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Vuoden 2018 fysioterapian

kovin juttu Su
omessa!

Consultant Physiotherapist, Professor of 
Musculoskeletal Research,  Sonographer, 
Independent Prescriber

Jeremy Lewis
Suomen Urheilufysioterapeutit, SUFT ry järjestää jo neljännen 
kansainvälisen Prevention - Mission Possible urheilufysioterapian 
kongressin Suomessa. Vuoden 2017 teema on erittäin ajankohtainen:  
ATHELETES  SHOULDER.

Kongressi soveltuu erittäin hyvin myös niille TULE-fysioterapeuteille, 
jotka eivät päivittäin työskentele urheiluvammojen parissa. Tule ja 
päivitä itsellesi viimeisin tieto olkapääongelmien kuntoutuksesta!

Kongressin erityistä huippuantia ovat luennoitsioiden KÄYTÄNNÖN 
WORKSHOPIT molempien kongressipäivien lopuksi.

PÄÄLUENNOITSIJAT Jeremy Lewis ja Rod Whiteley ovat kan-
sainvälisesti erittäin arvostettuja olkapäätutkijoita, molemmat ovat 
edelleen mukana  kliinisessä työssä, siksi opetus erittäin käytännön-
läheistä.

Urheilijan ja liikkuvan ihmisen olkapääkuntoutus. 
Maailman huippututkijat ja -luennoitsijat tulevat kesäkuussa Helsinkiin!

Early bird -
hinnat

20.4.2018 saakka
Osallistumalla kongressiin 

sinulla on mahdollisuus voittaa:

CLINICAL SPORTS MEDICINE 
by McGraw Hill Education

The 5th Edition

2 PÄIVÄÄ 1 PÄIVÄ

OPISKELIJAT 190 € 110 €
SUFT:N JÄSENET 350 € 175 €

EI-JÄSENET 450 € 275 €

Osallistu
ja voita!

PT PhD,Aspetar Sports medicine Hospital, 
Doha, Qatar

Rod Whiteley

SUFT_2018.indd   1 11.1.2018   7:31:13
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H eittäminen on yksi 
nopeimmista ja voimak-
kaimmista liikkeistä, 

jonka ihmiskeho voi tuottaa (1). 
Esimerkiksi vuonna 2010 Aroldis 
“Cuban Missile” Chapman antoi 
baseball-ottelussa syötön, jonka 
nopeudeksi mitattiin 169,1 km/h. 
Lentopalloilijan käden nopeus 
iskulyönnin aikana voi olla 20 
m/s (2). Kun Aki Parviainen voitti 
keihäänheiton maailmanmesta-
ruuden Sevillassa vuonna 1999, 
keihäs irtosi hänen kädestään 
nopeudella 29,7 m/s (3). Touko-
kuussa vuonna 2012 Samuel Groth 
antoi Busanissa Etelä-Koreassa 
Challenger Tourin osakilpailus-
sa ykkössyötön, jonka voimasta 
tennispallon nopeudeksi mitattiin 
263 km/h (4). Jotta edellä maini-
tun kaltaisiin suorituksiin on mah-
dollista päästä, lajitaidon ja fyy-
sisten ominaisuuksien tulee olla 
huippuunsa hiottuja. On selvää, 
että olkanivelen toiminnan tulee 
olla kunnossa, mutta se ei vielä 
yksistään riitä. Urheilussa vaadi-
taan koko vartalon optimaalista 
toimintaa, jossa olkapää toimii 
yhtenä osana. 

Heitto- ja lyöntiliikkeen lisäksi 
urheilussa olkapäältä vaaditaan 
myös toisenlaista voimantuottoa. 
Esimerkiksi telinevoimistelussa 
olkapään liikkuvuus ja voiman-
tuottokyky yhdistyvät monin eri 
tavoin eri liikkeissä, usein osa-
na suljettua kineettistä ketjua. 
Myöskään telinevoimistelussa 
olkapäätä ei voida tuijottaa yksi-
nään vaan tulee ymmärtää sen 

toiminta osana koko vartalon lii-
kettä. Esimerkiksi mannassa (kuva 
seuraavalla sivulla) olkapään työ 
helpottuu, kun muu vartalo toimii 
tarkoituksenmukaisella tavalla ja 
lajin tekniset taidot ovat riittävällä 
tasolla. Ristiriipunta on taas liik-
keenä kaikkein selvimmin yhtey-
dessä voimistelijan puhtaaseen 
voimantuottokykyyn (5). 

Palataksemme heittämiseen, 
voidaan nähdä, että heittoliike 
koostuu lyhyessä ajassa tapahtu-
vista peräkkäisistä, toisiinsa sau-
mattomasti hioutuneista liikkeis-
tä, jotka yhdessä mahdollistavat 
voiman virtaamisen ja kumuloi-
tumisen läpi kineettisen ketjun 
aina alustasta heitettävän esineen 
irtoamiseen asti. Jos heittoliik-
keen aikana voiman välittymistä 
vartalon läpi rajoittaa jokin teki-
jä, tämä voi ilmetä pienempänä 
esineeseen välittyvänä voimana 
ja siten ei-toivotunlaisena lop-
putuloksena. Toisaalta rajoittava 
tekijä, kuten puutteellinen rinta-
kehän kiertosuunnan elastisuus 
tai heikko rintakehän ja lantion 
kierron välinen ajoitus, voi altis-
taa voiman liialliseen suuntautu-
miseen esineen sijasta esimerkiksi 
olkanivelen ja/tai kyynärnivelen 
rakenteille (6). 

Voiman välittymisen merkitystä 
heittoliikkeeseen ymmärretään 
paremmin, kun tiedostetaan sii-
hen vaikuttavat eri tekijät. Tie-
detään esimerkiksi, että olkaluun 
sisäkierrolla on suurin vaikutus 
esineen saavuttamaan nopeu-
teen. Kyseessä on samalla nopein 

URHEILIJAN OLKAPÄÄ KYKENEE IHMEI-
SIIN, JOS VAIN MUU VARTALO SEN SALLII

Päätoimittaja
Jesse Pajari
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liike, jonka ihmisen vartalo kykenee tuottamaan. On 
arvioitu, että olkaluun sisäkierron voimasta varsinai-
set olkaluun sisäkiertäjälihakset pystyvät tuottamaan 
enintään puolet. Loput voimasta välittyy olkaluun liik-
keeseen muun vartalon tuottaman elastisen energian 
vapautumisen vaikutuksesta.

Fysioterapeutin näkökulmasta huippusuoritukseen 
vaadittavan liikkeen analysointi ja sen asettamat vaa-
timukset olkapäälle vaativat ymmärrystä biomekanii-
kasta, kuormitusfysiologiasta sekä hyvää yhteistyötä 
valmentajan kanssa. Tämä auttaa fysioterapeuttia 
arvioimaan, mitä esimerkiksi oheisharjoitteilta vaadi-
taan, jotta ne tukisivat parhaalla mahdollisella tavalla 
kyseisen lajin olkapäälle asettamia vaatimuksia. Tämä 
antaa työlle vankan pohjan, on kyseessä sitten urheilijan 
suorituskyvyn parantaminen, vammaherkkyyden pienentäminen tai kuntoutus. Loppuun voidaan hyvällä syyllä 
todeta, että koko vartalon laadukas ja tarkoituksenmukainen liike on urheilijan huippusuorituksen ja terveyden 
kulmakivi myös olkapään osalta.

FSPA Congress 2018 - Urheilijan olkapää
Kevät etenee kovaa vauhtia ja se tietää myös sitä, että vuoden 2018 FSPA Congress lähenee. Jälleen kerran 
Helsinkiin kokoontuu huippuasiantuntijoita maailmalta ja meiltä Suomesta. Esiintyjistä mainittakoon muun 
muassa Rod Whiteley, jolta on taatusti luvassa viihdyttävä esitys, joka on täynnä täyttä asiaa. Rod työskentelee 
kliinisenä tutkijana Aspetarissa Qatarissa. 

Jeremy Lewis on olkapäähän erikoistunut fysioterapeutti ja tutkija, joka tekee tutkimuksen lisäksi käytännön työtä 
omalla vastaanotollaan sekä kouluttaa aktiivisesti ympäri maailmaa. Jeremy on tullut isolle yleisölle tutuksi erityisesti 
Twitterin kautta, jossa hän jakaa aktiivisesti uutta tietoa. Ortopedian ja traumatologian erikoislääkäri Saara Ketolan 
väitöskirja valmistui vuonna 2016 ja se lisäsi osaltaan keskustelua olkapään hankausoireyhtymän hoitolinjoista. Mitä 
Saaran työ tarkemmin ottaen paljasti, voit lukea sen tästä lehdestä.

Käy rekisteröitymässä kongressiin ja tutustumassa muihin esiintyjiin osoitteessa www.fspa-congress.com ja tule 
kesäkuussa Helsinkiin oppimaan uutta ja viihtymään.

Lopuksi haluan kiittää kaikkia tämän lehtinumeron tekoon osallistuneita, suuri kiitos! 

Jyväskylän Voimistelijoiden Otto Kontro 
ja yliteräväkulmanoja eli manna.
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SUFT:N JÄSENHAASTATTELUT TUTUSTUTTAVAT MEIDÄT YHDISTYKSEN JÄSENIIN.
TÄSSÄ NUMEROSSA ESITELLÄÄN SERTIFIOITU URHEILUFYSIOTERAPEUTTI PETRI LEHIKOINEN. 

OLI HAASTAVAA, MUTTA 
OPETTAVAISTA TEHDÄ 

TÖITÄ HUIPPU-URHEILUSSA, 
JOSSA KOKONAISVALTAINEN 

KUORMITUKSEN OPTIMOINTI 
SEKÄ FYYSISEN JA HENKISEN 

SUORITUSKYVYN MAKSIMOINTI 
RATKAISEVAT. 

Esittelisitkö alkuun itsesi lukijoille
Olen syntynyt 52 vuotta sitten Pieksämäellä, mutta vart-
tunut Hausjärvellä Etelä-Hämeessä. Parikymppisenä 
muutin Helsinkiin ja vuodesta 2009 lähtien olen asunut 
Geneven lähellä Sveitsissä. Olen aina harrastanut urhei-
lua monipuolisesti, nuorempana mm. jääkiekkoa, yleis-
urheilua ja lentopalloa. Lukioikäisenä aloitin erilaiset val-
mennushommat. Oma urheilu-urani huipentui ja loppui 
amerikkalaisen jalkapallon Vaahteraliigaan. Sen ja omien 
vammojen myötä urheiluhieronta ja –fysioterapia alkoi-
vat kiinnostaa. (Kiitos Helppiksen huippuhenkilökunnalle 
hyvästä hoidosta ja opista, jota vuosien varrella itsekin 
paljon tullut käytettyä!)

Koitin opiskella rakennusinsinööriksi muutaman vuoden, 
mutta opiskelu haittasi siihen aikaan liikaa harrastuksia. 
Vuonna 1991 pääsin opiskelemaan urheiluhierojaksi Kuor-
taneen urheiluopistoon, josta sain erittäin hyvän pohjan 
ja kiinnostuksen urheilufysioterapiaan ja fysiikkavalmen-
nukseen. Urheiluhierojaksi valmistumisen jälkeen pääsin 
tekemään töitä useiden maajoukkueiden ja huippu-urheili-
joiden kanssa, mutta tiedonnälkä kasvoi ja jatkoin opiskelua 
fysioterapeutiksi töiden ohella Helsingissä 1994. Valitetta-
vasti urheilufysioterapiaa ei silloin fysioterapian perusopin-
noissa paljon arvostettu, eikä siltä puolelta oppia juurikaan 
tullut, joten oppi piti hakea monesta paikasta perusopinto-
jen ulkopuolelta. Urheilufysioterapian erikoistumisopinnot 
Juha Koistisen johdolla olivat kuitenkin hyvä lisäkoulutus ja 
antoivat hyvät perustiedot urheilufysioterapiasta. 

Fysioterapeutiksi valmistumisen jälkeen perustin oman 
fysioterapia- ja liikuntakeskuksen Helsinkiin. Työt ur- 
heilufysioterapian ja fysiikkavalmennuksen parissa lisään-
tyivät. Tein paljon töitä mm. golfin, fysiikkavalmennuksen 
ja fysioterapian parissa. Iso kiitos kuuluu ennakkoluulotto- 
mille golffareille, Suomen golfliitolle ja PGA:lle, jotka lähtivät 
hommaan mukaan. Vuonna 2005 oli aika lähteä kiertämään 
maailmaa Suomen alppimaajoukkueen fysiikkavalmen- 
tajana ja fysiona. Vuodet Kalle Palanderin ja kumppaneiden 
kanssa alppisirkuksessa tarjosivat paljon mielenkiintoisia ja 
opettavaisia kokemuksia. Alppisirkuksen jälkeen vedin vielä 
vuoden verran hierojakoulua Helsingissä, kunnes vuonna 
2009 tuli mahdollisuus muuttaa Sveitsiin.
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Kertoisitko nykyisestä 
työstäsi urheilufysiotera- 
pian parissa?
Vuonna 2009 aloitin työt Formula 
ykkösissä Heikki Kovalaisen fysiik-
kavalmentajana ja fysiona. Edessä 
oli muutto Sveitsiin koko perheen 
voimin. Reilut kaksi vuotta formula-
sirkuksessa olivat mielenkiintoinen 
ja haastava kokemus. 180 matka-
päivää vuodessa ympäri maailmaa, 
usein töissä oltiin 24/7. Lento- 
kenttä-hotelli-kilparata-hotelli-len-
tokenttä -kuvio viikosta toiseen tuli 
tutuksi. Oli haastavaa, mutta opet-
tavaista tehdä töitä huippu-urhei-
lussa, jossa kokonaisvaltainen kuor-
mituksen optimointi sekä fyysisen 
ja henkisen suorituskyvyn maksi-
mointi ratkaisevat. 

Formuloiden jälkeen siirryin Sveit-
sin golfliiton palvelukseen. Vastasin 
Sveitsin golfmaajoukkueiden fysiik-
kavalmennuksesta ja fysioterapi-
asta neljän vuoden ajan. Saimme 
rakennettua uuden kokonaisval-
taisen valmennussysteemin maa-
joukkueille ja aluevalmennuksen, 
jossa oli myös osa-aikatoimiset 
fysiikkavalmentajat. Homma toimi 
hyvin; urheilijoiden harjoittelun ja 
tulosten taso nousi. Valitettavasti 
uusi liiton presidentti päätti jättää 
oman kädenjälkensä systeemiin, ja 
kaikki ulkomaalaiset valmentajat 
saivat lähteä. Näissä hommissa saa 
aina olla lähtövalmiina, vaikka tekisi 
hyvää työtä ja tulosta. 

Golfin jälkeen toimin mm. free- 
lancer-fysiona ja huoltajana ammat-
tilaispyöräilyssä sveitsiläisen pro 

tour –tiimi IAM Cyclingin ja British 
Cyclinging -ratapyöräilytiimin kans-
sa. Työ ammattilaispyöräilyssä oli 
myös mielenkiintoista ja laji usko-
mattoman suosittua monissa maissa 
Euroopassa. 

Pelkästään urheilun parissa toimi-
minen Sveitsissäkään ei ole helppoa. 
Nyt olen ollut kohta puoli vuotta 
päivittäisessä fysioterapian klinikka-
työssä 12 vuoden tauon jälkeen. Välil-
lä tuntuu vaikealta. Mielenkiintoista 
on kuitenkin ollut päästä päivittäin 
tekemään mm. polvi-, olkapää- ja 
lonkkaleikkausten jälkeistä kuntou-
tusta sekä toimia Geneve Servette 
2 -jääkiekkojoukkueen fysiona. Vali-
tettavasti fysioterapeutin normityö 
Sveitsissä on usein liukuhihnatyötä, 
jossa uusi asiakas tulee sisään puo-
len tunnin välein aamusta iltaan, 
eikä kukaan välitä tuleeko tulosta, 
sillä vakuutus maksaa. Toivottavasti 
pitkäaikainen unelma paremmasta 
fysiikkavalmennus- ja urheilufysiote-
rapiakonseptista Sveitsissä toteutuu 
pikapuoliin…

Mitkä ovat mielestäsi 
tärkeimpiä ominaisuuksia, 
joita urheilufysiotera- 
peutilta vaaditaan?
Pitää välittää urheilijasta / tiimistä 
enemmän kuin oman pankkitilin 
saldosta. Pitää olla valmis koko ajan 
oppimaan uutta ja alan kehitystä 
tulee seurata. Pitää olla halukas te-
kemään paljon töitä, ja täytyy pys-
tyä työskentelemään paineen alla 
sekä yhteistyössä kaikkien osapuol-
ten kanssa. On hyvä osata ainakin 
fysiikkavalmennuksen perusteet ja 
ymmärtää lajin vaatimukset. Usein 
voi olla vahvuus tulla lajin ulkopuo-
lelta, jolloin voi tuoda mukanaan ko-
kemusta ja uutta näkemystä muista 
lajeista. On hyvä myös omata jon-
kinlaista psykologista osaamista ja 

silmää. Pitää pystyä tulemaan toi-
meen hyvin erilaisten persoonien 
kanssa erilaisissa tilanteissa. Erityi-
sesti urheilijan loukkaantumiset ja 
pettymyksen hetket ovat haastavia 
myös fysioterapeutille. Urheilijasta, 
joukkueesta ja lajista riippuen ur-
heilufysioterapeutin rooli on usein 
paljon muutakin kuin pelkkää fy-
sioterapiaa, joten pitää olla valmis 
tekemään paljon muitakin hommia.

Mikä on ollut opettavaisin 
hetki työurallasi?
Tavoitteena on oppia jotain uutta 
joka päivä. Aina uuden lajin pariin 
siirtyessä pitää olla halukas ja 
valmis oppimaan uusia asioita. 
Vuodet Formuloissa ja yhteistyö 
erityisesti Aki Hintsan kanssa ovat 
olleet varmasti opettavaisinta tähän 
mennessä.

Mitkä ovat sinun neuvosi 
opiskelijalle, joka pohtii, 
miten kehittää omaa osaa-
mistaan työskennelläkseen 
tulevaisuudessa urheilu- 
fysioterapeuttina?
Silmät ja korvat auki joka suuntaan 
ja rohkeasti oppimaan uusia asioi-
ta. Yleensä urheilufysioterapeutilta 
odotetaan hyviä kädentaitoja, joten 
hierontatyötä ei kannata pelätä. 
Monipuolinen osaaminen myös val-
mennuksen ja urheilupsykologian 
puolelta on usein eduksi. Osaami-
nen tulee kokemuksen ja tekemisen 

SILMÄT JA KORVAT AUKI 
JOKA SUUNTAAN JA 

ROHKEASTI OPPIMAAN 
UUSIA ASIOITA. 
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kautta, joten monipuolinen
työkokemus eri lajeissa kehittää, 
mutta muistetaan myös oman työn 
arvostus, eikä lähdetä tekemään il-
masta työtä. 

Jos tavoitteena on päästä töihin 
ulkomaille niin master-tutkinto 
(MSc) urheilufysioterapiassa tai 
valmennusopissa on aikalailla mini-
mivaatimus tänä päivänä. Osallistu-
minen kansainvälisiin kongresseihin 
kannattaa ja verkostoituminen siellä 
on erittäin suositeltavaa. Erityi-
sesti kannattaa seurata sosiaalista 
mediaa, jossa monet alan huip-
puosaajat jakavat uusinta tietoa 
avoimesti. Pääsääntöisesti kaikista 
kansainvälisistä kongresseista tulee 
live-twiittiä, usein runsaastikin.

Mitä asioita tulee mie-
lestäsi ottaa erityisesti 
huomioon urheilufysiote-
rapeuttina, kun työsken-
nellään osana urheilijan 
valmennusta?
Hyvä yhteistyö ja kommunikointi 
muiden tiimin jäsenten kanssa on 
aina tärkeää. Fysioterapian ja fysiik-

kavalmennuksen tulisi aina toimia 
yhdessä molempiin suuntiin, ja ur-
heilijan kokonaiskuormituksen seu-
rantaan sekä vammojen ennaltaeh-
käisyyn pitää kiinnittää huomiota. 
Urheilufysioterapeutti voi usein 
myös vaikuttaa urheilijan mentaa-
lipuoleen eritysesti loukkaantumis-
ten yhteydessä ja kuntoutuksessa, 
mutta usein myös ennen kilpailua. 
Usein fysioterapeutin tulee myös 
kiinnittää huomiota koko tiimin 
jäsenten hyvinvointiin. Tämä liian 
usein unohtuu.

Tuleeko sinulle mieleen 
esim. jokin kirja tai artik-
keli, jota voisit suositella 
kaikille luettavaksi?
Valitettavasti en ole ehtinyt luke-
maan paljon, kun aika menee in-
ternetin ihmeellisessä maailmassa, 
mutta Aki Hintsan Voittamisen 
anatomia kannattaa lukea. Marko 
Yrjövuoren The Finn antaa aika 
hyvän kuvan siitä, mitä urheilufy-
sioterapeutin ”glamour” maailmalla 
voi olla. 

Millaisia terveisiä haluaisit 
lopuksi lähettää muille ur-
heilufysioterapeuteille? 
Pidetään yllä suomalaisen urhei-
lufysioterapian hyvää laatua ja 
mainetta, mutta ollaan avoimia 
kansainväliselle koulutukselle ja ko-
kemukselle. Usein kansainvälisissä 
kongresseissa ei ole paljon suoma-
laisiin törmännyt, joten lähtekää 
rohkeasti liikkeelle hakemaan oppia 
ja verkostoitumaan. Esim. Sveitsin 
urheilufysioterapiayhdistys järjestää 
vuosittain marraskuussa kovatasoi-
sen seminaarin, joka toteutetaan 
nykyisin englanninkielellä. Lisäksi 
suomalaista urheilufysioterapian 
tutkimusta olisi myös mukava näh-
dä enemmän.
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LIIKUNNAN EDISTÄMISEN 
MONET ULOTTUVUUDET

XXV Liikuntalääketieteen päivät
8.–9.11.2017 Helsinki

MARRASKUUN ALUSSA VIETETTIIN PERINTEIKKÄITÄ LIIKUNTALÄÄKETIETEEN PÄIVIÄ HELSINGISSÄ.  
LIIKUNTATIETEELLISEN SEURAN JÄRJESTÄMÄ KONGRESSI JUHLISTI SAMALLA NELJÄNNESVUOSISA-

TAISTA TAIVALTAAN. MERKKIVUODEN ESITYSTEN SISÄLTÖ VAIHTELI URHEILIJAN YLIRASITUSTILASTA 
KANSANTERVEYTEEN JA E-URHEILUSTA HIIT-HARJOITTELUUN.

TEKSTI: EETU KANSANAHO KUVAT: JOUNI KUIVALA / LTS-KUVA-ARKISTO
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Liikkumalla enemmän 
elinvuosia
Päivät aloitti liikuntalääketieteelli-
sen tutkimuksen uranuurtaja, nykyi-
sin eläkkeellä oleva yhdysvaltalainen 
professori Steven N. Blair. Hänen 
viestinsä oli selkeä: liikkumattomuus 
on nykyajan pandemia, joka johtaa 
vuosittain 5,3 miljoonan ihmisen en-
nenaikaiseen kuolemaan. Vähäinen 
fyysinen aktiivisuus on enemmän 
kuolleisuutta lisäävä tekijä kuin liha-
vuus ja samalla tasolla tupakoinnin 
kanssa.

Lisäämällä päivittäistä liikunnan 
määrää voidaan vähentää muun 
muassa syöpä- ja sydäntautikuollei-
suutta sekä pienentää dementiaan 
sairastumisen riskiä. Aerobinen suo-
rituskyky myös vähentää muiden 
riskitekijöiden negatiivista vaiku-
tusta. Hyväkuntoisen tupakoitsijan 
kuolemanriski onkin pienempi kuin 
tupakoimattoman huonokuntoisen. 
Viikoittaisen harjoittelumäärän ei 
tarvitse olla suuri hyötyjen saa-
miseksi, vaan liikuntasuositusten 
mukainen 2,5 tuntia kohtuullisen 
kuormittavaa aerobista liikuntaa 

yhdistettynä lihasvoimaa kehittä-
vään harjoitteluun riittää. Sydän- 
ja verisuonielimistön hyvä kunto 
onkin merkittävämpi kuolleisuutta 
vähentävä tekijä kuin absoluutti-
set harjoitteluun käytetyt tunnit 
(Lee ym. 2011).

Ylikuormitustila on yleinen 
vaiva
Urheilijoiden kanssa työskentelevät 
fysioterapeutit kohtaavat väistä-
mättä ylirasituksesta kärsiviä asiak-
kaita. Ylikuormituksen fysiologisista 
taustoista ja diagnosoinnista puhui-
vat liikuntalääketieteen erikoislää-
kärit Arja Uusitalo ja Lauri Alanko.

Urheilijan ylikuormitustila, jota on 
kutsuttu myös ylirasitustilaksi, ali-
palautumiseksi tai aiemmin ylikun-
noksi, on lahjakkaiden urheilijoiden 
ongelma. Vaikeutena diagnoosin 
tekemisessä on yksittäisen labora-
toriokokeen tai tutkimuksen puute, 
joka paljastaisi sairauden. Ylikuor-
mitus todetaankin perusteellisella 
anamneesilla ja sulkemalla pois muut 
sairaudet. Verikokeet ja tarvittaessa 
spiroergometria ovat pääsääntöiset 
tutkimusmenetelmät epäiltäessä 
rasitustilaa. Ylikuormitustila saattaa 
olla samaan aikaan esimerkiksi ane-
mian tai hypotyreoosin yhteydessä, 
joten yksi varmistettu diagnoosi ei 
sulje muita pois.

Ylikuormitustilalle ei ole selkeää 
yksittäistä aiheuttajaa. Harvemmin 
sen kuitenkin aiheuttaa pelkkä har-
joittelu, vaan tyypillisesti taustalla 
ovat lisänä muut elämän stressite-
kijät, kuten työ, perhe, koulu ja/tai 
taloudellinen epävarmuus. Moni 
ylikuormittunut on luonteeltaan 
suorittaja, jolloin kaikki hoidetaan 
viimeisen päälle – palautumista 
lukuun ottamatta.

Suomalaiset nuoret nukkuvat 
vähiten Euroopassa, ja liian vähän 
nukkuvat myös urheilijat. Huono 
uni on merkittävä riskitekijä ylira-
situksen syntymiselle (Fullagar ym. 
2015). Myös ravinnon laatu ja mää-
rä vaikuttavat rasitustilan syntyyn, 
samoin liian aikainen paluu harjoit-
teluun sairastetun infektion jälkeen. 
Usein asiakas kertoo fysioterapeutin 
tai lääkärin vastaanotolle tullessaan, 
että treeni ei kulje tai viimeinen 
vaihde puuttuu. Myös unihäiriöt, 
toistuva sairastelu tai ahdistusoireet 
voivat viitata ylirasitustilaan, johon 
hoitavan henkilön tulisi reagoida.

Intervalliharjoittelu – 
oikotie onneen?
Viime vuosina kuntoilijoiden ja har-
rasteliikkujien parissa on yleistynyt 
aiemmin lähinnä kilpaurheilijoiden 
käyttämä kovatehoinen interval-
li- eli HIIT-harjoittelu. Dosentti Kai 
Savonen kertoi uusimmasta tutki-
mustiedosta tehoharjoittelun
osalta. 
Harjoittelun tavoitteena on saada 
terveyshyödyt pienemmällä ajan-

YLIKUORMITUSTILALLE 
EI OLE SELKEÄÄ 

YKSITTÄISTÄ 
AIHEUTTAJAA.



 SUFT Maaliskuu 2018 • 11

RAPORTTI

käytöllä. Intervalliharjoittelussa 
suoritusteho on yli 90 prosenttia 
maksimaalisesta hapenkäyttöky-
vystä, kun perinteisissä liikuntasuo-
situksissa teho on noin 50–75 %.

Rasvamassan ja vyötärönympä-
ryksen pienentymiseen saadaan 
sama tulos sekä HIITillä ja aero-
bisella harjoittelulla, samoin kes-
tävyyskunto kehittyy molemmilla 
yhtä hyvin. HIITillä saavutetaan 
hieman, keskimäärin 2,3 %, parem-
pi endoteelifunktio kuin tasa-
vauhtisella kestävyyssuorituksella. 
Merkittävin ero HIITin hyväksi on 
40 % nopeammin tehty harjoitus 
verrattuna aerobiseen suorituk-
seen. Tehoharjoittelu on siis nyky-
tiedon valossa yhtä tehokasta kuin 
tavanomainen aerobinen harjoitte-
lu terveyden edistämisen näkökul-
masta. HIIT sopiikin hyvin yhdeksi 
harjoittelumuodoksi perusterveille 
kuntoilijoille, jotka haluavat joko 
vaihtelua treeniin tai joiden ajan-
käyttö on rajattua.
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10.-12.8.2018 Kuortaneen Urheiluopistolla 
Elokuussa 2018 jarjestetaan Kuortaneen 
Urheiluopistolla Urheilufysioterapeuttien 
kesapaivat. Viikonlopun ohjelmassa 
mielenkiintoisia luentoja, liikuntaa seka 
illanviettoa suomalaiseen tapaan ! 

Merkkaa paiva kalenteriin ja ilmoittaudu mukaan 
vuoden odotetuimpaan viikonloppuun ! 

Paaluennoitsijana Adam Wier (HOL) 
Aiheena: Urheilijan nivusvaivat 
Adam on yksi maailman johtavista nivusongelmien tutkijoista. Han tekee 
kaytannbn tybta tutkijan tybn ohella, siksi opetus on painotukseltaan 
käytännönläheistä.

Perjantai 10.8.2018 - Nivusongelmien teoria luento (englanti) 
Lauantai 11.8.2018- Nivusongelmien demonstraatio / käytäntö -luennot
Sunnuntai 12.8.2018- Nivusongelmien yhteenvetoluento 

Finland 

Kuortane 
OLYMPIC TRAINING CENTER 

A IKATAULU 
10.8. Perjantai 14.00 - 20.00 
11.8. Lauantai 10.00 - 18.00 
12.8. Sunnuntai 10.00 - 13.00 

HINTA 
Resort 1-tasossa 190 €/hlo 
Liikuntahotellissa 250 €/hlo 
Hinnat sisaltavat majoituksen taysihoidolla, 
viikonlopun ohjelman seka liikuntatilojen kayton. 
lhh saatavilla lisamaksusta. 

L ISATIETOJA 
Reijo Kaappola, p. 044 7001140, 
reijo.kaappola@kuortane.com 

ILMOITTAUTUMISET 
Riina Pakkala, 065166 237 
riina.pakkala@kuortane.com 

m 
� 



 SUFT Maaliskuu 2018 • 13

TUTKIMUKSESTA KÄYTÄNTÖÖN

TUTKIMUKSESTA KÄYTÄNTÖÖN:
URHEILIJAN OLKAPÄÄ

TEKSTI: JESSE PAJARI

U rheiluvammojen niin 
sanotut ennaltaehkäisy-
tutkimukset ovat keskit-

tyneet aiemmin pääosin alaraa-
jojen vammoihin. Nyt norjalaiset 
tutkijat Stig Haugsboe Andersso-
nin johdolla päättivät kerätä maan 
parhaat miesten ja naisten käsi-
pallojoukkueet yhteen ja selvittää, 
voidaanko olkapäävammojen riskiä 
pienentää systemaattisesti suorite-
tulla harjoitusohjelmalla.

Harjoitusohjelman kesto oli 
ainoastaan 10 minuuttia ja sisälly-
tettiin alkulämmittelyn yhteyteen. 
Tästä huolimatta pelaajat noudat-
tivat tutkijoiden ohjeistusta huo-
nosti. Tavoitteena oli, että pelaajat 
tekevät harjoituksen 3 kertaa vii-
kossa, mutta keskiarvo jäi 1,6:n ker-
taan viikossa. Vaikka sitoutuminen 
ohjelmaan oli vain noin puolet siitä 
mikä oli tarkoitus, olkapäävam-
moja ilmeni kauden aikana 28% 

vähemmän harjoitusryhmässä 
kuin kontrolliryhmässä. Jopa 
vain kerran tai kaksi kertaa vii-
kossa tehty harjoittelu vähensi 
vammojen määrää.

Tutkimusryhmään kuulunut 
Grethe Myklebust totesi, että 
motivaation puute oli myös 

tässä tutkimuksessa suurin tekijä, 
miksi harjoitusohjelmaa ei nouda-
tettu. Myklebustin mukaan urhei-
lijoiden motivaation lisäämiseksi 
viesti on osattava myydä heille 
käyttämällä oikeita sanoja. Ei ole 
syytä painottaa ennaltaehkäisy-sa-
naa vaan ennemmin tulee tuoda 
esille, että harjoittelu parantaa 
urheilijan suorituskykyä yleisesti. 
Urheilijoille on tärkeä puhua har-
joittelusta, ei niinkään ennaltaeh-
käisevästä harjoittelusta, joka voi 
joskus luoda hieman epämääräisen 
leiman tekemisen ympärille.

Andersson, S.H. et al. 2017. BJSM 51, 1073 - 1080.

TUTKIMUKSESTA KÄYNTÄNTÖÖN -ARTIKKELISARJASSA KOOTAAN YHTEEN REFE- 
RAATTEJA LEHDEN TEEMAAN SOPIVISTA TUOREISTA TUTKIMUSARTIKKELEISTA. 
TÄSSÄ NUMEROSSA AIHEENA OVAT URHEILIJOIDEN OLKAPÄÄVAMMAT, JOITA VOIDAAN 
MYÖS ENNALTAEHKÄISTÄ. TÄMÄ ON OSOITETTU ENSIMMÄISTÄ KERTAA LUOTETTAVASTI 
NORJALAISTEN TUTKIJOIDEN TOIMESTA.

OLKAPÄÄVAMMOJA 
ILMENI KAUDEN AIKANA 

28% VÄHEMMÄN 
HARJOITUSRYHMÄSSÄ KUIN 

KONTROLLIRYHMÄSSÄ.

OLKAPÄÄVAMMOJA 
VOIDAAN EHKÄISTÄ
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OLKANIVELEN LIIKE-
LAAJUUKSIEN YHTEYS 
OLKAPÄÄVAMMOIHIN
Olkanivelen sisäkierron rajoittumi-
sen (GIRD, glenohumeral internal 
rotation deficit) heittolajien urheili-
joilla on ajateltu johtuvan kudoksen 
mukautumisesta voimakkaaseen ja 
pitkään jatkuneeseen rasitukseen. 
Tällöin voidaan puhua normaalista 
biologisesta kudostason tapahtu-
masta. Mutta onko tällä tai muilla 
olkanivelen liikelaajuuden muutok-
silla yhteyttä olkapään vammoihin? 
Tähän kysymykseen yrittivät vasta-
ta yhdysvaltaistutkijat ortopedi Ro-
bert Kellerin johdolla. 

GIRD on aiemmin määritelty 20 
asteen eroksi olkanivelen sisäkier-
ron passiivisessa liikelaajuudessa 
heittokäden ja vapaan käden välillä. 
Tutkimuksissa on tullut esille, että 
tällä sinällään normaalilla mukau-
tumisella kuormitukseen saattaisi 
olla yhteys saman puolen olkapään 
ja kyynärpään vammoihin. Lisäk-
si aiemmin on saatu viitteitä, että 
olkanivelen kokonaisliikelaajuuden 
vajaus voisi myös olla riskitekijä vam-
moille. Nämä asiat mielessä tutkijat 
päättivät etsiä systemaattisesti kaik-
ki julkaistut tutkimukset aiheesta ja 
katsoa, mikä on asian laita.

Tämän hetken tiedon mukaan 
millään yksittäisellä olkanivelen lii-
kelaajuuden muuttujalla ei näyttäisi 
olevan merkittävää yhteyttä lisään-
tyneeseen olkapäävammojen riskiin. 
Tutkijoiden mukaan tulokset antoi-
vat kuitenkin viitteitä siitä, että vaik-
ka tilastollisesti merkitsevää eroa ei 
nähty, GIRD, olkanivelen kokonais-
liikelaajuuden vajaus ja lisääntynyt 
ulkokierto suhteessa vapaaseen 
puoleen, saattaisi olla hieman kallel-
laan kohonneeseen olkapäävamman 
riskiin. 

Jälleen voidaan todeta, että yksit-
täiselle tekijälle ei kannata antaa 
liian isoa painoarvoa, kun arvioidaan 
urheiluvammojen riskiä. Olkanive-
len liikkuvuus on yksi huomioitava 
tekijä muiden joukossa, mutta sitä 
yksinään ei tule tuijottaa, vaan näh-
dä se osana koko kineettisen ketjun 
toimintaa.

Keller et al. 2018. Sports Health 10 (2), 125 - 132.

TESTAATKO SITÄ, MITÄ 
LUULET TESTAAVASI?
Olkapäävaivojen tutkimisen yh-
teydessä on tapana tehdä niin sa-
nottuja spesifejä testejä, joiden 
tarkoituksena on täydentää koko-
naiskuvaa oireilun taustalla. Tällöin 
on tietysti tärkeää, että testit ovat 
mahdollisimman tarkasti toistetta-
vissa (reliabiliteetti) ja että ne to-
della testaavat sitä, mitä haluamme 
(tai luulemme) niiden testaavan. 
Olkapään tutkimiseen on olemassa 
oleva suuri määrä erilaisia testejä. 
Saksalaistutkijat päättivät selvittää 
testien toistettavuutta systemaatti-
sessa katsauksessaan.

Katsaukseen päätyneet tutki-
mukset poikkesivat merkittävästi 
toisistaan, joten tutkijat kehottavat 
ottamaan tämän huomioon tuloksia 
arvioitaessa. Olkapään spesifeistä 
testeistä vähintään kohtalaista tois-
tettavuutta (reliabiliteetti) osoitti 
Hawkins-Kennedyn testi, Neerin 
testi, Empty Can -testi ja kipukaari-
testi. Näidenkin testien kohdalla on 
kuitenkin hyvä olla tarkkana, sillä 
aiemmissa tutkimuksissa kyseisten 
testien luotettavuus (validiteetti) on 
kyseenalaistettu. Eli vaikka testi luo-
tettavasti toistaisi saman tuloksen, 
siitä ei ole iloa, jos se on testannut 
jotain muuta kuin mitä sen piti tes-
tata. Varsinkaan yksittäisten testien 
tulosten ei kannata antaa ohjata klii-
nistä päättelyä liian pitkälle.

Laadukkaita tutkimuksia kliinisten 
testien luotettavuudesta ei olkapään 
osalta juurikaan ole. Tutkijoiden 
mukaan tämä tutkimus vahvistaa 
yhdessä aiemman tiedon kanssa 
käsitystä siitä, että useamman klii-
nisen testin patteristo on luotetta-
vampi tapa arvioida olkapään kipua 
käytännön työssä kuin yksittäiseen 
testitulokseen luottaminen.  

Lange et al. 2018. BJSM 51, 511 - 518.

LAPALUUN LIIKEHÄIRIÖ 
OLKAPÄÄKIVUN TAUS-
TALLA?
Lapaluun liikehäiriötä on pidetty 
yhtenä mahdollisena riskitekijänä 
urheilijan olkapääkivun taustalla. 
On arveltu, että liikehäiriö saattaa 
pienentää subakromiaalista tilaa 
tai että se voisi heikentää rotator 
cuff -lihasten voimantuottoa ja sitä 
kautta motorista kontrollia sekä 
mahdollisesti altistaa rotator cuffin 
tendinopatialle. Tieteellinen näyttö 
näihin liittyen on kuitenkin vaja-
vaista. Lisäksi lapaluun liikehäiriötä 
tavataan myös täysin oireettomilta 
henkilöiltä, ja esimerkiksi urheili-
joiden kohdalla voi herätä ajatus 
siitä, voisiko se olla ainakin osittain 
lajiin liittyvää mukautumista, josta 
on enemmän hyötyä kuin haittaa. 
Australialaiset tutkijat halusivat 
selvittää, ennustaako lapaluun lii-
kehäiriö tulevaa olkapääkipua ur-
heilijoilla. 

Tutkimuskatsauksen mukaan 
lapaluun liikehäiriö lisää olkapääki-
vun riskiä 43%:lla urheilijoista 9 - 24 
kuukauden seurannassa. Tulosten 
perusteella tutkijat pohtivat muun 
muassa sitä, voisiko lapaluun liike-
häiriö olla sittenkin ennemmin “syyl-
linen” kuin “uhri” urheilijan olkapää-
kivun taustalla. Tutkijat toteavat
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kuitenkin myöhemmin, ettei tut-
kimuksen perusteella voida tietää, 
onko lapaluun liikehäiriö suorasti 
tai epäsuorasti yhteydessä olkapää-
kivun mekanismiin vai onko se vain 
mukautumista harjoituskuormituk-
seen tai muuhun kineettisessä ket-
jussa ilmenevään toimintaan.

Seuraava kysymys luonnollises-
ti on, mitä pitäisi tehdä? Tulisiko 
urheilijoilta esimerkiksi “skriinata” 
lapaluun liikehäiriötä säännöllisesti? 
Tähän liittyen haastan jokaisen luki-
jan lukemaan kyseisen tutkimuksen 
pohdinta-osiosta kappaleen, joka 
tähän liittyy, sillä siinä on mielestä-
ni erinomaista pohdintaa asioista, 
jotka on hyvä ymmärtää yleisesti, ja 
jotka koskevat muutakin kuin lapa-
luun liikehäiriön testaamista. Tämän 
hetken tiedon valossa vaikuttaa sil-
tä, että olkapäävammoja voidaan 
ennaltaehkäistä, mutta ei kohdis-
tamalla harjoittelua vain lapaluu-
hun, vaan laajemmin hartiarenkaan 
stabiliteettiin, lihasvoimaan ja koko 
kineettisen ketjun toimintaan.

Hickey et al. 2018. BJSM 52, 1 - 10. 

KUN “RISKITEKIJÄSTÄ” 
TULEE TODELLINEN RIS-
KITEKIJÄ 
Vaikuttaa siltä, että vasta suhteel-
lisen suuri lisäys kuormituksessa 
tekee “riskitekijästä” todellisen riski-
tekijän olkapään vammoille. 

Tanskalaiset tutkijat Merete Mølle-
rin johdolla halusivat selvittää, kuin-
ka harjoituksissa ja otteluissa tuleva 
kuormitus (h/viikko) yhdessä aiem-
min havaittujen olkapäävammojen 
fyysisten riskitekijöiden kanssa ovat 
yhteydessä olkapään vammoihin 
nuorilla käsipallon pelaajilla. Aar-
husin yliopiston tutkijoiden tutki-
mukseen osallistui lähes 700 nuorta 
tyttöä ja poikaa. Pelaajia seurattiin 
yhden kauden ajan.

Aiemmin havaituista olkapäävam-
man mahdollisista riskitekijöistä 
tässä tutkimuksessa riskitekijöiksi 
osoittautui ulkokiertäjien voima (30 
asteen kierrossa) ja lapaluun liikehäi-
riö. Huomionarvoista on kuitenkin 
se, että nämä osoittautuivat mer-
kittäviksi vasta, kun viikottaisessa 

kuormituksessa tapahtui kohta-
laisen suuruinen lisäys (20 - 60 %) 
verrattuna edeltäneen kuukauden 
viikkokohtaiseen keskiarvoon (kts. 
kuvat). Kun harjoitus- ja ottelukuor-
mituksessa tapahtui merkittävä 
lisäys (> 60 %), olkapäävamman riski 
lisääntyi kaikilla. Kun kuormituksen 
lisäys ei ylittänyt 20 % olkapäävam-
man riski oli yhtä suuri, oli pelaajalla 
sitten jokin “riskitekijä” tai ei.

Tutkijoiden mukaan kyseessä on 
ensimmäinen kerta, kun kuormituk-
sen hallintaa ja urheilijan fyysisten 
riskitekijöiden suhdetta vammaris-
kiin tutkitaan. Tulokset osoittivat 
hyvin konkreettisella tavalla, kuinka 
tärkeää kuormituksen yksilöllinen 
seuranta on urheilijoiden valmen-
nuksessa ja vammojen ennaltaeh-
käisyssä. 

Møller, M. et al. 2017. BJSM 51, 231 - 237.
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AIEMPI OLKAPÄÄKIPU YHTEYDESSÄ 
ALHAISEMPAAN LIHASVOIMAAN 
TENNIKSEN PELAAJILLA
Tenniksen pelaajilla esiintyy merkittäviä eroja olkanivel-
ten liikelaajuuksissa mailakäden ja vapaan käden välillä, 
mikä on vahvasti yhteydessä kudosten kuormitukseen. 
Tenniksessä olkanivelen kiertäjälihaksilla on tärkeä roo-
li olkanivelen toiminnan kannalta. Aiemmin on muun 
muassa havaittu viitteitä kyseisten lihasten voiman 
mahdollisesta yhteydestä syöttönopeuteen. 

Espanjalaiset tutkijat saivat rekrytoitua tutkimustaan 
varten yhteensä 58 miestennispelaajaa kymmenestä eri 
tennisakatemiasta ympäri Espanjaa. Tutkijat halusivat 
selvittää, onko lihasvoimassa ja olkanivelen liikelaajuuk-
sissa eroa mailakäden ja vapaan käden välillä. Uutena 
asiana tutkijat jakoivat pelaajat ryhmiin sen mukaan, 
onko heillä ollut aiemmin olkapääkipua, jotta saatai-

siin selville aiemman olkapääkivun mahdollinen yhteys 
mitattaviin muuttujiin.

Tulokset vahvistivat saman, minkä aiemmat tutkimuk-
set ovat jo osoittaneet: mailakäden puolella olkanivelen 
sisäkierron liikelaajuus ja olkanivelen kokonaisliikelaa-
juus ovat pienemmät, kun taas ulkokierron liikelaajuus 
on suurempi kuin vapaalla puolella. Lisäksi molemmissa 
ryhmissä mailakäden puolen sisäkiertäjien voima oli suu-
rempi, ja ulko-sisäkiertäjien lihasvoimasuhde oli alhai-
sempi kuin vapaalla puolella. Merkittävimpänä uutena 
havaintona nähtiin aiemmin olkapääkivusta kärsineillä 
merkittävästi alhaisempi ulkokiertäjien isometrinen 
lihasvoima ja alhaisempi ulko-sisäkiertäjien voimasuhde 
mailapuolen kädessä.

Moreno-Pérez, V. et al. 2018. IJSPT 13 (1), 39 - 49.
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‘SEATED MEDICINE BALL THROW’ 
MITTAA KYYNÄRPÄÄN JA OLKAPÄÄN 
LIHASTEN VOIMAA
Isokineettistä lihasvoimamittausta pidetään yleisesti 
lihasvoimamittausten standardina, näin myös kyynär-
lihasten ja olkapään lihasten kohdalla. Vastaanotolla ja 
kenttäolosuhteissa mittaamisen ja mittarin kannalta 
hyviä ominaisuuksia ovat helppous, nopeus, luotetta-
vuus ja edullisuus. Toisin sanoen laboratorio-olosuh-
teiden luotettavuus tulisi saada siirrettyä sinne, missä 
asiakkaat ja urheilijat ovat - edellä mainitut asiat huo-
mioon ottaen.

Ghentin yliopiston tutkijat päättivät kokeneen olka-
päätutkija Ann Coolsin johdolla selvittää kahden kent-
täolosuhteisiin suunnitellun testin tulosten yhteyttä iso-
kineettisellä voimamittauksella tehtyihin tuloksiin. Isoki-
neettisen voiman mittauksessa mitattiin kyynärnivelen 
ojentajien ja koukistajien lihasvoimaa sekä olkanivelen 
sisä- ja ulkokiertäjien lihasvoimaa mies- ja naisurheili-
joilta (n = 29).

Istuen suoritettu pallon (SMBT, 2kg) heitto oli koh-
talaisesti tai vahvasti yhteydessä isokineettisiin voima-
mittaustuloksiin. Voimakkain yhteys havaittiin kyynär-
nivelen koukistajien ja ojentajien lihasvoimien osalta. 
Y-Balance-testin kohdalla yhteyttä ei ollut. Tosin testillä 
saattaa olla käyttöä, kun halutaan arvioida yläraajojen 
puolieroja.

Vastaanotolle ja kenttäolosuhteisiin soveltuvien testien 
tutkiminen on tärkeää, jotta harjoittelun ja kuntoutuk-
sen edistymistä voidaan seurata mahdollisimman hel-
posti, mutta kuitenkin luotettavasti.

Borms, D. et al. 2016. Journal of Athletic Training, 51 (10), 789 - 796.

OLKANIVELEN LIIKKUVUUKSILLA EI 
YHTEYTTÄ OLKAPÄÄKIPUUN 
HUIPPU-UIMAREILLA
Huippu-uimareiden olkaluun torsiossa tai passiivisessa 
olkanivelen sisäkierron liikkuvuudessa ei ole eroa ver-
rattuna samanikäisiin verrokkeihin. Uimareiden olkani-
velen passiivinen ulkokierron liikkuvuus on suurempi.

Australialaiset tutkijat päättivät selvittää maan par-
haiden uimareiden avulla uimarille tyypillisiä olkanive-
len liikkuvuuksia, olkaluun torsiokulmaa ja sitä, onko 
mikään edellä mainittu tekijä yhteydessä olkapääkipuun.
Tutkimuksessa havaittiin olkaluun torsiokulman yhteys 
lisääntyneeseen olkanivelen sisäkiertoliikkuvuuteen ja 
vähentyneeseen ulkokiertoliikkuvuuteen. Olkanivelen 
liikkuvuutta arvioitaessa tulee siis testata olkanivelen 
kokonaisliikkuvuus. Tutkimus vahvisti myös tärkeitä 
mittaamiseen liittyviä huomiota: passiivinen liikkuvuus 
on suurempi kuin aktiivinen, olkanivelen sisäkiertoliik-
kuvuus oli vatsallaan mitattuna pienempi kuin selällään.

Tutkijoiden mukaan olkanivelen 30° sisäkiertoliikku-
vuus vatsallaan mitattuna pitäisi olla uimarille riittävä. 
Mielenkiintoista oli myös se, että tutkimuksessa min-
kään liikkuvuustekijän ei havaittu olevan yhteydessä 
nykyiseen tai aikaisempaan olkapääkipuun.
Holt, K. et al. 2017. JSMS 20, 469 - 474. 
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OLKAPÄÄN
HANKAUSOIREYHTYMÄ

O lkapään hankausoireyh-
tymä on yksi yleisimmistä 
olkakivun aiheuttajista. 

Toistuva tai krooninen vaiva aiheut-
taa haittaa ja kustannuksia potilaal-
le, työnantajalle sekä yhteiskunnal-
le. Aiemmin hankausoireyhtymän 
etiologiaa pidettiin mekaanisena 
– jänteen hankautumisena ahtaassa 
subakromiaalitilassa. Nykyään etio-
logian ajatellaan olevan dynaami-
nen tai degeneratiivinen. Taustalla 
on monia eri tekijöitä, mm. lapa-
luun ja olkaluun pään häiriintynyt 
kinematiikka, ryhtiongelmat, lihas-
toiminnan vajeet ja biomekaaniset 
muutokset. Altistavana tekijänä voi 
olla toistotyö, nostelu tai työskentely 
käsivarret koholla. 

Alkuvaiheen hoidoksi suositellaan 
ei-leikkauksellista oireenmukaista 
hoitoa: lepoa, särkylääkitystä, korti-
soni-injektioita ja fysioterapeuttisia 
hoitoja.  Tutkimusten perusteella 
hoidon kulmakivi on progressiivi-

sesti etenevä liike- ja liikuntahoito 
fysioterapeutin ohjaamana. Fysiote-
rapiassa annetuilla sähkö-, laser-, ja 
ultraäänihoidoilla ei ole todettu vai-
kuttavuutta eikä niitä tule suositella.

Akromioplastiassa eli olkalisäkkeen 
avarrusleikkauksessa akromionin 
alapuolista tilaa avarretaan. Myös 
leikkauksen jälkeen potilas tarvitsee 
fysioterapeuttista hoitoa. Leikkaus-
hoitoa käytetään edelleen paljon, 
vaikka hoidon tehosta ei ole näyt-
töä. Maailmanlaajuisesti leikkausin-
sidenssi on ollut nousussa. Suomessa 
avarrusleikkauksia tehdään lähes 
4000 vuodessa, meillä insidenssi on 
kuitenkin jo kääntynyt laskuun.

Tässä tutkimuksessa arvioitiin 
olkalisäkkeen avarrusleikkauksen 
antamaa lisähyötyä ja kustannusvai-
kuttavuutta kiertäjäkalvosinoireyh-
tymän hoidossa käyttäen etenevää 
satunnaistettua tutkimusasetelmaa 
(RCT). Alaryhmäanalyyseillä pyrit-
tiin löytämään leikkauksesta hyö-

tyvät potilaat. Samalla selvitettiin 
estäisikö avarrusleikkaus seurannas-
sa kiertäjäkalvosimen jännerepeä-
män syntyä.

Tutkimukseen otettiin mukaan 140 
potilasta, joilla kaikilla oli takana 

vähintään 3 kk oireilu (km. 2½ v.) 
ja konservatiivisen hoidon kokeilu 
toteutettuna (Taulukko 1). Potilai-
den keski-ikä oli 47 vuotta. Potilaat 
satunnaistettiin kahteen hoitoryh-
mään. Ei-leikkauksellisen hoidon 
ryhmässä potilaat saivat toteutetta-
vakseen tarkoin suunnitellun, fysio-
terapeutin ohjaaman ja valvoman 
olkapään lihasharjoitteluohjelman. 
Harjoittelun toteutumista ja edisty-
mistä seurattiin säännöllisillä fysio-
terapeutin kontrollikäynneillä. Leik-
kaushoitoryhmässä potilaille tehtiin 
tähystysteitse olkalisäkkeen avarrus-
leikkaus, minkä jälkeen he aloittivat 
täsmälleen samanlaisen fysiotera-
peuttisen harjoitteluohjelman, kuin 
ei-leikkauksellisen hoidon ryhmä. 
Ainoa erottava tekijä ryhmien välillä 
oli siis leikkaus. Tässä tutkimuksessa 
ei vertailtu kahta hoitolinjaa vaan 
arvioitiin avarrusleikkauksen anta-
maa lisähyötyä.

Päätulosmuuttujana oli potilaan 
kokema kipu VAS-asteikolla 0-10 
(Visual Analogue Scale). Sekun-
daarisia muuttujia olivat potilaan 
kokema haitta, työkyky ja yösärky 
(VAS-asteikolla), SDQ-olkaindeksi 
(Shoulder Disability Questionnaire) 
ja kipupäivät. Elämänlaatua mitat-
tiin 15D-kyselyllä. 

Alaryhmäanalyyseissä vaikutta-
vina tekijöinä olivat ikä, sukupuoli, 
BMI, siviilisääty, peruskoulutus ja 
ammattikoulutus, työolot (työn 
vaatimustaso, nostetut taakat, 
työskentely käsivarret koholla ja 

TEKSTI: SAARA KETOLA

TUTKIMUSTEN PERUSTEELLA 
HOIDON KULMAKIVI ON 

PROGRESSIIVISESTI ETENEVÄ 
LIIKE- JA LIIKUNTAHOITO 

FYSIOTERAPEUTIN 
OHJAAMANA.

Leikkaushoidosta ei lisähyötyä fysioterapiaan verrattaessa

Saara Ketola
Ortopedian ja traumatologian 
erikoislääkäri
Tekonivelsairaala Coxa
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työtyytyväisyys), oirekesto, sai-
rausloma ennen satunnaistamista 
sekä olkalisäkkeen radiologiset löy-
dökset. Fysioterapeuttinen hoito 
toteutettiin tähän tutkimukseen ja 
oireyhtymän hoitoon perehtyneiden 
fysioterapeuttien toimesta. Potilaille 
annettua alkuinformaatiota olka-
pään anatomista ja oireyhtymän 

taustalla vaikuttavista biomekaa-
nisista tekijöistä pidettiin tärkeänä. 
Tavoitteena oli palauttaa olkanivelen 
liikkuvuus sekä olkapään ja lapaluun 
stabiliteetti. Kiertäjäkalvosinlihaksia 
voimistamalla parannettiin lihasten 
välistä epätasapainoa ja virheellistä 
työnjakoa. Harjoittelussa kiinnitet-
tiin huomiota erityisesti liikkeen hal-

littuun suorittamiseen sekä ryhtiin 
ja vartalonhallintaan. Fysioterapeut-
tisessa alkututkimuksessa tehdyt 
löydökset sekä patogeneesin vaihe 
ohjasivat harjoitteiden valintaa ja 
sopivaa aloitustasoa. Tavoitteena oli 
neljä harjoituskertaa viikossa ja suuri 
toistojen määrä. Vähitellen edettiin 
kiertäjäkalvosinta kuormittavampiin 
harjoitteisiin, jolloin toistomääriä 
vähennettiin ja vastusta lisättiin. 
Fysioterapia toteutettiin pääasiassa 
potilaan omina kotiharjoituksina. 
Käyntikertoja sairaalan fysioterapi-
aan oli keskimäärin 7. Harjoittelun 
periaatteet olivat samat sekä leik-
kauksellisen että ei-leikkaukselli-
sen ryhmän potilaille. Fysioterapia 
päättyi, kun potilaat saavuttivat 
harjoittelutason, jonka he kykenivät 
itsenäisesti ylläpitämään ja oppivat 
päivittäisessä elämässään säätele-
mään olkanivelen kuormittumista 
ohjatuin harjoittein sekä omissa lii-
kuntaharrastuksissaan.

Tulokset
Hoidon tehokkuus arvioitiin mit-
tauksin ja kyselykaavakkein kahden 
ja viiden vuoden kuluttua satun-
naistamisesta. Lähtötilanteessa hoi-
toryhmien välillä ei ollut eroja. Seu-
rantakäynnillä kävi kahden vuoden 
kohdalla 134/140 ja viiden vuoden 
kohdalla 109/140 potilasta. Kontrol-
likäyntien kliinisen tutkimuksen teki 
sokkoutettu fysioterapeutti, joka ei 
tiennyt potilaan hoitoryhmää, eikä 
ollut osallistunut hoitoon. Mahdol-
listen tähystysarpien peittämiseksi 
potilailla oli päällään t-paita.

Kipu väheni molemmissa hoitoryh-
missä verrattaessa lähtötilannetta 
kahden vuoden tuloksiin: VAS-astei-
kolla laskua oli ei-leikkauksellisessa 
hoitoryhmässä 6,5-2,9 ja leikkaus-
hoitoryhmässä 6,4-2,5. Kahden ja 
viiden vuoden välillä tulokset olivat 

EI-LEIKKAUKSEL-
LISEN HOIDON 

RYHMÄ

LEIKKAUSHOITO-
RYHMÄ

P

POTILAAN KOKEMA KIPU: VAS (0 - 10)

Lähtötilanne (keskiarvo)
2 vuoden kohdalla (keskiarvo)
5 vuoden kohdalla (keskiarvo)
Yli 10 vuoden kohdalla (keskiarvo)
Muutos lähtötilanteesta (keskiarvo) 0-2v.
Muutos lähtötilanteesta (keskiarvo) 0-5v.
Muutos lähtötilanteesta (keskiarvo) 0-10v.

6,5
2,9
2,2
1,8
-3,7
-4,1
-4,5

6,4
2,5
1,9
2,8
-3,9
-4,7
-3,6

0,73
0,37
0,44
0,12
0,65
0,35
0,18

POTILAAN KOKEMA HAITTA: VAS (0 - 10)

Lähtötilanne (keskiarvo)
2 vuoden kohdalla (keskiarvo)
5 vuoden kohdalla (keskiarvo)
Yli 10 vuoden kohdalla (keskiarvo)
Muutos lähtötilanteesta (keskiarvo) 0-2v.
Muutos lähtötilanteesta (keskiarvo) 0-5v.
Muutos lähtötilanteesta (keskiarvo) 0-10v.

6,5
2,6
1,8
2,0
-3,8
-4,4
-4,3

6,2
2,0
1,5
2,5
-4,2
-4,8
-3,9

0,53
0,21
0,57
0,41
0,47
0,46
0,64

TYÖKYKY: VAS (0 - 10)

 Lähtötilanne (keskiarvo)
2 vuoden kohdalla (keskiarvo)
5 vuoden kohdalla (keskiarvo)
Yli 10 vuoden kohdalla (keskiarvo)
Muutos lähtötilanteesta (keskiarvo) 0-2v.
Muutos lähtötilanteesta (keskiarvo) 0-5v.
Muutos lähtötilanteesta (keskiarvo) 0-10v.

5,9
8,0
7,5
7,2

+2,0
+1,6
+1,3

5,7
8,0
7,8
7,5

+2,3
+2,2
+2,2

0,78
0,96
0,41
0,57
0,53
0,23
0,29

YÖSÄRKY: VAS (0 - 10)

Lähtötilanne (keskiarvo)
2 vuoden kohdalla (keskiarvo)
5 vuoden kohdalla (keskiarvo)
Yli 10 vuoden kohdalla (keskiarvo)
Muutos lähtötilanteesta (keskiarvo) 0-2v.
Muutos lähtötilanteesta (keskiarvo) 0-5v.
Muutos lähtötilanteesta (keskiarvo) 0-10v.

6,4
2,6
1,7
1,7
-3,8
-4,8
-4,9

6,2
2,0
1,7
2,5
-4,2
-4,8
-4,1

0,60
0,19
0,95
0,19
0,51
0,99
0,30

SDQ-OLKAINDEKSI (0 - 10)

Lähtötilanne (keskiarvo)
2 vuoden kohdalla (keskiarvo)
5 vuoden kohdalla (keskiarvo)
Yli 10 vuoden kohdalla (keskiarvo)
Muutos lähtötilanteesta (keskiarvo) 0-2v.
Muutos lähtötilanteesta (keskiarvo) 0-5v.
Muutos lähtötilanteesta (keskiarvo) 0-10v.

83
33
22
27
-50
-62
-56

78
24
17
23
-53
-60
-55

0,21
0,13
0,33
0,61
0,60
0,84
0,83

KIPUPÄIVIÄ EDELTÄVÄNÄ 3 KK

Lähtötilanne (keskiarvo)
2 vuoden kohdalla (keskiarvo)
5 vuoden kohdalla (keskiarvo)
Yli 10 vuoden kohdalla (keskiarvo)
Muutos lähtötilanteesta (keskiarvo) 0-2v.
Muutos lähtötilanteesta (keskiarvo) 0-5v.
Muutos lähtötilanteesta (keskiarvo) 0-10v.

74
20
12
12
-53
-59
-59

70
14
12
18
-55
-61
-57

0,44
0,22
0,94
0,32
0,80
0,85
0,82

KIVUTTOMIEN POTILAIDEN OSUUS

2 vuoden kohdalla (keskiarvo)
5 vuoden kohdalla (keskiarvo)
Yli 10 vuoden kohdalla (keskiarvo)

64
77
80

65
75
64

0,09
0,86
0,08

Taulukko 1.



20 • SUFT Maaliskuu 2018

ARTIKKELI

edelleen jatkaneet paranemistaan 
(kipu ei-leikkauksellisessa hoitoryh-
mässä 2,2 ja leikkaushoitoryhmäs-
sä 1,9. Myös muissa muuttujissa 
(potilaan kokema haitta, työkyky, 
yösärky, SDQ-olkaindeksi ja kipu-
päivät) todettiin selvä paraneminen. 
Molemmissa ryhmissä muutokset 
olivat tilastollisesti merkitseviä. Hoi-
toryhmien välillä ei todettu tilastol-
lisesti merkitsevää eroa (Taulukko 2). 
Elämänlaatumittauksissa (15D) hoi-
toryhmien välillä ei todettu eroja.
Kivuttomaksi määriteltiin potilaat, 
joiden kokema kipu oli VAS-astei-
kolla alle 3. Kahden vuoden kohdalla 
kivuttomia oli ei-leikkauksellisessa 
ryhmässä 64% ja leikkaushoitoryh-
mässä 65%. Ero oli vain yhden pro-
senttiyksikön, jolloin ns. number-
needed-to-treat olisi 100. Viiden 
vuoden kohdalla luvut olivat toisin 
päin: ei-leikkauksellisen hoidon 
ryhmässä kivuttomia potilaita oli 
enemmän (77%) kuin leikkaushoi-
toryhmässä (75%).

Kustannukset ryhmässä, jossa poti-

laille tehtiin sekä avarrusleikkaus 
että annettiin fysioterapeuttista 
kuntoutusta, olivat selvästi suurem-
mat. Suuren osan kustannuksista 
aiheuttaa tietenkin itse leikkaus, 
mutta myös sairauspoissaolot koko-
naisuudessaan olivat leikkauksel-
lisessa hoitoryhmässä 5 vuoden 
kohdalla suuremmat, keskimäärin 

yhteensä 31,2 päivää (ei-leikkauksel-
lisessa hoitoryhmässä keskimäärin 
16,5 päivää). Leikkaushoitoon liittyy 
myös komplikaatioriskejä. 

Alaryhmäanalyysien perusteella 
oirekesto, siviilisääty (yksinasuvat), 
pitkä edeltävä sairausloma ja mata-
la koulutustaso näyttivät nostavan 
kivuliaisuuden riskiä riippumatta 

hoitoryhmästä. 
Potilaille tehtiin olkapään mag-

neettikuvaus ennen satunnaista-
mista. Kuvaus uusittiin viiden vuo-
den kohdalla. Kiertäjäkalvosimen 
lihasmassassa ei tällä seurantavälillä 
havaittu tilastollisesti merkitsevää 
muutosta. Leikkaus ei myöskään 
näyttänyt estävän jännerepeämän 
kehittymistä, vaikka mekaanista 
hankausta oli avartavalla toimenpi-
teellä pyritty vähentämään.
Erillinen myöhäisvaiheen arvio 
tehtiin, kun satunnaistamisesta oli 
kaikkien potilaiden kohdalla ku-
lunut yli 10 vuotta. Keskimäärin 
satunnaistamisesta oli kulunut 12 
vuotta. Kyselyyn vastasi 90 potilas-
ta. Keskimääräinen kipu oli ei-leik-
kauksellisessa ryhmässä 1,8 ja leik-
kaushoitoryhmässä 2,8. Ryhmien 
välillä ei tutkituissa muuttujissa 
tuolloinkaan ollut tilastollisesti mer-
kitsevää eroa.

VAIKKA POTILAAN 
USKO PELKÄSTÄÄN 

FYSIOTERAPEUTTISEEN 
HOITOON OLI SELVÄSTI 

PIENEMPI, HE SAAVUTTIVAT 
SAMAN, JOPA PAREMMAN 

HOITOTULOKSEN.

Taulukko 2.
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Pohdinta
Tähän tutkimukseen valittiin ryhmä olkalisäkkeen alaisesta kivusta kärsiviä potilailta, jotka 
perinteisen käsityksen mukaan olisivat hyötyneet leikkauksesta. Tulosten perusteella avar-
rusleikkaus ei kuitenkaan tuonut lisähyötyä fysioterapeuttiseen hoitoon verrattuna, ei läh-
töryhmän eikä toteutuneen hoidon mukaisen ryhmän mukaisesti analysoituna. Yhtäläisiin 
hoitotuloksiin päästään ohjatulla ja valvotulla fysioterapeuttisella harjoittelulla. Molem-
missa hoitoryhmissä todettiin tilastollisesti merkitsevä paraneminen 2 vuoden ja edelleen 5 
vuoden seurannassa. Myös taudin luonnollisella kululla on todennäköisesti osansa parane-
mistuloksissa. Leikkaushoitoon liittyy myös komplikaatioriskejä, eikä se ole myöskään kus-
tannustehokasta. Toimenpiteellä ei todettu olevan suotuisia pitkäaikaisvaikutuksia lihas- ja 
jännekudoksiin. 

Tämän tutkimuksen perusteella leikkaushoitoa ei voi suositella millekään erityiselle poti-
lasryhmälle. Aiemmin leikkaushoitoa suositeltiin, jos potilas jäi oireiseksi annetun fysiotera-
peuttisen hoidon jälkeen.
Tässä tutkimuksessa todettiin, että nämä potilaat eivät hyötyneet leikkaushoidosta, mikä 
on todellinen hoidollinen haaste.

Kun potilaat saivat tietää hoitoryhmänsä, heiltä kysyttiin, uskoivatko he paranevansa tällä 
hoidolla. Leikkaushoitoryhmässä 65% potilaista vastasi kyllä, kun taas ei-leikkauksellisen 
hoidon ryhmässä potilaista vain 28% uskoi paranevansa. Vaikka potilaan usko pelkästään 
fysioterapeuttiseen hoitoon oli selvästi pienempi, he saavuttivat saman, jopa paremman 
hoitotuloksen. 

Johtopäätökset
Leikkauksellinen hoito ei ole perusteltu hoito olkapään hankausoireyhtymäpotilaille. Oh-
jattu ja valvottu fysioterapeuttinen harjoittelu on oireyhtymän hoidon perusta. Tämän 
tutkimuksen perusteella akromioplastiaa ei voi suositella kiertäjäkalvosinoireyhtymän hoi-
toon työikäisessä väestössä. Jatkossa tutkimukset tulisi suunnata fysioterapeuttisen har-
joittelun kehittämiseen ja optimointiin, jotta voitaisiin tarjota potilaille mahdollisimman 
vaikuttavaa ja yksilöllistä hoitoa.
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SCIENTIFIC COMMITTEE 

I n the board meeting held on 
6th January the board of the 
Finnish Sports Physiothera-

pist Association (FSPA) unanimous-
ly voted to establish their scientific 
committee. Dr Ben Waller, who is 
working active as both a researcher 
from the University of Jyväskylä and 
Physiotherapist, will lead this com-
mittee. Peter Halen, President of the 
FSPA, states that this shows intent to 
develop sports physiotherapy in Fin-
land through both clinical expertise 
and scientific evidence.

Evidence based practice should 
provide the foundations for how 
physiotherapists treat all levels of 
athletes. There was once the situati-
on that clinical practice and scientific 
research were two separate entities, 
neither supporting the other. Howe-
ver, in the past ten years there has 
been a significant increase in high 
quality research that has directly 
influenced the daily clinical practice 
of physiotherapists working with 
athletes and sports teams. Good 
examples of this are rehabilitation 
of tendinopathies through graded 
loading, injury prevention with neu-
romuscular exercises and return-to-
play guidelines.

FSPA already provides it mem-
bers access to the British Journal of 
Sports Medicine (BJSM), which pub-
lishes high level clinically relevant 
research and has a wealth of on-line 
resources including podcasts. The 
establishment of a scientific com-
mittee takes the commitment of 
the FSPA to support it members to 
another level. The committee will 
play a large role in the yearly Preven-
tion - Mission Possible congresses 

which have proved to a big success 
facilitating hard core researchers and 
clinicians into the same room. This 
congress continues to grow in popu-
larity requiring both an organising 
and scientific committee.

FSPA prides itself with its clinical 
education system, which have pro-
ved popular with an over three-fold 
increase in course demand over the 
past 3 years. However, the FSPA are 
not satisfied and want to continue 
developing the content of their edu-
cation to have as strong as scientific 
content as possible. Keeping up with 
the scientific literature is a serious 
task and further with the necessity 
to be able to critically appraise its 
quality. The scientific committee will 
be working closely with the FSPA 
educators, to continually update the 
course contents as well as coming 
up with appropriate questions that 
need to be scientifically explored.

FSPA are working closely with the 
University of Jyväskylä, with the 
intent on developing a two -way 
collaboration. The aim of which is to 
create a seamless link between clini-
cal experience and practice (which 
in itself is evidence) and research, 
encouraging and supporting phy-
siotherapists completing a MSC at 
the University to focus the subject of 
their studies on sport related topics. 
The hope is that this collaboration 
will bloom into collaborating on lar-
ge research grant applications bring 
the best of clinical skills and research 
methods together. The committee 
will also hope to support any FSPA 
member who are wanting to perform 
research as part of their studies.

Ultimately, sport medicine is full 
of fads and the next best thing to 
get your player back from their 
hamstring injury or after ACL inju-
ry in half the time as conventional 
treatments. When exposed to rigo-
rous scientific investigation these are 
often shown to be no more effecti-
ve than traditional treatment. The 
FSPA hopes to support its members 
by looking at the evidence base for 
these treatments and provide assis-
tance for clinicians deciding weather 
or not to use these treatments. 

The FSPA is proud to announce the 
establishment of this committee and 
hope it’s members will actively inte-
ract with the new committee and 
ask questions as well as requesting 
assistance in matters concerning evi-
dence-based practice. 

The future for sports physiotherapy 
in Finland look bright.

TEKSTI: BEN WALLER

EVIDENCE BASED PRACTICE 
SHOULD PROVIDE THE 

FOUNDATIONS FOR HOW 
PHYSIOTHERAPISTS TREAT 

ALL LEVELS OF ATHLETES.

Ben Waller, PhD
Senior Researcher
Physiotherapy
Faculty of Sport and Health Sciences
University of Jyväskylä
ben.waller@jyu.fi
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KEIHÄÄNHEITTÄJÄN
OLKAPÄÄ

FYSIOTERAPEUTTI, KOULUTETTU HIEROJA. SUL:N HYPPYJEN JA HEITTOJEN VALMENTAJA-
KOULUTUS. SUL:N, KEIHÄÄNHEITTÄJÄ JENNI KANKAAN, AITAJUOKSIJA VIIVI AVIKAISEN JA 
KEIHÄSOLYMPIADI 2016 - 2020 YHTEISTYÖFYSIOTERAPEUTTI. OMA SAAVUTUS YLEISURHEI-
LUSSA OLI KANSALLISEN TASON KORKEUSHYPPÄÄJÄ.
 
KEIHÄSOLYMPIADI (KO) 2016 - 2020 ON NUORISOURHEILUPROJEKTI, JOSSA RYHMÄVALMEN-
NUKSEN KEINOIN VALMENNETAAN YKSILÖLAJIN NUORIA KOHTI MAAILMAN HUIPPUA JA 
ELÄMÄN HAASTEITA. RYHMÄN URHEILIJAT OVAT SAAVUTTANEET USEITA SM-MITALEJA JA 
KANSAINVÄLISTÄ MENESTYSTÄ.

TEKSTI: MARITA LÅNG
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Fysioterapeuttina keihäs-
leirityksessä
Keihäsolympiadin fysioterapeuttina 
tavoitteenani on urheilijoiden ko-
konaisvaltaisen kasvun tukeminen, 
urheiluvammojen ennaltaehkäisy, 
säännölliset tapaamiset leirien ai-
kana, yhteistyö eri tahojen kanssa ja 
urheilijoiden henkilökohtaisten har-
joitusohjelmien laatiminen.

Ryhmässä on 15–21 -vuotiaita urhei-
lijoita yhteensä 20. Uudelle leiriläi-
selle teen tuki- ja liikuntaelimistön 
liikkuvuus- ja kehonhallintatestistön. 
Urheilijat saavat testeistä yhteenve-
don sekä testistön pohjalta laaditun 
henkilökohtaisen harjoitusohjel-
man. Haastattelussa kartoitetaan 
kokonaisliikunnan määrää ja liikun-
nan/harjoittelun monipuolisuutta. 
Vähimmäissuositus leirin urheilijoille 
on 20 tuntia monipuolista liikuntaa 
viikossa. Tämä sisältää lajiharjoituk-
set, kilpailut, muut urheiluharrastuk-
set, koululiikunnan, hyötyliikunnan 
jne.

Leirillä on keihäänheiton lajiteknii-
kan harjoittelun lisäksi olennaista 
monipuolinen harjoittelu. Monipuo-
linen harjoittelu nuorena kehittää 
tasaisemmin kehon eri ominaisuuk-

sia sekä auttaa jaksamaan myös 
psyykkisesti. Koen tämän erittäin 
tärkeänä, sillä nuorten olkapään 
alueen pehmytkudosvammojen 
taustalla ja yhtenä merkittävänä 
riskitekijänä näyttäisi usein olevan 
fyysinen kehitys ja kunto sekä näi-
den eri vaiheiden huomioon otta-
matta jättäminen tai liian yksipuo-
linen rasitus. Tärkeää on myös oikea 
suoritustekniikka ja harjoittelun 
progressiivinen kasvu. Vammojen 
välttämiseksi nuoren keihäänheit-
täjän sekä valmentajan tulisi seurata 
harjoitteiden ja heittojen määrää 
sekä nuoren urheilijan fyysisiä val-
miuksia; esimerkiksi sitä, ettei liian 
varhain harjoitella tai kilpailla liian 
painavalla välineellä. Myös mahdol-
listen sairastelujen sekä vammojen 
jälkeinen kuntoutus tulisi tehdä huo-
lella ennen paluuta maksimaaliseen 
suoritukseen.

Valmentajan ja fysiotera-
peutin välinen yhteistyö
Jatkuva seuranta leireillä, keskuste-
lut, kertaaminen, testien uusiminen 
sekä valmentajan ja fysioterapeutin 
välinen yhteistyö auttavat siinä, että 
harjoitusohjelmia noudatetaan. Lei-
rityksen valmentaja ja rehtori ovat 
sitä mieltä, että leirillä lajiin pereh-
tyneen fysioterapeutin läsnäolo on 
välttämätön säännöllisen seuran-
nan ja opastuksen vuoksi. Fysiote-
rapeutti on myös tärkeä tukihenki-
lö kaikille leiritykseen osallistuville 

ja siellä työskenteleville. Yhteistyö 
vaatii samoja näkemyksiä sekä hy-
vää kommunikaatiota. Tulevaisuu-
den haasteet liittyvät resursseihin. 
Urheilijat toivovat, että fysiotera-
peutti voisi olla henkilökohtaisten 
tapaamisten lisäksi enemmän mu-
kana harjoituksissa. Tämä taas vaa-
tisi lisää läsnäoloa ja siten taloudel-
lisia resursseja.

Olkanivelen ulko- ja 
sisäkiertäjien liikkuvuus ja 
voima
Olkapään hyvän toiminnan taustal-
la on myös hyvä lapaluun hallinta 
sekä rintakehän liikkuvuus. Lapa-
luun asennossa ja toiminnassa on 
havaittu muutoksia heittokäden ja 
vapaan käden välillä. Yhdysvalloissa 
on tehty baseballissa olkapäävam-
mojen ehkäisyyn tähtääviä lepo- ja 
rasitussuosituksia nuorille pelaa-
jille. Suomessa keihäänheitossa ei 
ole olemassa virallisia suosituksia. 
Kuormituksen seurantaan sekä la-
paluun toimintaan tulee kiinnittää 
lisää huomiota ja näitä asioita tulisi 
myös jatkossa tutkia.

Isometrisen voiman mittausten 
mukaan keihäänheittäjien heittokä-
den olkanivelen sisäkiertäjien voima 
on suurempi verrattuna ulkokiertä-
jiin (TAULUKKO 1). Voimaharjoitte-
lu olkanivelen ulkokiertäjälihaksiin 
tulee aloittaa varhain ja jatkaa koko 
keihäänheittouran ajan. Voimahar-
joittelua tulee tehdä sekä harjoitus- 

YHTEISTYÖ VAATII 
SAMOJA NÄKEMYKSIÄ 

SEKÄ HYVÄÄ 
KOMMUNIKAATIOTA.
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Olkanivelen ulkokierto/sisäkierto Olkanivelen sisä- ja ulkokiertäjien 
isometrinen voima (kg)

Urheilija 1 115/45 16/13

Urheilija 2 115/40 13/12

Urheilija 3 115/50 16/12

Urheilija 4 110/45 12/12

Urheilija 5 105/45 24/15

Urheilija 6 115/50 14/9

Urheilija 7 110/40 13/9

Urheilija 8 110/50 13/11

Urheilija 9 110/50 15/12

Tulosten keskiarvo 110/46 15/12

KUVIO 1. Heittokäden olkanivelen ulko- ja sisäkierron liikkuvuus goniometrillä sekä isometrinen sisä- ja ulkokiertäjien 
voima microFET2-dynamometrillä mitattuna 3.2.2018.

että kilpailukaudella sekä konsentrisesti että eksent-
risesti, kuitenkin hieman kilpailuja kohti vähentäen. 
Voimaharjoittelussa tulee huomioida riittävä vastus ja 
lyhyet sarjat esim. 3 - 4 x 6 - 12 x / 60 - 80 %. Liikkeinä 
on toteutettu lapaluun sekä koko hartiarenkaan hallinta 
huomioiden kohdennettuja harjoitteita m. infraspinatus,  
m. teres minor ja m. supraspinatus -lihaksille sekä myö-

hemmin yhdistelmäliikkeitä. Erikseen tulee tehdä palaut-
tavaa harjoittelua pitkillä sarjoilla ja kevyellä vastuksella 
30 x / 10 - 30 %. Harjoitusvälineinä olemme käyttäneet 
esimerkiksi käsi- ja levypainoja, taljoja ja vastuskuminau-
hoja.
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SUFT:N HALLITUS ESITTÄYTYY -HAASTATTELUSARJASSA TUTUSTUTAAN 
HALLITUKSEN JÄSENIIN – NYT ESITTELYVUOROSSA ON RAHASTON- 
HOITAJA JA SIHTEERI MIKKO VIRTALA.

HAASTATTELUSSA

MIKKO VIRTALA
Kertoisitko alkuun itsestäsi ja taustasi?

Olet toiminut pitkään nuorten 
jalkapallomaajoukkueen fysiote-
rapeuttina. Millaisia ammatillisia 
oppeja tuolta ajalta on jäänyt 
mieleen?
Suurimmat opit ovat tulleet ehkä paineen-
sietokyvyn puolelle. Urheilussa ollaan usein 
tekemisessä nopeissa ja hektisissä tilanteis-
sa, joissa pitää tehdä nopeita ja perusteltuja 
päätöksiä. 

Mistä työnkuvasi koostuu tällä 
hetkellä ja millainen osuus 
urheilufysioterapialla on siinä?
Työnkuva koostuu pääosin klinikkatyöstä. 
Tällä hetkellä klinikalla valtaosa asiakkaista 
on joko huippu-urheilijoita tai vähintäänkin 
tavoitteellisia urheilijoita.

Käyn myös niin sanotusti kentällä esim. 
joukkuevoimistelun parissa. Urheilufysiote-
rapian rooli on suuri päivittäisessä työssä, 
sillä urheilun soveltaminen mihin tahansa 
onnistuu. Kuten eräs kuuluisa lääkäri sanoi 
1980-luvulla: ”Olemme kaikki urheilijoita, 
toiset harjoittelevat ja toiset eivät.”

Millainen historia sinulla on Suo-
men Urheilufysioterapeutit ry:n 
parissa?
Tulin mukaan SUFT:n toimintaan vuonna 
2008 Juha Koistisen houkuttelemana. Pää-
sin hallitukseen ja suoraan toiminnan yti-
meen. Siitä asti olen roikkunut mukana ja 
yrittänyt kehittää suomalaista urheilufysio-
terapiakenttää parhaani mukaan yhdessä 
muiden suftilaisten kanssa.

Olen kotoisin Espoosta, mutta nykyisin asun Lohjalla. Olen valmistunut vuonna 2005 Stadias-
ta (nyk. Metropolia). Alalle eksyin, kun armeijan jälkeen huomasin fysioterapiakoulutusohjel-
man Stadiassa. Tämän jälkeen ei muita vaihtoehtoja enää ollut – se oli rakkautta ensi silmäyk-
sellä, enkä edes hakenut muille aloille. Työuraa on kertynyt mm. OMT-klinikalla ja sittemmin 
DBC:llä, Auronissa ja nykyisin työskentelen Suomen Urheiluhierontakeskuksessa Espoossa. 
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Mikä on ollut urasi merkittävin 
”oppitunti” ja miksi?
Itselle merkittävin oppitunti on ollut SUFT:n 
toimintaan liittyminen. Sitä kautta olen pääs-
syt näkemään ja tutustumaan tämän maan 
sekä ulkomaiden kovimpien gurujen touhui-
hin. Esimerkkinä tutustumiskäynti Manches-
ter Cityn harjoituskeskukseen ja muuhun toi-
mintaan. Siellä näki tilanteen, jossa resurssit 
eivät ole este, mutta silti tekeminen tapahtuu 
hyvin perustasolla. Se antaa uskoa, että hyväl-
lä mallilla asiat ovat Suomessakin.

Mitä haluaisit sanoa juuri valmistu-
massa olevalle, innokkaalle urhei-
lufysioterapeutin alulle?
Ole rohkea!

Kertoisitko jonkin tilanteen tai 
hetken, kun olet erityisesti kokenut 
onnistuneesi fysioterapeuttina?
Hienointa on, kun urheilija tulee vastaanotolle 
ja sanoo tulleensa vain tarkistuttamaan tilan-
teen, ettei tulisi ongelmia tai että hän haluaa 
hypätä korkeammalle tai juosta kovempaa. Sil-
loin kokee, että on saanut muutettua jonkun 
ajattelutapaa urheilufysioterapian merkityk-
sestä ja roolista. Lisäksi valmentajan palaute 
siitä, että yhden tai useamman käynnin jäl-
keen urheilijan tulokset ovat parantuneet. Se 
antaa hyvän fiiliksen. 

Millaisia terveisiä haluaisit lähettää 
muille urheilufysioterapeuteille?
Kentillä nähdään.
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V iime aikoina on tutkittu 
paljon fyysisen kuormittu-
misen yhteyttä urheilijan 

sairastumis- ja erityisesti loukkaan-
tumisriskiin, mutta koetun psyykki-
sen stressin vaikutukset ovat jääneet 
selkeästi vähemmälle huomiolle. Tie-
detään kuitenkin, että liian kova fyy-
sinen ja psyykkinen kuormitus voivat 
johtaa urheilijoi-
den suorituskyvyn 
laskuun sekä louk-
kaantumisiin ja sai-
rastumisiin (1, 2, 3). 
Näin ollen sekä 
f y y s i s e n  e t t ä 
psyykkisen kuor-
mittumisen seu-
ranta ovat ensiar-
voisen tärkeässä 
asemassa suori-
tusten ja menesty-
misen optimoi-
miseksi (4). Ylähengitystieinfektiot 
(URTI) sekä niiden oireet ovat yksit-
täisenä tekijänä yleisin syy harjoi-
tuksista poissaoloihin urheilijoilla (5, 
6). Tavallisessa aikuisväestössä teh-

dyissä tutkimuksissa koetun psyyk-
kisen stressin on todettu olevan 
yhteydessä URTI:n ilmaantumiseen 
ja URTI-oireiden lisääntymiseen 
(7, 8), mutta urheilijoiden kohdalla 
aihetta on tutkittu huomattavasti 
vähemmän. Normaaliväestöllä saa-
tuja tutkimustuloksia ei välttämättä 
voida yleistää urheilijaväestöön, sillä 
fyysinen harjoittelu ja psyykkinen 
stressi ovat monimutkaisesti yhtey-
dessä toisiinsa (4). Systemaattisen 
kirjallisuuskatsauksen tavoitteena 
oli selvittää, onko koettu psyykki-
nen stressi yhteydessä urheilijan 
URTI-oireiden ilmaantumiseen tai 
lisääntymiseen. Lisäksi haluttiin 
selvittää, minkälainen stressi tähän 
mahdollisesti erityisesti vaikuttaa. 
Katsaus on tiettävästi ensimmäinen 
laatuaan. 

Tiedonhakuun käytettiin Medline 
Ovid- ja SportDiscus-tietokantoja. 
Katsaukseen valikoitui 7 tutkimus-
artikkelia (joista yksi tuore tutkimus 
systemaattisen haun ulkopuolelta). 

Katsaukseen sisällytettiin vertai-
sarvioidut englanninkieliset alku-
peräistutkimukset, jotka tutkivat 
subjektiivisin kyselyin koetun psyyk-
kisen stressin ja URTI:n/URTI-oi-
reiden välistä yhteyttä terveessä, 
15-30-vuotiaassa, vähintään kansal-
lisen huipputason urheilijaväestös-
sä. Kolmessa katsauksen tutkimuk-
sista (9, 10, 11) ei nähty tilastollisesti 
merkitsevää yhteyttä muuttujien 
välillä. Kahdessa (12, 13) nähtiin mer-
kitsevä yhteys koetun stressin ja 
URTI:n ilmaantumisen välillä ja 
kahdessa (14, 15) koetun stressin ja 
URTI-oireiden lisääntymisen välil-
lä. Vain yhdessä tutkimuksessa (12) 
stressiä oli jaoteltu eri kategorioihin, 
ja siinä emotionaalinen ja sosiaali-
nen stressi olivat tilastollisesti mer-
kitsevästi (p<0.01) yhteydessä urhei-

lijoiden URTI:n 
ilmaantumiseen. 
Ikäryhmittäin tar-
kasteltuna kaikissa 
ainoastaan alle 
20-vuotiaita urhei-
lijoita tutkineissa 
tutkimuksissa 
(12 , 13 , 15) näh-
tiin tilastollisesti 
merkitsevä yhteys 
muuttujien välillä. 
Tämä ikär yhmä 
on myös sukupuo-

leltaan (kaikki miehiä) ja lajeiltaan 
homogeenisempi koko tutkittavien 
joukkoon verrattuna.

Koska aihetta on tutkittu rajallises-
ti, jouduttiin katsaukseen ottamaan 

KOETUN PSYYKKISEN STRESSIN YHTEYS 
URHEILIJAN YLÄHENGITYSTIE-
INFEKTIO-OIREISIIN
TEKSTI: HANNA-KAISA RENKOLA

Hanna-Kaisa Renkola
Sairaanhoitaja, TtM-opiskelija 
(liikuntalääketiede)
hanna.k.renkola@student.jyu.fi



 SUFT Maaliskuu 2018 • 29

ARTIKKELI

mukaan kaikki aihetta tutkineet tut-
kimukset asetelmasta tai laadusta 
riippumatta. Myöskään tarkempia 
rajauksia tutkittavien ikäryhmien tai 
urheilulajien suhteen ei voitu tehdä, 
mikä on saattanut vaikuttaa tulok-
siin. 

Tutkimusten laatua heikensivät 
erityisesti pienet tutkittavien mää-
rät, lyhyet seuranta-ajat sekä joil-
tain osin puutteellinen tutkimuksen 
kulun avaus. Vaikka tulokset ovat 
samansuuntaisia kuin tervettä nor-
maaliväestöä tutkineissa tutkimuk-
sissa, ei niistä voida tehdä selkeää 
johtopäätöstä tai yleistyksiä riittä-
mättömän näytön sekä tutkimusten 
heterogeenisyyden ja puutteellisen 
laadun vuoksi. Kuitenkin ikäryhmit-
täin tarkasteltuna nähtiin viitteitä 
siitä, että alle 20-vuotiailla miesur-

heilijoilla voisi koetulla psyykkisellä 
stressillä ja URTI-oireilla olla yhteys. 
Aihe vaatii perustellusti lisätutki-
muksia tarkemmin rajatuilla urhei-
lijaryhmillä, kuten pienemmillä ikä-
ryhmillä, tietyn lajin edustajilla sekä 
saman kilpa- ja harjoittelutason 
urheilijoilla.

YLÄHENGITYSTIEINFEKTIOT 
(URTI) SEKÄ NIIDEN OIREET 

OVAT YKSITTÄISENÄ 
TEKIJÄNÄ YLEISIN SYY 

HARJOITUKSISTA POISSA-
OLOIHIN URHEILIJOILLA
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14TH SCANDINAVIAN CONGRESS 
OF MEDICINE & SCIENCE IN SPORTS

TEKSTI: JESSE PAJARI

1.–3.2.2018 KÖÖPENHAMINA
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TANSKAN VUOSITTAIN JÄRJESTETTÄVÄSTÄ URHEILULÄÄKETIETEEN KONGRESSIS-
TA ON KASVANUT VUOSIEN SAATOSSA KANSAINVÄLISESTI MERKITTÄVÄ TAPAHTU-
MA. KONGRESSI ON JÄRJESTETTY ENSIMMÄISEN KERRAN VUONNA 2004, JOLLOIN 
TAPAHTUMAAN OSALLISTUI 40 HENKILÖÄ. TÄNÄ VUONNA OSALLISTUJAMÄÄRÄ OLI 
JO 750 JA OSALLISTUJIA OLI 40 ERI MAASTA. ERINOMAISTEN JÄRJESTELYIDEN LISÄKSI 
SOSIAALINEN MEDIA JA ERITYISESTI TWITTER (#SPORTSKONGRES) ON  
TOIMINUT KONGRESSIN KASVUN MOOTTORINA VIIME VUOSIEN AIKANA. 

“Don’t call it prevention, call it warm-up!”

U rheilijoiden olkapäävammojen symposiumissa tanskalainen Merete Möller kertoi tuo-
reen tutkimuksensa pohjalta olkapään vammoille altistavista tekijöistä käsipallossa. 
Möllerin mukaan lapaluun liikehäiriö tai olkapään ulkokiertäjien lihasvoiman heikkous 

on olkapäävammojen riskitekijä vasta, kun viikoittainen harjoitusmäärä nousee selvästi (20 - 60%) 
korkeammaksi kuin edeltäneen neljän viikon keskimääräinen viikkokohtainen harjoitusmäärä. 
Vielä merkittävämpi (> 60%) harjoituskuorman nousu lisäsi olkapäävamman riskiä kaikilla pelaa-
jilla.
 Saksalainen ortopedi Knut Beitzel on tutkinut muun muassa nuorten keihäänheittäjien 
olkapäitä ja olkapäässä tapahtuvia muutoksia heittoharjoittelun seurauksena. Suosittelen 
tutustumaan hänen töihinsä, jos aihe kiinnostaa enemmän. Vaikka Beitzel kävi esityksessä läpi 
runsaasti olkanivelen alueen rakenteellisia muutoksia, oli myös hienoa huomata, että esitykses-
sä tarkasteltiin heittoliikettä vammojen ennaltaehkäisyn kannalta laajemmin koko kineettisen 
ketjun toimintana.

Symposiumin viimeisenä esiintyjänä oli norjalainen pitkään vammojen ennaltaehkäisytut-
kimuksen parissa töitä tehnyt Grethe Myklebust. Hän puhui käytännön työhön liittyvistä 
haasteista, kun vammojen ennaltaehkäisyyn liittyviä toimenpiteitä yritetään istuttaa osaksi 
urheilijan harjoittelua. Käytännön ongelmana on harjoitteisiin sitoutuminen eli niiden sään-
nöllinen tekeminen. Merkittävimpiä esteitä tälle ovat urheilijoiden kokema motivaation puute 
ja se, että harjoittelu koetaan liian paljon aikaa vieväksi. Myklebustin mukaan tuloksia tuova 
harjoittelu vie ainoastaan 10 minuuttia, jolloin kaikilla pitäisi löytyä siihen aikaa - etenkin jos se 
liitetään osaksi valmistavaa harjoitusta.
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Yksinkertainen lähestyminen on usein tehokkainta
Yksi kongressin mielenkiintoisimmista keskusteluista käytiin pol-
ven etuosan kipuun (patellofemoraalikipu) liittyvän symposiumin 
yhteydessä. Tanskalainen tutkija Michael Rathleff kertoi fysio-
terapian vaikuttavuudesta vaivan hoidossa. Kipuun perehtynyt 
tutkija Sinead Holden avasi puolestaan kivun moniulotteisuutta 
vaivan taustalla. Kolmannen näkökulman aiheeseen toi ortopedi 
Lars Blond, joka puntaroi vaivan patomekaniikkaa ja kirurgian 
mahdollisuuksia osana hoitoa. Eri näkökulmat tekivät esityksistä ja 
paneelikeskustelusta hyvin antoisan. Vaikka esiintyjät lähestyivät 
asiaa omasta asiantuntijanäkökulmastaan, lähes kaikista asioista 
oltiin lopulta samoilla linjoilla. 

Esiintyjien ja yleisön mielestä tämän tyyppinen keskustelu fysioterapeuttien ja lääkärien välillä olisi 
toivottavaa myös laajemmin. Tällöin voitaisiin mahdollisesti välttyä esimerkiksi haastavissa tapauksissa 
potilaiden turhalta pompottelulta. Lars Blond totesikin lopuksi: “Kyllä minunkin mielestäni kaikkien 100 
000 tätä vaivaa hoitavan kirurgin pitäisi olla täällä tänään kuuntelemassa.”Lopputulemana päädyttiin 
siihen, että tämän hetken tiedon mukaan hoidollisesti tulee aloittaa yksinkertaisilla menetelmillä kan-
nustaen ja ohjaten potilasta aktiiviseen hoitoon. Vasta tämän jälkeen tulee miettiä monimutkaisempia 
hoitoja ja vasta lopuksi arvioida leikkauksen tarvetta, jos oireiden taustalla epäillään olevan jokin selkeä 
patomekaaninen syy.

Pohjoismaiset urheilufysioterapiayhdistykset pyrkivät lisäämään yhteistyötä
Kongressin yhteydessä Pohjoismaisten urheilufysioterapiayhdistysten edustajat tapasivat. Säännöllisillä 
tapaamisilla pyritään lisäämään maiden välistä yhteistyötä. Eri maissa yhdistysten toiminta poikkeaa 
luonnollisesti jonkin verran toisistaan, mutta yhteisiä päämääriä on useita. Aika näyttää mihin asti 
yhteistyö tulee laajentumaan esimerkiksi koulutusten osalta tulevaisuudessa, sillä mielenkiintoisia suun-
nitelmia ja keskustelunavauksia on tehty.

Mainitsin alkuun, että kongressi on näkyvästi esillä muun muassa Twitterissä, mutta huomionarvoista 
on myös se, että Youtubesta on mahdollista nähdä osa esityksistä. Joten kannattaa ehdottomasti varata 
aikaa niiden katsomiseen.
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TERVEYDENHUOLLON KUULU-
MISIA TALVIOLYMPIALAISISTA

T alviolympialaiset kisattiin 
helmikuussa Etelä-Korean 
PyeongChangissa. Suomen 

joukkueen taustoissa vaikutti varsin 
mittava joukko terveydenhuollon 
ammattilaisia. Mukana oli yhteen-
sä kahdeksan lääkäriä, kahdeksan 
fysioterapeuttia, naprapaatti, kaksi 
osteopaattia, osteopaattiopiskelija ja 
neljä hierojaa. Kilpailuihin lähtenyt 
henkilöstö valikoitui pitkälti lajien 
perusteella. Näin voitiin taata urhei-
lijoille palveluita, joihin he ovat val-
mistautumisensa aikana tottuneet 

ja jotka he olivat kokeneet toimiviksi. 
Urheilijoita oli yhteensä 101, eri lajeja 
oli 11. Isoimmilta loukkaantumisilta 
ei kokonaan vältytty, kuten lehdistä 
on saattanut lukea. Lisäksi muu-
tamat sairastapaukset työllistivät 
terveydenhuollon henkilöstöä, kun 
urheilijoita tai taustahenkilöitä eris-
tettiin tartuntariskin vuoksi - jopa 
hotelleihin asti. Aiemmista kisoista 
poiketen moni terveydenhuoltotii-
min jäsen koki näissä kisoissa poik-
keuksellisen paljon hyvää yhteis-
työtä kollegojen kanssa. Tämä on 

ilman muuta kannustettava trendi; 
uskalletaan hakea apua, tukea omiin 
ajatuksiin ja varmistusta sille, että 
urheilija saa tilanteeseen parhaan 
mahdollisen avun. 

Kilpailut oli jaettu kahteen kaupun-
kiin, joihin molempiin oli rakennettu 
omat kisakylät. Pääkylässä Peyon-
gchangissa kilpailtiin ns. lumilajit ja 
n. 40 km matkan päässä Gangneun-
gin kaupungissa ns. jäälajit. Suomen 
joukkueen urheilijat jakautuivat 
näiden kylien kesken varsin tasan, 
samoin teki terveydenhuoltotiimi. 

TEKSTI: VESA KUPARINEN, URHEILUFYSIOTERAPEUTTI (SERT.)



34 • SUFT Maaliskuu 2018

ARTIKKELI

Osa tiimin jäsenistä, etenkin lääkäreistä, mat-
kusti kylien välillä päivittäin. Aiempien olym-
pialaisten tavoin joukkueen asuminen oli järjes-
tetty yhteisessä rakennuksessa soluasunnoissa. 
Tämä tarjosi muihin arvokilpailuihin nähden 
hienon tilaisuuden, kun terveydenhuollon hen-
kilöstö asui samoissa huoneistoissa ja amma-
tillisia keskusteluja syntyi jopa huomaamatta 
pitkin päivää. Kilpailuja jälkikäteen analysoi-
taessa on selvästi nähtävissä, että terveyden 
vaaliminen on noussut huippu-urheilussa isoon 
asemaan. Valtaosa urheilijoista, valmentajista, 
lajijohtajista sekä muista toimijoista tunnistaa 
loukkaantumisriskejä ja he pyrkivät määrätietoi-
sesti toimimaan niitä ennaltaehkäisevästi. Jopa 
hieman yllättävää on kuitenkin se, että monen 
lajin valmennusprosessissa fysioterapeutin rooli 
ennaltaehkäisyssä ei ole sillä tasolla, mitä se 
parhaimmillaan ja nykytiedon valossa voisi 
olla. Monesti törmätään resurssikysymyksiin 
eli lähinnä rahaan, mutta meiltä puuttuu myös 
paljon ymmärrystä siitä, millä tavoin fysiote-
rapeutti pystyisi tukemaan valmentautumista 
pitkäjänteisesti. Osittain meidän olisi syytä 
mennä peilin eteen tarkastelemaan, olemme-
ko tehneet ammattikuntana järkeviä asioita, ja 
ymmärrämmekö oikeasti lajikohtaisesti, miten 
olemme eniten hyödyksi. Toisaalta meidän 
pitäisi viedä yhdessä rintamassa tietoa osaa-
misemme tuomista hyödyistä valmennuksen 
suuntaan. Onneksi monessa lajissa ollaan 
menossa oikeaan suuntaan, osassa lajeista jo 
hyvin pitkälläkin. Kaiken kaikkiaan isot arvo-
kilpailut olivat jälleen hieno kokemus, joka 
antoi hyvin eväitä toiminnan kehittämiseksi 
ja asioiden eteenpäin viemiseksi. Myös SUFT:n 
toiminnan kannalta oli erittäin tärkeää, että 
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kilpailujen aikana ehdittiin keskustella urheilujoh-
tajien kanssa siitä, mikä on urheilufysioterapian 
rooli suomalaisessa huippu-urheilussa. Näyttäisi 
vahvasti siltä, että seuraavien vuosien aikana pää-
semme ottamaan isoja askelia lähemmäs ideaali-
tilannetta, jossa järjestelmämme mahdollistavat 
urheilufysioterapeuttien säännöllisen toiminnan 
urheilijoiden valmentautumisen tukemisessa. 
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HEITTÄMISEN VAIKUTUS
HEITTOLAJIEN URHEILIJOIDEN
OLKAPÄÄN RAKENTEESEEN JA 
TOIMINTAAN
TEKSTI: YKI NORDLING  JA  JESSE PAJARI

H eittolajien urheilijoilla 
tapahtuu vuosien lajihar-
joittelun myötä anatomisia 

ja biomekaanisia muutoksia olka-
luun ja hartiarenkaan alueella. Täl-
laisia urheilulajeja ovat esimerkiksi 
baseball (vrt. pesäpallo) ja keihään-
heitto. Lajiin liittyvät muutokset 
saattavat suojata kuormitukselta tai 
olla jopa edellytys huippusuorituk-
sille. Toisaalta ne saattavat olla myös 
yhteydessä vanhemmilla urheilijoilla 
esiintyviin lajityypillisiin vammoihin. 
Urheilijan kanssa työskennellessä on 
tärkeää kyetä tunnistamaan lajiin 
liittyvät eri kudosten mukautumis-
mekanismit, jolloin on helpompi 
kohdistaa oikeat toimenpiteet oikei-
siin rakenteisiin (1, 2) .
Nuorilla ja aikuisilla baseball-pelaa-

jilla on havaittu heittokäden olka-
luussa retrotorsiota (HRT) (KUVA 
1) (3, 4, 5). Olkaluun retrotorsio tar-
koittaa olkaluun distaali- ja proksi-
maalipään välistä kiertymää. HRT 
on varhaislapsuudessa normaalia, 
mutta luuston kehityksen myötä se 
usein vähenee. Torsiokulman muut-
tuminen näyttäisi olevan vilkkainta 
lapsuudessa kahdeksan ikävuoden 
paikkeilla. On havaittu, että base-
ball-pelaajien heittokäden olkaluu-
hun jää enemmän torsiota verrattu-

na vapaaseen puoleen sekä muiden 
lajien urheilijoihin (1, 5). Osa tutkijois-
ta on sitä mieltä, että HRT tai muut 
rasitukseen liittyvät luiset mukautu-
mat eivät ole ensisijaisia sisäkierron 
liikerajoitusta aiheuttavia tekijöitä. 
Sen sijaan olkanivelen takakapselin 
ja kiertäjäkalvosimen takaosan pak-
suuden sekä elastisuuden muutos-
ten (hyperplasia) on havaittu vaikut-
tavan heittävän puolen sisäkierron 
liikelaajuuteen. Baseball-pelaajien 
sisäkierron liikerajoitus ja sen taus-
tatekijät kiinnostavat tutkijoita, sillä 
olkanivelen liikerajoitus lisää yleisen 

käsityksen mukaan heittolajien ur-
heilijoiden loukkaantumisriskiä (3, 6, 
7).
HRT:n vaikutusta olkanivelen kierron 
mittaustarkkuuteen on tutkittu ver-
tailemalla perinteisellä kulmamitta-
rilla tehtyä mittausta ultraääniavus-
tettuun mittaukseen. Perinteisellä 
menetelmällä* tehdyssä mittaukses-
sa heittokäden olkanivelen sisäkierto 
oli pienempi, ulkokierto suurempi ja 
kokonaiskierto yhtä suuri verrattu-
na vastapuolen olkaniveleen. Kun 
HRT otettiin ultraääniavustetusti 
huomioon, sisäkierto oli pienempi, 
mutta ulkokierron liikelaajuudessa 
ei havaittu merkittävää puolieroa. 
Olkanivelen kokonaiskierto oli pie-
nempi heittokäden puolella (4). Ol-
kanivelten liikelaajuuksissa voi siis 
todellisuudessa olla puolieroa, jota ei 
välttämättä voida havaita perintei-
sellä kulmamittarilla tehdyllä liikera-
tatutkimuksella.
Kuvantamistutkimusten perus-
teella toistuva heittoliike aiheuttaa 
heittävän hartian takaosan peh-
mytkudosten rakenteellista mukau-
tumista. Tutkimuksissa baseball-pe-
laajien heittävän puolen olkanivelen 
takakapselin ja kiertäjäkalvosimen 
takaosan läpimitan on huomattu 
olevan suurempi ja elastisuuden pie-
nempi (3, 6). Tutkijat ovat pohtineet, 
että hartian takaosan pehmytku-
dosten rakenteelliset mukautumat 

LAJIIN LIITTYVÄT 
MUUTOKSET SAATTAVAT 

SUOJATA KUORMITUKSELTA 
TAI OLLA JOPA EDELLYTYS 

HUIPPUSUORITUKSILLE.

Yki Nordling
liikuntaneuvoja, 
fysioterapeutti-opiskelija 
(valmistuminen keväällä 2018) 
1. vuoden lääketieteen opiskelija
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saattavat suojata nuoren urheilijan olkaniveltä ja sitä ympäröiviä ra-
kenteita heittoliikkeen suurelta eksentriseltä kuormitukselta. Toisaalta 
mukautumat voivat aiheuttaa myöhemmin haittaa, sillä takakapselin 
ja kiertäjäkalvosimen takaosan läpimitan kasvu on yhdistetty aikuisten 
pelaajien impingement-oireisiin (1).
Myös nuorilla keihäänheittäjillä on raportoitu MRI-tutkimuksissa luus-
tomuutoksia. Oireettomilta nuorilta keihäänheittäjiltä on löydetty 
MRI-tutkimuksissa luun sisäisiä kystia olkaluun proksimaalipään ta-
kaosasta. Kyseessä on todennäköisesti ylirasituksesta johtuva muutos, 
jolla voi olla yhteys vanhemmilla keihäänheittäjillä havaittuihin kiertä-
jäkalvosimen takaosan vammoihin (2, 7). Lisäksi heittokäden puolella 
hartian alueella on havaittu biomekaanisia muutoksia kuten olkanive-
len liikelaajuuden pienenemistä sekä muutoksia skapulotorakaalisessa 
rytmissä (7).
Koska toistuvalla heittoliikkeellä on vaikutusta sekä olkapään rakentei-
siin että biomekaniikkaan, on tämä hyvä tiedostaa oheisharjoittelun 
suunnittelussa. Tällöin tulee osata arvioida asiat joihin halutaan vai-
kuttaa ja toisaalta pohtia millä tavalla niihin on mahdollista vaikuttaa 
(8). Tämän tulee pohjautua perusteelliseen lajianalyysiin sekä urheilijan 
kokonaisvaltaiseen ja huolelliseen tutkimiseen, jossa ymmärretään lajin 
vaatimukset ja sen vaikutukset olkapään alueen rakenteisiin ja biome-
kaniikkaan.

*Perinteisellä menetelmällä tehdyllä mittauksella tarkoitetaan tässä kulmamittarilla 
suoritettua liikelaajuuden (ROM) mittausta. Rotaatiota mitattiin olkavarren ollessa 
90 asteen abduktiossa.

Kuva 1 Humeruksen retrotorsio
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