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 Opas valmentajille ja urheilijoille 

Rasitusvammat aiheutuvat liiallisesta kuormituksesta sekä yksipuolisesta, paljon toistoja 
sisältävästä harjoittelusta. Lasten ja nuorten urheiluvammoista 30—50 % ovat rasitusvammoja, 
ja suuri osa niistä sijaitsevat alaraajoissa. Nuorilla urheilijoilla kasvava elimistö, erityisesti luusto, 
muuttuu ja kehittyy jatkuvasti, ja murrosiän nopean kasvun vaihe on hyvin vamma-altista aikaa. 
Murrosiässä koordinaatio ja liikkuvuus heikentyy, mikä voi johtaa taidon oppimisen ongelmiin 
sekä jopa vääristyneisiin liikemalleihin. Nämä tekijät nuorilla urheilijoilla altistavat 
rasitusvammoille.  

Jännetulehdukset ovat yhteydessä jänteisiin liittyviin rasitusvammoihin siten, että jänne tai jänne-
tuppi saattaa myös tulehtua poikkeuksellisen rasituksen yhteydessä kyseisessä nivelessä. Rasi-
tus voi olla pitkään jatkunut yksitoikkoinen liike tai äkillinen venyminen, jonka seurauksena aiheu-
tunut vaurio johtaa ärsytystilaan. Patellajänteen tendinopatia on kiputila patellajänteen ylä-
osassa. Se on hyvin yleinen anteriorisen polvikivun aiheuttaja urheilijoiden keskuudessa. Vaivaa 
aiheuttavat muun muassa nopeat suunnanmuutokset, kiihdytykset ja hypyt.   
 
Ensisijainen hoito patellajänteen tendinopatiaan on liikeharjoittelu. Tärkein tavoite tendinopa-
tian kuntoutuksessa on vahvistaa jänteen ja lihasten kapasiteettia vastaanottamaan kuormaa. Eri 
vaiheissa kuntoutusta käytetään eri harjoitusmuotoja edeten vähitellen kohti toiminnallisia la-
jinomaisia harjoitteita.  
 
Tämä opinnäytetyö on toteutettu kehittämistyönä Turun Seudun Urheiluakatemian kanssa. Opin-
näytetyön tarkoituksena oli kartoittaa Turun Seudun Urheiluakatemian urheilijoiden jännevammo-
jen yleisyyttä ja vaivoja ja tulosten perusteella koota yhteen jännevammojen ja niiden kuntoutuk-
seen liittyvät teoreettiset tiedot. Opinnäytetyön tuotoksena syntyi Turun Seudun Urheiluakate-
mian urheilijoille ja ammattilaisille opas patellajänteen tendinopatian kuntoutukseen. Oppaan tar-
koituksena on edistää ja nopeuttaa urheilijan jännevamman kuntoutusta, jotta urheilija pääsee 
mahdollisimman nopeasti palaamaan takaisin lajin pariin. Opas sisältää jännevamman kuntou-
tuksen eri vaiheet ja kuvalliset liikeharjoitteet sekä kirjalliset ohjeet.  
 
Kehittämistyön pitkän ajan tavoitteena on nopeuttaa urheilijan polven alueen jännevamman kun-
toutumisaikaa noudattamalla valmista kuntoutusopasta siinä tapauksessa, ellei urheilija saa am-
mattilaiselta spesifisti tehtyä ohjelmaa itse. Lyhyen ajan tavoitteena on saada valmentajien tieto-
taitoa lisättyä jännevammojen kuntoutuksesta sekä ohjattua heidät hyödyntämään luotua opasta 
käytännössä. 
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THE REHABILITATION OF PATELLAR 
TENDINOPATHY IN YOUNG ATHLETES 

 The manual for coaches and athletes 

Strain injuries are caused by excessive loading and one-sided, repetitive training. Approxi-
mately 30—50 % of kids and youths sport related injuries are strain injuries and most of them 
locate in lower limbs. Young athletes body grows and especially the skeletal system is constantly 
changing and developing. The fast-growing phase in adolescence is very vulnerable to injuries. 
In adolescence coordination and mobility begins to decline which might lead to problems with 
learning skills and even distorted movement patterns. These factors expose young athletes to 
strain injuries.   
  
Tendinopathy is connected to strain injuries in a way that tendon or tendon sheath can also be 
inflamed as a result of unusual load of the joint. Strain can be a prolonged repetitious movement 
or abrupt stretch. The injury caused by these factors can lead to irritation in tendon. In patellar 
tendinopathy pain is located to the upper part of the patellar tendon. It is very common cause of 
anterior knee pain amongst athletes. Among other things, the affliction results from fast changes 
of direction, accelerations and jumps.  
  
Primary treatment of patellar tendinopathy is physical exercise. The most important goal of reha-
bilitation is to strengthen the capacity of tendon and muscles to sustain load. In different parts of 
rehabilitation different types of exercises are used. They progress little by little towards functional 
sports related exercises.  
  
This thesis was produced together with Turun Seudun Urheiluakatemia. The purpose of this the-
sis was to survey the extent of tendon injuries among athletes of Turun Seudun Urheiluakatemia. 
Theoretical information about tendon injuries and rehabilitation is put together on the grounds of 
the survey. The output of this thesis is an instruction manual about the rehabilitation of patellar 
tendinopathy for the athletes and professionals of Turun Seudun Urheiluakatemia. The purpose 
of the manual is to advance and speed up the rehabilitation of patellar tendinopathy so that the 
athlete can return to sport as fast as possible. The manual contains different stages of rehabilita-
tion in patellar tendinopathy and exercises with pictures and instructions in writing.   
  
Long term goal of this thesis is to speed up the athlete’s rehabilitation time of the patellar tendi-
nopathy. It is done by following the manual in the case that the athlete doesn’t get a spesific ex-
ercise program from a professional. Short term goal is to increase know-how of the coaches about 
the rehabilitation of tendon injuries and to guide them to use the manual in practise. 
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KÄYTETYT LYHENTEET TAI SANASTO 

HSR Heavy slow resistance-harjoittelussa (HSR) harjoitteita teh-
dään nimensä mukaisesti hitaasti ja suurella kuormalla 
sekä konsentrisesti, että eksentrisesti (Riel ym. 2019). Tois-
tonopeuden tulisi olla 3 sekuntia konsentrista ja 3 sekuntia 
eksentristä lihastyötä yhden toiston aikana (Kongsgaard ym. 
2009).  

  
VAS-kipujana VAS-kipujanalla (engl. Visual Analogue Scale) arvioidaan ki-

pua        numeerisella asteikolla 0-10. Siinä 0 tarkoittaa “ei 
lainkaan kipua, ja 10 taas “pahin mahdollinen kuviteltavissa 
oleva kipu”. (Lee ym. 2015.)  

  
VISA-P  VISA-P on lyhenne The Victorian Institute of Sport Assess-

ment-Patella- asteikosta. Se on ainoa sairaus-spesifi as-
teikko patellajänteen tendinopatiaan, ja se on laajimmin käy-
tetty menetelmä urheilijoilla oireiden arvioimiseen sekä vai-
vaan liittyvien muutosten seurantaan. Nykyään asteikosta on 
olemassa useita eri versioita. (Hernandez-Sanchez ym. 
2017.)  

  
RM RM on lyhenne toistomaksimista, engl. repetition maximum. 

Maksimivoimaa voidaan mitata yhden maksimaalisen tah-
donalaisen lihassupistuksen aikana, jolloin kuorma jakse-
taan nostaa yhden kerran, eli yhden toiston maksimikuorma 
on 1 RM. (Rogers 2019.)  
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1 JOHDANTO 

Nuorena urheilussa on monia positiivisia puolia, kuten parempi fyysinen kunto, itsetunto 

sekä koulumenestys. Kuitenkin urheilussa myös vammariski on suuri, ja jopa 20 % 5-24 

vuotiaiden lasten ja nuorten vammoista liittyy urheiluun. (Bell ym. 2018.) Nuorten urhei-

luvammat kohdistuvat tyypillisimmin tuki- ja liikuntaelimistöön (Walker 2014, 9). Jopa 

30—50 % lasten ja nuorten urheiluvammoista ovat rasitusvammoja, ja suuri osa niistä 

sijaitsee alaraajoissa (Saarikoski 2016). Polvessa tyypillisiä rasitusvammoja ovat polvi-

lumpiojänteen vammat (Seppänen ym. 2010, 129). Muita alttiimpi rasitusvammoille on 

kovassa ja usein yksipuolisessa valmennuksessa oleva urheilija (Vuori ym. 2016, 587). 

Nuorilla urheilijoilla rasitusvammojen riskiä lisää aikaisin tehty lajin valinta ja yhteen lajiin 

keskittynyt harjoittelu (Bell ym. 2018). Meron ja kollegoiden (2016) mukaan rasitusvam-

mat jäävät myös usein rekisteröimättä, sillä urheilijat jatkavat harjoittelua kivusta huoli-

matta, kunnes kipu yltyy liian suureksi. Rasitusvammat ovat siis tyypillisiä nuorilla urhei-

lijoilla. Miten tällaisia vammoja sitten kuntoutetaan ja mahdollistetaan urheilijan paluu 

lajin pariin?  Tässä opinnäytetyössä pureudutaan jo syntyneeseen urheiluvammaan ja 

sen kuntoutukseen. 

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen kehittämistyö, joka on toteutettu yhteistyössä Tu-

run Seudun Urheiluakatemian kanssa. Turun Seudun Urheiluakatemian perustehtävä on 

mahdollistaa siviiliuran rakentaminen huippu-urheiluvalmentautumisen rinnalla. Se vas-

taa yhteistyön rakentamisesta Turun seudulla eri huippu-urheilu-toimijoiden välillä. (Tu-

run Seudun Urheiluakatemia 2019.) 

Teoreettisessa viitekehyksessä kuvataan polven ja jänteen anatomiaa, sekä kerrotaan 

nuorten urheilijoiden rasitusvammoista ja yleisistä patellajänteen vaivoista. Opinnäyte-

työssä perehdytään tarkemmin patellajänteen tendinopatian kuntoutukseen sekä kuva-

taan myös tämän kehittämistyön taustaa, tarvetta ja työn kulkua spiraalimallin mukaan. 

Tuotoksena syntynyttä opasta voivat hyödyntää julkaisun jälkeen myös muut urheilijoi-

den parissa työskentelevät, urheilijat sekä ammattilaiset. 
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2 KEHITTÄMISTYÖN TARKOITUS JA TAVOITE 

Tämä opinnäytetyö on toiminnallinen kehittämistyö, jossa hyödynnettiin sekä määrällistä 

että laadullista tutkimusta kyselyn muodossa. Opinnäytetyön kohderyhmänä toimivat 

nuoret urheilijaopiskelijat. Tarkoituksena oli kartoittaa Turun Seudun Urheiluakatemian 

urheilijoiden jännevammojen yleisyyttä ja vaivoja. Tulosten perusteella koottiin yhteen 

jännevammojen ja niiden kuntoutukseen liittyvät teoreettiset tiedot. Opinnäytetyö käsit-

telee jänteiden rasitusvammoja patellajänteen osalta. 

Opinnäytetyön lopputuotoksena syntyi Turun Seudun Urheiluakatemian urheilijoille ja 

ammattilaisille uusi työkalu jännevammojen kuntoutusoppaan muodossa. Oppaan tar-

koituksena on edistää ja nopeuttaa urheilijan jännevamman kuntoutusta, jotta urheilija 

pääsee mahdollisimman nopeasti palaamaan takaisin lajin pariin. Opas sisältää moni-

puolisia harjoitteita, joita on selkeytetty valokuvin.  

Kehittämistyön pitkän ajan tavoitteena on nopeuttaa urheilijan jännevamman kuntoutu-

misaikaa noudattamalla valmista kuntoutusopasta siinä tapauksessa, ellei urheilija saa 

ammattilaiselta spesifisti tehtyä ohjelmaa itse. Lyhyen ajan tavoitteena on saada valmen-

tajien tietotaitoa lisättyä jännevammojen kuntoutuksesta sekä ohjattua heidät hyödyntä-

mään luotua opasta käytännössä. 
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3 POLVINIVELEN JA JÄNTEEN ANATOMIA 

Tässä luvussa käsitellään polvinivelen ja jänteen anatomiaa, sillä opinnäytetyön aihe on 

rajautunut patellajänteen rasitusvammoihin. Ihmiskehon lihakset ja jänteet muodostavat 

liikuntaelimistön työtä tekevän kokonaisuuden. Polvinivelen ja sitä ympäröivien lihasten 

yhteistoiminta ilmenee polven ja alaraajan liikkeenä. (Kröger ym. 2010, 245.)  

3.1  Polvinivelen anatomia  

Polvi on ihmiskehon suurin nivel (Stolt ym. 2017, 97). Polvinivel, latinaksi articula-

ris genu, muodostuu reisiluun (femur) ja sääriluun (tibia) välisistä nivelpinnoista, jotka 

ovat ruston peittämiä. Näiden nivelpintojen välissä toimii eräänlaisina iskunvaimentajina 

kaksi nivelkierukkaa (meniscus). Femurin etupuolen nivelpinta on lisäksi polvilumpiota 

eli patellaa vasten. (Renström ym. 2002, 319.) Polvilumpio (patellae) sijaitsee nelipäisen 

reisilihaksen (musculus quadriceps femoris) jänteen sisällä. (Bjålie ym. 2011, 230.) Poh-

jeluulla (fibula), johon lihakset ja nivelsiteet kiinnittyvät, ei ole polvinivelessä nivelpintaa 

(Renström ym. 2002, 319). 

Polviniveltä vahvistavat nivelsiteet (ligamentum), ristisiteet (cruciatum) ja nivelkierukat. 

Kyseiset rakenteet näkyvät kuvassa 1. Sisempi sivuside (ligamentum collaterale tibiale) 

koostuu etummaisista ja pitkistä säikeistä sekä taaemmista ja lyhyistä säikeistä. Takim-

maiset säikeet kiinnittyvät sisempään nivelkierukkaan (mediaalinen meniscus). Ulompi 

sivuside (ligamentum collaterale fibulare) ei sen sijaan kiinnity ulompaan nivelkieruk-

kaan (lateraalinen meniscus). Ulompi ja sisempi sivuside yhdessä vahvistavat polvi-

niveltä sivuttaissuunnassa. (Renström ym. 2002, 319.) Polvinivelen suuren liikelaajuu-

den takia nivel on alttiina jatkuvalle rasitukselle ja vammoille (Björkemheim ym. 2008). 

Polvinivelen aktiiviset liikesuunnat ovat ojennus, koukistus, ulkokierto ja sisäkierto (Väy-

rynen 2016). Reiden etupinnan m. quadriceps femoris vaikuttaa eniten polven toimin-

taan. Kyseinen lihas on reiden päätoiminen ojentaja. Sen neljä osaa yhdistyvät yhdeksi 

jänteeksi, mikä kulkee polvilumpion yli kiinnittyen tibian proksimaalipäähän. Muita polvi-

niveltä ympäröiviä jännerakenteita ovat mediaalireunan kolmen jänteen kiinnityskohta, 

jota kutsutaan nimellä pes anserinus, lateraalireunan peitinkalvo tractus iliotibialis sekä 

polvitaipeen hamstring-lihasten jänteet. (Arokoski ym. 2009, 201-202.) 
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Kuva 1. Polvinivelen ligamentit mediaalisesti. (Fig. 4.67 Inner (medial) collateral liga-

ment, Lig.collaterale mediale, in extension. Sobotta 2010). 

3.2 Jänteen anatomia  

Jänteet koostuvat yhdensuuntaisista kollageenisäikeiden kimpuista. Pienissä jänteissä 

näitä syykimppuja saattaa olla vain yksi, kun taas isoissa niitä on useita tiukkana paket-

tina. Kunkin säiekimpun ympärillä on sidekudosvaippa (endotenon). Siinä kulkevat jän-

teen veri- ja imusuonet, sekä hermosäikeet, jotka aistivat venytyksen. (Vuori ym. 2016, 

583.) Koko jännettä ympäröi sidekudoskalvo (epitenon). Sen sisempi osa on nimel-

tään mesetenom ja uloimpia kalvokerroksia kutsutaan nimellä paratenon. (Kiviranta & 

Järvinen 2012, 35.) Paratenon on elastista kudosta, joka mahdollistaa jänteen liukumi-

sen vapaasti ympäröiviin kudoksiin nähden (Vuori ym. 2016, 583). Lähellä jänne-lihaslii-

tosta sijaitsevat proprioseptiikkaa keskushermostoon välittävät mekanoreseptorit. (Vuori 

ym. 2016, 583.)  

Jännekudos on hyvin verisuonittunutta, kuitenkin vähemmän kuin lihaksessa. Verisuoni-

tus jänteessä on vähäisempää alueilla, jotka ovat alttiita hankaukselle. Näillä alueilla voi 

tyypillisesti kehittyä jännetulehdus- tai rappeuma. (Vuori ym. 2016, 583.) 

Jänteen tehtävä on välittää lihasten supistusvoima luuhun, jotta niveleen syntyy liikettä. 

Jänteiden muoto vaihtelee toiminnallisen tilanteen mukaan pyöreistä suorista tai laatta-

maisista muodostumista kierteisiin kaapelimaisiin rakenteisiin. (Kiviranta & Järvinen 

2012, 35.) Niiden vetolujuus on hyvä, esimerkiksi terveen akillesjänteen repeämiseen 

tarvitaan 4-6kN:n vetovoima. Kuormitus myös lisää kollageenisynteesiä jänteessä, ja 

syntyneet kollageenisäikeet ovat tavallisesti paksumpia. (Vuori ym. 2016, 583-584.) 
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Korkean vetolujuuden lisäksi jänteen muita ominaisuuksia ovat kuormituskestävyys sekä 

iskuja ja puristusta vaimentavat ominaisuudet. Myös nivelten liikkeiden hienosäätelyn 

kannalta merkittävä tehtävä on jarrutus- ja suojaustehtävä, kun nivel ojentuu ja koukis-

tuu. Jänteillä on merkittävä ominaisuus varastoida ja luovuttaa elastista energiaa, mikä 

on tärkeää joustavan liikkumisen kannalta.  Elastista energiaa varastoituu venytyksen 

yhteydessä, ja voiman tuotto lisääntyy välittömästi maksimaalisessa lihassupistuksessa, 

mikä tapahtuu heti venytyksen jälkeen. Jänteen solut ovat vähän energiaa kuluttavia, 

mikä mahdollistaa pitkäaikaisen kuormituksen, sekä jännityksen ylläpidon ilman riskiä 

solujen hapenpuutteesta. Toisaalta vähäinen aineenvaihdunta johtaa hitaaseen kudos-

vaurioiden paranemiseen. (Kiviranta & Järvinen 2012, 35-37.)  

Jänne kuuluu lihaksen elastisiin osiin, joilla on kyky varastoida itseensä energiaa. Ener-

gian varastointi tapahtuu silloin, kun aktiiviseen lihakseen kohdistuu venytys, ja energiaa 

vapautuu lihaksen lyhentyessä. Tämä lihas-jännekompleksin elastinen ominaisuus mah-

dollistaa joko submaksimaalisen lihastyön taloudellisuuden tai lihaksen maksimaalisen 

konsentrisen voimantuoton lisäämisen. Lihas-jännekompleksin lisääntynyt elastisuus li-

sää sekä suorituksen taloudellisuutta että nopeutta. Harjoittelulla voidaan vaikuttaa elas-

tisuuden hyödyntämiseen. (Mero ym. 2016, 97-98.)  
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4 NUORTEN URHEILIJOIDEN RASITUSVAMMAT 

Rasitusvammat aiheutuvat toistuvista mikrovaurioista kudoksessa, eikä niihin voi yhdis-

tää yhtä tiettyä tapahtumaa, joka olisi syynä vammaan (Bahr 2009). Nämä mikrovauriot 

taas syntyvät toistuvasta yksipuolisesta rasituksesta, joka ylittää kudoksen sietokyvyn 

(Bahr 2009; Vuori ym. 2016, 585). 

 

Lasten ja nuorten urheiluvammoista 30-50 % on rasitusvammoja, ja suuri osa niistä on 

alaraajoissa (Saarikoski 2016). Tässä työssä teoreettinen viitekehys on rajautunut Os-

good-Schlatterin tautiin sekä patellajänteen tendinopatiaan niiden yleisyyden 

vuoksi. Jopa 20 % nuorista urheilijoista saa Osgood-Schlatterin taudin. (Narayan ym. 

2015.) Patellajänteen tendinopatia on myös hyvin yleinen anteriorisen polvikivun ai-

heuttaja urheilijoiden keskuudessa (Everhart ym. 2017, 861; Malliaras ym. 2013, 

267). Molemmista edellä mainituista vaivoista kerrotaan tässä luvussa.  

4.1 Rasitusvammat nuorilla urheilijoilla  

Rasitusvammojen yleisyyttä on tutkittu vain vähän, mutta esimerkiksi urheilupoliklinikoi-

den potilasaineistoissa rasitusvammojen osuus vaihtelee 5-50 % välillä. Kaikista vam-

moista juoksun harrastajilla on rasitusvammoja 50-75 %. Juoksuvammoja on arviolta 37-

56 %:lla juoksun harrastajista vuosittain, sillä juokseminen kuuluu monen lajin perushar-

joitteluun. Juoksijoilla ja hölkkääjillä rasitusvammat sijaitsevat alaraajassa n. 80 %:lla, 

joista polven alueella on noin 30 %. (Vuori ym. 2016, 584.) 

Monet tekijät altistavat rasitusvammoille. Urheilijoilla niiden syynä on usein toistojen ai-

heuttamat mikrovauriot sekä liiallinen kuormitus. (Vuori ym. 2016, 585; Saarikoski 

2016.) Rasitusvammoja seuraa myös harjoittelusta, joka on yksipuolista, paljon toistoja 

sisältävää ja joka toistuu liian tiheästi samankaltaisena. Liiallinen tehoharjoittelu, huonot 

olosuhteet ja varusteet, sekä liian nopeat muutokset harjoittelussa lisäävät riskiä rasitus-

vammoille. Taustalla saattaa olla myös kehon rakenteellinen poikkeavuus tai tekniikka-

virhe. Monilla urheilijoilla rasitusvamma voi rajoittaa täysipainoista harjoittelua viikkojen 

tai jopa kuukausien ajan. (Mero ym. 2016, 666-667.)  

Rasitusvammat kasvuikäisillä voidaan jakaa kahteen osaan. Ensimmäisenä ovat vam-

mat, jotka liittyvät epäkypsään tuki- ja liikuntaelimistöön ja kasvuun, ja toisena vammat, 
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joita tavataan myös aikuisena. Suomessa kasvuun liittyviä luu- ja rustoalueen kipuja on 

tytöillä 15 % ja pojilla 32 % rasitusvammoista. (Vuori ym. 2016, 584.) Ärsyke, joka aiheu-

tuu liikunnasta, on välttämätöntä tuki- ja liikuntaelimistön normaalille kasvulle ja kehityk-

selle. Kasvuikäisen elimistö, erityisesti luusto, muuttuu ja kehittyy jatkuvasti, ja erityisesti 

murrosiän nopean kasvun vaihe on poikkeuksellisen vamma-altista aikaa. (Vuori ym. 

2016, 587.) Murrosiässä koordinaatio ja liikkuvuus heikentyy, mikä voi johtaa taidon op-

pimisen ongelmiin sekä jopa vääristyneisiin liikemalleihin. Virheellinen suorittaminen 

saattaa heikentää lajisuoritusta sekä nostaa vamma- ja rasitusvammariskiä lisäänty-

neen tai vääränlaisen kuorman vuoksi. (Seppänen ym. 2010, 75.)   

Luutumisalueiden vammat ovat yleisin liikuntaa rajoittava vaiva kasvuikäisillä, ja näitä 

vaivoja voi ilmetä 5-25 vuotiailla. On muistettava, että tukielimistö lujittuu vielä kauan 

pituuskasvun päättymisen loputtua. Tytöillä tämä voi kestää 17-18 vuoden ikään asti, ja 

pojilla ainakin 20 vuoteen saakka. (Vuori ym. 2016, 587.)  

4.2 Jänteisiin liittyvät rasitusvammat polvessa  

Polvessa tyypillisiä rasitusvammoja ovat patellajänteen vammat (Seppänen ym. 2010, 

129). Jännetulehdukset ovat yhteydessä jänteisiin liittyviin rasitusvammoihin siten, että 

jänne tai jännetuppi saattaa myös tulehtua poikkeuksellisen rasituksen yhteydessä ky-

seisessä nivelessä. Rasitus voi olla pitkään jatkunut yksitoikkoinen liike tai äkillinen ve-

nyminen, jonka seurauksena aiheutunut vaurio johtaa ärsytystilaan. Jännetulehdus 

esiintyy yleensä siinä kohdassa, jossa jänne kiinnittyy luuhun. Se aiheuttaa kipua kiinni-

tyskohdassa, ja se voi olla jatkuvaa tai liittyä tiettyihin liikkeisiin, joissa jänne on mukana. 

(Saarelma 2019.) Kiputilaa jänteen kiinnityskohdassa kutsutaan insertiotendinii-

tiksi tai insertiotendinopatiaksi. Ylikuormitus saattaa aiheuttaa kivun lisäksi jän-

teessä krepitaatiota eli ritinää, turvotusta, sekä lihas- jänneyksikön vajaatoimintaa. 

(Vuori ym. 2016, 595.) 

Kehonosia, jotka ovat alttiita rasitusvammoille ovat etenkin lihasjänneliitokset eli apofyy-

sit (Vuori ym. 2016, 587; Seppänen ym. 2010, 129). Kun apofyysissä on toistuvan veto-

rasituksen seurauksena kipua, kutsutaan sitä apofysiitiksi. Apofysiitti aiheutuu luutumis-

alueen rustoon syntyvistä toistuvista mikrorepeämistä, ja sen oireena on palpaatioar-

kuus, kipu ja turvotus. Apofysiittejä ilmenee urheilulajeissa, joissa siihen kohdistuu voi-

makkaita ja toistuvia repäisyjä. (Vuori ym. 2016, 587-588.) Yksi apofyysi, joka on altis 

rasitusvammoille, on polven alueella säärikyhmy (Vuori ym. 2016, 588; Seppänen ym. 
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2010, 129-130). Säärikyhmyn apofysiittejä on yleisimmin sellaisten lajien harrastajilla, 

joissa on pitävällä alustalla paljon nopeita kiihdytyksiä ja jarrutuksia, esimerkiksi jalka-

pallossa (Vuori ym. 2016, 588). 

4.3 Osgood-Schlatterin tauti  

Osgood-Schlatterin tauti on hankaustyyppinen vamma sääriluun kasvualueella. 

Siinä patellajänne kiskoo sääriluun etukyhmyä juuri polven alapuolella. (Walker ym. 

2014, 196.) Se on yleisin 10-15 vuotiailla urheilijoilla lajeissa, joissa hypitään ja potkitaan, 

esimerkiksi jalkapallo, voimistelu, koripallo ja lentopallo (Cassas & Casserati-

Wayhs 2006; Kiviranta & Järvinen 2012, 424.) Sitä esiintyy useimmiten pojilla (Walker 

ym. 2014, 196; Narayan ym. 2015). Vamma on yleensä molemmilla puolilla, mutta oireet 

ovat toispuoleisia (Narayan ym. 2015).  

Kipua ja tulehduksen syntymisen voivat aiheuttaa toistuva koukistus-ojennus -liike sekä 

kireä m. quadriceps femoris. Kasvuikäisillä kasvupyrähdys lisää vamman riskiä, jolloin 

lihakset eivät pysy luiden pituuskasvun perässä, ja syntyy lihaskireyttä. Tämä lisää voi-

maa, jonka jänteet kohdistavat luuhun. (Walker ym. 2014, 196.)  

Osgood-Schlatterin taudin oireena on kipu polven etuosassa (Narayan ym. 2015). Pa-

himmillaan kipu tuntuu polven täydessä ojennuksessa sekä kyykystä ylösnoustessa, le-

vossa kipu helpottuu. (Grönholm ym. 2014, 196.) Vamman oireena on myös sääriluun 

kyhmyn alueen turvotus polven alapuolella. (Walker 2014, 196; Cassas & Casserati-

Wayhs 2006.) Myös iho tässä kohdassa saattaa olla punainen ja tulehtunut (Walker ym. 

2014, 196).   

Osgood-Schlatterin tauti vaatii hoidoksi kuormituksen vähentämistä. Hyvin rasittava ur-

heilu kannattaa jättää väliin, mutta useiden viikkojen levosta ei ole kuntoutuksen kan-

nalta hyötyä. Kevyempää urheilua voi jatkaa lyhyen levon jälkeen, jonka jälkeen voi taas 

pitää taukoa. Tämä ylläpitää nuoren urheilijan motivaatiota, vaikka vamman kuntou-

tus kestäisi pidemmän aikaa. (Orava 2012, 202-203.)  

Tauti parantuu useimmissa tapauksissa hyvin levon, sekä m. quariceps femoriksen ve-

nyttely- ja voimaharjoittelun avulla (Walker ym. 2014, 196). Myös Narayan ym. (2015) 

mukaan kipua helpottaa yleensä fysioterapeuttinen harjoitusohjelma, johon kuuluu ve-

nytysharjoitteet sekä aktiivisuuden muokkaaminen. Oireiden lieventymiseen saattaa kui-

tenkin kulua vuosia, ja osa nuorista saattaa joutua välttämään omaa lajiaan pitkittyneen 
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ajan. Kipua saattaa ilmetä vielä aikuisuudessa. Hoitamaton vamma pitkittää tulehdusta 

ja aiheuttaa kipua, mikä saattaa johtaa heikentyneeseen voimantuottoon m. quadriceps 

femoriksessa (Walker ym. 2014, 196).  

Sinding-Larsen-Johanssonin tauti 

Osgood-Schlatterin taudin kanssa samankaltainen oireyhtymä on Sinding-Larsen-Jo-

hanssonin-tauti (SLJ), ja ne voivat myös esiintyä samaan aikaan. Sinding-Larsen-Jo-

hanssonin taudin aiheuttaa toistuvasta traktiosta johtuva lisääntynyt paine ja kireys pa-

tellajänteessä m. quadriceps femoriksen supistumisen aikana. (Valentino ym. 2012.) Ky-

seessä on siis apofysiitti, joka esiintyy polvilumpion alakärjen apofyysissä (Vuori ym. 

2016, 588).  Rasituksessa kipu ilmaantuu patellan alaosaan (Valentino ym. 2012; Orava 

2012, 205). Tauti on yleisin 10-14-vuotiailla pojilla, jotka harrastavat urheilua, ja se ai-

heuttaa turvotusta, kipua ja vaurioita rustossa. Akuutissa vaiheessa on jättäydyttävä pois 

kipua aiheuttavista lajeista n. 1-2 kuukauden ajaksi, ja tauti paranee yleensä spontaanisti 

täysin 12-24 kuukaudessa. (Valentino ym. 2012.)  

4.4  Patellajänteen tendinopatia  

Patellajänteen tendinopatia, arkikielellä hyppääjän polvi, on hyppimisen aikaansaama 

kiputila patellajänteen yläosassa, joka sijaitsee polvilumpion alakärjen alueella. Kipu tun-

tuu eniten polven ollessa ojennettuna suoraksi eli ekstensiossa. (Kröger ym. 2010, 715.)  

Vaiva voi estää harrasteurheilijaa palaamasta aktiiviseen elämäntapaan ja lajin pariin ja 

pahimmillaan se voi lopettaa huippu-urheilijan uran (Rudavsky & Cook 2014; Ever-

hart ym. 2017, 861). Erilaiset rakenteelliset tekijät, kuten jänteen ohuus, lisäävät hyp-

pääjän polven riskiä (Everhart ym. 2017, 861).  Vaikka nimi viittaa hyppäämiseen, vam-

man synty ei välttämättä tapahdu hyppäämisestä vaan enemmänkin hypystä laskeutu-

misen aiheuttamasta ylikuormituksesta (Leppänen & Löfgren 2017, 48). Vaivaa aiheut-

tavat myös nopeat suunnanmuutokset ja kiihdytykset. Urheilulajeissa, kuten lentopal-

lossa, jalkapallossa ja koripallossa on suurempi riski patellajänteen tendinopati-

aan.  (Everhart ym. 2017, 861.)  

Hyppääjän polven diagnoosissa voidaan käyttää apuna ultraääni- tai MRI-tutkimuksia, 

jolloin saadaan selville, onko kyseessä rasitusperäinen vamma vai onko kyse 
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osittaisesta jännerepeämästä. Yleisinä hoito-ohjeina fysioterapian lisäksi ovat lepo, tu-

lehduskipulääkkeet, isometriset reisilihasharjoitukset, etureiden venytykset ja mahdolli-

set kortisoni-injektiot rasitusvammoissa. Pitkään jatkuneissa kiputiloissa voidaan poistaa 

leikkauksella kipua aiheuttava arpipesäke. (Kröger ym. 2010, 715.)  

Patellajänteen tendinopatian eli tulehdustilan yleisyyttä urheilijoiden keskuudessa on 

vaikeaa arvioida, sillä rasitusvammojen kirjauksessa huomioidaan vain akuutit ja vaka-

vimmat vammat, jotka vaikuttavat pitkällä aikavälillä negatiivisesti kilpailusuorituk-

siin. Tutkimuksien mukaan jänteen kudokset ovat velttoja ja eivät voimistu enää 17 ikä-

vuoden jälkeen, joten jänteet ovat muotoutuneet murrosiän aikana suhteellisen tuke-

vaksi. (Rudavsky & Cook 2014.) 

4.5 Fysioterapian näkökulma kuntoutukseen  

Terapeuttinen harjoittelu fysioterapiassa tarkoittaa tutkittuun tietoon ja näyttöön perustu-

vaa aktiivisten ja toiminnallisten harjoitusten käyttöä. Sen tarkoituksena on palauttaa 

elinjärjestelmien toiminta normaaliksi sairauden tai vamman jälkeen tai ylläpitää toimin-

takyky riittävällä tasolla. Sitä käytetään myös työ- ja toimintakyvyn ylläpitämisessä sekä 

parantamisessa, että sairauksien ja vammojen ennaltaehkäisyssä. Terapeuttinen har-

joittelu perustuu aktiivisiin ja toiminnallisiin menetelmiin, jotka etenevät progressiivisesti 

kuormittavuudeltaan tai vaikeusasteeltaan. Harjoittelu vaikuttaa sekä paikallisesti että 

yleisesti esim. tuki- ja liikuntaelimistön toimintaan sekä koettuun terveyteen sekä toimin-

takykyyn. (Suomen Fysioterapeutit 2016.) 

Ensisijainen hoito patellajänteen tendinopatiaan on liikeharjoittelu (Everhart ym. 2017, 

870-871; Rudavsky & Cook 2014). Muita hoitomuotoja siihen ovat esimerkiksi shokki-

aalto- tai PRP-hoidot. Leikkausta tai shokkiaaltoa voidaan harkita potilaille, joille kuuden 

kuukauden konservatiivinen hoito ei tehoa. (Everhart ym. 2017, 870-871.) Rudavs-

kyn ja Cookin (2014) mukaan shokkiaaltoterapiasta ja erilaisista injektioista ei kuiten-

kaan ole paljon näyttöä niiden käytössä patellajänteen tendinopatian hoidossa.  

Liikeharjoittelun lisäksi myös passiivisia hoitomuotoja on mahdollista hyödyntää patella-

jänteen tendinopatian kuntoutuksessa. Näiden vaikutuksesta on kuitenkin vain vähän 

tutkimustuloksia. Verrattaessa pulssimaista ultraääntä ja hankausotteella suoritettua hie-

rontaa liikeharjoitteluun, saatiin viimeksi mainitulla parhaat tulokset lyhyellä ja pitkällä 

aikavälillä. Manuaalinen terapia, esimerkiksi faskiakäsittelyt polven ojentajien 
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lihasryhmälle, on tutkitusti vähentänyt kipua patellajänteen tendinopatiasta kärsivillä po-

tilailla lyhyen ja pitkän aikavälin seurannassa. Passiiviset terapiat ovat hyödyllisimpiä ki-

sakaudella vähentämään oireita, jolloin urheilijan on mahdollista osallistua lajiharjoitte-

luun ja kuntoutukseen. (Rudavsky & Cook 2014.) Tässä opinnäytetyössä keskitymme 

liikeharjoitteluun, joka onkin todettu parhaaksi hoitomuodoksi patellajänteen tendinopa-

tiassa (Everhart ym. 2017, 870-871; Rudavsky & Cook 2014). Koska opas tehdään val-

mentajille ja urheilijoille, ei heillä itsellään ole välttämättä myöskään tarvittavaa osaa-

mista esimerkiksi manuaalisiin käsittelyihin. Seuraavassa luvussa kerrotaan patellajän-

teen tendinopatian kuntoutuksessa käytettävistä harjoitusmuodoista. 
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5 HARJOITUSMUODOT PATELLAJÄNTEEN 

TENDINOPATIAN KUNTOUTUKSESSA 

 

Tärkein tavoite tendinopatian kuntoutuksessa on vahvistaa jänteen ja lihasten kapasi-

teettia vastaanottamaan kuormaa (Robroy ym. 2018). Tämän vuoksi kehittämistyön tuo-

toksena luodaan harjoitusohjelma, joka sisältää kivun sallimissa rajoissa kuormittavia 

harjoitteita sekä kilpailukaudelle, että harjoittelukaudelle. Seuraavissa luvuissa käydään 

läpi eri harjoitusmuotoja patellajänteen tendinopatian kuntoutuksessa.  

5.1 Isometrinen lihastyömuoto 

Isometrinen lihastyömuoto on staattinen, eli lihaksen pituus pysyy liikkeen aikana sa-

mana. Isometristä lihastyötä tapahtuu kaikkien toimintojen aikana. (Väyrynen 2016; Pa-

dulo ym. 2013.)  Isometriset harjoitteet ovat usein kivuttomia henkilöillä, jotka kärsivät 

patellajänteen tendinopatiasta (Rio ym. 2019). Isometriset harjoitteet ovat tarkoitettu vä-

hentämään ja hallitsemaan jännekipuja ja aloittamaan lihas-jänneyksikön lataamisen, 

kun kipu rajoittaa kykyä suorittaa isotonisia harjoituksia. Isometriset harjoitteet pol-

venojennuslaitteessa ovat ihanteellisia patellajänteen tendinopatiassa, koska niillä saa 

harjoitteen kohdistumaan pelkästään m. quadriceps femorikseen. (Malliaras ym. 2019.)  

Jatkuvien isometristen supistusten on siis todettu olevan lyhytaikaisesti kipua lievittäviä 

(Rudavsky & Cook 2014; Lim & Wong 2017). Kipu saattaa lievittyä jopa 2-8 tunniksi ja 

siihen on todettu auttavan neljä kertaa 45-60 sekunnin pidot 70 % maksimikuormasta. 

Sarjoja voi suorittaa useita kertoja päivässä sekä ennen harjoituksia tai peliä.  Pienem-

mät toistomäärät, bilateraaliset eli molemmille alaraajoille suoritettavat harjoitteet, sekä 

lyhyempi aika pidossa ovat suositeltavia, jos jänne on hyvin ärtynyt. (Rudavsky & Cook 

2014.) Yksittäisen vastustetun isometrisen harjoitusjakson tutkimuksessa jänteen kipu 

väheni välittömästi ainakin 45 minuutin ajaksi (Rio ym. 2019; Lim & Wong 2017; Mal-

liaras ym. 2019). Harjoittelu myös lisäsi maksimaalista tahdonalaista isometristä lihas-

supistusta (Rio ym. 2019; Lim & Wong 2017).  

Lähes samaa mieltä aikaisempien kirjoittajien kanssa ovat Malliaras ja kumppanit 

(2019). Myös he ovat tutkineet isometristen harjoitteiden annostelun merkittävyyttä ki-

vun näkökulmasta. He suosittelevat polven ojennusharjoitteen annosteluksi viisi kertaa 
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45 sekunnin isometristä pitoa liikeradan keskialueella 2-3 kertaa päivässä. Taukoja sar-

jojen välissä tulisi pitää 2 minuuttia. Liike suoritetaan 70 % maksimaalisesta tahdonalai-

sesta supistuksesta. Kestävyyttä tulisi lisätä niin nopeasti kuin jänne sitä sietää, ja har-

joittelu tulisi suorittaa yhdellä jalalla, jos mahdollista. Tärkeintä on kuormituksen progres-

siivinen eteneminen toleranssin perusteella ja kivun säännöllinen arviointi kuormitustes-

teillä. 

Vaikka isometriset harjoitteet vaikuttaisivat toimivan ja olevan suotuisa sekä käytännölli-

nen lisä jännekuntoutuksen hoitoprosessiin, eivät nekään yksinään takaa automaatti-

sesti patellajänteen kuntoutumista. Siksi oppaaseen on valittu myös muita lihastyömuo-

toja hyödyntäviä harjoitteita tukemaan kuntoutusta. Isometrisen lihastyömuodon hyödyt 

vaikuttaisivat olevan erityisesti kivun lievityksessä niin harjoitus-, kuin kilpailukaudellakin. 

Oppaassa hyödynnetään isometrisiä harjoitteita harjoittelukauden alkuvaiheessa ja kil-

pailukaudella. 

5.2 Eksentrinen lihastyömuoto  

Eksentrinen lihastyömuoto on dynaaminen liike, jossa lihas pitenee liikkeen aikana (Väy-

rynen 2016; Padulo ym. 2013). Eksentrisellä harjoittelulla on todettu olevan hyviä vaiku-

tuksia patellajänteen oireisiin sekä lyhyellä että pitkällä aikavälillä. Patellajänteeseen 

kohdistuvia eksentrisiä harjoitteita on olemassa useita. (Rudavsky & Cook, 2014.)  Friz-

zieron ja kumppanien (2014) sekä Habets & van Cingelin (2014) mukaan eksentrinen 

harjoittelu on tutkitusti tehokas hoito akillesjänteen, patellajänteen ja lateraalisen epikon-

dyliitin tendinopatiaan. Tämän vuoksi tässä työssä on käytetty kyseisten jänteiden tendi-

nopatioihin liittyviä tutkimuksia eksentrisen harjoittelun näkökulmasta. 

 

Tutkimuksen mukaan, jossa verrattiin kahta 12 viikon eksentristä harjoitusohjelmaa pa-

tellajänteen tendinopatian kuntoutukseen, saatiin yhtä hyvät tulokset. Ensimmäinen har-

joitusohjelma sisälsi päivittäisen eteenpäin kaltevan decline-laudan päällä tehtävän yh-

den jalan kyykkyharjoitteen ja toinen ohjelma kaksi kertaa viikossa tehtävän bilateraali-

sen lisäpainokyykyn Bromsman laitteella. (Rudavsky & Cook, 2014.) 

 

Everhartin ja kumppaneiden (2017, 863-869) systemaattisesta katsauksesta käy ilmi, 

että jotkut protokollat hyödynsivät eksentristä lihastyömuotoa yksinään, jotkut lisäsivät 

mukaan staattisia venytyksiä tai keskivartalon hallintaharjoitteita. Tutkimukset kestivät 3-
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12 kuukautta ja annosmäärät vaihtelivat viikoittaisesta harjoittelusta päivittäiseen, sisäl-

täen eksentrisen harjoittelun lisäksi muun muassa keskivartalon hallintaa ja kyykkyjä. 

Jokaisen tutkimuksen tuloksena testattavien lähtötilanne kohentui harjoitteluohjelmien 

myötä. 

Vaikka monet edellä mainitut tutkimukset puoltavat eksentristä harjoitteita, on sen vai-

kuttavuudesta jännekuntoutuksessa myös paljon erilaisia ja ristiriitaisiakin näkökulmia 

eri lähteissä.  Eksentristä harjoittelua voi olla kivuliasta suorittaa. Kilpailukaudella suori-

tetuista eksentrisissä harjoitteissa on ollut huono vaste lisääntyneen kivun takia, eikä 

siitä ole hyötyä muttei tuota myöskään huonompaa lopputulosta. (Rio ym. 2019; 

Van Ark ym. 2016.) Myös Rudavskyn ja Cookin (2014) mukaan kilpailukaudella suoritet-

tavat eksentriset harjoitteet saattavat olla vahingollisia jänteelle. Kilpailukaudella jän-

teelle kohdistuu paljon kuormaa esimerkiksi peleissä, jolloin se ei kestä eksentristä har-

joittelua eikä kehity (Lim & Wong 2017). 

 

Frizziero ja kollegat (2015) toteavat, että eksentrisen harjoittelun vaikuttavuudesta urhei-

lijoilla on vaikeaa arvioida laajan epäyhtenäisyyden vuoksi asianomaisilla otoksilla, tu-

loksellisilla mittauksilla ja puutteellisilla otoskoilla suurimmassa osassa tutkimuksia. 

Myös O’Neillin ja kumppaneiden (2015) mukaan eksentrisen lihastyömuodon kuntou-

tusta on tutkittu paljon, mutta edelleenkään ei tiedetä sen vaikutuksen mekanismeja. Ku-

ten aikaisemmin tässä luvussa on kirjoitettu, suositellaan useissa lähteissä kuitenkin ek-

sentristä harjoittelua edelleen tendinopatioiden hoidossa erityisesti harjoituskaudella. 

Tämän takia oppaassa on päädytty käyttämään eksentrisiä harjoitteita. 

5.3 Isotoninen lihastyömuoto  

Isotoninen lihastyömuoto käsittelee dynaamisen liikkeen molemmat muodot, eli konsent-

risen ja eksentrisen. Lihaksen pituus muuttuu liikkeen aikana. (Väyrynen 2016; Pa-

dulo ym. 2013.) Sen on osoitettu olevan yhtä tehokasta kuin eksentrinen harjoittelu 

vain patellajänteen tendinopatian kuntoutuksessa jännekivun ja aktiivisuuden osallistu-

misen kannalta. Isotonisen liikunnan välitöntä vaikutusta kipuun ei kuitenkaan ole tut-

kittu. (Rio ym. 2019.) Minimaalinen kipu on sallittua isotonisen harjoituksen aikana (Mal-

liaras ym. 2019). Isotonista lihastyömuotoa hyödynnetään luodussa kuntoutusop-

paassa, kun harjoitteisiin lisätään dynaamisia liikkeitä, kuten erilaisia hyppyjä ja HSR-
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harjoitteita. Näissä vaiheissa päästään siirtymään lähemmäs kokonaisvaltaisempia 

sekä lajinomaisempia harjoitteita. 

5.4 Heavy slow resistance-harjoittelu (HSR)  

Heavy slow resistance-harjoittelu (HSR) on jännekuntoutuksen yksi harjoitusmuodoista, 

jossa harjoitteita tehdään nimensä mukaisesti hitaasti ja suurella kuormalla sekä kon-

sentrisesti, että eksentrisesti (Riel ym. 2019). Toistonopeuden tulisi olla 3 sekuntia kon-

sentrista ja 3 sekuntia eksentristä lihastyötä yhden toiston aikana (Kongs-

gaard ym. 2009). HSR-harjoitteluun tarvitaan riittävä kuorma harjoitteen aikana, joten 

harjoitteita on helpoin suorittaa kuntosalilaitteilla löytääkseen juuri itselleen optimaalisen 

kuorman. 

Rudavskyn & Cookin (2014) mukaan verrattaessa kolmea eri tutkimusmenetelmää pa-

tellatendinopatian kuntoutuksesta, joita olivat injektiot, HSR harjoitteet sekä eksentrinen 

harjoitteluprotokolla hyödyntäen decline-lautaa, tapahtui 12 viikon tutkimuksen aikana 

parannusta kaikissa ryhmissä. Kuitenkin 6 kuukauden kohdalla VAS ja VISA-P pisteissä 

näkyi parannusta HSR- ja eksentrisiä harjoitteita tekevissä ryhmissä. Ryhmässä, joka 

teki HSR-harjoitteita, näkyi parannusta kudoksen kollageenin normalisoitumisessa. Ver-

rattaessa HSR-ryhmää eksentriseen ryhmään 12 viikon seurannalla, näkyi HSR-ryh-

mässä parempia kliinisiä näyttöjä. 

Kongsgaard ja kumppanit (2009) suorittivat satunnaistetun kliinisen tutkimuksen, jossa 

verrattiin HSR ja decline-lauta -harjoitteluohjelmaa. HSR-ohjelma koostui konsentrisista 

ja eksentrisistä kyykyistä, hack-kyykyistä ja jalkaprässistä käyttämällä molempia alaraa-

joja. Jokainen harjoitus koostui 3 - 4 sarjasta, edeten 15 toiston maksimista (15RM), 

arvoon 6RM. Toistomäärät siis pienentyivät muutaman kuukauden aikana 15 toistosta 

noin 6 toistoon kuorman noustessa. VISA-P: n kipu ja toiminnalliset vaikutukset olivat 

samanlaiset 6 kuukauden kohdalla, mutta HSR-ohjelmaa käyttävien potilaiden tyytyväi-

syys oli huomattavasti suurempi (70 %) kuin decline-lauta -ohjelmaa käyttävien potilai-

den tyytyväisyys (22 %). Systemaattisen katsauksen kirjoittajat päättivät, että kyykkyoh-

jelmaa tukevaa näyttöä oli vähän ja HSR-ohjelmaa tukevia todisteita oli maltillisesti. Ny-

kyisten todisteiden ja heidän omien kliinisten kokemusten perusteella tämän kommentin 

kirjoittajat kannattavat HSR-ohjelman käyttöä patellajänteen tendinopatian hoidossa 

mieluummin kuin decline-kyykkyohjelmaa. (Malliaras ym. 2019.) 
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Kuten ylempänä on jo mainittu, HSR-harjoitteissa keskitytään raskaampaan kuormaan 

pienemmillä toistomäärillä eli tavoitteena on suorittaa 3-4 sarjaa 6-8 toistolla. HSR-har-

joitteita suositaan tendinopatian kuntoutuksessa siinä vaiheessa, kun jänne pystyy vas-

taanottamaan raskaampaa kuormaa ja kun kipu ei ole enää vallitseva harjoitteiden ai-

kana.  Kuntoutusoppaaseen on sisällytetty liikehallintaharjoitteiden lisäksi HSR-harjoit-

teita. 

5.5 Harjoitusmuotojen vertailu  

Malliaras ja kumppanit (2013) kirjoittivat systemaattisessa katsauksessaan, että akilles-

jänteen ja patellajänteen tendinopatian kuntoutuksen tuloksiin vaikuttivat parantunut 

hermostollinen lihasten toiminta, Silbernagelin yhdistelmäharjoitusohjelma akillesjän-

teelle ja HSR tyyppinen kuormittaminen patellajänteelle. Tämän mukaan HSR-harjoittelu 

ja Silbernagelin harjoittelu, jossa yhdistetään konsentrista ja eksentristä lihastyömuotoa, 

ovat tuloksellisia tendinopatian kuntoutuksessa. 

Eksentrisen ja HSR-harjoittelun on todettu parantavan kipua ja polven toimintaa pitkällä 

aikavälillä. Isometrisen harjoittelun toimivuus on todettu lyhytaikaisessa kivunhoidossa, 

mutta sen vaikuttavuudesta pitkäaikaisesti ei ole juuri tehty tutkimuksia. Kliinisesti iso-

metriset ja eksentriset harjoitteet ovat käytännöllisempiä, sillä siihen tarvittava välineistö 

on minimaalisempaa ja löytyy helpommin kotioloista, kuten esimerkiksi käsipainot, reppu 

ja kotitekoinen decline-lauta. Useissa HSR-harjoittelun tutkimuksissa tähän harjoitteluun 

tarvitaan ainakin yksi kuntosaliväline, esimerkiksi jalkaprässi, joten sitä on vaikeaa tuoda 

kotiharjoitteluun. (Lim & Wong 2017.)  

Rudavsky ja Cook (2014) kirjoittavat myös eri edellä mainittujen harjoitusmuotojen yh-

distämisestä. Eksentristen, konsentristen sekä plyometristen harjoitteiden yhdistämistä 

on tutkittu akillesjänteen harjoittamiseen. Plyometrinen harjoittelu tarkoittaa kehonpai-

nolla suoritettavaa hyppyjä sisältävää harjoittelua (Bedoya ym. 2015). Se hyödyntää li-

haksen venymis-lyhenemissykliä (Bedoya ym. 2015; Alikhani ym. 2019). Kunhan kipu ei 

noussut yli 5/10 VAS-mittarilla harjoituksen aikana, ja palasi normaaliin seuraavaan aa-

muun mennessä, urheilijat saivat jatkaa lajiharjoitteluaan kuntoutuksen ensimmäiset 6 

viikkoa. Tätä lähestymistapaa käytetään usein myös patellajänteen tendinopatiaan, 

vaikka tutkimus tehtiin akillesjänteen tendinopatiasta. (Rudavsky & Cook 2014.)   
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Erilaisilla harjoitusmuodoilla on siis paikkansa patellajänteen kuntoutuksessa, ja työn 

tuotoksena syntyneen kuntoutusoppaan luomisessa on hyödynnetty kaikkia edellä mai-

nittuja eri harjoitusmuotoja. Seuraavassa luvussa perehdytään tarkemmin tämän kehit-

tämistyön tekemisen prosessiin ja sen eri vaiheisiin spiraalimallin mukaisesti.  
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6 KEHITTÄMISTYÖN TOTEUTUS 

Opinnäytetyö toteutettiin spiraalimallin mukaisesti. Spiraalimalli muodostuu kehistä, 

jotka täydentävät aina toisiaan. Jokaisessa kehässä huomioidaan toiminnan perustelut, 

organisointi, toteutus ja arviointi. Kehittämistyö on sitä tuloksellisempi, mitä useamman 

kehän ehtii prosessin aikana toteuttaa. Reflektiovaihe, eli toiminnan arviointivaihe 

on keskeinen osa kehittymisprosessia. Jokaisen kehän aikana toimija oppii uutta ja pa-

laa uuteen kehään. (Toikko & Rantanen 2009, 67.)   

 
Kuvio 1. Kehittämistyön spiraalimalli. 

  
Käytännössä spiraalimallia hyödynnettiin aluksi suunnitelman ja teoriapohjan luomisella, 

alkukartoittavan kyselyn toteuttamisella ja sen tuloksien reflektoinnilla ja aiheen rajauk-

sella. Toinen vaihe alkoi uudestaan teoriapohjan laajentamisella, opinnäytetyösuunnitel-

man viimeistelyllä, sen esittämisellä ja reflektoinnilla. Kolmannessa vaiheessa luotu 

opas esitettiin toimeksiantajalle sekä ohjaavalle opettajalle, joiden kommenttien pohjalta 

reflektoitiin oppaan sisältöä ja toteutusta. Oppaasta luotiin viimeistelty versio. Työ eteni 

kuvion mukaisesti (Kuvio 1. Kehittämistyön spiraalimalli). 
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6.1 Tiedonkeruumenetelmät  

Toiminnallisessa opinnäytetyössä tutkimuksellinen selvitys kuuluu lopputuotoksen toteu-

tustapaan. Tämän opinnäytetyön syynä käyttää selvitystä on se, että kohderyhmää ei 

vielä alussa tiedetty tai sen tarpeita tunnettu.  (Vilkka & Airaksinen 2003, 56.) Suunnitte-

luvaiheessa toteutustapana eli tiedonkeruumenetelminä hyödynnettiin kyselylomaketta, 

jolla kartoitettiin jännevammojen esiintymistä Turun Seudun Urheiluakatemian urheilijoi-

den keskuudessa. Kyselylomakkeesta saatua tietoa analysoitiin muun muassa jänne-

vamman, päälajin ja jännevamman sijainnin mukaan. Kyselyssä oli sekä laadullisia että 

määrällisiä kysymyksiä, jotka liittyivät muun muassa urheilijoiden kokemiin jännevam-

moihin, esiintyvyyteen, vamma-alueeseen sekä liikuntatottumuksiin päälajin rinnalla.   

Kyselyn tarkoituksena oli kerätä tietoa muun muassa erilaisista jännevammoista, joita 

urheilijaopiskelijat ovat mahdollisesti saaneet. Opinnäytetyössä tutkimusta käsiteltiin lä-

hinnä selvityksen tekemisenä ja ennen kaikkea yhtenä tiedonhaun apuvälineenä (Eskola 

& Suoranta 1996, Vilkan & Airaksisen 2003, 57 mukaan.) Opiskelijoille lähetettiin saate-

kirjeen (Liite 2) lisäksi kahteen otteeseen muistutuskirjeet, jotta vastauksia saatiin mah-

dollisimman paljon. 

6.2 Kehittämistyön I vaihe  

Prosessin alussa keskusteltiin toimeksiantajan kanssa heidän toiveistaan opinnäytetyön 

aiheen suhteen.  Lähtökohtana ja toimeksiantajan toiveena olivat urheiluvammat ja nii-

den kuntoutus. Keskustelussa toimeksiantajan kanssa kävi ilmi, että jännevammoja on 

heidän kokemuksensa mukaan jonkin verran Turun Seudun Urheiluakatemian urheilijoi-

den keskuudessa. Tästä keskustelusta lähti idea ottaa opinnäytetyön tarkemmaksi alu-

eeksi jännevammojen kuntouttamisen. Seuraava askel oli selvittää, missä kehonosissa 

ja millaisia jännevammoja Turun Seudun Urheiluakatemian urheilijoilla on.   

Spiraalimallin ensimmäisessä vaiheessa luotiin alkukartoittava kysely opinnäytetyön ai-

heen rajaamiseksi. Kyselyn avulla opinnäytetyön aihe rajautui polven alueen jänteisiin 

liittyviin rasitusvammoihin. Ennen kyselyn lähettämistä selvitettiin lupa-asiat liittyen ky-

selyn suorittamiseen. Opinnäytetyössä on huomioitu toteutukseen liittyvät tietosuojalain 

säädännöt ja menettelyt Suomen tekijänoikeuslain (404/1961) mukaisesti (Tekijänoi-

keuslaki 2018).  
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Alkukartoittava kysely lähetettiin sähköisenä Wilma-järjestelmän kautta 251 urheilijalle, 

joista kyselyyn vastasi 100 urheilijaa vastausprosentin ollessa 39,8 %. Vastaajista 66 % 

oli naisia ja 34 % miehiä. Vastaajista 31 %:lla on lääkärin toteama jännevamma, 12 

%:lla itse diagnosoima jännevamma sekä 57 %:lla ei ole ollenkaan ollut jännevammaa. 

12 % vastaajista on ollut ylävartalossa jokin jännevamma ja 34 % vastaajista alaraa-

joissa. 

Alaraajojen jännevammoista jännerepeämiä oli 31 %, jännetulehduksia 33% ja rasitus-

vammoja 36 % (Kuvio 1). Polvi- ja nilkkavammoja oli huomattavasti eniten prosenteilla 

32 % ja 29 % (Kuvio 2). Nivusten vammoja oli kaikista alaraajojen jännevammoista 17 

%, akillesjännevammoja 12 %. Jalkapöydän, kantapään ja isovarpaan jänteen vammoja 

oli 5 %, 3 % ja 2 %.  

 
Kuvio 2. Jännevammatyyppi. 
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Kuvio 3. Jännevamman sijainti. 

Kyselyn lopussa oli avoin kysymys, jossa vastaajan oli mahdollista kertoa lisäkomment-

teja. Kyselyssä oli myös mahdollisuus vastata avoimiin kysymyksiin. Ohessa suoria lai-

nauksia vastaajilta.  

“Vamma ei vaivannut välttämättä yhtäjaksoisesti, vaan pienissä pätkissä ja ennen kesää 

pidempijaksoisesti ja kesäkuusta lähtien olen käynyt hyvin monta kertaa fysioterapiassa 

vamman takia. Nyt vamma on saatu hoidettua niin, että se ei rajoita miltein yhtään nor-

maalia harjoittelua.”  

”Nilkkavammani estäneet pelaamista ja muutenkin aiheuttanut varovaisuutta liikkumisen 

kanssa.”  

“Vamma on vielä parantumassa”  

“Jalkaterän asento korjattiin fysioterapeutin avulla ja vamma parantui ja poistui eikä 

jänne ylikuormitu enää”  

Kyselyn tulosten perusteella päädyttiin tekemään opas alaraajojen jännevammoista, 

koska niitä oli kyselyn perusteella Turun Seudun Urheiluakatemian urheilijoilla eniten. 

Alaraajojen jännevammoista suurin osa sijaitsivat polven alueella, joten aihe rajautui pol-

ven alueen rasitusvammojen kuntoutukseen.  

Teoriatietoa jännekuntoutuksesta etsiessä ja läpikäydessä selvästi eniten tietoa löy-

tyi patellajänteen tendinopatian kuntoutuksesta. Opinnäytetyön tuotos rajautui tällä 
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perusteella vielä tarkemmin juuri tämän vaivan kuntoutukseen. Lähteistä kootun teo-

riatiedon perusteella ensimmäinen luonnos oppaasta koottiin ja lähetettiin toimeksianta-

jalle palautetta varten. 

6.3 Kehittämistyön II vaihe  

Kuntoutusopasta varten etsittiin teoriatietoa eri tutkimuksista ja kirjalähteistä, joita löy-

tyy luvuista 5 ja 7.  Oppaaseen kootut harjoitteet lähetettiin ohjaavalle opettajalle sekä 

toimeksiantajalle. Palautteen perusteella harjoitteita jäsennettiin vastaamaan harjoitus-

kauden tavoitteita ja vaatimuksia paremmin vähentämällä esimerkiksi harjoitteiden in-

tensiteettiä ja määrää. Myös eksentrisiä harjoitteita lisättiin kuntoutuksen toiseen vai-

heeseen. Palautteen perusteella harjoitusohjelmaan lisättiin kuntosalilaitteilla suoritetta-

via voimaharjoitteita, jotta kuormaa pystyisi helpommin säätelemään. Kuntouttavan voi-

maharjoittelun tavoitteena on lisätä liikettä jänteelle ja vahvistaa jännettä liikkeen aikana 

(Dimitrios ym. 2012). Kuntosalilaitteiden myötä mahdollistui myös HSR-harjoitteiden 

hyödyntäminen helpommin kuntoutusoppaassa. 

6.4 Kehittämistyön III vaihe  

Kolmas vaihe aloitettiin oppaan viimeistelyn suunnittelulla toimeksiantajan kommenttei-

hin perustuen. Niiden pohjalta opas muokattiin viralliseen muotoonsa. Oppaassa on 

käytetty itseotettuja valokuvia muun muassa tekijänoikeudellisista syistä sekä yhtenäi-

sen linjan pitämiseksi koko oppaan valokuvien osalta. Osaan harjoitteisiin kirjoitettiin sel-

keämmät ja informatiivisemmat ohjeistukset harjoitteiden ohjeteksteihin, jotta mitään ei 

jäisi tulkinnanvaraiseksi ja mahdollisten väärien liikeratojen suorittaminen ehkäistäi-

siin. Muutamiin harjoitteisiin tuli pieniä muutoksia, esimerkiksi yksi yhdellä alaraa-

jalla suoritettava harjoite muutettiin kahdella alaraajalla suoritettavaksi, jotta liike olisi 

hieman helpompi suorittaa. Myös vaiheen sisäisten harjoitteiden järjestystä vaihdettiin, 

jotta kuntoutus etenisi progressiivisesti helpoimmasta vaikeampaan. Kolmannessa vai-

heessa opinnäytetyö ja opas esitettiin verkossa tapahtuneessa esitysseminaarissa ylei-

sölle ja oppaan testauspäivää aloitettiin suunnittelemaan. 

 

Valmis opas on näkyvissä liitesivulla (Liite 1). Opas luotiin luvuissa 5 ja 7 mainittujen tut-

kimusten perusteella nuorille urheilijoille ja heidän valmentajilleen, joilla on mahdollisuus 
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hyödyntää kuntosalilaitteita osana kuntoutusta. Valmentajien vastuulla on huolehtia liik-

keiden tekniikasta ja ohjauksesta urheilijoille oppaan tekniikkaohjeiden mukaisesti. Seu-

raavassa luvussa 7 kerrotaan tarkemmin oppaan sisällöstä ja käytetyistä kuntoutuspro-

tokollista.  
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7 PATELLAJÄNTEEN TENDINOPATIAN 

KUNTOUTUKSEN OPAS 

Perehdyttäessä tutkimustietoon huomattiin, että erilaisilla harjoitusmuodoilla on paik-

kansa jännekuntoutuksessa. Sen vuoksi työn tuotoksena syntyneessä oppaassa val-

mentajille ja urheilijoille on hyödynnetty eri harjoitusmuotoja eri kuntoutuksen vaiheisiin. 

Kohderyhmänä on nuoret urheilijat, jolloin oppaassa on huomioitava urheilun vaatimuk-

set ja asteittainen palaaminen oman lajin pariin. Opas sisältää alkusanat ja tietoa patel-

lajänteen tendinopatiasta, sekä ohjeistuksen kivun seurantaan kuntoutuksen aikana. 

Oppaassa on ohjeet sekä kisakaudelle että harjoituskaudelle. Harjoituskaudella on yh-

teensä neljä eri vaihetta, joiden aikana huomioidaan kivun hallinta ja seuranta harjoitte-

lun aikana, sekä progressiivisuus harjoitteissa. Seuraavissa luvuissa kerrotaan, miten 

eri harjoitteisiin ja vaiheisiin on päädytty tätä opasta luodessa.  

7.1 Kivun lievitys patellajänteen tendinopatian kuntoutuksessa  

Rudavskyn ja Cookin (2014) mukaan hyppääjän polven intervention tarkoituksena on 

aluksi kivun vähentyminen. Lievä kipu on hyväksyttävää harjoituksen aikana ja sen jäl-

keen, mutta oireiden pitäisi loppua kohtuullisen nopeasti liikunnan jälkeen, eivätkä ne 

saa asteittain paheta kuormitusohjelman aikana, mitä seurataan 24 tunnin vasteella. Mi-

nimaalinen kipu on määritelty numeerisella asteikolla vastaamaan 3/10 tai vähemmän. 

(Malliaras ym. 2019.)  

Kuorman vähentäminen on tärkeä osa kivunlievitystä. Kuitenkin on tärkeää välttää täyttä 

lepoa, sillä se edelleen vähentää jänteen kuormituskapasiteettia. Keinoja vähentää kuor-

maa jänteelle on hyvin kuormittavien harjoitteiden poistaminen harjoittelusta, sekä har-

joitusajan ja -kertojen vähentäminen. (Rudavsky & Cook 2014.) Merkittävänä osana fy-

sioterapeuttista harjoittelua on ohjata urheilijoille tapa, miten modifioida kuormitusta oi-

reiden mukaan ja varmistaa, että kohdeyleisö ymmärtää miten laskea ja nostaa kuormi-

tusta oikein (Rudavsky & Cook 2014; Robroy ym. 2018).  

Sekä kuorman modifiointi että mahdollisesti progressiivinen kuormituksen lisääminen 

perustuvat huolelliseen kivun seurantaan. (Malliaras ym. 2019.) Kivun lievityksen jälkeen 

tavoitteena on progressiivinen vastusharjoittelu kohdentuen voiman puutoksiin, sekä 
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voimaharjoittelu venymis-lyhenemissyklin kapasiteetin parantumiseen. Lopuksi interven-

tiossa tavoitellaan toiminnallista lajiharjoittelua. (Rudavsky & Cook 2014.)   

Kuntoutusoppaassa kuntoutujaa ohjeistetaan seuraamaan harjoittelusta aiheutuvaa ki-

pua VAS-asteikon avulla. 24 tuntia harjoittelun jälkeen kivun tulisi olla 3/10 tai vähem-

män. Jos kipua on enemmän, ohjeistetaan kuormitusta keventämään.  

 

7.2 Patellajänteen tendinopatian kuntoutuksen vaiheet  

Käytäessä läpi eri materiaaleja jännekuntoutuksesta löydettiin kaksi eri protokollaa pa-

tellajänteen tendinopatian kuntoutuksesta. Malliaras  ja kumppanit (2019) sekä Ru-

davsky ja Cook (2014) ovat perehtyneet  tähän aiheeseen. Verrattaessa tutkijoiden tau-

lukoita ja huomasimme niissä paljon yhtäläisyyksiä toisiinsa, sekä myös muihin aihee-

seen liittyviin lähteisiin. Siksi päädyttiinkin hyödyntämään Malliaraksen neljän vaiheen 

kuntoutusohjelmaa oppaamme pohjana (Taulukko 1), sekä myös Rudavskyn ja Cookin 

taulukkoa (Taulukko 2).  

Patellajänteen tendinopatian hoidon tulisi keskittyä progressiivisesti kuorman tolerans-

sin lisäämiseen jänteessä, tuki- ja liikuntaelimistössä sekä kineettisessä ketjussa. Kun-

toutus voi olla hidasta ja joskus turhauttavaa. Patellajänteen tendinopatian 4-vaiheisen 

kuntoutuksen etenemistä ehdotetaan saatavan näytön ja kirjoittajien mielipiteen perus-

teella. Painopiste on itse jänteen, tuki- ja liikuntaelinten yksikön sekä kineettisen ketjun 

kuormitettavuuden kehittämisessä. (Malliaras ym. 2019.)  

Kliinisen kokemuksen perusteella HSR-ohjelmaa voidaan mukauttaa yksilölle sopivaksi 

ja maksimoida kuntoutujan tulokset. Kuntoutuksen alussa polven koukistusta eli flek-

siota tulisi harjoitteissa rajoittaa 10–60 asteeseen tai kivusta riippuen pienem-

mäksi. Kuntoutus etenee kohti 90 asteen fleksiota tai kivun sallimaan rajaan asti perus-

tuen lajin vaatimuksiin. On havaittu, että yli 90° polven fleksio ja täysi ekstensio voivat 

olla provosoivia isotonisten harjoittelujen varhaisessa vaiheessa; siksi asianmukainen 

varovaisuus on perusteltua. (Malliaras ym. 2019.)  

Palautumisaika sarjojen välissä on 30-60 sekuntia voimaharjoittelun periaatteiden mu-

kaisesti, kun sarjoja tehdään 3-6 kertaa (Mero ym. 2016, 258). Tätä palautumisaikaa 

käytetään kuntoutusohjelman toisessa, kolmannessa ja neljännessä vaiheessa.  
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Taulukko 1. Jännekuntoutuksen vaiheet Malliaras ym. 2019 mukaan. 

  
Vaihe 1  

Isometrinen kuor-
mitus  

Vaihe 2  
Isotoninen kuormi-

tus  

Vaihe 3  
Energiaa varas-
toiva kuormitus  

Vaihe 4  
Progressiivinen 

paluu lajin pariin  

Annostus  

5x 45 sekuntia  
2-3 kertaa päi-

vässä, edeten 70 
% maksimaali-

seen tahdonalai-
seen supistumi-
seen, kun kipu 

sallii  

3 - 4 sarjaa kuor-
malla 15 RM, ede-

ten kuormaan 6 
RM.  

Joka toinen päivä.  
Väsyttävä kuorma  

Ensin kehitetään as-
teittain energian va-
rastointi-harjoituksen 

määrää ja sen jäl-
keen intensiteettiä 

vastaamaan urheilun 
vaatimuksia.  

Määrää ja voimak-
kuutta voidaan edis-
tää toleranssin kas-
vaessa ja yksilön ta-
voitteista riippuen  

Lajinomaista har-
joittelua.  

Ensin lisätään 
asteittain harjoi-
tuksia, sitten kil-

pailuita, kun 
jänne sietää 

täyttä harjoitte-
lua.  

Kesto 

Muutama viikko, 
kun hoidetaan 

henkilöitä, joilla on 
matala kipukynnys 

Harjoituksia tulisi 
jatkaa kuntoutuk-
sen ja urheiluun 

paluun ajan.   

Useita viikkoja tai 
kuukausia joillakin 

urheilijoilla   

Paluu urheiluun 
vasta, kun har-
joittelu onnistuu 
ilman oireiden 

provosoitumista 

Indikaatio 

Kun kipu on suu-
rempi kuin mini-
maalinen (VAS 

3/10)  
   

Kuormitettu isotoni-
nen harjoitus aloi-
tetaan, kun sitä 

voidaan suorittaa 
minimaalisella ki-
vulla (3/10 tai vä-
hemmän numeeri-

sella kipuas-
teikolla).  

   

Kuormitustole-
ranssi alkuperäisen 
energian varastointi-
harjoituksella (ts. mi-
nimaalinen kipu lii-
kunnan aikana ja 

kipu kuormitustes-
teissä, joka palautu-
vat lähtötasoon 24 

tunnin sisällä)  
   

Eteneminen ta-
kaisin urheilu-

harjoitteluun voi-
daan aloittaa, 
kun henkilö on 

suorittanut ener-
gian varastoinnin 
edistymisen, joka 

toistaa urhei-
lunsa vaatimuk-
sia asiaankuulu-
vien energian va-
rastointi-toiminto-
jen määrän ja in-
tensiteetin suh-

teen.   
  

  
  
 

Taulukko 2. Jännekuntoutuksen vaiheet Rudavskyn & Cookin 2014 mukaan. 

Kuntoutuksen 
vaihe  

Tavoite  Interventio  
Esimerkki-harjoit-

teet  

Kivun hallinta  Kivun vähentäminen  
Isometriset harjoitteet lii-

keradan keskialueella sie-
tokyvyn mukaan. 

Yhtämittaiset pidot 
polven ojennuksessa; 
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Aktiivisuuden muuntami-
nen ja kuorman vähentä-

minen  

45s x 4, 2 kertaa päi-
vässä  

Voiman kehittymi-
nen  

Voiman parantumi-
nen  

HSR sietokyvyn mukaan 
(isotoninen)  

Polven ojennus/ jalka-
prässi: 4 sarjaa 6-8 

toistoa, 3-5 krt/viikko  

  
Toiminnallinen voi-

maharjoittelu  

Progressiivinen vastus-
harjoittelu, toiminnalliset 

tehtävät. Keskity liikemal-
leihin sekä kineettiseen 
ketjuun ja tarvittaessa 
kestävyysharjoitteluun  

Askelkyykkykävely 
kehon- tai lisäpai-

nolla, porraskävely  

  Voiman lisääminen  
Lisää nopeampia toistoja 
ja tee niitä vähemmän  

Askelkyykky 
(split squat), portaat 
nopeammin, hypyt  

Energy-storage  
Energian varas-

tointi/ venymis-lyhe-
nemissykli  

Venymis-lyhenemis-
syklin kehittäminen  

Plyometriset harjoitteet, 
asteittainen lisääminen  

Hypyt sekä tehtävät, 
joissa suunnan- ja 
vauhdin muutoksia  

  Lajiharjoittelu  
Lajispesifit harjoitteet, 

myös kestävyysharjoittelu  

Lajikohtaiset harjoit-
teet asetetulla intensi-

teetillä ja kestolla  

Ylläpito  
Oireiden puhkeami-
sen esto ja niiden 

hallinta ja   

Ohjaaminen ja tiedon li-
sääminen, sietokyvyn mu-
kaan voimaharjoittelun jat-
kaminen ja kuorman sää-

tely  

Jatka polven ojen-
nusta tai espanja-

laista kyykkyä harjoi-
tusten ja pelien li-

säksi  
(Rudavsky & Cook 2014)  

7.3 Lajin pariin palaaminen ja toiminnallinen harjoittelu  

Toiminnallisessa voimaharjoittelussa täytyy keskittyä kineettisen ketjun puutteisiin, liike-

malleihin ja jänteen kuormituskapasiteettiin. Urheilijan tulisi aloittaa lajiharjoittelu, kun 

nämä edellä mainitut liikemallit ovat kehittyneet. Lajin pariin palaaminen voi olla hidasta 

riippuen kuntoutuksen tehokkuudesta, vamman vakavuudesta sekä yksilöllisistä ja ym-

päristöllisistä asioista. Tärkeää kuntoutuksen näkökulmasta on saada urheilijat oppi-

maan oikea kuormitustapa oireiden mukaisesti. (Rudavsky & Cook 2014.) 

Venymis-lyhenemissyklin kehittyminen muodostaa perustan urheiluun palaamiseen. Tä-

hän voidaan edetä nopeampien lihassupistusten myötä. Erilaiset hypyt kuuluvat aikaisiin 

harjoitteisiin. Tästä edetään ketteryysharjoitteisiin, pyrähdyksiin, suunnanmuutoksiin ja 

loikkiin. (Rudavsky & Cook 2014.) Esimerkiksi korkeushyppääjä voi kuntoutuksen aikana 

edetä kahden jalalla tehtäviin hyppyihin ja niistä loikkaamiseen. Jokaisen harjoit-

teen määrää, eli maakontaktien tai hyppyjen lukumäärää, lisätään ennen intensiteettiä, 
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kuten hyppykorkeutta ja nopeutta. Näin lähestytään urheilun optimaalista harjoitteluin-

tensiteettiä ja energian varastointivaatimuksia. (Malliaras ym. 2019.) 

 

  



35 

 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | © Anni Rantala, Jasmiina Salminen ja Viivi Santala 

8 OPINNÄYTETYÖN EETTISYYS JA LUOTETTAVUUS 

Tämän opinnäytetyön eettisenä näkökulmana on noussut esille aiheen rajaus ja sen vai-

kutus muihin Turun Seudun Urheiluakatemian urheilijoihin. Alkukartoittavan kyselyn jäl-

keen aihe on rajattu vammatyypin mukaan, mutta sitä ei rajattu tiettyyn urheilulajiin, sillä 

mikään urheilulaji ei kyselyssä erottunut merkittävästi joukosta. Opinnäytetyö käsittelee 

tyypillisimpiä nuorten urheilijoiden patellajänteen rasitusvammoja ja niiden kuntou-

tusta lukujen 5 ja 7 mukaisesti. Täten kaikkien eri lajien urheilijoilla ja valmentajilla on 

tasavertaisesti mahdollisuus hyödyntää opasta. 

Kohderyhmänä ovat nuoret urheilijat, joista osa ovat vielä alaikäisiä, joten tämä tulee 

huomioida lupa-asioissa. Jos nuori on alle 18-vuotias, tulee suostumus saada huolta-

jalta. (Nieminen 2010, 33, Nurminiemen 2010, 12 mukaan.) Tutkimusluvat olivat kun-

nossa toimeksiantajan puolesta jo opinnäytetyön alkuvaiheessa. Nuorten urheilijoiden 

kanssa, jotka eivät vielä ole lajinsa ammattilaisia, on kommunikoidessa yksinkertaistet-

tava asiat helposti ymmärrettävään muotoon ja vältettävä ammattikielen ja -sanaston 

käyttöä, jotta väärinkäsityksiä ei syntyisi. Tämän vuoksi kuntoutusoppaassa on käytetty 

yleiskieltä ja selitetty mahdolliset hankalasti ymmärrettävät käsitteet auki.  

Kysely lähetettiin verkossa Wilma-järjestelmän kautta huoltajille, sillä kyseessä ovat ala-

ikäiset nuoret ja kyseiset tutkimukset pitää lähettää huoltajien kautta. Huoltajalla on oi-

keus päättää alaikäisen nuoren asioista, kuten kasvatuksesta, harrastuksista ja osalli-

suudesta tutkimuksiin. Huoltajan tulee keskustella ennen päätöksentekoa asiasta nuo-

ren kanssa ja ottaa huomioon nuoren mielipide ja toivomukset. (Laki lapsen huollosta ja 

tapaamisoikeudesta 2019, 4§) Kysely oli anonyymi, sillä vastaajien henkilötietoja ei ky-

sytty, ja vastaajat pysyivät anonyymeina koko prosessin ajan.  

Kyselyä tehdessä herää aina kysymys kyselyn reliabiliteetista sekä validiteetista. Relia-

biliteetti ilmaisee kyselyn luotettavuutta ja toistettavuutta halutusta ilmiöstä. Reliabiliteet-

tia arvioidaan esimerkiksi toistomittauksilla. (Tilastokeskus 2020.) Luotua alkukartoitta-

vaa kyselyä ei ole tarkoitus hyödyntää toistettavasti jatkossa. Validiteetti sen sijaan il-

maisee, miten hyvin kysely mittaa juuri sitä, mitä sen oli tarkoituskin mitata (Tilastokes-

kus 2020). Validiteetti toteutui ja kysely mittasi kuinka yleisiä jänteenalueen rasitusvam-

mat ovat nuorten urheilijoiden keskuudessa ja erottuuko jokin tietty jännealue kyse-

lyssä. Kysely sisälsi myös muita tarkentavia kysymyksiä, jotka johdattelivat osaltaan 
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aiheen rajaukseen ja olisivat olleet hyödyksi, jos kyselyä olisi hyödynnetty opinnäyte-

työssä vielä valittua laajemmin. 

Tutkiessa ja arvioitaessa opinnäytetyön lähteenä käytettyä materiaalia on pyritty rehelli-

syyteen, huolellisuuteen ja tarkkuuteen (Tutkimuseettinen neuvottelukunta 2012, 6-

7). Teoriapohjan etsiminen tapahtui noudattaen lähdekriittisyyden periaatetta. Lähteet, 

joita opinnäytetyössä on käytetty, ovat laajalti etsittyjä ja hyödynnettyjä artikkeleista, tut-

kimuksista sekä kirjoista niin suomeksi kuin englanniksikin. Opinnäytetyössä huomioitiin 

myös eri kirjoittajien eriävät tutkimustulokset ja näkemykset, kuten esimerkiksi lu-

vusta 5.5 voi huomata. Oppaan luomisessa käytettiin vain alle 10 vuotta vanhoja artik-

keleita, jotta tieto olisi mahdollisimman paikkaansa pitävää. Kuitenkin itse opinnäytetyö 

sisältää muutaman yli 10 vuotta vanhan lähteen, muun muassa anatomiasta. Opinnäy-

tetyössä on myös hyödynnetty Rudavskyn ja Cookin (2014) sekä Malliaraksen ja kump-

paneiden (2019) luomia jännekuntoutuksen ohjelmia sekä luotu niistä havainnoillista-

vat taulukot. Täten taulukoista pystyy vertailemaan eri kirjoittajien näkemystä jännekun-

toutuksesta ja sen vaiheista. 

Oppaan luomisessa on myös ristiriita siihen, että fysioterapian tulisi aina olla yksilöllisesti 

luotua, huomioiden yksilön voimavarat, spesifi vamma ja elämäntilanne (Suomen Fy-

sioterapeutit 2016). Toisaalta opasta pystyy hyödyntämään niin urheilija itse kotona kuin 

myös valmentaja harjoituksissa. Hyöty oppaan tekemisestä koetaan kuitenkin suureksi, 

ja sen tavoitteena on olla hyödyllinen työkalu valmentajille ja urheilijoille mahdolliseen 

tarvittavaan kuntoutukseen. 

Alkuperäisen suunnitelman mukaan tuotoksena syntynyttä opasta oli tarkoitus testata 

käytännössä valmentajilla ja urheilijoilla. COVID-19-pandemian aiheuttamien aikataulul-

listen ongelmien vuoksi tätä vaihetta ei pystytty toteuttamaan. Vaikka opas onkin luotu 

pohjautuen viimeisimpiin tutkimustietoihin ja olisi teoriassa toimiva, sen helppolukui-

suutta ja ymmärrettävyyttä ei voitu reflektoida. Testauksessa olisi saanut reaaliaikaista 

palautetta havainnoiden oppaan käyttäjien toimintaa sekä kerättyä suullista ja kirjallista 

palautetta. Opas olisi luotettavampi, mikäli sitä olisi voinut testata käytännössä. 
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9 POHDINTA 

Tässä luvussa käsitellään kirjoittajien omaa pohdintaa ja fysioterapeuttista näkökul-

maa opinnäytetyön etenemisestä. Opinnäytetyön tavoitteena oli luoda opas jännevam-

mojen kuntoutuksesta nuorille urheilijoille sekä valmentajille. Lisäksi tavoitteena oli lisätä 

tietoisuutta jännevammojen kuntoutuksesta sekä luoda konkreettista apua kuntoutuksen 

avuksi.  

 

Aluksi kehittämistyölle annettiin hyvin vapaat kädet, joten järkevimmäksi koettiin luoda 

alkukartoittava kysely, kuten luvussa 6.2 esitettiin, jotta kehittämistyön aihe olisi mahdol-

lisimman hyödyllinen ja ajankohtainen toimeksiantajalle. Alkukartoittavaa kyselyä varten 

lähetettiin Wilma-järjestelmän kautta vanhemmille linkki. 

 

Aluksi tarkoituksena oli luoda opas, jota pystyisi hyödyntämään esimerkiksi kotona tai 

kentän reunalla ilman suurempia välineitä, mutta toimeksiantajan pyynnöstä ja aihee-

seen perehtyen oppaaseen lisättiin myös kuntosalilaitteilla tehtäviä harjoitteita. Tällöin 

kuormaa saa säänneltyä paremmin ja HSR-harjoittelu mahdollistui ohjelmaan. Toimiva 

yhteistyö toimeksiantajan kanssa mahdollisti sujuvan opinnäytetyön prosessin. 

Opasta on mahdollista hyödyntää jatkossa kaikki urheilijoiden parissa työskentelevät tai 

urheilijat itse. Opas ei ole lajisidonnainen, mikä mahdollistaa sen laajan hyödyntämisen 

lajista riippumatta. Ammattitaitoa ja ymmärrystä eri lajien ominaisuuksista vaaditaan 

kuntoutuksen loppuvaiheessa, kun siirrytään lajinomaisempiin harjoitteisiin ja takaisin la-

jin pariin.  

Opinnäytetyöryhmän yhteistyö sujui kaikin puolin hyvin. Yhdessä luotu aikataulu ja tar-

kat aikarajat auttoivat työskentelemään tasavertaisesti ja samassa tahdissa. Keskuste-

lulla ja mielipiteiden vaihdoilla pystyttiin ymmärtämään toisten ajatukset ja katsomaan 

asioita uusista näkökulmista, joka auttoi laajentamaan omaa ajattelua ja tietämystä. 

Fysioterapeutin sekä ICF-luokituksen (International Classification of Functioning, Disa-

bility and Health) näkökulmasta tämän oppaan hyödyntäminen olisi kannattavaa, sillä se 

lisää yksilön mahdollisuutta aktiiviseen kuntoutukseen. ICF-luokituksessa huomioi-

daan yksilön toimintakykyä kokonaisvaltaisesta näkökulmasta, huomioiden yksilö- ja ym-

päristötekijöiden lisäksi rakenteen, suorituksen ja osallistumisen taso (THL 2020). Alla 
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olevassa kuviossa (Kuvio 4) on havainnollistettu miten luotu opas vaikuttaa ICF-raken-

teen mukaan kuntoutusprosessiin.  

 
Kuvio 4. ICF-rakenne patellajänteen tendinopatian kuntoutuksesta (mukaillen THL 

2020). 
 

Alkukartoittavan kyselyn kysymysmuodot ovat olleet haastavia joidenkin ymmärtää, sekä 

vastaukset saman vastaajan kesken ovat ristiriidassa keskenään. Kysymyksistä on 

myös puuttunut merkittäviä vastausvaihtoehtoja, kuten “ei ole ollut jännevammaa”. Toi-

saalta alkukartoittavan kyselyn perimmäinen tarkoitus on ollut vain auttaa rajaamaan ai-

hetta, joten tutkimuksen ei ole alun perinkään ollut tarkoitus olla valtakunnallisella tasolla 

validi ja hyödynnettävissä.  

Aihe olisi pitänyt rajata heti alkuun hyvin, jotta turhalta ja ylimääräiseltä työltä olisi väl-

tytty. Tarkoituksena oli käsitellä polven jänteiden urheilu- ja rasitusvammoja laajemmin, 

mutta työskennellessä huomattiin, että tutkimuksia oli tehty vain pääosin patellajän-

teen tendinopatiasta, joka rajasi osaltaan opinnäytetyötä.  Valmista opasta olisi voinut 

testata useammilla urheilijoilla tutkimuksen mukaisesti, jos olisi ollut enemmän resurs-

seja. Aihetta olisi voinut olla hyödyllistä laajentaa myös muihin yleisimpiin polven jäntei-

den rasitus- ja urheiluvammoihin, mutta se olisi ollut haastavaa aiheen laajuuden vuoksi.  

Vaikka lähdekriittisyyden kanssa oltiin tarkkoja, ei harhariskejä arvioitu. Opinnäytetyössä 

ei ollut tarkoituksena tehdä kirjallisuuskatsausta, joten lähteiden syvemmät analyysit ja 

laadun arviointi jäivät välistä. Harhariskin arviointi ja sen ymmärtäminen on 
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tärkeää useiden syiden takia. Kaikkiin tutkimuksiin liittyy harhariski ja sitä voi ilmetä tut-

kimusten kaikissa vaiheissa. Harhariski siis vaikuttaa tutkimustulosten reliabiliteettiin ja 

validiteettiin, millä puolestaan saattaa olla vaikutuksia tutkimustulosten hyödyntämiseen 

käytännössä. (Smith & Noble 2014.)   

Kehittämistyön tarkoituksena oli toteuttaa vielä neljäs vaihe, jossa luotua opasta olisi 

testattu Turun Seudun Urheiluakatemian urheilijoilla ja valmentajilla käytännössä harjoi-

tusten aikana. Jatkon kannalta voisi olla mielenkiintoista testata opasta käytännössä ur-

heilijoilla, joilla on patellajänteen vaivoja ja tutkia, toimiiko opas käytännössä. Yksi aihee-

seen liittyvä näkökulma voisi olla ennaltaehkäisevän harjoittelun näkökulma, miten täl-

laisilta vaivoilta vältyttäisiin ja niiden syntymistä vähennettäisiin nuorten urheilijoiden kes-

kuudessa.  Opinnäytetyön kehittämisideana voisi olla myös esimerkiksi lajispesifimpi lä-

hestymistapa kuntoutuksen loppuvaiheen harjoitteisiin. 

Kaiken kaikkiaan tämän opinnäytetyön prosessi oli hyvin opettavainen ja kehitti kirjoitta-

jien osaamista tulevaa ammattia varten. Työn tekeminen ryhmässä sekä toimeksianta-

jan kanssa toimiminen opettivat myös arvokkaita yhteistyötaitoja, joita tarvitaan tulevai-

suudessa työelämässä. 
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Opas polvijänteen tulehdustilan kuntoutukseen 
TURKU AMK/ TURUN URHEILUAKATEMIA 

ANNI RANTALA, JASMIINA SALMINEN, VIIVI SANTALA 

HEI LUKIJA! 

TÄMÄ OPAS ON TARKOITETTU URHEILIJOILLE, VALMENTAJILLE SEKÄ MUILLE AIHEESTA KIINNOSTUNEILLE, JOTKA 

TARVITSEVAT OHJEITA POLVEN JÄNNEALUEEN VAIVOJEN, KUTEN POLVIJÄNTEEN TULEHDUSTILAN KUNTOUTTAMI-

SEEN. OPPAASSA KÄYDÄÄN LÄPI HARJOITTEITA KUNTOUTUKSEEN VAIHE VAIHEELTA SEKÄ HARJOITUS-, ETTÄ KISA-

KAUDELLA. OPPAASSA KÄYTETYT LÄHTEET LÖYTYVÄT OPINNÄYTETYÖSTÄMME. TÄMÄ OPAS ON TOTEUTETTU TU-

RUN AMMATTIKORKEAKOULUN OPINNÄYTETYÖNÄ YHTEISTYÖSSÄ TURUN SEUDUN URHEILUAKATEMIAN KANSSA. 

PATELLAJÄNTEEN TENDINOPATIA ELI “HYPPÄÄJÄN POLVI” 

PATELLAJÄNTEEN TENDINOPATIA ON HYVIN YLEINEN POLVEN ETUOSAN KIVUN AIHEUTTAJA URHEILIJOIDEN KESKUU-

DESSA. VAIVA VOI ESTÄÄ URHEILIJAA PALAAMASTA AKTIIVISEEN ELÄMÄNTAPAAN JA LAJIN PARIIN. VAIKKA NIMI 

VIITTAA HYPPÄÄMISEEN, VAMMAN SYNTY EI TAPAHDU HYPPÄÄMISESTÄ VAAN ENNEMMINKIN HYPYSTÄ LASKEUTU-

MISEN AIHEUTTAMASTA YLIKUORMITUKSESTA. VAIVAA AIHEUTTAVAT MYÖS NOPEAT SUUNNANMUUTOKSET, KIIH-

DYTTÄMINEN JA HYPPÄÄMINEN.  

TÄRKEIN TAVOITE JÄNNEALUEEN KUNTOUTUKSESSA ON VAHVISTAA JÄNTEEN JA LIHASTEN KAPASITEETTIA VAS-

TAANOTTAMAAN KUORMAA, SEKÄ PIKKUHILJAA PALATA TAKAISIN LAJINOMAISIIN HARJOITTEISIIN. TAVOITTEENA 

ON MYÖS KIVUN HALLINTA. 

KIVUN HALLINTA JA SEURAAMINEN KUNTOUTUKSEN AIKANA 

HYPPÄÄJÄN POLVEN KUNTOUTUKSEN TAVOITTEENA ON ALUKSI KIVUN VÄHENTÄMINEN. LIEVÄ KIPU ON HYVÄKSYT-

TÄVÄÄ HARJOITUKSEN AIKANA JA SEN JÄLKEEN, MUTTA OIREIDEN PITÄISI LOPPUA KOHTUULLISEN NOPEASTI LIIKUN-

NAN JÄLKEEN, EIVÄTKÄ NE SAA ASTEITTAIN LISÄÄNTYÄ KUORMITUSOHJELMAN AIKANA, MITÄ SEURATAAN 24 TUN-

NIN VASTEELLA. MINIMAALINEN KIPU ON MÄÄRITELTY NUMEERISELLA ASTEIKOLLA (VAS) VASTAAMAAN 3/10 TAI 

VÄHEMMÄN.  

KIPUA SEURATAAN VAS-ASTEIKON AVULLA. SIINÄ KIPUA ARVIOIDAAN VÄLILLÄ 0-10. ASTEIKOSSA 0 TARKOITTAA 

“EI LAINKAAN KIPUA, JA 10 TAAS “PAHIN MAHDOLLINEN KUVITELTAVISSA OLEVA KIPU”. ELI 24 TUNNIN KULUTTUA 

HARJOITUKSESTA KIPUTUNTEMUS TULISI OLLA 3/10 TAI VÄHEMMÄN. JOS TÄMÄ EI TOTEUDU, HARJOITTELUA TULEE 

KEVENTÄÄ. 
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KISAKAUSI TAI HARJOITUSKAUDEN ENSIMMÄINEN 

VAIHE 

TÄSSÄ VAIHEESSA HYÖDYNNETÄÄN STAATTISESSA PIDOSSA TEHTÄVIÄ HARJOITTEITA KIVUN LIEVENTÄMISEKSI. 
VASTUKSEN LISÄÄMINEN HARJOITTEISSA TAPAHTUU KIVUN SALLIMISSA RAJOISSA. HARJOITTEISSA VOIT HYÖDYN-

TÄÄ PEILIÄ APUNA. 

ANNOSTELU: TEE HARJOITTEITA 2-3KRT PÄIVÄSSÄ. PIENEMMÄT TOISTOMÄÄRÄT, KAHDELLA JALALLA TEHTÄVÄT 

HARJOITTEET, SEKÄ LYHYEMPI AIKA PIDOSSA OVAT SUOSITELTAVIA, JOS JÄNNE ON HYVIN ÄRTYNYT. 

HARJOITUSKAUDELLA VAIHE KESTÄÄ N. 1-2VK. 

 

HARJOITE 1: POLVEN OJENNUS PITONA LAITTEESSA TAI KUMINAUHALLA 

ISTU SELKÄ SUORASSA HYVÄSSÄ RYHDISSÄ. ASETA KUMINAUHA NILKAN JA JALKATERÄN YMPÄRILLE. OJENNA POLVI 

SUORAKSI JA JÄNNITÄ REIDEN ETUOSAN LIHAKSET. PIDÄ ALARAAJA OJENNUKSESSA. PALAUTA RAUHALLISESTI AL-

KUASENTOON. 

ANNOSTELU: 45 SEKUNNIN PITO 5 KERTAA. TAUKO PITOJEN VÄLISSÄ 2 MINUUTTIA. 
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HARJOITE 2: ESPANJALAINEN KYYKKY PITONA 

ESPANJALAINEN KYYKKY SUORITETAAN KAHDELLA JALALLA. ASETA VAHVA KUMINAUHA POLVITAIPEIDEN TAKAA JA 

KIINNITÄ SE TUKEVAAN TOLPPAAN. KYYKISTY ALAS SITEN, ETTÄ POLVIKULMA ON NOIN 70-90 ASTETTA. PIDÄ YLÄ-

VARTALO SUORASSA KÄDET RISTISSÄ RINNAN PÄÄLLÄ. 

ANNOSTELU: 45 SEKUNNIN PITO 5 KERTAA. TAUKO PITOJEN VÄLISSÄ 2 MINUUTTIA. 

 

HARJOITE 3: KYYKKY SEINÄÄ VASTEN 

ASETU SELKÄ SEINÄÄ VASTEN SEISOMAAN. KYYKISTY ALAS NIIN, ETTÄ POLVIKULMA EI YLITÄ 90 ASTETTA. VOIT 

ALOITTAA YLEMPÄÄ JA EDETÄ SYVEMPÄÄN KYYKKYYN KIVUN SALLIMISSA RAJOISSA. VARMISTA, ETTÄ POLVET JA 

VARPAAT OSOITTAVAT ETEENPÄIN. PYSY TÄSSÄ ASENNOSSA.  

ANNOSTELU: 45 SEKUNNIN PITO 5 KERTAA. TAUKO PITOJEN VÄLISSÄ 2 MINUUTTIA.  
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HARJOITE 4: KOMPASSILIIKE 

PIDÄ PAINO OIREILEVALLA JALALLA. KOUKISTA POLVEA JA NOJAA YLÄVARTALOA HIEMAN ETEEN, AKTIVOI KESKIVAR-

TALO. PIDÄ KÄDET LANTIOLLA. TÄSSÄ ALA-ASENNOSSA LIIKUTA VAPAATA JALKAA LATTIAA PITKIN ERI ILMANSUUN-

TIIN.  

ANNOSTELU: 45 SEKUNNIN PITO 5 KERTAA. TAUKO PITOJEN VÄLISSÄ 2 MINUUTTIA. 

 

VAIHEEN 1 HARJOITTEITA SAA JATKAA KOKO KUNTOUTUKSEN AJAN. 
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HARJOITUSKAUDEN TOINEN VAIHE 

TÄSSÄ VAIHEESSA HYÖDYNNETÄÄN EKSENTRISIÄ ELI JARRUTTAVIA HARJOITTEITA. HARJOITTEIDEN KUORMAA LISÄ-

TÄÄN KIVUN SALLIMISSA RAJOISSA VAIHEESEEN 4 SAAKKA. HARJOITUSKAUDEN TOINEN VAIHE ALOITETAAN, KUN 

HARJOITTEITA VOIDAAN SUORITTAA MINIMAALISELLA KIVULLA (KIPU 3/10 TAI VÄHEMMÄN NUMEERISELLA KI-

PUASTEIKOLLA). HARJOITTEISSA VOIT HYÖDYNTÄÄ PEILIÄ APUNA. 

ANNOSTELU: TEE ALLA OLEVIA HARJOITTEITA 2 KERTAA PÄIVÄSSÄ. ASETA PAINO SITEN, ETTÄ SAAT TEHTYÄ 3X15 

TOISTOA HYVÄLLÄ TEKNIIKALLA, MUTTA VIIMEISET TOISTOT TUNTUVAT RASKAALTA. 

 

HARJOITE 1: ISTUUTUMINEN TUOLILLE YHDELLÄ JALALLA 

ISTUUDU HITAASTI TUOLILLE JARRUTTAEN OIREILEVALLA JALALLA. PIDÄ HUOLI, ETTÄ POLVET JA VARPAAT PYSYVÄT 

SAMASSA LINJASSA LIIKKEEN AIKANA OSOITTAEN SUORAAN ETEENPÄIN. NOUSE YLÖS MOLEMPIEN JALKOJEN VA-

RASSA. 

ANNOSTELU: 3X15 TOISTOA. TAUKO SARJOJEN VÄLISSÄ 30-60S 
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HARJOITE 2: DECLINE-LAUDAN PÄÄLLÄ KYYKKY 

YHDEN JALAN KYYKKY ALAMÄKEEN KALTEVAN DECLINE-LAUDAN PÄÄLLÄ. KYYKISTY ALAS OIREILEVALLA JALALLA HI-

TAASTI JARRUTTAEN, KUNNES POLVINIVEL ON 90 ASTEEN KULMASSA TAI KIVUN SALLIMISSA RAJOISSA. NOUSE YLÖS 

JOKO KAHDELLA JALALLA PONNISTAEN TAI PELKÄLLÄ OIREETTOMALLA JALALLA. 

ANNOSTELU: 3X15 TOISTOA. TAUKO SARJOJEN VÄLISSÄ 30-60S 

 

HARJOITE 3: JALKAPRÄSSI 

ASETU LAITTEESEEN. ASETA JALAT NOIN HARTIOIDEN LEVYISEEN ASENTOON, VARPAAT OSOITTAEN ETEENPÄIN. AK-

TIVOI KESKIVARTALO, ÄLÄ PÄÄSTÄ VATSAA PULLISTUMAAN LIIKKEEN AIKANA. ALASPÄIN LIIKE SUORITETAAN PEL-

KÄSTÄÄN OIREILEVALLA JALALLA! KOUKISTA OIREILEVA POLVI NOIN 90 ASTEEN KULMAAN. JOS POLVESSA TUNTUU 

PALJON KIPUA, TEE PIENEMPI LIIKE. PALAUTA ALKUASENTOON MOLEMMILLA JALOILLA.  

HUOM! LIIKKEEN AIKANA PIDÄ POLVET JA VARPAAT SAMASSA LINJASSA. YLÄASENNOSSA ÄLÄ TYÖNNÄ POLVIA LUK-

KOON. 

ANNOSTELU: 3X15 TOISTOA. TAUKO SARJOJEN VÄLISSÄ 30-60S 

 

HARJOITE 4: ETUREISIPENKKI 
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ASETU ISTUMAAN LAITTEESEEN. RENTOUTA HARTIAT JA AKTIVOI KESKIVARTALO. OJENNA MOLEMMAT POLVET 

SUORAKSI JA JÄNNITÄ REIDEN ETUOSAN LIHAKSET. PALAUTA ALA-ASENTOON HITAASTI JARRUTTAEN PELKÄLLÄ OI-

REILEVALLA JALALLA. JOS POLVESSA TUNTUU PALJON KIPUA, TEE PIENEMPI LIIKE. 

ANNOSTELU: 3X 15 TOISTOA. TAUKO SARJOJEN VÄLISSÄ 30S-60S 

 

HARJOITE 5: LANTIONNOSTO 

ASETU TASAPENKKIIN NOJAAMAAN SITEN, ETTÄ YLÄSELKÄSI OSUU TASAPENKIN REUNAAN. PIDÄ POLVET KOUKUSSA 

JA PAINO KANTAPÄILLÄ. NOSTA LANTIOTA YLÖS KAHDELLA JALALLA JA LASKE YHDELLÄ JALALLA RAUHALLISESTI ALAS 

SITEN, ETTÄ TAKAPUOLEN JA LATTIAN VÄLIIN JÄÄ RAKO. KUN LISÄÄT HARJOITTEESEEN LEVYTANGON LANTIOSI 

PÄÄLLE, ASETA VÄLIIN JOKIN PEHMUSTE.  

ANNOSTELU: 3X15 TOISTOA. TAUKO SARJOJEN VÄLISSÄ 30-60S. 

 

VAIHEEN 2 HARJOITTEITA TULEE JATKAA KOKO KUNTOUTUKSEN AJAN. 
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HARJOITUSKAUDEN KOLMAS VAIHE 

TÄMÄ VAIHE SAATTAA KESTÄÄ JOILLAKIN URHEILIJOILLA USEITA VIIKKOJA TAI KUUKAUSIA. SIIRRY VAIHEESEEN 

KOLME, KUN KIPU ON MINIMAALINEN LIIKUNNAN AIKANA JA 24-TUNNIN KUORMITUSTESTISSÄ KIPU PALAUTUU 

LÄHTÖTASOON. TÄSSÄ VAIHEESSA HYÖDYNNETÄÄN HSR-HARJOITTEITA SEKÄ ERILAISIA HYPPYJÄ JA SPURTTEJA. 
HARJOITTEISSA VOIT HYÖDYNTÄÄ PEILIÄ APUNA. 

ANNOSTELU HSR: HSR-HARJOITTEITA SUORITETAAN HITAASTI SUUREMMALLA KUORMALLA. HARJOITTEIDEN 

TOISTOMÄÄRÄT ALKAVAT NOIN 15 TOISTOSTA, MUTTA TAVOITTEENA ON KUNTOUTUMISEN EDETESSÄ JA KUOR-

MAN KASVAESSA SUORITTAA HARJOITTEITA 6-8 TOISTOMÄÄRÄLLÄ. ASETA PAINO SITEN, ETTÄ SAAT TEHTYÄ 3X8 

TOISTOA HYVÄLLÄ TEKNIIKALLA, TOISTOT TUNTUVAT RASKAALTA. 

HARJOITTEET SUORITETAAN 3-5KRT VIIKOSSA.  

ANNOSTELU HYPYT: HYPYISSÄ LISÄTÄÄN ENSIN TOISTOMÄÄRÄÄ, SITTEN KORKEUTTA JA NOPEUTTA. HYPYT SUORI-

TETAAN ALKUUN RAUHALLISESTI, MUTTA MUISTA EDETÄ KOHTI NELJÄTTÄ VAIHETTA. 

 

HARJOITE 1: JALKAPRÄSSI (HSR) 

ASETU LAITTEESEEN. ASETA JALAT NOIN HARTIOIDEN LEVYISEEN ASENTOON, VARPAAT OSOITTAVAT ETEENPÄIN. 
AKTIVOI KESKIVARTALO, ÄLÄ PÄÄSTÄ VATSAA PULLISTUMAAN LIIKKEEN AIKANA. KOUKISTA HALLITUSTI POLVET 

NOIN 90 ASTEEN KULMAAN. JOS POLVESSA TUNTUU PALJON KIPUA, TEE PIENEMPI LIIKE. PALAUTUS HITAASTI TA-

KAISIN ALKUASENTOON. 

HUOM! LIIKKEEN AIKANA PIDÄ POLVET JA VARPAAT SAMASSA LINJASSA. YLÄASENNOSSA ÄLÄ TYÖNNÄ POLVIA LUK-

KOON. 

ANNOSTELU: 3-4 SARJAA, 6-8 TOISTOA. TAUKO SARJOJEN VÄLISSÄ 2 MINUUTTIA 
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HARJOITE 2: ETUREISIPENKKI (HSR) 

ASETU ISTUMAAN LAITTEESEEN. RENTOUTA HARTIAT JA AKTIVOI KESKIVARTALO. OJENNA HITAASTI MOLEMMAT 

POLVET SUORAKSI JA JÄNNITÄ REIDEN ETUOSAN LIHAKSET. PALAUTA ALA-ASENTOON HITAASTI JARRUTTAEN. 

ANNOSTELU: 3-4 SARJAA, 6-8 TOISTOA. TAUKO SARJOJEN VÄLISSÄ 2 MINUUTTIA 

 

 

HARJOITE 3: LANTIONNOSTO (HSR) 

ASETU TASAPENKKIIN NOJAAMAAN SITEN, ETTÄ YLÄSELKÄSI OSUU TASAPENKIN REUNAAN. PIDÄ POLVET KOUKUSSA 

JA PAINO KANTAPÄILLÄ. NOSTA LANTIOTA YLÖS JA LASKE RAUHALLISESTI ALAS SITEN, ETTÄ TAKAPUOLEN JA LATTIAN 

VÄLIIN JÄÄ RAKO. KUN LISÄÄT HARJOITTEESEEN LEVYTANGON LANTIOSI PÄÄLLE, ASETA VÄLIIN JOKIN PEHMUSTE. 
VOIT ASETTAA KUMINAUHAN POLVIESI YMPÄRILLE, JOTTA JALKOJEN LINJAUS SÄILYY (POLVET JA VARPAAT SAMASSA 

LINJASSA). SUORITA HARJOITE HITAASTI.  

ANNOSTELU: 3-4 SARJAA, 6-8 TOISTOA. TAUKO SARJOJEN VÄLISSÄ 2 MINUUTTIA 

 



Liite 1 (10) 

 
TURUN AMK:N OPINNÄYTETYÖ | © Anni Rantala, Jasmiina Salminen ja Viivi Santala 

HARJOITE 4: BULGARIALAINEN KYYKKY 

SÄÄDÄ TASAPENKKI NOIN POLVEN KORKEUDELLE TAI HIEMAN ALEMMAS HYÖDYNTÄEN ESIM. STEPPILAUTAA. 

ASETA TAKIMMAINEN JALKA PENKILLE VARPAAT PENKILLÄ. OTA TOISELLA JALALLA HARPPAUS ETEENPÄIN. PIDÄ 

PAINO LIIKKEEN AJAN ETUMMAISELLA JALALLA! LIIKETTÄ TEHDESSÄ NOJAA VARTALOLLA HIEMAN ETEENPÄIN. KYY-

KISTY HALLITUSTI NIIN, ETTÄ ETUMMAINEN POLVI KOUKISTUU 90 ASTEEN KULMAAN. OJENNA ETUMMAINEN JALKA 

TAKAISIN SUORAKSI JA OJENNA VARTALO TAKAISIN YLÄASENTOON. TOISTA MOLEMMILLA JALOILLA. 

ANNOSTELU: 3-4 SARJAA, 6-8 TOISTOA. TAUKO SARJOJEN VÄLISSÄ 2 MINUUTTIA 

 

HARJOITE 5: KYYKKYHYPPY 

ASETU SEISOMAAN JALAT HARTIAN LEVYISEEN ASENTOON. KYYKISTY KAHDELLA JALALLA ALAS KYYKKYYN, PIDÄ POL-

VET JA VARPAAT SAMANSUUNTAISESTI. PONNISTA YLÖS JA HYPPÄÄ ILMAAN OJENTAEN VARTALOSI. VOIT ASETTAA 

TUOLIN TAI PENKIN TAAKSESI ASENNON HAHMOTTAMISEKSI. 

ANNOSTELU: 4-6 SARJAA, 8-12 TOISTOA. TAUKO SARJOJEN VÄLISSÄ 30-60S 
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HARJOITE 6: LUISTELUHYPPY 

HYPPÄÄ VUOROJALOIN PUOLELTA TOISELLE. VÄLTÄ YLÖSPÄIN HYPPÄÄMISTÄ, VAAN PONNISTA SIVUTTAISSUUN-

TAAN MAHDOLLISIMMAN PITKÄLLE. PIDÄ KÄDET LIIKKEESSÄ MUKANA HEILAHTAEN PUOLELTA TOISELLE. LASKEUDU 

HALLITUSTI TUKIJALAN PÄÄLLE JA PIDÄ NILKKA, POLVI JA LANTIO LINJASSA. 

ANNOSTELU: 4-6 SARJAA, 8-12 TOISTOA. TAUKO SARJOJEN VÄLISSÄ 30-60S 

 

 

HARJOITE 7: SPURTTIJUOKSU JA SUUNNANMUUTOKSET 

ALOITA LIIKE RAUHALLISESTI OMAA KEHOA KUUNNELLEN, EI RÄJÄHTÄVÄSTI. OTA JUOKSUPYRÄHDYS N. 10-15 MET-

RIÄ, JONKA JÄLKEEN JARRUTA NOPEASTI JA VAIHDA SUUNTAA. KIIHDYTÄ UUDESTAAN 10-15 METRIN MATKA JA 

JARRUTA. TEE SUUNNANVAIHDOKSIA KYLKI EDELLÄ JA ETEEN-TAAKSE SUUNNISSA. PIDÄ HUOLI, ETTÄ SUORITAT LIIK-

KEEN JOKA SUUNTAAN JA MOLEMMILLE PUOLILLE. 

ANNOSTELU: 3-4 SARJAA, 10-15 METRIN MATKA 8-12 KERTAA. TAUKO SARJOJEN VÄLISSÄ 1-2 MINUUTTIA. 
ALOITA PIENEMMILLÄ TOISTOMÄÄRILLÄ JA ETENE RAUHALLISESTI KOHTI LAJIN VAATIMUKSIA. 
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HARJOITUSKAUDEN NELJÄS VAIHE 

HARJOITUSKAUDEN NELJÄS VAIHE ELI PALUU LAJINOMAISIIN HARJOITTEISIIN. TÄMÄ VAIHE SAATTAA KESTÄÄ PUO-

LEEN VUOTEEN SAAKKA. PALUU NORMAALIIN URHEILUUN TAPAHTUU VASTA SILLOIN, KUN NELJÄNNEN VAIHEEN 

HARJOITTEET ONNISTUVAT ILMAN OIREIDEN PROVOSOITUMISTA. HARJOITTEET SISÄLTÄVÄT HYPPYJÄ SEKÄ SUUN-

NAN- JA VAUHDIN MUUTOKSIA. HARJOITTEISSA VOIT HYÖDYNTÄÄ PEILIÄ APUNA. 

ANNOSTELU: LAJINOMAISTA HARJOITTELUA. ENSIN LISÄTÄÄN ASTEITTAIN HARJOITUKSIA, JA KUN JÄNNE SIETÄÄ 

TÄYTTÄ HARJOITTELUA, VOI URHEILIJA PALATA KILPAILEMAAN. 

 

HARJOITE 1: BOXIHYPPY 

PONNISTA TASAJALKAA BOXILLE NIIN, ETTÄ JALKAPOHJAT OSUVAT KOKONAAN BOXILLE. YLÄASENNOSSA OJENNA 

VARTALO SUORAKSI. 

ALASTULO BOXILTA: PUDOTTAUDU TASAJALKAA BOXILTA HALLITUSTI ALAS NIIN, ETTÄ ALASTULO ON PEHMEÄ JA 

POLVET JOUSTAVAT. MYÖHEMMIN VOIT LISÄTÄ HARJOITTEESEEN ALASTULON JÄLKEEN PONNISTUKSEN TASAJA-

LOIN, JOSTA LASKEUDUT HALLITUSTI YHDELLÄ JALALLA.  

LIIKKEEN HAASTAVUUTTA VOI SÄÄDELLÄ TASON KORKEUDELLA. ALOITA MATALAMMASTA JA SIIRRY PIKKUHILJAA 

KORKEAMPAAN TASOON. HUOLEHDI, ETTÄ LIIKE ON MOLEMPIIN SUUNTIIN HALLITTU, JA POLVET JA VARPAAT PYSY-

VÄT SAMASSA LINJASSA. 

ANNOSTELU: LISÄÄ PIKKUHILJAA SARJOJA JA TOISTOJA VASTAAMAAN LAJIHARJOITTELUN VAATIMUKSIA.  
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HARJOITE 2: LUISTELUHYPPY 

HYPPÄÄ VUOROJALOIN PUOLELTA TOISELLE. VÄLTÄ YLÖSPÄIN HYPPÄÄMISTÄ, VAAN PONNISTA SIVUTTAISSUUN-

TAAN MAHDOLLISIMMAN PITKÄLLE. PIDÄ KÄDET LIIKKEESSÄ MUKANA HEILAHTAEN PUOLELTA TOISELLE. LASKEUDU 

HALLITUSTI TUKIJALAN PÄÄLLE. LIIKU HYPYILLÄ ETEENPÄIN. 

ANNOSTELU: EDELLISEEN VAIHEESEEN VERRATTUNA LISÄÄ TOISTOMÄÄRIÄ JA SYVENNÄ KYYKKYÄ VASTAAMAAN LA-

JIHARJOITTELUN VAATIMUKSIA. 

  

 

HARJOITE 3: BULGARIALAINEN KYYKKY + HYPPY: 

SÄÄDÄ TASAPENKKI NOIN POLVEN KORKEUDELLE TAI HIEMAN ALEMMAS HYÖDYNTÄEN ESIM. STEPPILAUTAA. 

ASETA TAKIMMAINEN JALKA PENKILLE VARPAAT PENKILLÄ. OTA TOISELLA JALALLA HARPPAUS ETEENPÄIN. PIDÄ 

PAINO LIIKKEEN AJAN ETUMMAISELLA JALALLA! LIIKETTÄ TEHDESSÄ NOJAA VARTALOLLA HIEMAN ETEENPÄIN. KYY-

KISTY HALLITUSTI NIIN, ETTÄ ETUMMAINEN POLVI KOUKISTUU 90 ASTEEN KULMAAN. OJENNA ETUMMAINEN JALKA 

TAKAISIN SUORAKSI JA OJENNA VARTALO TAKAISIN YLÄASENTOON. TOISTA MOLEMMILLA JALOILLA. 
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KUN LIIKE ON KIVUTON JA SUJUVA, VOIT LISÄTÄ MUKAAN HYPYN. ELI HALLITUSTI ALAS JA HYPYLLÄ YLÖS. PYSÄHDYS 

YLÄASENNOSSA TOISTOJEN VÄLISSÄ, JOTTA LIIKE PYSYY HALLITTUNA. 

ANNOSTELU: LISÄÄ PIKKUHILJAA SARJOJA JA TOISTOJA VASTAAMAAN LAJIHARJOITTELUN VAATIMUKSIA.  
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OPAS PERUSTUU RANTALA, SALMINEN & SANTALAN (2020) NUORTEN URHEILIJOIDEN PATELLAJÄN-
TEEN TENDINOPATIAN KUNTOUTUS -OPINNÄYTETYÖHÖN JA OPPAASSA KÄYTETYT LÄHTEET LÖYTYVÄT KO-

KONAISUUDESSAAN OPINNÄYTETYÖSTÄ. 
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Saatekirje  

Tervehdys Turun Seudun Urheiluakatemian urheilija ja hänen 
huoltajansa!  
  
Jännevammat ovat yksi yleisimmistä nuorten urheiluvammoista. Nyt tekeillä ole-
vassa Turun ammattikorkeakoulun fysioterapeuttikoulutuksen opinnäytetyössä 
kartoitetaan jännevammojen yleisyyttä sekä niistä kuntoutumista yhteistyössä 
Turun Seudun Urheiluakatemian urheilijoiden kanssa. Tavoitteenamme on 
luoda kerätyn tutkimustiedon perusteella jännekuntoutusmateriaalia, joka auttaa 
valmentajia ja urheilijoita kohti entistä nopeampaa kuntoutusprosessia. Toi-
vomme, että urheilija vastaa kyselyyn rauhassa yhdessä huoltajan kanssa. 
  
Kyselyn tarkoituksena on siis kartoittaa jännevammojen luonnetta ja määrää 
Turun Seudun Urheiluakatemian urheilijoiden keskuudessa. Kysely toteutetaan 
sähköisenä Wilmaan lähetetyn linkin kautta. Kerätty tieto luovutetaan valmenta-
jille ja hyödynnämme tietoa myöhemmin julkaistavassa opinnäytetyössämme 
osana Turun Seudun Urheiluakatemian kehittämishanketta.  
Kyselyyn vastataan anonyymisti ja vastauksia tarkastellaan kokonaisuutena, jo-
ten henkilöllisyytesi ei tule ilmi vastausten käsittelyn ja tulosten julkaisemisen 
yhteydessä. Aineisto säilytetään siten, ettei se ole ulkopuolisten saatavissa. Si-
nulla on oikeus perua suostumuksesi milloin tahansa ennen kyselyn päätty-
mistä. Sinulla on myös mahdollisuus esittää selventäviä kysymyksiä koko ai-
neiston keruun ajan.   
Kyselyyn vastaaminen kestää noin 5 minuuttia ja kyselyyn voi vastata vain ker-
ran. Kysely sulkeutuu 27.10.2019 klo 23:59. Vastaaminen on luonnollisesti va-
paaehtoista eikä vaikuta urheilijan opintojen arviointiin. Toivomme, että vastaisit 
kyselyyn mahdollisimman pian.  
Jos sinulle herää kysymyksiä kyselyyn tai opinnäytetyöhömme liittyen, ota yh-
teyttä anni.rantala@edu.turkuamk.fi  
 

Ystävällisin terveisin fysioterapeuttiopiskelijat Anni Rantala, Jasmiina Salminen 
ja Viivi Santala Turun Ammattikorkeakoulusta!  
 

mailto:anni.rantala@edu.turkuamk.fi

