta, mutta MSSD ja RRI kehittyivät liikuntaryhmällä enemmän. Taulukossa 5 on 

kuvattu molempien ryhmien alku- ja loppumittausten välisen eron tilastollinen merkitsevyys 

minuutin jaksoihin jaettuna. 

 

 

TAULUKKO 5. Yhteenveto ruokavalio- ja liikuntaohjausta saaneiden ryhmien sykevaihtelu-

parametrien kehityksestä tutkimusjakson aikana 

  Ruokaryhmä  Liikuntaryhmä 

Muuttuja 
P‐arvo minuuteittain  
(1. ; 2. ; 3. ; 4. ; 5. min)  

[merkitsevät tummennettu] 

P‐arvo minuuteittain  
(1. ; 2. ; 3. ; 4. ; 5. min)  

[merkitsevät tummennettu] 
RMS  ,736 ; ,028 ; ,490 ; ,110 ; ,523  ,778 ; ,124 ; ,275 ; ,060 ; ,281 
MSSD  ,754 ; ,102 ; ,133 ; ,334 ; ,271  ,894 ; ,276 ; ,365 ; ,059 ; ,728 
RRI  ,531 ; ,029 ; ,014 ; ,035 ; ,030  ,057 ; ,014 ; ,023 ; ,005 ; ,002 
SD  ,014 ; ,027 ; ,534 ; ,322 ; ,520  ,110 ; ,257 ; ,621 ; ,012 ; ,515 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8  POHDINTA 

 

Tutkimuksen ensimmäinen tarkoitus oli selvittää ovatko paloittain määritellyn aika-

kenttämenetelmän antamat tulokset valitun aikaikkunan pituudesta riippumattomia maksimi-

rasitustestin jälkeen. Lähtöoletus oli, että ainakin muuttujien RMS, SD ja MSSD osalta näin 

olisi (Goldberger ym. 2006). Tämän tutkimuksen perusteella näin ei kuitenkaan ole, vaan jo-

kaisella näistä, sekä lisänä tähän tutkimukseen valitulla muuttujalla RRI, eri aikaikkunoiden 

avulla lasketut arvot poikkesivat tilastollisesti merkitsevästi toisistaan. RMS:n ja SD:in osalta 

tulos oli yksiselitteinen, mutta MSSD:in ja RRI:n osalta tulokset olivat hieman ristiriitaisia, ja 

niiden kohdalla saatettaisiin päästä tarkkuuksiin, jotka riittäisivät joihinkin käytännön sovel-

luksiin. Varsinkin RRI:n osalta pitäisi asiaa tutkia tarkemmin, jotta saataisiin selville onko 

kuvan 11 osoittama eri aikaikkunoiden arvojen samankaltaisuus vain sattumaa vai aiheuttaako 

tilastotieteen tiukka tulkitseminen tässä hyödyllisen työkalun hylkäämisen. Tämän selvittämi-

nen vaatisi kuitenkin lisätutkimuksia. Tieteellisen tarkkaan tutkimustyöhön nekään eivät tä-

män tutkimuksen perusteella sovellu. 

Mahdollisia selityksiä lähtöoletuksen vastaiselle tulokselle saattaisivat olla esimerkiksi alku-

peräistutkimuksen pieni koehenkilömäärä 22 kpl (Goldberger ym. 2006), tai tämän tutkimuk-

sen mittauksiin liittyvät epävarmuustekijät. Esimerkiksi mittaushenkilöstö ei ollut kaikissa 

mittauksissa samaa, ja laskennassa käytettiin automaattikorjattua dataa, jonka korjausperus-

teista ei ole tietoa. Alkuperäistutkimus myös mittasi nimenomaan parasympaattisen aktiivi-

suuden tilaa, ja vaikka se onkin maksimirasituksen jälkeisessä tilanteessa suurin sykevaihte-

luun vaikuttava tekijä, ei sympaattisen aktiivisuuden vaikutuksen suuruudesta ole varmaa tie-

toa (Kaikkonen ym. 2008, de Oliveira ym. 2013). 

Toisena tavoitteena oli selvittää saavuttaisivatko muuttujat tasapainotilaa jo ennen mittauksen 

lopettamista, eli mikä olisi sopivan mittainen mittausjakso. Terveillä henkilöillä muuttujien 

pitäisi kasvaa ainakin viiden minuutin ajan, mutta sydänpotilailla RMS ja MSSD saavuttavat 

maksimiarvonsa jo noin minuutissa (Goldberger ym. 2006). Tässä tutkimuksessa MSSD 

saavutti tilastollisessa mielessä tasapainotilan koko aktiivisen palautumisen jaksolle jo 

ensimmäisen minuutin aikana, mutta keskiarvoja tarkasteltaessa tämä johtopäätös ei vaikuta 

yksiselitteiseltä. Tuntuisi mahdolliselta että ensimmäisen minuutin mittausarvoihin sisältyisi 

jonkinlainen virhe. Tämä mahdollinen virhe taas saattaisi aiheuttaa sen että ajanhetkien väliltä 
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löytynyt yhteys olisi virheellinen. Toisaalta tätä vastaan puhuu se että kuvan 10 mukaisesti 

myös lyhyemmällä 30 sekunnin tarkasteluvälillä arvot käyttäytyvät samalla tavoin molem-

missa väleissä, joten virhettä pitäisi olla sattunut tasaisesti molempiin ensimmäisen puolen 

minuutin jaksoihin, mikä taas tuntuu epäuskottavalta. Lisäksi lepojaksolla MSSD sitten 

kasvoi taas jatkuvasti. RMS sitä vastoin näyttäisi tämän tutkimuksen perusteella saavuttavan 

tasapainotilan viimeistään seitsemännellä minuutilla. Tulokset antavat kuitenkin viitteitä siitä, 

että mahdollisesti tasaantuminen tapahtuisi jo neljännellä minuutilla, mutta palautumistavassa 

ollut epäjatkuvuuskohta (siirtyminen kevystä pyöräilystä istumaan) tekee tästä 

johtopäätöksestä epävarman. SD:n osalta tilastoanalyysi viittasi ajanhetkien 1, 4 ja 5 min 

yhteneväisyyteen. Varsinkin 30 ja 60 sekunnin aikaikkunoilla lasketut arvot heiluvat 

kuitenkin voimakkaasti. Tilastollinen yhteneväisyys, tai sen puute hetkillä 2 ja 3 min, saattaa 

siis selittyä myös jonkinlaisella mittausvirheellä. Kaiken kaikkiaan pitkät aikaikkunat eivät 

näyttäisi ainakaan tämän perusteella soveltuvan luotettavaan analyysiin. Tämän tutkimuksen 

perusteella ei voida sanoa sykevaihtelun saavuttavan tasapainotilaa ensimmäisen yhdeksän 

palautumisminuutin aikana. Tämä on sopusoinnussa aiemman tutkimustiedon kanssa, sillä 

koehenkilöt eivät olleet sydänpotilaita (Goldberger ym. 2006). On huomioitava myös 

palautumisjaksoon sisältynyt epäjatkuvuuskohta, siirtyminen kevyestä pyöräilystä istumaan, 

joka voi aiheuttaa tuloksiin virhettä.  

Tutkimuksen kolmantena tavoitteena oli käyttää tutkittua aikakenttämenetelmää mittaamaan 

keski-ikäisten, liikunnallisesti inaktiivisten ja ylipainoisten naisten sykevaihtelun kehittymistä  

kuuden viikon liikunta- tai ruokavalio-ohjausinterventioiden vaikutuksesta. Lähtöoletuksena 

oli se, että fyysisen kunnon paraneminen lisää sykevaihtelua (Hynynen ym. 2010, Vallejo ym. 

2005), vaikkakin vaikutus on iäkkäämmillä nuoria pienempi (Carter ym. 2003, Shuchun ym. 

2010). Painon vaikutus on kiistanalaisempi (Tacoy ym. 2010), mutta viitteitä positiivisesta 

vaikutuksesta on saatu (Felber ym. 2006).  

Tässä tutkimuksessa tilastollisesti merkittävästi kasvoi ainoastaan RRI. Tämä koski niin 

liikunta- kuin ruokavalioryhmääkin. Muissakin muuttujissa tapahtui aktiivisen palautumisen 

aikana pientä kasvua, mutta se ei ollut tilastollisesti merkitsevää. Lepojakson tulokset 

hajaantuivat, ja vain liikuntaryhmän RRI:ssa oli havaittavissa selkeää kasvua tutkimusjakson 

aikana. Myös MSSD:n osalta liikuntaryhmän arvot kasvoivat hiukan ruokaryhmää enemmän. 

On kuitenkin huomioitava, että tässä tutkimuksessa paneuduttiin erikoistilanteeseen, lyhyeen 

maksimirasitustestin jälkeiseen palautumiseen, joten tulokset eivät ole verrannollisia 
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pidemmän aikavälin sykevälimittauksiin, joissa sympaattisen palautumisen osuus on 

merkittävämpi. Lisäksi kuuden viikon tutkimusjakso voi olla liian lyhyt, jotta liikunta- tai 

ruokavaliotottumusten muutosten tuomat edut tulisivat kunnolla esille. Myös pieni, mutta 

tilastollisen merkitsevyyden alle jäänyt kasvu sykevälimuuttujissa puoltaisi tätä. Tulosten 

luotettavuutta arvioitaessa on myös otettava huomioon jo aiemmin esitetyt mahdolliset 

virhelähteet niin tutkimuksen suorittamisessa kuin käytetyssä menetelmässäkin. 

Yhteenvetona tutkimuksen perusteella toteaisin nykyisin muuttuvan rasituksen tilanteissa 

käytettävän nopean Fourier-muunnoksen (Martinmäki & Rusko 2008) olevan huomattavasti 

paloittain lineaarikorjattua aikakenttämenetelmää suositeltavampi menetelmä. Myös 

parasympaattinen palautuminen maksimirasituksen jälkeen kestää sydämeltään terveillä 

koehenkilöillä, vaikka nämä olisivat aerobisesti huonokuntoisiakin, enemmän kuin yhdeksän 

minuuttia. Lisäksi niin liikunnan lisääminen kuin positiiviset ruokavaliomuutoksetkin johtavat 

todennäköisesti sykevaihtelun paranemiseen, mutta kuuden viikon jakso on liian lyhyt 

merkittävien muutosten aikaansaamiseksi.  
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10 LIITTEET 

 

Liite 1. Aikaikkunoiden parivertailu 95% luottamustasolla parametrin RMS suhteen 

Pairwise Comparisons 

Measure:   RMS   
95% Confidence Interval for 

Differenceb 

(I) aikaikkuna (J) aikaikkuna Mean Diffe-

rence (I-J) 

Std. Error Sig.b 

Lower Bound Upper Bound 

2 ,000* ,000 ,000 ,000 ,000 

3 -,001* ,000 ,000 -,001 -,001 1 

4 -,002* ,000 ,000 -,003 -,002 

1 ,000* ,000 ,000 ,000 ,000 

3 -,001* ,000 ,000 -,001 -,001 2 

4 -,002* ,000 ,000 -,002 -,002 

1 ,001* ,000 ,000 ,001 ,001 

2 ,001* ,000 ,000 ,001 ,001 3 

4 -,001* ,000 ,000 -,002 -,001 

1 ,002* ,000 ,000 ,002 ,003 

2 ,002* ,000 ,000 ,002 ,002 4 

3 ,001* ,000 ,000 ,001 ,002 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
 



 

 

 

Liite 2. Ajanhetkien parivertailu 95% luottamustasolla parametrin RMS suhteen 

Pairwise Comparisons 

Measure:   RMS   

95% Confidence Interval for Diffe-

renceb 

(I) aika (J) aika Mean Differ-

ence (I-J) 

Std. Error Sig.b 

Lower Bound Upper Bound 

2 ,000 ,000 1,000 ,000 ,001 

3 ,000* ,000 ,036 -,001 -1,769E-005 

4 -,001* ,000 ,000 -,001 ,000 
1 

5 -,001* ,000 ,001 -,002 ,000 

1 ,000 ,000 1,000 -,001 ,000 

3 -,001* ,000 ,001 -,001 ,000 

4 -,001* ,000 ,000 -,002 -,001 
2 

5 -,001* ,000 ,000 -,002 -,001 

1 ,000* ,000 ,036 1,769E-005 ,001 

2 ,001* ,000 ,001 ,000 ,001 

4 ,000* ,000 ,015 -,001 -4,832E-005 
3 

5 -,001* ,000 ,021 -,001 -5,546E-005 

1 ,001* ,000 ,000 ,000 ,001 

2 ,001* ,000 ,000 ,001 ,002 

3 ,000* ,000 ,015 4,832E-005 ,001 
4 

5 ,000 ,000 ,996 -,001 ,000 

1 ,001* ,000 ,001 ,000 ,002 

2 ,001* ,000 ,000 ,001 ,002 

3 ,001* ,000 ,021 5,546E-005 ,001 
5 

4 ,000 ,000 ,996 ,000 ,001 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

 

 



 

 

 

 

Liite 3. Aikaikkunoiden parivertailu 95% luottamustasolla parametrin SD suhteen 

Pairwise Comparisons 

Measure:   SD   

95% Confidence Interval for 

Differenceb 

(I) aikaikkuna (J) aikaikkuna Mean Differ-

ence (I-J) 

Std. Error Sig.b 

Lower Bound Upper Bound 

2 -,001* ,000 ,000 -,001 -,001 

3 -,003* ,000 ,000 -,004 -,003 1 

4 -,008* ,000 ,000 -,008 -,007 

1 ,001* ,000 ,000 ,001 ,001 

3 -,002* ,000 ,000 -,003 -,002 2 

4 -,007* ,000 ,000 -,007 -,006 

1 ,003* ,000 ,000 ,003 ,004 

2 ,002* ,000 ,000 ,002 ,003 3 

4 -,004* ,000 ,000 -,005 -,004 

1 ,008* ,000 ,000 ,007 ,008 

2 ,007* ,000 ,000 ,006 ,007 4 

3 ,004* ,000 ,000 ,004 ,005 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 



 

 

 

Liite 4. Ajanhetkien parivertailu 95% luottamustasolla parametrin SD suhteen 

 
Pairwise Comparisons 

Measure:   SD   
95% Confidence Interval for Dif-

ferenceb 

(I) aika (J) aika Mean Differ-

ence (I-J) 

Std. Error Sig.b 

Lower Bound Upper Bound 

2 -,003* ,000 ,000 -,004 -,002 

3 -,002* ,000 ,000 -,003 -,002 

4 ,000 ,000 1,000 -,001 ,001 
1 

5 ,000 ,000 1,000 ,000 ,001 

1 ,003* ,000 ,000 ,002 ,004 

3 ,001* ,000 ,032 4,591E-005 ,002 

4 ,003* ,000 ,000 ,003 ,004 
2 

5 ,003* ,000 ,000 ,003 ,004 

1 ,002* ,000 ,000 ,002 ,003 

2 -,001* ,000 ,032 -,002 -4,591E-005 

4 ,002* ,000 ,000 ,002 ,003 
3 

5 ,003* ,000 ,000 ,002 ,003 

1 ,000 ,000 1,000 -,001 ,001 

2 -,003* ,000 ,000 -,004 -,003 

3 -,002* ,000 ,000 -,003 -,002 
4 

5 ,000 ,000 1,000 ,000 ,001 

1 ,000 ,000 1,000 -,001 ,000 

2 -,003* ,000 ,000 -,004 -,003 

3 -,003* ,000 ,000 -,003 -,002 
5 

4 ,000 ,000 1,000 -,001 ,000 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

 

 



 

 

 

Liite 5. Aikaikkunoiden parivertailu 95% luottamustasolla parametrin MSSD suhteen 

 

Pairwise Comparisons 

Measure:   MSSD   

95% Confidence Interval for 

Differenceb 

(I) aikaikkuna (J) aikaikkuna Mean Differ-

ence (I-J) 

Std. Error Sig.b 

Lower Bound Upper Bound 

2 -2,100E-005* ,000 ,000 -2,749E-005 -1,450E-005 

3 -5,864E-005* ,000 ,000 -7,852E-005 -3,877E-005 1 

4 -9,824E-005* ,000 ,000 ,000 -6,550E-005 

1 2,100E-005* ,000 ,000 1,450E-005 2,749E-005 

3 -3,765E-005* ,000 ,000 -5,321E-005 -2,209E-005 2 

4 -7,724E-005* ,000 ,000 ,000 -4,839E-005 

1 5,864E-005* ,000 ,000 3,877E-005 7,852E-005 

2 3,765E-005* ,000 ,000 2,209E-005 5,321E-005 3 

4 -3,959E-005* ,000 ,000 -5,774E-005 -2,144E-005 

1 9,824E-005* ,000 ,000 6,550E-005 ,000 

2 7,724E-005* ,000 ,000 4,839E-005 ,000 4 

3 3,959E-005* ,000 ,000 2,144E-005 5,774E-005 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

 
 



 

 

 

Liite 6. Ajanhetkien parivertailu 95% luottamustasolla muuttujan MSSD suhteen 

 

 



 

 

 

Liite 7. Aikaikkunoiden parivertailu 95% luottamustasolla muuttujan RRI suhteen 

Pairwise Comparisons 

Measure:   RRI   
95% Confidence Interval for 

Differenceb 

(I) aikaikku-

na 

(J) aikaikku-

na 

Mean Diffe-

rence (I-J) 

Std. Er-

ror 

Sig.b 

Lower Bound Upper Bound 

2 2,209E-005* ,000 ,000 1,346E-005 3,073E-005 

3 ,000* ,000 ,000 9,307E-005 ,000 1 

4 ,000* ,000 ,000 ,000 ,000 

1 -2,209E-005* ,000 ,000 -3,073E-005 -1,346E-005 

3 8,832E-005* ,000 ,000 7,329E-005 ,000 2 

4 ,000* ,000 ,000 ,000 ,000 

1 ,000* ,000 ,000 ,000 -9,307E-005 

2 -8,832E-005* ,000 ,000 ,000 -7,329E-005 3 

4 ,000* ,000 ,000 ,000 ,000 

1 ,000* ,000 ,000 ,000 ,000 

2 ,000* ,000 ,000 ,000 ,000 4 

3 ,000* ,000 ,000 ,000 ,000 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 
 



 

 

 

Liite 8. Ajanhetkien parivertailu 95% luottamustasolla muuttujan RRI suhteen 

Pairwise Comparisons 

Measure:   RRI   
95% Confidence Interval for Dif-

ferenceb 

(I) aika (J) aika Mean Differ-

ence (I-J) 

Std. Error Sig.b 

Lower Bound Upper Bound 

2 -,053* ,002 ,000 -,058 -,047 

3 -,108* ,003 ,000 -,117 -,099 

4 -,144* ,004 ,000 -,155 -,133 
1 

5 -,161* ,004 ,000 -,174 -,149 

1 ,053* ,002 ,000 ,047 ,058 

3 -,056* ,002 ,000 -,060 -,051 

4 -,091* ,003 ,000 -,099 -,084 
2 

5 -,109* ,003 ,000 -,118 -,099 

1 ,108* ,003 ,000 ,099 ,117 

2 ,056* ,002 ,000 ,051 ,060 

4 -,036* ,001 ,000 -,040 -,032 

3 

5 -,053* ,002 ,000 -,059 -,047 

1 ,144* ,004 ,000 ,133 ,155 

2 ,091* ,003 ,000 ,084 ,099 

3 ,036* ,001 ,000 ,032 ,040 

4 

5 -,017* ,001 ,000 -,020 -,014 

1 ,161* ,004 ,000 ,149 ,174 

2 ,109* ,003 ,000 ,099 ,118 

3 ,053* ,002 ,000 ,047 ,059 

5 

4 ,017* ,001 ,000 ,014 ,020 

Based on estimated marginal means 

*. The mean difference is significant at the ,05 level. 

b. Adjustment for multiple comparisons: Bonferroni. 

 

 


