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Alkulause 
 
 
Idea tähän opinnäytetyöhön lähti omasta lajitaustastani CrossFitin parissa. Monen asian summa 
johti itseni useamman vuoden kestävään ylikuntoon. Ylikunnon puhkeamisen aikaan harrastin 
monta kertaa viikossa CrossFitiä, jonka harjoitteet olivat intensiteetiltään kovia. Vaikka oma ti-
lanteeni ei johtunut pelkästään CrossFit-harrastuksesta, sain tästä kokemuksesta inspiraation 
tutkia, kuinka paljon todellisuudessa muut CrossFit-harrastajat kokevat ylikunnon oireita. 
 
Kiitos toimeksiantajalleni CrossFit Rovaniemelle, joka mahdollisti tämän tutkimuksen toteutumi-
sen jakamalla kyselyäni neljälle eri CrossFit-salille. Näiden salien kautta sain nopeasti tavoite-
määrän vastauksia. Kiitos myös kaikille kyselyyni vastanneelle, autoitte saamaan mielenkiin-
toista tutkimustietoa CrossFit-harrastajien ylikunto-oireiden kokemisesta.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tampereella 11.5.2021 

Essi Saari 
Essi Saari 
 
 



 

Tiivistelmä 

Tekijä: Saari Essi 

Työn nimi: Ylikunto-oireiden ilmenemismäärä CrossFit- harrastajilla 

Tutkintonimike: Liikunnanohjaaja (AMK) 

Asiasanat: CrossFit, ylikunto, kvantitatiivinen tutkimus, palautuminen 

 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa ylikunto-oireiden ilmenemismäärä CrossFit-harrastajilla 
CrossFit-uran aikana. Tavoitteena oli saada tuotettua numeraalisia tuloksia siitä, kuinka paljon lajin harras-
tajien keskuudessa on koettu ylikunnon oireita jossain kohtaa harrastusajan (= CrossFit ura) aikana. Lisäksi 
tutkimuksessa kartoitettiin, onko CrossFit-uran pituudella (vuosina), CrossFit-harrastusmäärällä/viikko ja 
tietyllä harjoitusjaksotuksella (voima/kestävyys) vaikutuksia ylikunto-oireiden ilmenemiseen. Opinnäyte-
työn toimeksiantajana toimi CrossFit-sali, CrossFit Rovaniemi. Tavoitteena oli kerätä CrossFit-salin valmen-
tajille tietoa heidän asiakkaidensa kokonaistilanteesta ylikunto-oireiden kokemisen osalta. Näiden tulok-
sien avulla valmentajat voisivat tarpeen vaatiessa tehdä ohjelmointiinsa muutoksia, jotta ohjelmointi pitäisi 
sisällään harjoittelujaksojen lisäksi riittävästi palauttavia jaksoja ja näin tukisi optimaalisesti asiakkaiden 
palautumista. Opiskelijan tavoitteena oli rakentaa mahdollisimman luotettava tutkimus, jonka tuloksista 
saadaan numeraalista tietoa CrossFit-harrastajien ylikunto-oireiden kokemisesta sekä tuoda julki enemmän 
tutkimustietoa ylikunnosta sekä ylikunto-oireiden ja CrossFitin yhteydestä.  

Tämä tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena eli määrällisenä tutkimuksena, jonka aineisto kerättiin Google 
Forms-palveluun luodulla nettikyselyllä. Lomake jaettiin neljän eri Pohjois-Suomen CrossFit-salin (CrossFit 
Oulu, Rovaniemi, Kemijärvi ja Jänkä) suljetuissa Facebook-ryhmissä. Ryhmissä oli toukokuussa 2021 yh-
teensä 1574 jäsentä, joista kyselyyn vastasi 177 vastaajaa. Kyselyn vastausprosentti oli siis 11,3%. Neljän 
alkuperäisen CrossFit-salin lisäksi kyselyyn vastasi kymmenen vastaajaa seitsemästä eri CrossFit-salista ym-
päri Suomen, yhteensä vastauksia kyselyyn tuli siis 187 kappaletta. Tutkimus toteutettiin kokonaistutki-
muksena, joten tuloksissa on otettu huomioon kaikki vastaukset.  

Tuloksista nähtiin, että 90,4% vastaajista oli kokenut ainakin yhtä ylikunnon oiretta CrossFit-uransa ai-
kana. Kymmentä tai yli kymmentä oiretta oli kokenut 10,7% vastaajista.  Eniten vastaajat olivat kokeneet 
selittämätöntä fyysisen suorituskyvyn laskua, unihäiriöitä, normaalia kovempaa väsymystä ja lihaskipuja 

sekä pitkittynyttä stressiä.  Mitä pidempään vastaajat olivat harrastaneet CrossFitiä, sitä enemmän oireita 

ilmeni. Poikkeuksena pisimpään lajia harrastaneet (7-8 vuotta), jotka kokivat oireita suhteessa lähes sa-
man verran kuin vain 1-2 vuotta lajia harrastaneet. Tuloksissa ylikunto-oireiden määrä ei noussut merkit-
tävästi CrossFit-harrastusmäärän/viikko kasvaessa. Suhteessa satunnaisesti ja kerran viikossa lajia harras-
taviin, useammin viikossa lajia harrastavilla ilmeni kuitenkin enemmän ylikunnon oireita. Vain 14,4% kyse-
lyyn vastanneista osasi arvioida esiintyykö ylikunnon oireita enemmän tietyn harjoitusjaksotuksen 
(voima/kestävyys) aikana.  
 
Tulokset osoittavat, että ylikunto-oireita koetaan CrossFit-harrastajien keskuudessa. Tutkimuksessa ei kui-
tenkaan selvitetty oireiden syntyperää, joten oireet eivät välttämättä ole merkki ylikunnosta. Näiden tu-
loksien mukaan valmentajien ei ole tarvetta tehdä ohjelmointiinsa muutoksia. Ylikunnon oireita kuitenkin 
ilmeni CrossFit-harrastajilla, joten oireiden syitä tutkivalle jatkotutkimukselle olisi tarvetta. Jatkotutkimuk-
sessa selvitettäisiin, ovatko oireet peräisin juuri ylikunnosta vai jostain muusta tekijästä. Jos koetut oireet 
olisivat merkki ylikunnosta, tulisi tutkia miksi CrossFit-urheilija ajautuu ylikuntoon. Jatkotutkimuksessa 
voisi myös selvittää tarkemmin, esiintyykö oireita enemmän tietyn harjoitusjaksotuksen (voima/kestä-
vyys) aikana.   
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The purpose of this thesis was to map the incidence of overtraining syndrome symptoms in CrossFit enthu-
siasts during a CrossFit career. The aim was to produce numerical results on how many symptoms of over-
training syndrome have been experienced among enthusiasts of the CrossFit at some point during the 
hobby (= CrossFit career). In addition, the study looked at whether the length of CrossFit career (in years), 
the number of CrossFit exercises / week, and a certain training period (strength / endurance) had an effect 
on the onset of overtraining syndrome symptoms. The thesis was commissioned by CrossFit gym, CrossFit 
Rovaniemi. The goal was to gather information for CrossFit gym coaches about the overall situation of their 
clients in terms of experiencing overtraining syndrome symptoms. These results would allow coaches to 
make changes to their programming as needed to include sufficient recovery periods in addition to training 
periods and thus optimally support customer recovery. The student's goal was to build the most reliable 
study as possible, the results of which provide numerical information about CrossFit enthusiasts' experi-
ences of overtraining syndrome symptoms and to reveal more research information about overtraining 
syndrome and the relationship between overtraining syndrome symptoms and CrossFit. 

This study was conducted as a quantitative study, the data of which was collected through an online survey 
created in Google Forms. The form was distributed in the closed Facebook groups of four different CrossFit 
halls in Northern Finland (CrossFit Oulu, Rovaniemi, Kemijärvi and Jänkä). In May 2021, the groups had a 
total of 1,574 members, of whom 177 responded to the survey. The response rate to the survey was thus 
11.3%. In addition to the four original CrossFit gyms, ten respondents from seven different CrossFit gyms 
across Finland responded to the survey, bringing the total number of responses to the survey to 187. The 
study was conducted as a comprehensive study, so the results have taken into account the results of all 
respondents. 

The results showed that 90.4% of respondents had experienced at least one symptom of overtraining syn-
drome during their CrossFit career. 10.7% or more of the respondents had experienced ten or more than 
ten symptoms. Most respondents had experienced unexplained decreases in physical performance, sleep 
disturbances, more severe fatigue and muscle pain, and prolonged stress. The longer the respondents had 
been practicing CrossFit, the more symptoms occurred. As an exception, those who practiced CrossFit for 
the longest time (7-8 years), experienced almost the same proportion of symptoms as those who practiced 
CrossFit for only 1-2 years. In the results, the number of overtraining syndrome symptoms did not increase 
significantly as the number of CrossFit exercises / week increased. However, relative to those who practiced 
CrossFit occasionally and once a week, those who practiced the sport more often than once a week showed 
more symptoms of overtraining syndrome. Only 14.5% of the respondents were able to assess whether 
there are more symptoms of overtraining syndrome during a certain training period (strength / endurance). 

The results shows that overtraining syndrome symptoms are experienced among CrossFit enthusiasts. 
However, the study did not elucidate the origin of the symptoms, so the symptoms may not be a sign of 
overtraining. According to these results, coaches do not need to make changes to their programming. How-
ever, symptoms of overtraining syndrome occurred in CrossFit enthusiasts, so there would be a need for 
further investigation into the causes of the symptoms. Further research would determine whether the 
symptoms are due to overtraining syndrome or some other factor. If the symptoms experienced were a 
sign of overtraining syndrome, one should investigate why the CrossFit athlete is drifting into overtraining 
syndrome. Further research could also find out in more detail whether there are more symptoms during a 
certain training period (strength / endurance).  
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1 Johdanto 

Vuoden 2013 heiaheia.comin tekemän tilaston mukaan CrossFit oli yksittäisenä lajina hurjassa 

suosiossa. Sen sijoitus oli noussut vuodessa yhdeksän sijaa ylöspäin ja oli siten selvästi vuoden 

2013 trendilaji. (ePressi 2014.) Edelleen vuonna 2017 tehdyn Vantaan Sanomien artikkelin mu-

kaan CrossFit- buumi elää ja voi hyvin. Laji rantautui Suomeen vuonna 2007 ja on kasvattanut 

suosiotaan siitä lähtien. Laji ei ole näyttänyt taantumisen merkkejä 10 vuoden jälkeenkään. (Vä-

hämäki 2017.) Vuonna 2020 laji on yhä lisännyt suosiotaan (Rosvall 2020). CrossFit perustuu aja-

tukselle hyvästä fyysisestä kunnosta, ilman fyysisiä heikkouksia. CrossFit on laji, joka valmistaa 

urheilijansa ennalta arvaamattomiin tehtäviin. Lajissa harjoitteet toistetaan kovalla intensitee-

tillä, harjoitteet sisältävät monipuolisia toiminnallisia liikkeitä, jotka tehdään yhteisöllisessä ym-

päristössä. Nämä kolme tekijää: kova intensiteetti, monipuoliset liikkeet ja yhteisöllisyys ovat yhtä 

kuin terveys ja hyvä kunto. (CrossFit Suomi n.d.) Hulmin (2015) mukaan lajin intensiteetin kanssa 

tulee olla maltillinen ja riittävä palautuminen on varmistettava järkevällä jaksotuksella, jossa ko-

vat ja kevyemmät jaksot vuorottelevat. Ilman järkevää jaksottamista vaarana voi olla ylikunto tai 

loukkaantuminen, sillä keho ei pysty vastaanottamaan kovia treenejä suuria määriä. (Hulmi 

2015.) 

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli tutkia missä määrin CrossFit-harrastajat kokevat ylikun-

non oireita CrossFit-uransa aikana. Tavoitteena oli saada luotua mahdollisimman selkeä ja luotet-

tava kyselylomake, jonka avulla saadaan vastaukset kaikkiin tutkimusongelmiin numeraalisessa 

muodossa. Tutkimusongelmat tutkimukselle olivat: 

1. Missä määrin CrossFit-harrastajilla ilmenee ylikunnon oireita? 

2. Millainen yhteys on harrastusvuosien ja ylikunto-oireiden esiintyvyyden välillä? 

3. Millainen yhteys on harjoittelumäärällä/viikossa ja ylikunto-oireiden esiintyvyyden vä-

lillä? 

4. Vaikuttaako tietty harjoittelujaksotus (voima-/kestävyyskausi) ylikunto-oireiden ilmene-

miseen? 

Tavoitteena oli luoda hyvä tutkimuspohja jatkotutkimuksia varten, joissa koettujen ylikunto-oi-

reiden syntyperiä voitaisiin tutkia. Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi CrossFit Rova-

niemi, jonka valmentajille tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa tietoa asiakkaidensa ylikunto-oirei-

den kokemismäärästä, jota he pystyvät mahdollisesti hyödyntämään ohjelmoinnissaan löytääk-

seen optimaalisen tasapainon harjoittelun ja palautumisen välillä. Tavoitteena oli myös kerätä 
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tietoa siitä, ovatko asiakkaat tyytyväisiä saamaansa infoon riittävän palautumisen tärkeydestä 

sekä ylikunnon vaaroista. 

Tämä tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena eli määrällisenä tutkimuksena, jonka aineisto kerät-

tiin Google Forms-palveluun luodulla nettikyselyllä. Kysely jaettiin neljän eri CrossFit-salin sulje-

tuissa Facebook-ryhmissä. Kyselyssä vastaajilta kysyttiin eri ylikunto-oireiden kokemisesta Cross-

Fit-uran ajalta, oireiden lisäksi kyselyssä tiedusteltiin muun muassa vastaajien CrossFit-uran pi-

tuutta (=harrastusaika) sekä lajin harjoitusmäärää viikossa. Kysely keräsi yhteensä 187 vastausta 

lopulta 11 eri CrossFit-salin asiakkailta ympäri Suomen.  
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2 CrossFit  

CrossFit on monia asioita, mutta ennen kaikkea se on Greg Glassmanin luoma kunto-ohjelma. 

Tämän kunto-ohjelman tarkoituksena on saavuttaa urheilijalle mahdollisimman laaja yleiskunto 

ilman fyysisiä heikkouksia. CrossFit-ohjelman on tarkoitus valmistaa urheilija ennalta arvaamat-

tomiin fyysisiin koetuksiin, jolloin urheilijalla ei tulisi olla heikkouksia minkään fyysisen tehtävän 

suorittamisessa. CrossFit on lajina erikoinen, siinä urheilija ei erikoistu tiettyyn lajiin, vaan min-

kään fyysisen tehtävän suorittaminen ei tulisi tuottaa hankaluuksia. CrossFitiin on haettu tuottoi-

simpia ja kehittävämpiä ominaisuuksia eri lajeista kuten painonnostosta ja voimistelusta. Lisäksi 

laji on saanut ideoita myös poliisien, armeijahenkilökunnan sekä palomiesten oikeaoppisesta har-

joittelusta työtään varten. Kyseisissä ammateissa voi joutua kohtaamaan mitä tahansa. Fyysisten 

harjoitteiden lisäksi CrossFit on yhteisö, sillä urheilijat harjoittelevat yhdessä. Yhteisöllisyys on 

omalta osaltaan vaikuttanut myös lajin tehokkuuteen ja tuloksellisuuteen. (Akonniemi, Kormilai-

nen & Tuppurainen 2018, 17.)  

CrossFit on lajina nuori ja juontaa juurensa 1990-luvulle, jolloin Glassman huomasi tarvitsevansa 

monipuolisempaa fyysistä suorituskykyä ja sen innoittamana alkoi suunnittelemaan harjoitteita, 

jotka haastoivat fyysisiä kunto-ominaisuuksia mahdollisimman monipuolisesti. Vuonna 1995 

Glassman avasi kuntosalin Kaliforniaan ja alkoi valmentamaan siellä kaupungin poliiseja. Glass-

man huomasi poliisien nauttivan yhdessä treenaamisesta ja näin syntyi CrossFit-yhteisö. Viralli-

sesti lajina CrossFit on aloittanut vuonna 2000, jolloin ensimmäinen CrossFit-sali on avattu Seatt-

leen. (Hulmi 2015.) CrossFit salista käytetään nimitystä boxi (Crossfitbox100, n.d.). Vuonna 2005 

CrossFit boxeja oli maailmassa 13 kappaletta, mutta vuonna 2012 boxeja oli jo 5000 (Stenman, 

2014). Nykyään CrossFit saleja löytyy maailmasta jo 15 000 kappaletta, jotka sijaitsevat 120 eri 

maassa ympäri maailmaa (CrossFit Fortify, n.d.). Suomeen ensimmäinen CrossFit-Sali perustettiin 

vuonna 2007. Salien määrä kasvoi muutamassa vuodessa räjähdysmäisesti ja maaliskuussa 2013 

CrossFit-saleja oli suomessa jo yli 60, toukokuussa 2016 määrä oli 69. (CrossFit Kuopio, n.d.; Cross-

Fit Jyväskylä 2016.) Muutamassa vuodessa CrossFit-salien määrä on lähes viisinkertaistunut ja 

vuonna 2020 saleja oli noin 100 (Rosvall 2020). 

CrossFit perustuu tuloksiin ja lajissa harjoitellaankin tavalla, joka on mitattavissa fysiikan termein 

(massa, etäisyys, aika). CrossFit on myös määritellyt, kuinka haluttu fyysinen kunto saadaan. Har-

joitteiden tulisi olla vaihtelevia ja perustua korkealla intensiteetillä toistettuihin toiminnallisiin 

liikkeisiin.  Glassman onkin luonut kaavan kunnosta, jota toteuttaa CrossFit-harjoittelussa: moni-
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puolisiin toiminnallisiin liikkeisiin yhdistetyn korkean intensiteetin ja yhteisöllisen ympäristön yh-

distämisestä syntyy terve ja hyväkuntoinen elämä. CrossFit tähtää kymmenen eri fyysisen osa-

alueen parantamiseen, joita ovat: 1. hengitys- ja verenkiertoelimistön kestävyys, 2. kestovoima, 

3. maksimivoima, 4. nopeusvoima, 5. nopeus, 6. liikkuvuus, 7. koordinaatio, 8. ketteryys, 9. tasa-

paino ja 10. tarkkuus. CrossFit-valmentajat ymmärsivät, että nämä ominaisuudet paranevat, kun 

eri harjoitustapoja yhdistetään. (Akonniemi ym. 2018, 17- 20.)  

CrossFit-harjoitukset tehdään kovalla intensiteetillä (CrossFit Suomi n.d.). Hulmi (2015) pohtii 

CrossFitin lajianalyysissään, kuinka kuntoilija reagoi lajin kovaan intensiteettiin ja monipuolisuu-

teen. Saako kuntoilija nopeita tuloksia, optimaalisen terveyden ja monipuolisen suorituskyvyn vai 

ajautuuko kuntoilija ylikuntoon ja loukkaantuu? Kuntoilijalle monipuolinen harjoittelu on positii-

vinen asia, kunhan intensiteetin kanssa ollaan tarpeeksi maltillisia, hiotaan suoritustekniikat kun-

toon ja turvataan riittävä palautuminen. (Hulmi 2015.) Laji on fyysisesti todella vaativa ja haastaa 

urheilijan palautumiskyvyn (Hirvelä 2020). Kovat intensiiviset kestävyys-, voima- ja nopeusharjoit-

teet saavat hermoston helposti ylikuormittumaan (Seppänen n.d.b). Esimerkiksi CrossFitin maail-

manmestaruuskilpailuissa (=GrossFit Games) vuonna 2020, lajeja suoritettiin yhteensä viiden päi-

vän aikana jopa 19. Yhtenä päivänä suoritettiin parhaillaan jopa neljä eri lajia. Lajeissa urheilijan 

tuli suorittaa tietyt liikkeet ja niiden toistomäärät (jopa satoja toistoja) mahdollisimman nopeasti, 

löytää yhden toiston maksimikuorma tankoliikkeissä tai suorittaa määrätyt liikkeet mahdollisim-

man suurella kuormalla. Lajeissa yhdistyi niin voimaa (esim. etukyykyn yhden toiston maksimi-

kuorma) kuin kestävyyttäkin (esim. 1000 metrin soutu mahdollisimman nopeasti) mittaavia lajeja. 

(CrossFit Games 2020.) 

Urheilusuorituksen aikana hermosto väsyy. Mitä pidempi suoritus sitä enemmän keskushermosto 

joutuu aktivoitumaan, mikä kuluttaa hermo-lihasjärjestelmää. Kuormitus synnyttää lihaksissa 

vaurioita, niiden määrä ja suuruus riippuvat harjoituksen intensiteetistä ja lihastyötavasta. Mak-

simaalisista ja lähes maksimaalisista suorituksista palautuminen on hitaampaa.  Näissä suorituk-

sissa hermoston ja lihasvaurioiden palautuminen kestää kauemmin kuin energiavarastojen täy-

dentäminen. (Mero ym. 2007, 122-123.) Lihaksistoon kohdistuu harjoittelun seurauksena mekaa-

nista kuormitusta, jonka seurauksena lihaskudokseen syntyy mikrovaurioita. Näitä mikrovaurioita 

elimistö korjaa palauttavan unen aikana. Lihasvaurioiden korjaantumisaika riippuu harjoituksen 

intensiteetistä sekä luonteesta. Kuormittavan lihaskuntoharjoituksen jälkeen lihas tarvitsee toi-

pumiseen aikaa noin 48 tuntia, mutta kova voimaharjoitus kohdistuu väistämättä myös lihaskal-

voille, joiden palautumisaika on jopa kolme-neljä vuorokautta. (Seppänen n.d.a.) CrossFit-harjoit-

telussa harjoitteet voivat pitää sisällään pitkiä lihaskuntoharjoitteita, joissa toistomäärät pyörivät 
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useissa sadoissa. Esimerkiksi ”FILTHY FIFTY”-harjoituksessa toteutetaan aikaa vastaan 500 toistoa 

mahdollisimman nopeasti. (Wodwell n.d.) Äärimmäisen kovissa lihaskuntoharjoituksissa synty-

vien lihasvaurioiden korjaaminen voi kestää jopa yli kymmenen vuorokautta (Seppänen n.d.a.). 

CrossFitille ominaista ovat myös painonnostoliikkeet, joilla voidaan harjoittaa muun muassa pe-

rus- ja maksimivoimaharjoittelua (Jalanko 2017). Maksimivoimaa vaativista harjoitteista kestää 

palautua kaksi-kolme vuorokautta (Kestävyysurheilu 2017).  FirstBeatin julkaisemassa tutkimuk-

sessa todettiin, että aktiivisesti liikkuvat (=liikkuvat yli 3 tuntia viikossa) palautuvat jopa 30% pa-

remmin kuin ryhmä, joka liikkuu vain 30 minuuttia viikossa.  

Lajin perustaja Greg Glassman on nimennyt CrossFit-harjoituksia eri naisten nimillä. Hänen mu-

kaansa kaikki harjoitukset, jotka jättävät sinut makaamaan selälleen, tuijottamaan taivasta ja ih-

mettelemään mitä tapahtui, ansaitsevat tytön nimen. (Hulmi 2015.) Näiden harjoitusten joukosta 

löytyy esimerkiksi kova voimaharjoitus, 20 minuuttia kestävä ’’CINDY``, jossa tarkoituksena suo-

rittaa 20 minuutin aikana mahdollisimman monta kierrosta tehden 5 leuanvetoa, 10 punnerrusta 

ja 15 kyykkyä. Toinen esimerkki voimaharjoituksesta on ́ ´ANGIE``, jossa suoritetaan aikaa vastaan 

100 leuanvetoa, 100 punnerrusta, 100 vatsarutistusta ja 100 kyykkyä eli yhteensä 400 toistoa 

mahdollisimman nopeasti.  ´´EVA´´ taas on esimerkki harjoituksesta, johon on lihaskuntoliikkei-

den lisäksi lisätty kestävyysosuus juoksemalla. Tässä harjoituksessa tehdään 5 kierrosta: 800 met-

rin juoksu, 30 etuheilautusta kahvakuulalla ja 30 leuanvetoa. (Wodconnect n.d.) CrossFit lajina 

sisältää myös kestävyysharjoitteita, kuten hiihto, uinti, soutu, juoksu. Kovat, intensiiviset kestä-

vyys- ja voimaharjoitteet saavat hermoston helposti ylikuormittumaan (Seppänen n.d.b.). 



6 

 

3 Ylikunto 

Ylikuormitus on harjoittelun perusperiaatteita. Ylikuormituksella tarkoitetaan sitä, että harjoitte-

lun tulee kuormittaa elimistöä enemmän, kuin mihin se on tottunut, sillä säännöllisesti toteutettu 

harjoittelu saa elimistön tottumaan ja siten kehittämään suorituskykyään. (Mero, Nummela, Kes-

kinen & Häkkinen 2007, 123; Kaikkonen & Parkkari n.d.) Ylirasitustila eroaa ylikunnosta sen keston 

kautta. Ylirasitustilasta palautuminen vaatii ainoastaan päiviä tai viikkoja ja sen seurauksena voi 

olla ns. superkompensaatio eli kehon ylikorjautumista, jossa keho pyrkii ikään kuin liioitellusti 

korjaamaan harjoittelun aiheuttamat vauriot ja näin kehon suorituskyky paranee. (Halson, S. L., 

& Jeukendrup, 2004; Vahtila 2014.)  Ylikunto puolestaan vaatii palautumiseen useita viikkoja, kuu-

kausia, jopa vuosia (Mero ym. 2007; Huttunen 2012). 

Kirjallisuudessa on käytetty useita termejä kuvaamaan urheilijan pitkittynyttä ylikuormitustilaa. 

Näistä esimerkkeinä mm. pitkittynyt väsymystila, uupumustila (burnout), maladaptaatiotila, ali-

palautuneisuustila ja selittämätön alisuoriutuminen. Suomessa kyseisestä tilasta on käytetty kui-

tenkin jo pitkään nimitystä ylikunto, tätä termiä käytetään tässä opinnäytetyössä. (Uusitalo 2015, 

2345.) Tässä tutkimuksessa tutkitaan nimenomaan ylikunto-oireiden ilmenemismäärää CrossFit-

harrastajilla. Kaikki edellä mainitut termit kuvaavat urheilijan elimistön tilaa, mutta eivät kerro 

tarkempaa pateofysiologista eli häiriön synnyn syytä (Terveyskirjasto 2016). Tässä opinnäyte-

työssä tutkin pelkästään ylikunto-oireiden ilmenemismäärää, en niiden syntyperää. Ylikunto eli 

ylirasitus on tila, jossa elimistö on niin rasittunut, ettei hermosto- ja hormonijärjestelmät pysty 

palautumaan rasituksen jälkeen normaaliksi (Terveystalo n.d.). Ylikuntotilan syntyminen ei vaadi 

hyvää kuntoa, vaan kyse on liiallisesta rasituksesta. Toisin sanoen elimistöä on kuormitettu enem-

män kuin sillä on mahdollista palautua. Ylikuntotilaan voi ajautua niin huippu-urheilija, kuntoilija 

tai kuka tahansa, jonka kuormitus ja palautuminen on epätasapainossa. (Kotisaari 2020.)  

Ylikuntoon ajautumisen taustalla on monesti useita tekijöitä, harvoin pelkästään kova harjoittelu 

ajaa ihmisen ylikuntotilaan. Tyypillisesti taustalla on samanaikaisesti useampi terveyteen ja elä-

mäntilanteeseen liittyvä tekijä, jotka lisäävät kehon kuormitusta ja huojuttavat sen tasapainoa. 

(Kotisaari 2020.) Stressitekijöiksi luokitellaan muun muassa elämäntilanne, perhe, kaverit, koulu, 

työ, opiskelu, talous ja ympäristö. Elimistön palautumiseen vaikuttavia tekijöitä ovat myös ravit-

semus, unen määrä ja laatu, infektiot, allergiat sekä perussairaudet, näiden stressitekijöiden ka-

saantuminen yhdessä yksipuolisen harjoittelun kanssa ovat usein ylikuntoon ajautumisen taus-

talla. (Oravakangas 2019; Richards 1999.)  
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Ylikunto voidaan jakaa kahteen tyyppiin, sympaattiseen- ja parasympaattiseen. Sympaattisessa 

ylikunnossa hallitsee sympaattinen hermosto, parasympaattisessa vastaavasti parasympaattinen 

hermosto. Tilanteen siirtyessä ylikuormitustilan puolelle, sympaattinen hermosto aktivoituu ai-

heuttaen elimistölle stressireaktion, joka ilmenee kehon kiihtymystilana. Tämä kiihtymystila joh-

tuu sympaattisen hermoston yliaktiivisuudesta ja kuluttaa elimistön voimavaroja, joka näkyy puo-

lestaan suorituskyvyn laskuna. Elimistö voi kiihtymystilan sijaan ajautua hiljalleen myös uupumus-

tilaan, josta käytetään nimitystä parasympaattinen ylirasitustila. Tällöin parasympaattisen her-

moston toiminta voi olla jopa olematonta eli kyse ei ole parasympaattisen hermoston yliaktiivi-

suudesta. (Marjoona 2008) 

 Lyhyt- ja pitkäkestoinen ylirasitustila 

Ylikunnosta kuulee puhuttavan monin eri termein. Lyhytkestoista ylirasitustilaa kutsutaan usein 

pelkästään ylirasitustilaksi, kun taas pitkäkestoista ylirasitustilaa kuvataan ylikunto-termillä 

(overtraining syndrome). (Uusitalo 2001 ; Hynynen, Uusitalo, Konttinen & Rusko 2006.) Kansain-

väliset määritelmät erottavat ylirasituksen (over-reaching) ylikuntotilasta (overtraining) keston 

perusteella. Ylirasituksesta palautuu muutaman päivän tai viikon sisällä, mutta ylikunnosta palau-

tuminen vaatii viikkoja, kuukausia tai jopa vuosia. (Mero ym. 2007; Huttunen 2012.)  

On totta, että harjoittelun perusperiaatteina toimivat nimenomaan ylikuormitus ja nousujohtei-

suus. Tässä tapauksessa ylikuormitus tarkoittaa, että harjoittelu kuormittaa haluttua elinjärjestel-

mää enemmän kuin mihin se on tottunut ja näin tapahtuu kehitystä. Nousujohteisuus taas tar-

koittaa sitä, että kuormitusta on lisättävä nousujohteisesti sitä mukaa, kun elimistö kuormituk-

seen sopeutuu. (Kaikkonen & Parkkari n.d.) Ylirasitus on siis tavoiteltu tila, kun haetaan kehityk-

sessä superkompensaatiota eli ylikorjaantumista (Kuipers & Keitzer 1988; Tikis.fi 2014). Ylirasitus-

tilan saavuttaminen tulee kuitenkin olla tarkoin suunniteltua ja valvottua, jotta urheilijan palau-

tumiskapasiteetti on yhä riittävä. Liian pitkään jatkuva ylirasitustila ylittää palautumiskapasiteetin 

ja ajaa urheilijaa kohti ylikuntoa. Suorituskyvyn parantaminen vaatii siis harjoittelua ylikuormilla 

ja kovalla intensiteetillä. Nämä puolestaan lisäävät väsymystä ja sitä kautta myös ylirasitustilan 

riski kasvaa. Tämä lisää valmentajan vastuuta suhteuttaa sopiva harjoittelumäärä ja intensiteetti 

sopivaksi, jotta urheilija ei ylitä harjoittelukyvyn ja sitä kautta palautumisensa kapasiteettia. Liian 

suuret harjoituskuormat ja hidastunut palautuminen ajavat urheilijaa ylirasitustilaan. (Kuipers & 

Keizer 1988.) 
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 Sympaattinen- ja parasympaattinen ylirasitustila 

Ylikunto voidaan jakaa kahteen tyyppiin, joista toisessa hallitsee sympaattinen-, toisessa pa-

rasympaattinen hermosto. Fyysinen harjoittelu vaikuttaa autonomisen hermoston tasapainoon 

terveyttä edistävästi lisäämällä parasympaattisen (jarru) toimintaa suhteessa sympaattiseen her-

mostoon (kaasu).  Kun tilanne etenee ylikuormitustilan puolelle, sympaattinen hermosto (kaasu) 

aktivoituu ja aiheuttaa elimistölle stressireaktion, joka ilmenee kehon kiihtymystilana.  Tämä tila 

kuluttaa nopeasti elimistön voimavaroja ja laskee suorituskykyä, joka voi näkyä jo kiihtymisvai-

heessa.  Tästä kiihtymisvaiheesta käytetään nimitystä sympaattinen ylikuormitustila, viitaten 

sympaattisen hermoston yliaktiivisuuteen. Kaikille tätä kiihtymystilaa ei kuitenkaan ilmene vaan 

elimistö ajautuu hiljalleen uupumustilaan ja täten laiskaan toimintaan, josta taas käytetään nimi-

tystä parasympaattinen ylirasitustila. Tämä ei kuitenkaan tarkoita, että parasympaattinen her-

mosto olisi yliaktiivinen. Tilanne on tällöin nimenomaan päinvastainen eli toiminta vaimenee ja 

voi olla melkein olematonta. Tässä tilassa myös sympaattisen hermoston toiminta on vaimeaa. 

(Uusitalo-Koskinen 2000.) Taulukossa 1. on kuvattu tyypillisiä ylikuormittumisen oireita. Taulu-

kossa 2. on kuvattuna nimenomaan ylikunnon oireita, joiden pohjalta kysymykset tämän tutki-

muksen kyselylomakkeeseen on luotu.  

 

Taulukko 1. Tyypillisiä ylikuormittumisen oireita. (Kaikkonen, n.d.) 
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Taulukko 2. Ylikuntosyndrooman oireita (Mero ym. 2007) 

Sympaattinen hermosto eli elimistön kaasu, auttaa toimimaan tehokkaasti.  Kun sympaattinen 

hermosto aktivoituu eli elimistö painaa kaasua, verenpaine nousee, samoin tapahtuu sykkeelle 

ja hengitystiheydelle. Tästä syystä myös energiantuotanto ja suorituskyky paranevat. Tämä tila 

on stressireaktio, joka on kaiken toiminnan edellytys. Sympaattisen hermoston aktivoituminen 

kuluttaa siis energiaa, jolloin on tärkeää tankata energiavarastoja ja antaa kehon palautua, muu-

toin riskinä liian kovasta kaasun käytöstä on kokonaan tieltä ulos suistuminen.  Kaasun sijaan 

tarvitaan jarrutusta, jotta liian pitkästä sympaattisesta aktiivisuudesta ei pääse aiheutumaan 

haitallista stressitilaa (ylirasitustila). (Tuominen 2020.) 

Parasympaattinen hermosto toimii kuin jarruna rauhoittaen kehon toimintoja ja palauttaen ne 

jälleen takaisin tasapainoon toiminnan jälkeen. Parasympaattisen aktiivisuuden lisääntymisestä 

seuraa alentunut syke, hengitystiheyden rauhoittuminen sekä sykevälivaihtelun lisääntyminen. 

Normaalisti parasympaattinen hermosto aktivoituu levossa, näin ei kuitenkaan aina tapahdu. 

Tässä tilanteessa rentoutuminen vaikeutuu, sydän tykyttää, ajatukset pyörivät ympyrää eikä uni 

tunnu palauttavan elimistöä. Sekä sympaattinen että parasympaattinen hermosto ovat osa tah-

dosta riippumatonta autonomista hermostoa, siksi palautumista ei pysty aktivoimaan pelkällä 

tahdonvoimalla.  Parasympaattisen hermoston hyvän toiminnan takana on hyvä ja riittävä uni, 

Kohonnut leposyke 

Sykkeen palautumisen hidastuminen harjoituksen jälkeen 

Suorituskyvyn lasku 

Kuukautisten puuttuminen 

Painon putoaminen 

Infektioherkkyyden kasvu 

Haavojen hidas parantuminen 

Sukupuolivietin katoaminen 

Unihäiriöt 

Ruokahaluttomuus 

Masennus 

Innokkuuden häviäminen 

Lisääntynyt nesteen nauttiminen öisin 

Lihas- ja jännekivut 
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lähes yhtä tärkeää on riittävä ravinto. Ilman riittävää ravinteikasta ravintoa elimistö ei pysty pa-

lautumaan, puutteellinen ravinto onkin yksi stressin, väsymyksen ja heikon palautumisen syy. 

Hyvä fyysinen kunto tukee parasympaattisen hermoston toimintaa, hyväkuntoinen sydän pystyy 

reagoimaan tehokkaasti niin kaasuun kuin jarruunkin. (Tuominen 2020.) 

Fyysinen harjoittelu aiheuttaa elimistössä aina harjoitusvaikutuksen eli vasteen, joka riippuu har-

joituksen intensiteetistä ja kestosta sekä käytetystä lihastyöstä. Riippuen harjoituksen intensitee-

tistä eli tehosta, kestosta ja lihastyön tyypistä elimistössä tapahtuu vaurioita, jotka tulisi harjoit-

telun jälkeen korjata palautumistoimenpiteillä. (Seppänen n.d.a.) Harjoittelu tulee rytmittää oi-

kein niin, että kuormittavien päivien lisäksi on palauttavia päiviä. Kuormittavat päivät voivat pitää 

sisällään teho-, voima- ja nopeusharjoittelua sekä loikkia. Palauttavina päivinä nimensä mukaan 

palautellaan. (Mero ym. 2007, 123.) Harjoittelu kuluttaa energiavarastojamme. Harjoituksessa 

elimistö käyttää aina sekä rasvoja, hiilihydraatteja, kreatiinifosfaattia (KP) sekä adenosiinitrifos-

faattia, (ATP). Mitä energiaravintoainetta keho käyttää ensisijaisesti (rasva/hiilihydraatit), riippuu 

harjoituksen intensiteetistä ja kestosta.  Energiavarastot kuitenkin palautuvat riittävän ravinnon 

avulla nopeasti.  Esimerkiksi kymmenen kilometrin kilpajuoksun jälkeen hiilihydraattivarastot pa-

lautuvat muutamassa tunnissa, kunhan tankkaus suorituksen jälkeen tehdään huolella. Palautu-

mistoimissa energiavarastojen palautuminen ei siis ole ensisijainen huolenaihe. (Mero ym. 2007, 

123.)  

Harjoittelu on mahdotonta ilman hermoston aktiivisuutta. Hermostoa kuormittavat kaikki voi-

makkaat ja nopeat liikkeet ja harjoitukset. (Kestävyysurheilu 2017.) Hermoston palautumisen seu-

ranta on haasteellista, sillä hermoston kuormittaminen ei aiheuta kehoomme samaa arkuutta 

kuin lihasten harjoittaminen. Hermoston palautumisen mittaamiseen ei ole luotettavaa mittaris-

toa. Kovat intensiiviset kestävyys-, voima- ja nopeusharjoitteet saavat hermoston helposti yli-

kuormittumaan. (Seppänen n.d.b; Mero ym. 2007, 123.) Ylikuormittuminen ei ole huono asia 

päinvastoin, kehittyäkseen elimistö tarvitsee superkompensaatiota. Kun harjoittelu on säännöl-

listä ja sitä toistetaan sopivin väliajoin eli lepopäivät on huomioitu, elimistö sopeutuu harjoituk-

seen ja suorituskyky kehittyy (superkompensaatio). (Mero ym. 2007, 123.) Kovien (hermostoa yli-

kuormittavien) harjoitusten seurauksena hermosto tarvitsee palautukseen noin kolme-viisi vuo-

rokautta, täten hermostollisia harjoitteita on järkevää tehdä maksimissaan kaksi kertaa viikossa. 

Tämäkin määrä vain kokeneimmille harjoittelijalle, sillä aloittelijan palautumisaika on pidempi. 

Aloittelijalle kohtuullinen määrä hermostollisia harjoitteita on kerran viikossa. (Seppänen n.d.b.)  
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4 Aiemmin tehdyt tutkimukset 

Theseus-palvelusta ei löytynyt opinnäytetöitä suoraan ylikunnon ja CrossFitin yhteydestä. Kah-

dessa opinnäytetyössä kuitenkin tutkittiin CrossFit-urheilijoiden palautumista FirstBeat-hyvin-

vointianalyysin avulla. 

Laakso (2019) tutki omassa opinnäytetyössään psykofyysisen fysioterapian vaikutuksia CrossFit-

harrastajien palautumiseen. Urheilijoiden palautumista tutkittiin FirstBeat- hyvinvointianalyysin 

avulla. Tutkimukseen osallistui 8 urheilijaa, jotka olivat harrastaneet lajia keskimäärin 4,9 vuotta, 

treenitunteja/viikko heille kertyi keskimäärin 11,6 tuntia. Tuloksien mukaan CrossFit-urheilijoiden 

kuormituksen ja palautumisen suhde ei ole täysin optimaalisessa tasapainossa, se myös vaihteli 

paljon yksilöiden välillä. Tulokset vastasivat kuitenkin FirstBeatin asteikolla arvosanaa hyvä (as-

teikko: erittäin heikko-heikko-kohtalainen-hyvä-erittäin hyvä). (Laakso 2019.) 

Toisessa opinnäytetyössä Haapasalo (2017) tutki CrossFit-harjoittelun fysiologista kuormitta-

vuutta sekä palautumista jälleen FirstBeat-hyvinvointianalyysin avulla. Tutkimukseen osallistui 

yhteensä 7 lajin harrastajaa, jotka noudattivat tavoitteellisesti CrossFit-harjoittelua. Hyvinvointi-

analyysin avulla kerättiin dataa koeryhmän fysiologisesta kuormittavuudesta sekä palautumi-

sesta, harjoituskuormasta ja kuormittavuuden ja palautumisen kokemuksesta, joita analysoitiin 

tuloksia varten. Tuloksien päälöydös oli koetun kuormittavuuden ja fysiologisen kuormittavuuden 

yhteys sekä fysiologiseen kuormittavuuteen että harjoituskuormaan. Toisena löydöksenä fysiolo-

gisella kuormittavuudella ja subjektiivisella kokemuksella harjoituksista palautumisen kanssa ei 

ollut lähes lainkaan yhteyksiä. Tavoitteellinen CrossFit- harjoittelu vaikuttaisi siis olevan sekä fy-

siologisesti että subjektiivisesti melko kuormittavaa. Tutkimuksessa kuitenkin todetaan myös, 

että lisää tutkimustietoa tarvitaan CrossFit-harjoittelun kokonaiskuormituksen ja palautumisen 

määrittämiseksi. (Haapasalo 2017.) 

 

Google scholar-palvelusta etsittiin ensin tutkimuksia CrossFitin ja ylikunnon syy-seuraussuhteen 

tutkimuksista hakusanoilla CrossFit ja overtraining syndrome. Tästä aiheesta löytyi yksi pilottitu-

tukimus. Tutkimuksen tarkoituksena oli selvittää myötävaikuttaako CrossFit ylikunnon (overtrai-

ning syndrome) syntymiseen. Tutkimukseen osallistui kuusi vapaaehtoista treenaavaa miestä, 

jotka suorittivat CrossFit- harjoittelua viitenä päivänä viikossa (puolet alkuperäisen CrossFit me-

todin treenien mukaan, puolet satunnaisen tytäryhtiön treenien mukaisesti). Tutkimuksen tulok-
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sista pääteltiin, ettei lyhytaikainen CrossFit- treenaaminen edistä ylikunnon syntymistä treena-

tuilla miehillä. (Crawford, D., Smeed, J., & Carper, M. J. 2017.) Tutkimuksen tiivistelmästä ei kui-

tenkaan selvinnyt, kuinka pitkä kyseinen CrossFit harjoittelujakso oli.   

Palvelusta löytyi myös tutkimus, jossa verrattiin ylikunnon (overtraining syndrome, OTS) saanei-

den sekä terveiden urheilijoiden (ATL) hormoni- ja aineenvaihduntavasteita sekä heidän syömis-

tään, sosiaalisia-, psykologisia ja kehollisia ominaisuuksia. Näitä parametrejä verrattiin ylikunnon 

saaneiden CrossFit- urheilijoiden sekä terveiden urheilijoiden kesken, jotka harrastivat nimen-

omaan CrossFitiä. Tutkimuksessa todettiin merkittävimmäksi ylikunnon laukaisijaksi CrossFit- ur-

heilijoiden keskuudessa pitkäaikainen alhainen hiilihydraattien ja kalorien saanti. Myös tässä tut-

kimuksessa puhuttiin tiedon vähäisyydestä, CrossFitin metaboliset ja hormonaaliset seuraukset 

ovat epäselviä ja CrossFitiin liittyvän ylikunnon laukaisimista, kliinisistä ja biokemiallisista ominai-

suuksista tiedetään vähän. (Cadegiani, F. A., Kater, C. E., & Gazola, M. 2019.)  

Kolmas Google Scholar-palvelusta löytynyt tutkimus analysoi hormonaalisen ja immuunijärjestel-

män kroonisia vasteita kuuden kuukauden CrossFit-harjoituskauden jälkeen sekä vertaili tuloksia 

sukupuolten välillä. Mukana oli 29 CrossFit-harrastajaa, joilla oli vähintään 6 kuukauden kokemus 

lajista. Tuloksista huomattiin muun muassa, että CrossFit-harjoittelu muutti miesten testostero-

nin ja kortisolin perustasoa. Kuuden kuukauden aikana testosteronin ja kortisolin suhteessa ei 

huomattu muutoksia, mutta tutkimuksessa sanottiin tietojen olevan alustavia ja tutkimuksia, 

joissa otetaan huomioon anabolinen tila sekä ylikunnon merkit olisivat tarpeen. (Poderoso ym. 

2019.) 

 



13 

 

5 Opinnäytetyön tavoite ja tarkoitus 

Tässä opinnäytetyössä toteutettiin määrällinen tutkimus ylikunto-oireiden ilmenemismäärästä 

CrossFit-harrastajilla. Tämän opinnäytetyön toimeksiantajana toimi CrossFit-sali, CrossFit Rova-

niemi. Tutkimuksen tavoitteena oli kerätä CrossFit-salien valmentajille tietoja asiakkaiden yli-

kunto-oireiden kokemisesta, joita valmentajat voivat tarpeen mukaan hyödyntää harjoitusten oh-

jelmoinnissa. Tulosten avulla valmentajat pystyvät kartoittamaan, onko heidän ohjelmoinnissaan 

huomioitu tarpeeksi riittävä palautuminen harjoitusjaksojen lisäksi, jotta asiakkaiden palautu-

mista voitaisiin edistää optimaaliseksi ohjelmoinnin avulla. Tutkimuksen tavoitteena oli myös sel-

vittää, kokevatko CrossFit-salien asiakkaat saavansa riittävästi informaatiota riittävän palautumi-

sen tärkeydestä sekä ylikunnon vaaroista.   

Opinnäytetyön tekijän tavoitteet tässä tutkimuksessa peilasivat työelämälähtöisyyttä ja näin val-

mistivat eri työelämän tehtäviin (Kajaanin Ammattikorkeakoulu n.d.a.). Tavoitteena oli oppia 

suunnittelemaan ja toteuttamaan mahdollisimman luotettava määrällinen tutkimus, joka vastaa 

kaikkiin asetettuihin tutkimuskysymyksiin ja jonka tulokset saadaan numeraalisessa muodossa. 

Tavoitteena oli onnistua huomioimaan luotettavuutta ja pätevyyttä parantavat tekijät sekä on-

nistua toteuttamaan eettisesti toimiva tutkimus. Tutkimusprosessi haluttiin toteuttaa opinnäyte-

työn tekijän toimesta mahdollisimman itsenäisesti, johtaen prosessia ja ottamalla vastuuta sen 

onnistumisesta. Tavoitteena oli, että tutkimuksen tuloksia pystytään hyödyntämään jatkotutki-

muksissa, jolloin ylikunto-oireiden ilmenemismäärän lisäksi voitaisiin tutkia oireiden syntyperää. 

Jatkotutkimuksissa voisi selvittää, ovatko oireet peräisin nimenomaan ylikunnosta vai jotain 

muusta tekijästä. Tavoitteena oli saada lisää tutkimustietoa ylikunnosta sekä CrossFitin ja yli-

kunto-oireiden yhteydestä.  Lähteiden etsinässä tekijä halusi oppia lisää kriittisyyttä, jonka kautta 

luotettavien lähteiden löytäminen onnistuisi paremmin ja raportti saisi laadukkaat ja monipuoli-

set lähteet.   

Tämän opinnäytetyön tarkoituksena oli kartoittaa missä määrin CrossFit-harrastajat kokevat yli-

kunnon oireita CrossFit-uran (=harrastusaika) aikana. Lisäksi tarkoituksena oli selvittää, onko 

CrossFit-uran pituudella, CrossFit harrastusmäärällä/viikko sekä tietyllä harjoitusjaksotuksella 

(voima/kestävyys) vaikutuksia ylikunto-oireiden ilmenemismäärään. Opinnäytetyö toteutettiin 

kvantitatiivisena eli määrällisenä tutkimuksena, jonka aineisto kerättiin Google Forms-palveluun 

luodulla nettikyselyllä. Kysely jaettiin neljän eri Pohjois-Suomen CrossFit-salin suljetuissa Face-

book-ryhmissä toukokuussa 2020.  



14 

 

Tutkimusongelmat ja hypoteesit tässä tutkimuksessa olivat: 

1. Missä määrin CrossFit-harrastajilla ilmenee ylikunnon oireita? 

Hypoteesi: Laji on fyysisesti todella vaativa ja haastaa urheilijan palautumiskyvyn (Hirvelä 

2020). Laji haastaa palautumiskykyä, joten tässä tutkimuksessa oletettiin, että CrossFit-har-

rastajilla ilmenee ylikunnon oireita. 

Alaongelmat: 

2. Millainen yhteys on harrastusvuosien ja ylikunto-oireiden esiintyvyyden välillä? 

Hypoteesi: Aloittelijan palautumisaika on pidempi eli kokeneempi harjoittelija palautuu no-

peammin. Aloittelijalle kohtuullinen määrä hermostollisia harjoitteita on kerran vii-

kossa. (Seppänen n.d.b.) Tässä tutkimuksessa oletettiin, että pidempään lajia harrastaneet 

palautuvat nopeammin eli eivät koe yhtä paljon ylikunnon oireita.  

 

3. Millainen yhteys on harjoittelumäärällä/viikossa ja ylikunto-oireiden esiintyvyyden vä-

lillä? 

Hypoteesi: Hermostollisia harjoitteita on järkevää tehdä maksimissaan kaksi kertaa vii-

kossa (Seppänen n.d.b). CrossFitissä harjoitteet toistetaan kovalla intensiteetillä ja näin kuor-

mittavat hermostoa (CrossFit Suomi n.d). Tässä tutkimuksessa oletettiin, että mitä enemmän 

harrastaa CrossFitiä viikossa, sitä enemmän ylikunnon oireita ilmenee.  

 

4. Vaikuttaako tietty harjoittelujaksotus (voima-/kestävyyskausi) ylikunto-oireiden ilmene-

miseen? 

Hypoteesi: Kovat, intensiiviset voima- ja kestävyysharjoitteet saavat hermoston helposti yli-

kuormittumaan (Seppänen n.d.b). Tässä opinnäytetyössä oletettiin, että tietty harjoittelujak-

sotus (voima/kestävyys) vaikuttaa ylikunto-oireiden ilmenemiseen. 
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6 Tutkimusprosessi  

Tutkimus toteutettiin kvantitatiivisena eli määrällisenä tutkimuksena, jonka avulla selvitetään lu-

kumääriin ja prosenttiosuuksiin liittyviä kysymyksiä, asioita kuvataan numeraalisten suureiden, 

asioiden riippuvuuksien sekä tutkittavassa ilmiössä tapahtuneiden mahdollisten muutoksien 

avulla. Määrällinen tutkimus voi vastata kysymyksiin mikä, kuinka paljon, missä, missä määrin, 

miksi ja kuinka usein. (Heikkilä 2014; Kajaanin Ammattikorkeakoulu n.d.b.) Tässä opinnäytetyössä 

vastattiin kysymykseen: Missä määrin CrossFit-harrastajilla ilmenee ylikunnon oireita? 

Määrällisen tutkimuksen avulla pystytään yleensä kartoittamaan nykyistä tilannetta, mutta asioi-

den syitä ei pystytä selvittämään riittävästi (Heikkilä 2014). Tässä opinnäytetyössä selvitettiin pel-

kästään ylikunto-oireiden ilmenemismäärä CrossFit-harrastajilla, ei oireiden syitä ja syntyperää. 

Kyselyn aineisto kerättiin kyselylomakkeen avulla ja se sisälsi suljettuja kysymyksiä, joihin vastat-

tiin annettujen vastausvaihtoehtojen avulla, näin tuloksena syntyi lukuarvoja sisältävä aineisto 

(Vilpas n.d.).  

Tutkimusprosessi eteni tutkimusongelman määrittämisestä aikaisempien tutkimuksien ja kirjalli-

suuden perehtymiseen, tutkimussuunnitelman laatimisesta tiedonkeruuvälineen rakentamiseen, 

tietojen keräämiseen sekä käsittelyyn, tulosten raportoinnista johtopäätösten tekoon sekä tulos-

ten hyödyntämiseen kuvan 1. mukaisesti. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuva 1. Kvantitatiivisen tutkimusprosessin vaiheet. Mukailtu Heikkilän (2014) kuvasta. 
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 Aiheen valinta ja rajaus 

Tutkimusprosessi alkoi aihealueen valinnalla ja rajaamisella. Tutkimuksessa haluttiin selvittää, 

kuinka paljon CrossFit-harrastajilla ilmenee ylikunnon oireita CrossFit-uran aikana. Aihe rajattiin 

siten, että tutkimuksessa tutkittiin pelkästään ylikunto-oireiden ilmaantuvuutta, ei niiden syitä. 

Seuraavaksi siirryttiin tutkimusongelman määrittämiseen kuvan 1. mukaisesti. Tutkimusongel-

man määrittämisellä tarkoitetaan ongelman hahmottamista, rajaamista sekä muotoilua, joka tut-

kimuksessa on tarkoituksena ratkaista. Tutkimusongelman määrittämisessä tulee pohtia, mil-

laista tietoa tutkittavasta ilmiöstä on tavoitteena tuottaa, jolloin ongelma määrittää millaisia ky-

symyksiä aiheesta tulee esittää. Tutkimusongelma voi jakautua pienempiin alaongelmiin ja tutki-

musprosessin edetessä ne konkretisoituvat tutkimuskysymyksiksi. (Jyväskylän Yliopisto, 2014.) 

Tutkimusongelma, johon tässä tutkimuksessa selvitettiin vastaus oli: ” Missä määrin CrossFit-har-

rastajilla ilmeni ylikunto-oireita CrossFit-uran aikana?”. Tavoitteena oli tuottaa numeraalista tie-

toa siitä, kuinka monta prosenttia harrastajista oli kokenut oireita. Lisäksi haluttiin selvittää, onko 

harrastusvuosilla, harrastusmäärällä/viikko ja harjoittelujaksotuksella (voima/kestävyys) vaiku-

tusta siihen, kuinka paljon oireita ilmeni.  

 Aiempiin tutkimuksiin tutustuminen ja hypoteesit 

Tutkimusongelman ja -kysymyksien muodostuttua prosessissa siirryttiin kuvan 1. mukaisesti tu-

tustumaan aiemmin tehtyihin tutkimuksiin sekä kirjallisuusmateriaaliin. Aikaisempia tutkimuksia 

etsittiin ensin aiemmin tehdyistä opinnäytetöistä Theseus-palvelusta. Aiemmin tehdyistä opin-

näytetöistä ei löytynyt yhtäkään tutkimusta juuri ylikunnon ja Crossfitin yhteydestä, CrossFit-ur-

heilijoiden palautumista oli tutkittu kahdessa opinnäytetyössä. Kyseiset tutkimukset on esitelty 

tämän opinnäytetyön sivulla 11.  

Aiemmin tehtyjen tutkimusten lisäksi tutustuttiin kirjallisuuteen, jossa kuvailtiin ylikunnon oi-

reita. Mero ym. (2007) luetteli teoksessa Urheiluvalmennus ylikuntosyndrooman eri oireita, joi-

den mukaan suurimmaksi osaksi tutkimuksen oireita koskevat kysymykset suunniteltiin kyselylo-

makkeeseen. Mero ym. (2007) lisäksi prosessissa etsittiin ylikunnon oireita myös muista lähteistä, 

löydetyt oireet lisättiin lomakkeeseen. Määrälliseen tutkimukseen kuuluu hypoteesien asettami-

nen eli teoriaan tai aiempiin tutkimuksiin pohjautuva olettamus asioiden välisistä suhteista (Heik-

kilä 2014).  Hypoteesit ilmaistaan väitteinä, joiden paikkansa pitävyyttä halutaan tutkia, hypotee-
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sien tulee olla perusteltuja. Hypoteesit ilmoittavat kahden tai useamman muuttujan välisen yh-

teyden. (Kajaanin Ammattikorkeakoulu n.d.b.) Tässä tutkimuksessa asetettiin hypoteesit Cross-

Fitin ja ylikunto-oireiden ilmenemisen, CrossFit harrastusmäärän/viikko ja ylikunto-oireiden ilme-

nemisen, CrossFit harrastusajan (=CrossFit ura) ja ylikunto-oireiden ilmenemisen sekä harjoitus-

jaksotuksen (voima/kestävyys) ja oireiden ilmenemisen välille. Hypoteesit perusteluineen on esi-

tetty tämän opinnäytetyön sivulla 14.  

 Tutkimussuunnitelman laatiminen 

 Aiempiin tutkimuksiin, niiden tuloksiin sekä kirjallisuuteen tutustumisen ja niiden pohjalta mää-

riteltyjen hypoteesien jälkeen prosessissa siirryttiin täsmentämään tutkimussuunnitelmaa kuvan 

2. mukaisesti. Tutkimustavoite voidaan määrittää tutkimuksen yleisistä tavoitteista. Tutkimusta-

voitteena voi olla esimerkiksi kuvaaminen, jolla paljastetaan kohdeilmiöitä koskevia tosiasioita 

kysymyksin, mitä ja miten. Tavoitteena voi olla selittää ilmiöiden välisiä lainalaisuuksia kysymyk-

sin, miten ja miksi tai ennustaa toimintaa, tapahtumia ynnä muita selittämisen pohjalta. Tavoit-

teena voi olla myös ymmärtää ilmiöön liittyviä merkityksiä kysymyksin, mitä, miten ja miksi tai 

kehittää kehittämistoimenpiteistä ja niiden suosituksia. (Hiltunen n.d.) Tässä tutkimuksessa ta-

voitteena oli kartoittaa, kuinka paljon CrossFit-harrastajilla ilmenee ylikunnon oireita CrossFit-

uran aikana. Tutkimuksessa käytettiin kartoittavaa eli eksploratiivista tutkimusta, jonka avulla py-

ritään tutkimaan vähän tunnettuja (Ylikunto-oireiden ilmeneminen CrossFit-harrastajilla) ilmiöitä 

sekä kehittää hypoteeseja (Kajaanin Ammattikorkeakoulu n.d.b.). 

 

 

 

 

Kuva 2. Tutkimussuunnitelman laatiminen. (Heikkilä 2014) 

Kun tavoite tutkimukselle oli määritelty, siirryttiin prosessissa valitsemaan tutkimusmenetelmää. 

Tutkimusmenetelmä vastaa kysymykseen, miten tutkimusaineisto hankitaan ja miten sitä analy-

soidaan (Jyväskylän Yliopisto 2020). Tutkimustavoitteen perusteella tutkimukselle valittiin mää-
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rällinen eli kvantitatiivinen menetelmä, jossa ollaan kiinnostuneita nimenomaan syy-seuraussuh-

teista sekä numeraalisiin tuloksiin perustuvasta ilmiön selittämisestä (Jyväskylän Yliopisto 2015). 

Tutkimustavoitteena oli kartoittaa, kuinka paljon CrossFit-harrastajilla ilmenee ylikunnon oireita. 

Tavoitteena oli selvittää ylikunto-oireiden ilmenemismäärä prosentuaalisesti eli saada tulokset 

numeraalisessa muodossa analysoitaviksi. Tulosten hankinnassa käytettiin nettikyselyä, sillä se on 

helposti jaettavissa CrossFit-salien suljetuissa Facebook-ryhmissä. Facebook-ryhmissä tavoitettai-

siin lajin harrastajat ja siihen vastaaminen olisi helppoa.  Kyselyn pohjaksi valittiin opinnäytetyön 

tekijälle ennestään tuttu Google Forms, sillä sen käyttö on helppoa ja osa tuloksista saataisiin 

valmiiksi analysoituna prosentuaalisesti. Google Formsin avulla tulokset saatiin reaaliajassa ja tu-

tuloksista pystyttiin seuraamaan paljonko ja mitä vastauksia kyselyyn on vastattu. Google Forms 

on maksuton palvelu, joten kyselyn toteuttaminen tuli täysin ilmaiseksi. Internet-kysely ei vaadi 

kallista investointia ja se kerää tietoa eri palvelimien avulla, tulokset ovat lisäksi nähtävissä reaa-

liajassa (Heikkilä 2014).  

Tutkimuksen perusjoukko on tutkimuksen havaintoyksiköt (ihmiset), jotka ovat tutkimuksen koh-

teena. Perusjoukko voi olla esimerkiksi tietyn yrityksen asiakkaat. Pääasia on kuitenkin, että pe-

rusjoukkona toimii tietty rajallinen määrä havaintoyksiköitä (ihmisiä). (Wivolin 2019.) Tässä tutki-

muksena perusjoukkona toimi CrossFit Rovaniemen, CrossFit Oulun, CrossFit Jänkän ja CrossFit 

Kemijärven asiakkaat ja tarkemmin kaikki ne asiakkaat, jotka vastasivat kyselyyn. Otantamenetel-

mänä käytettiin kokonaistutkimusta, jossa tutkitaan koko perusjoukko (Wivolin 2019).  Mielen-

kiinto kohdistui siis samalla painoarvolla koko perusjoukkoon eli CrossFit-harrastajiin, jotka vas-

tasivat kyselyyn sekä heidän vastauksiinsa. Aineistoa käsiteltiin Excelin avulla, jossa tutkimustu-

loksista luotiin kuvaajia. Ensimmäinen tutkimusongelma oli: ”Missä määrin CrossFit-harrastajat 

kokevat ylikunto-oireita?”. Oireiden ilmenemismäärät prosentteina oire kerrallaan pystyttiin ana-

lysoimaan Google Formsin antamien analyysien avulla. Lisäksi tuloksista analysoitiin, kuinka mon-

taa oiretta vastaajat ovat keskimääräisesti kokeneet sekä kuinka oireita koettiin eri paikkakuntien 

saleilla. Toinen tutkimusongelma oli: ”Millainen yhteys on harrastusvuosien ja ylikunto-oireiden 

ilmaantuvuuden välillä?” Oireiden ilmenemismääriä sekä harrastusvuosien suhdetta tutkittiin sel-

vittämällä, kuinka paljon eri aikaa CrossFitiä-harrastaneet kokivat ylikunnon oireita suhteessa toi-

siinsa. Kolmas tutkimusongelma oli: ”Millainen yhteys ylikunto-oireiden ilmenemismäärällä ja 

harrastusmäärällä/viikko on?”. Harrastusmäärän/viikko ja ylikunto-oireiden yhteyttä tutkittiin 

analysoimalla, kuinka paljon eri verran viikossa CrossFitiä harrastavat kokevat ylikunto-oireita 

suhteessa toisiinsa. Viimeinen tutkimusongelma oli: ”Vaikuttaako tietty jaksotus ylikunto-oirei-

den ilmenemiseen (Voima/Kestävyyskausi)?”. Tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin, ovatko he ko-
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keneet, että oireita esiintyy enemmän tietyn jaksotuksen aikana. Tähän kysymykseen saatiin val-

miit analyysit Google Formsin kautta, vastaukset perustuvat vastaajien omaan kokemukseen. Tu-

loksista luotiin kuvaajat Excelin avulla.  

 Kyselylomakkeen rakentaminen 

Kuvan 1. mukaisesti prosessissa edettiin seuraavaksi tiedonkeruuvälineen rakentamiseen, joka 

tässä tutkimuksessa oli Google Forms-palveluun tehty nettikyselylomake. Lomakkeen rakentami-

nen alkaa tutkittavien asioiden nimeämisellä, lomakkeen rakenteen suunnittelulla, kysymysten 

muotoilulla, lomakkeen testauksella, lomakkeen korjaamisella ja päättyy valmiiseen lomakkee-

seen (Heikkilä 2014). Näiden vaiheiden mukaan tutkimuksessa lähdettiin kokoamaan nettikysely-

lomaketta Google Forms-palveluun. Kyselylomakkeesta pyrittiin tekemään mahdollisimman sel-

keä ja luotettava, johon vastaaminen olisi mahdollisimman helppoa ja turhilta väärinymmärryk-

siltä vältyttäisiin. Tähän lopputulemaan pääsemiseksi tutkimuksessa pyrittiin täyttämään mah-

dollisimman monta hyvän tutkimuslomakkeen tunnusmerkeistä, joita olivat muun muassa: siisti 

ja houkuttelevan näköinen lomake, hyvin asetellut kysymykset, selkeät vastausohjeet, yhden 

asian kysyminen kerrallaan, loogisesti etenevät ja numeroidut kysymykset, samaa aihetta koske-

vat kysymykset omissa kokonaisuuksissa, ei liian pitkä lomake, vastaaja tuntee vastaamisen tär-

keäksi sekä vastaukset on helppo syöttää ja käsitellä (Heikkilä 2014).  

Lomakkeen rakenne alkoi niin sanotuista perustiedoista. Perustietoihin kuului CrossFit-Sali, jonka 

asiakkaana vastaaja oli. Asiakkaan CrossFit-salin tieto ei liity tutkimusongelmiin, mutta tiedot ha-

luttiin selvittää, jotta nähtiin, mistä saleilta vastauksia tulee ja kuinka vastaukset jakautuvat eri 

salien kesken. Näiden tietojen avulla, pystyttiin analysoimaan ylikunto-oireiden ilmenemismääriä 

CrossFit-saleittain. Tarvittaessa tuloksista pystyy poimimaan yksittäisen salin vastaajien tulokset, 

joita valmentajat voivat hyödyntää salin ohjelmoinnissa. Lisäksi perustietoihin kuului CrossFit- 

uran pituus eli harrastusaika sekä CrossFit treenimäärä viikossa. Perustiedoissa kysyttiin myös su-

kupuoli, vaikka tarkoituksena ei ollut analysoida sukupuolen ja oireiden esiintyvyyden suhdetta. 

Sukupuolen avulla pystyttiin kuitenkin seuraamaan, kuinka suuri osa vastaajista on miehiä ja nai-

sia. Sukupuolien osuutta ja vaikutusta oireiden esiintyvyyteen voi tutkia myöhemmin ja mahdol-

lisesti hyödyntää aineistoa tutkimuksessa.  

 



20 

 

Lomakkeelle valittujen kysymysten avulla tulee saada vastaus kaikkiin tutkimusongelmiin (Heik-

kilä 2014).  Tutkimusongelmani olivat:  

1. Missä määrin CrossFit-harrastajilla ilmenee ylikunnon oireita? 

2. Millainen yhteys on harrastusvuosien ja ylikunto-oireiden esiintyvyyden välillä? 

3. Millainen yhteys on harjoittelumäärällä/viikossa ja ylikunto-oireiden esiintyvyyden vä-

lillä? 

4. Vaikuttaako tietty harjoittelujaksotus (voima-/kestävyyskausi) ylikunto-oireiden ilmene-

miseen? 

Prosessissa lähdettiin ensin tarkastelemaan, mitä kysymyksiä lomakkeessa tulee ainakin olla, jotta 

tutkimusongelmiin saadaan vastaus. Kysymykseen 1. saatiin vastaukset kysymällä, ovatko Cross-

Fit- harrastajat kokeneet määriteltyjä oireita CrossFit-uransa aikana. Määritellyt oireet olivat: 

 

1. Selittämätön fyysisen suorituskyvyn lasku (Kaikkonen n.d.) 

2. Unihäiriöt 

3. Väsymys (Terve.fi n.d.) 

4. Kohonnut leposyke 

5. Sykkeen nopea nousu (Tikkanen 2018) 

6. Syke ei nouse (Trainer4you n.d.) 

7. Sykkeen palautumisen hidastuminen harjoituksen jälkeen 

8. Rytmihäiriöt (Huttunen 2012) 

9. Kuukautisten pois jäänti 

10. Ruokahaluttomuus 

11. Painon putoaminen 

12. Masennus 

13. Innokkuuden häviäminen 

14. Lisääntynyt nesteen nauttiminen öisin 

15. Lihaskivut 

16. Infektioherkkyys 

17. Seksuaalinen haluttomuus 

18. Pitkittynyt stressi (Marjoona 2008) 

19. Haavojen hitaampi parantuminen 
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Kysymyksien 2. ja 3. vastaukseen tarvittiin vastaajien tiedot siitä, kuinka pitkään he ovat harras-

taneet CrossFitiä (CrossFit-uran pituus) ja kuinka paljon he harjoittavat nimenomaan CrossFit-

harjoituksia viikossa. Kuten aiemmin määriteltiin, vastaajilta kysyttiin ovatko he kokeneet edellä 

mainittuja oireita CrossFit-uransa aikana. Vastausten avulla pystyttiin selvittämään oireiden esiin-

tyvyyden yhteys CrossFit-uran pituuden ja harjoitusmäärän/viikko kanssa. Tutkimusongelman 4. 

vastauksen saamiseksi tuli vastaajilta kysyä, ovatko he huomanneet eroa oireiden esiintyvyydessä 

voima- tai kestävyysjaksotuksen aikana.  

 

Perustietojen jälkeen alkoi oireiden osuus. Jokaisen oireen esiintyvyyttä kysyttiin selkeästi 

omassa kysymyksessään.  Kyselyn lopussa vastaajilta kysyttiin kokemusta oireiden esiintyvyy-

destä voima-/kestävyysjaksolla sekä heidän kokemuksiaan kyselystä: Oliko kysely selkeä, olivatko 

kysymykset ymmärrettävässä muodossa, saavatko he mielestään tarpeeksi tietoa ylikunnosta 

omalla CrossFit-salillaan sekä avoimen kysymyksen mahdollisista epäselvistä kysymyksistä. Näi-

den kysymysten avulla pysyttiin kyselyn jälkeen pohtimaan tuloksien luotettavuutta. Kysymykset 

muotoiltiin mahdollisimman selkeiksi. Tavoitteena oli saada kaikki tutkimusongelmia koskevat tu-

lokset numeraalisena tietona, tästä syystä käytettiin tutkimusongelmiin vastaukset antavissa ky-

symyksissä pelkästään suljettuja kysymyksiä.  

 

Suljettujen kysymysten laatimisessa tulee ottaa huomioon, ettei vaihtoehtojen määrä ole liian 

suuri ja jokaiselle vastaajalle tulee löytyä sopiva vastausvaihtoehto. Jos kysymykseen saa vastata 

vain yhden vastauksen, on vaihtoehtojen oltava toisensa poissulkevia. Vastausvaihtoehtojen tu-

lee olla mielekkäitä. (Heikkilä 2014.) CrossFit- salia, jossa vastaaja oli asiakkaana koskevassa kysy-

myksessa otettiin huomioon, että vastaajia voi tulla myös muiden salien vastaajilta kuin niiltä sa-

leilta, joille kysely varsinaisesti jaettiin. CrossFit- uraa ja harrastusmäärää/viikko koskevissa kysy-

myksissä tuli miettiä, että vastausvaihtoehdot sulkevat toisensa ja vastaaja löytää vain yhden it-

seään koskevan vastausvaihtoehdon. Sukupuolta koskevan kyselyn vastausvaihtoehdot päätettiin 

lomakkeessa jakaa pelkästään naiseen ja mieheen. Jatkotutkimuksia varten olennaisin tieto saa-

daan, kun verrataan naisten ja miesten oireiden ilmaantumista eli ei esimerkiksi muun sukupuo-

listen, sillä heidän fysiologisia ominaisuuksiaan on haastavaa analysoida ja verrata miehiin ja nai-

siin. Oireita koskevissa kysymyksissä kysymykset esitettiin muodossa: ”Oletko kokenut oiretta x 

CrossFit-urasi aikana?”. Täten saatiin vastausvaihtoehdoiksi selkeästi kyllä ja ei. Osassa kysymyk-

sistä vastausvaihtoehdoksi lisättiin myös en osaa sanoa, jotta vastaajalle olisi varmasti häntä kos-

keva vastausvaihtoehto. Kaikkiin edellä mainittuihin kysymyksiin pystyi syöttämään vain yhden 
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vastausvaihtoehdon, joten vastaukset olivat toisensa poissulkevia: Kyllä/Ei/En osaa sanoa. Jokai-

nen kysymys oli luokiteltu pakolliseksi eli niihin täytyi antaa vastaus. Poikkeuksena naisen kuu-

kautiskiertoon liittyvä kysymys.  

Avoimessa kysymyksessä vastaaja antaa vastauksen omin sanoin eli ennalta annettuja vastaus-

vaihtoehtoja ei ole toisin kuin suljetussa kysymyksessä (Surveymonkey n.d.a.). Ainoa avoin kysy-

mys lomakkeessa oli lomakkeen kysymys, jossa vastaajia pyydettiin kertomaan, missä kysymyk-

sessä he mahdollisesti kokivat epäselvyyttä.  

Lomakkeen alkuun lisättiin CrossFit-aiheinen kuva ja tutkimuslomakkeen värit muokattiin kuvaan 

sopivaksi, jotta kyselyyn olisi mielekästä vastata ja ulkomuoto olisi houkutteleva. Lomakkeen 

alussa kerrottiin lyhyesti tutkimuksen tavoite ja tarkoitus, opinnäytetyön tekijä esiteltiin sekä ker-

rottiin tutkimuksen luotettavuudesta sekä eettisyydestä. Lomake jaettiin osiin perustietojen jäl-

keen, jotta vastaaja tietää selkeäasti aihealueen vaihtuvan. Osioiden alkuun saatiin näin myös 

tärkeää tietoa kysymyksiin vastaamisesta, termeistä ja käytännön asioista. Perustietojen jälkeen 

alkoi oireet-osio, jossa jokainen oire oli selkeästi otsikoitu ja tarvittaessa termistöä avattu auki 

väärinymmärrysten minimoimiseksi. Kyselyn lopussa oli viimeinen osio, jossa kerrottiin jäljellä 

olevan viimeiset kysymykset. Näin vastaaja tietää kyselyn lähestyvän loppuaan, eikä lopeta vas-

taamista kesken. Jokainen kysymys oli selkeästi numeroitu. Lopussa muistutettiin vastausten lä-

hettämisestä ja kiitettiin vastaajaa vastauksista.  

Valmiin lomakkeen toimivuus testattiin neljällä eri henkilöllä, joista kaksi ei tiennyt ylikunnosta 

tai CrossFitista juurikaan. Kyseiset henkilöt valittiin, jotta nähtiin, ymmärtävätkö he silti mitä ky-

symyksissä haetaan ja kuinka niihin kuuluu vastata. Lisäksi opinnäytetyön tekijä testasi lomakkeen 

useaan kertaan. Tarvittavat muutokset tehtiin palautteen mukaan, kuten lisättiin kysymyksien 

eteen numerointi, sanavirheitä korjattiin ja kysymyksiä muotoiltiin vielä selkeämmiksi. Myös ja-

ettavan nettilinkin toimivuus testattiin useaan otteeseen. Korjausten ja tarkistusten jälkeen lo-

make oli valmis jaettavaksi CrossFit-salien suljetuissa Facebook-ryhmissä. Valmis lomake Google 

Forms-palvelussa on nähtävissä liitteessä 1. Tutkimuslomake jaettiin neljän eri CrossFit-salin (Ro-

vaniemi, Oulu, Jänkä ja Kemijärvi) suljetussa Facebook-ryhmässä toukokuussa 2020. Vastausaikaa 

ei määritelty erikseen vaan kysely suljettiin riittävän vastausmäärän täyttyessä. Tavoitemäärä 

(100 vastausta) tuli täyteen 40 minuutin jälkeen kyselyn julkaisusta. Kysely oli lopulta auki vain 

kaksi päivää ja siinä ajassa kysely tavoitti 187 vastausta.  
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 Tulosten kerääminen, analysointi ja raportointi 

Tutkimusprosessi eteni lomakkeen laatimisesta jälleen kuvan 1. mukaisesti tietojen keräämiseen. 

Tässä tutkimuksessa kaikki tarvittava tieto saatiin lomakkeen vastauksista, sillä Google Forms ana-

lysoi tulokset automaattisesti. Google Formsin avulla saatiin valmis analyysi siitä, kuinka vastaajat 

jakautuivat prosentuaalisesti eri CrossFit-salien kesken, kuinka vastaajat jakautuivat prosentuaa-

lisesti harrastusvuosien (CrossFit-ura) ja harrastusmäärän/vk mukaan. Prosentuaaliset osuudet 

saatiin myös muista suljetuista kysymyksistä kuten siitä, kuinka monta prosenttia vastaajista oli 

kokenut oiretta x CrossFit- uransa aikana. Google Formsin analyysien lisäksi  tuloksia analysoitiin 

Excelin avulla, jossa tuloksista pystyi luomaan kuvaajia ja taulukoita. Tulokset raportoitiin analyy-

sin jälkeen tässä opinnäytetyössä kohdassa tulokset. Johtopäätökset ja tulosten hyödyntäminen 

löytyvät tämän opinnäytetyön pohdinta -osuudesta.  
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7 Tulokset 

Kysely jaettiin alun perin neljän eri CrossFit-salin suljetussa Facebook-ryhmässä. Näistä neljästä 

eri salista eli CrossFit Rovaniemestä, CrossFit Jänkästä, CrossFit Oulusta sekä CrossFit Kemijär-

vestä tuli valtaosa vastauksista. Eniten vastauksia tuli Oulusta, yhteensä 73 vastausta, joka oli 39% 

kaikista vastauksista. Rovaniemen salilta tuli yhteensä 57 vastausta (30,5%), Kemijärveltä 38 vas-

tausta (20,3%) ja Jänkältä yhdeksän vastausta (4,8%). Lopulta kyselyä oli jaettu eteenpäin ja ky-

selyyn tuli vastauksia jopa seitsemästä muusta CrossFit-salista, yhteensä vastauksia tuli siis 11 eri 

CrossFit-salista eri puolelta Suomea, Sodankylästä Helsinkiin. Alkuperäisten salien eli Rovanie-

men, Sodankylän (Jänkä), Oulun ja Kemijärven salien lisäksi vastauksia tuli CrossFit Santasportista 

(Rovaniemi), CrossFit Espoosta, CrossFit Myrskystä (Helsinki), CrossFit Härästä (Helsinki), CrossFit 

40100:sta (Jyväskylä), CrossFit Roudasta (Oulu) ja CrossFit Vantaasta, näitä saleja kutsutaan ku-

vaajissa nimellä ”Muut salit”. Muista saleista vastauksia tuli yhteensä kymmenen (5,4%). Eri 

CrossFit-salien osuudet vastauksista on nähtävillä kuvaajassa 1. 

 

Kuvaaja 1. Minkä CrossFit-salin asiakkaana vastaajat olivat.  

Vastauksia kyselyyn tuli yli tavoitteen (100 vastausta), yhteensä 187 vastausta. Vastanneista val-

taosa oli naisia 71,1% (Kuvaaja 2).  
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Kuvaaja 2. Vastanneiden sukupuolijakauma.  

Kyselyssä kysyttiin, kuinka pitkään vastaajat olivat harrastaneet CrossFitiä (=CrossFit-ura) (Ku-

vaaja 3) sekä kuinka useasti viikossa he harrastavat nimenomaan kuormittavaa CrossFitiä (met-

conit, wodit, voimatreenit ynnä muut.) (kuvaaja 4). Rauhallista kehonhuoltoa ei laskettu treeniksi 

tässä kysymyksessä. Näiden tietojen perusteella tuloksista pystyttiin analysoimaan CrossFit-uran 

pituuden sekä treenimäärän/viikko suhdetta oireiden ilmenemisen kanssa. 

 

Kuvaaja 3. Vastanneiden CrossFit- uran pituus.  
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Kuvaaja 4. Vastaajien CrossFit harrastusmäärä/viikko. 

Tavoitteena oli saada vastaajia mahdollisimman monipuolisella CrossFit-taustalla ja vastaajia tu-

likin hyvin laajasti alle vuoden harrastaneista seitsemän-kahdeksan vuotta harrastaneisiin. Ensim-

mäinen CrossFit-Sali avattiin Suomeen vuonna 2007, joten viimeinen vastausvaihto (13 vuotta tai 

enemmän) laskettiin vuodesta 2007 vuoteen 2020. Suurin osa vastaajista (44,9%) oli harrastanut 

lajia 1-2 vuotta, seuraavaksi eniten vastaajista oli harrastanut lajia alle vuoden. 17,1% vastaajista 

oli harrastanut lajia 3-4 vuotta ja 9,6% vastaajista 5-6 vuotta. Pisin harrastusaika, josta vastauksia 

tuli oli 7,8 vuotta, jonka vastasi 5,3% vastaajista. Eniten vastaajat harrastivat lajia 4-5 kertaa vii-

kossa (36,9%) sekä 3-4 kertaa viikossa (33,7%). Vastauksia tuli kuitenkin alle kerran (=satunnai-

sesti) viikossa harrastaneista aina yli 6 kertaa viikossa harrastaviin. 

 

 Ylikunto-oireiden ilmeneminen CrossFit-harrastajilla 

Kyselyssä vastaajilta kysyttiin 19 eri ylikunto-oireen kokemisesta CrossFit-uran eli harrastusajan 

aikana. Oireita koskevat kysymykset olivat suljettuja kysymyksiä ja muotoiltu muotoon: ”Oletko 

kokenut oiretta x CrossFit-urasi aikana?”, vastausvaihtoehdot olivat ”Kyllä”, ”Ei” sekä neljässä sy-

dämen sykettä koskevissa kysymyksissä lisäksi vaihtoehto ”En osaa sanoa”. Osassa kysymyksistä 

oireen kuvaus oli kerrottu lyhyesti kysymyksen alussa, jotta kysymys tulkittaisiin oikein. Tutkimuk-

sessa tutkittiin pelkästään oireiden ilmenemismäärää, ei niiden syntyperää. Kysytyt 19 oiretta nä-

kyvät taulukossa 2.  
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Vastausvaihtoehto ”en osaa sanoa” löytyi esimerkiksi normaalia kohoneempaa leposykettä kos-

kevasta kysymyksestä.  Tässä kysymyksessä vastaajan tuli tietää oma normaali leposyke, jos tästä 

ei vastaajalla ollut tietoa, kysymyksessä ohjattiin vastaamaan vaihtoehto ”En osaa sanoa”. Lisäksi 

”En osaa sanoa”- vastausvaihtoehdon sisälsivät kysymykset koskien sykkeen normaalia nopeam-

paa nousua, sykkeen hidastunutta laskua harjoituksen jälkeen sekä sykkeen nousemattomuutta 

harjoituksen yhteydessä. Näihin edellä mainittuihin kysymyksiin vastaajalla ei välttämättä ole tie-

toa, jos vastaaja ei seuraa omaa sykettään harjoituksen aikana ja niiden ulkopuolella, tällöin ky-

symyksissä ohjattiin vastaamaan vaihtoehto ”En osaa sanoa”. Kuvaajassa 5. on nähtävillä vastaus-

ten jakautuminen oireittain. Vihreällä palkilla on kysymyksien ”Kyllä”- vastaukset eli ne henkilöt, 

jotka olivat kyseistä oiretta kokeneet CrossFit-uransa aikana, punaisella palkilla on merkitty oi-

retta koskevan kysymyksen ”Ei”-vastaukset, jolloin vastaajat eivät olleet kokeneet oiretta Cross-

Fit-uransa aikana. Oranssilla palkilla on merkitty ”En osaa sanoa”-vastaukset, jolloin vastaajat ei-

vät osanneet vastata ovatko kyseistä oiretta kokeneet. Taulukon 100% vastaa kaikkia kyselyyn 

vastanneita eli 187 kappaletta. Poikkeuksena kuukautisten poisjääntiä koskeva kysymys, johon 

pelkästään naisia kehotettiin vastaamaan. Tähän kysymykseen vastasi yhteensä 139 henkilöä, 

joista 5% oli kokenut oiretta. Kuvaajissa vastausten kokonaismäärä on merkattu kirjaimella n.  

 

 

 

 

Rytmihäiriöitä oli kokenut 21,4% vastaajista ilman lääkärin diagnoosia (Kuva 8.). Tämä oli ainoa 

oire, jossa rajasin lääkärin diagnosoimat rytmihäiriöt pois vastauksista, koska tähän oireeseen on 

voinut saada selvän syyn.  

 

 

 

 

Kuvaaja 5. Kuinka paljon CrossFit-harrastajat kokivat ylikunnon oireita?  

 

Kaikista oireista vastaajat olivat kokeneet eniten selittämätöntä suorituskyvyn laskua, unihäiri-

öitä, väsymystä, lihaskipuja ja pitkittynyttä stressiä (kuvaaja 6).  Lihaksien kipeytyminen harjoit-

telun jälkeen on normaalia. Harjoittelusta aiheutuu mikrovaurioita kudoksiin. Vaurioalueelle ka-

saantuu tulehdusnestettä, joka kudospaineen lisääntymisen seurauksena aktivoi kipuresepto-

reita, tämä kudosvaurio aistitaan kipuna. (Seppänen 2016.) Myös normaali väsymys, hetkellinen 
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suorituskyvyn lasku, ajoittaiset unihäiriöt ja stressi kuuluvat arkeen. Tässä tutkimuksessa etsittiin 

kuitenkin normaalista poikkeavaa väsymystä, pitkittynyttä stressiä, normaalia pidempiä unihäiri-

öitä ja lihaskipuja sekä selittämätöntä fyysisen suorituskyvyn laskua. Avasin edellä mainitut oirei-

den kuvaukset auki, jotta vastaaja tiesi, mitä oireilla haettiin. Selittämätön suorituskyky selitettiin 

fyysisen jaksamisen heikentymisenä (treenit eivät kulje/fyysisiä ponnistuksia ei jaksa tehdä nor-

maaliin tapaan). Unihäiriö kuvailtiin pidempänä ajanjaksona ei satunnaisina öinä, jolloin on han-

kaluuksia saada unta/öinen heräily/herääminen liian aikaisin aamulla/väsymys hyvien yöunien 

jälkeen. Väsymys kuvattiin normaalia kovempana ja pidempänä ajanjaksona. Lihaskipu kuvailtiin 

normaalia kovemmaksi ja pidemmäksi esimerkiksi harjoituksen tai rankan työpäivän jälkeen. Pit-

kittyneelle stressille annettiin vaihtoehdoksi kuvauksessa myös ”muu mieltä kuormittava ajan-

jakso”. CrossFit-harrastajista selittämätöntä suorituskyvyn laskua olivat kokeneet 46,5% eli yh-

teensä 87 vastaajaa (n=187). Unihäiriöistä oli CrossFit-uransa aikana kärsinyt 103 vastaajaa 

(55,1%), väsymystä oli kokenut 88 vastaajista (47,1%), normaalia kovemmista lihaskivuista Cross-

Fit-uransa aikana oli kärsinyt yli puolet vastaajista eli 97 vastaajaa (51,9%) sekä pitkittynyttä stres-

siä/muuta mieltä kuormittavaa ajanjaksoa oli kokenut 83 vastaajaa (44,4%).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvaaja 6. CrossFit-harrastajat olivat kokeneet eniten näitä ylikunnon oireita.  

 

Tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin yhteensä 19 eri oireen kokemisesta CrossFit-uransa aikana, 

maksimäärä koettuja oireita vastaajaa kohden pystyi siis olemaan 19. Suurin määrä koettuja oi-

reita CrossFit-uran aikana oli 15, joita olivat kokeneet kolme vastaajista, pienin määrä koettuja 

oireita oli taas 0, joita olivat kokeneet 18 vastaajista. Loput vastaajista olivat kokeneet oireita 0 ja 
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15 oireen välillä, jakauma on esitetty kuvaajassa 7. Vastaajat olivat kokeneet keskimäärin 4,7 oi-

retta CrossFit-uransa aikana. Keskihajonta oli 3,5.  Kuvaajan linja kuvasi vastanneiden määrää suh-

teessa koettujen oireiden lukumäärään. Linja oli laskeva, joka kertoi vastaajien vähenevän sa-

malla, kun koettujen oireiden yhteismäärä kasvoi.   

 

 

Kuvaaja 7. Kuinka montaa oiretta vastaajat olivat kokeneet yhteensä. 

 

90,4% vastaajista oli kokenut ainakin yhtä oiretta CrossFit-uransa aikana. Kymmentä tai yli kym-

mentä oiretta oli kokenut 10,7% vastaajista. Alle 10% vastaajista (9,63%) ei ollut kokenut yhtä-

kään ylikunnon oireista CrossFit-uransa aikana.  CrossFit-saleittain ylikunto-oireiden ilmenemis-

määrissä ei ollut suuria eroja, kun tarkasteltiin harrastajia, jotka eivät olleet kokeneet yhtäkään 

oireista, vähintään yhtä oiretta kokeneita sekä 10 oiretta tai enemmän kokeneita harrastajia. Alun 

perin kysely jaettiin neljän eri CrossFit-harrastajien suljetuissa Facebook-ryhmissä, näiden salien 

asiakkaista vähintään yhtä ylikunnon oiretta CrossFit-uran aikana oli kokenut jopa 86,8%-91,8% 

vastaajista. Suurin prosenttiosuus vähintään yhtä oiretta kokeneista harrastajista oli Oulun Cross-

Fit-salilla (91,8%), joka tarkoitti 67 vastaajaa. Pienin osuus löytyi CrossFit Jänkältä kahdeksan vas-

taajaa (88,8%). Muilta CrossFit-saleilta vastauksia kyselyyn tuli yhteensä kymmeneltä harrasta-

jalta eri puolelta Suomea. Heistä kaikki olivat kokeneet vähintään yhtä oiretta CrossFit-uransa ai-

kana. Kymmentä oiretta tai enemmän oli Oulun CrossFit-salin asiakkaista kokenut 6,8% vastaa-

jista (viisi vastaajaa), Rovaniemellä vastaava osuus oli 17,5% (kymmenen vastaajaa), Kemijärvellä 

7,9% (kolme vastaajaa) ja muiden CrossFit-salien asiakkailla osuus oli 20% (kaksi vastaajaa). Pienin 
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prosenttiosuus löytyi CrossFit Jänkältä, josta kukaan yhdeksästä vastaajasta ei ollut kokenut kym-

mentä oiretta tai enemmän ylikunnon oireista (0%). Prosenttiosuuksien jakautuminen on kuvattu 

tarkemmin kuvaajassa 8.  

 

Kuvaaja 8. Ylikunto-oireiden kokemismäärä CrossFit-saleittain. 

 

Keskimääräisesti eniten oireita koki kyselyyn vastanneet muut CrossFit-salit, joiden koettujen oi-

reiden lukumäärien keskiarvo oli 6,4. Seuraavaksi eniten keksimääräisesti oireita olivat kokeneet 

CrossFit Rovaniemen asiakkaat sekä heti perässä Oulu (4,6) ja Kemijärvi (4,5). Vähiten oireita oli-

vat keskimääräisesti kokeneet CrossFit Jänkän asiakkaat keskiarvolla 2,7. Tässä tapauksessa siis 

useimmin esiintyvä koettujen oireiden kappalemäärä CrossFit-saleittain. Koettujen oireiden kes-

kiarvot löytyvät kuvaajasta 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvaaja 9. Koettujen oireiden lukumäärien keskiarvot CrossFit-saleittain.  
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 Ylikunto-oireiden ilmenemisen yhteys CrossFit harrastusvuosiin 

Yksi tutkimusongelmista oli selvittää, vaikuttaako CrossFit-uran pituus oireiden ilmenemiseen. 

Tutkimuksessa vastaajilta kysyttiin harrastusaikaa eli CrossFit-uran pituutta vuosina. Vastausvaih-

toehdot olivat: alle 1 vuosi, 1-2 vuotta, 3-4 vuotta, 4-5 vuotta, 6-7 vuotta, 7-8 vuotta jne. Vastaus-

vaihtoehdot jatkuivat vaihtoehtoon 13 vuotta ja enemmän. Alla olevassa kuvaajassa 10. on eri-

telty, kuinka montaa oiretta tietyn ajan CrossFitiä harrastaneet ovat kokeneet. Kuvaajasta pystyy 

näkemään, kuinka oireiden määrän kasvaessa (oireita 10 tai enemmän) vastaajien määrä vähe-

nee. Kuvaajassa 11. on näkyvissä, kuinka paljon ylikunnon oireita tietyn ajan CrossFitiä harrasta-

neet olivat keskimääräisesti kokeneet. Taulukossa on nähtävillä, kuinka keskiarvoisesti oireita ko-

ettiin enemmän, mitä kauemmin vastaajat olivat CrossFitiä harrastaneet, poikkeuksena pisin har-

rastusaika (7-8 vuotta). Korkein keskiarvo koettujen ylikunto-oireiden määrässä oli siis 5-6 vuotta 

CrossFitiä harrastaneilla (7,5 oiretta), mutta kauemmin lajia harrastaneet (7-8 vuotta) olivat ko-

keneet oireita keskimääräisesti vähemmän eli 4,6 oiretta CrossFit-uran aikana. Kuvaajassa 11. nä-

kyy myös useimmin koettu ylikunto-oireiden määrä harrastusvuosittain eli moodi, joka tarkoittaa 

aineistossa useimmin esiintyvää arvoa (KvantiMOTV 2003). Tulokset käyttäytyvät myös moodissa 

samalla tavalla eli oireita on koettu enemmän mitä kauemmin CrossFitiä on harrastettu, poik-

keuksena pisin harrastusaika (7-8 vuotta), jolloin oireita on koettu vähemmän kuin 5-6 vuotta 

harrastaneiden keskuudessa. 5-6 vuotta CrossFitiä harrastaneiden keskuudessa vastaajat olivat 

kokeneet eniten seitsemää oiretta CrossFit-uransa aikana kun taas 7-8 vuotta lajia harrastaneet 

olivat kokeneet eniten vain kolmea oiretta. Kuvaajassa 12. on vielä verrattu keskiarvojen sekä 

moodien käyttäytymistä harrastusvuosiin nähden. Kuvaajasta nähdään, kuinka sekä keskiarvo 

että moodi nousevat harrastusvuosien kasvaessa, poikkeuksena pisin harrastusaika (7-8 vuotta). 

 

 

 

 

 

 

Kuvaaja 10. Koettujen ylikunto-oireiden määrä suhteessa CrossFit-harrastusvuosiin.  
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Kuvaaja 11. Kuinka montaa oiretta tietyn aikaa CrossFitiä harrastaneet kokivat keskimääräisesti 

sekä useimmin CrossFit-uransa aikana. 

 

Kuvaaja 12. Oireiden ilmenemisen keskiarvo sekä moodi harrastusvuosittain. 

 Ylikunto-oireiden ilmenemisen yhteys harrastusmäärään viikossa 

Kolmas tutkimuskysymykseni oli, kuinka CrossFitin harrastusmäärä viikossa vaikuttaa ylikunnon 

oireiden ilmenemiseen. Kyselyssä vastaajilta kysyttiin, kuinka monta kertaa viikossa he treenaa-

vat nimenomaan CrossFitiä. Vastausvaihtoehtoina oli alle kerran viikossa (=satunnaisesti), kerran 

viikossa, 1-2 kertaa viikossa, 2-3 kertaa viikossa, 3-4 kertaa viikossa, 4-5 kertaa viikossa, 5-6 kertaa 
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viikossa sekä yli 6 kertaa viikossa. Alla olevassa kuvaajassa 13. on eritelty, kuinka monta oiretta 

yhteensä kaikki vastaajat kokivat. Eniten oireita olivat kokeneet CrossFitiä 3-4 sekä 4-5 kertaa vii-

kossa harrastavat vastaajat. Heitä oli kuitenkin myös prosentuaalisesti eniten vastaajista, 3-4 ker-

taa viikossa treenaavia oli 33,7% vastaajista ja 4-5 kertaa viikossa treenaavia 36,9% vastaajista. 

Keskimääräisesti eniten oireita olivat kokeneet satunnaisesti eli alle kerran viikossa treenaavat 

keskiarvolla 8,5 oiretta CrossFit-uran aikana. Toiseksi eniten oireita olisivat kokeneet yli 6 kertaa 

treenaavat, joiden keskiarvo oli 6,9 oiretta CrossFit-uran aikana. Näissä molemmissa ryhmissä 

vastaajia oli kuitenkin vain 2 kappaletta. Keskiarvot oireiden kokemisesta CrossFit harjoitusmää-

rästä/viikko riippuen on esitetty kuvaajassa 14.  

 

Kuvaaja 13. Kuinka paljon vastaajat kokivat oireita yhteensä/harrastusmäärä viikossa. 

0

50

100

150

200

250

300

350

400

ALLE 1 1 1-2 2-3 3-4 4-5 5-6 YLI 6

K
o

et
u

ja
 o

ir
ei

ta
 y

h
te

en
sä

  n
=1

8
7

Harrastusmäärä/viikko

KOETTUJA YLIKUNNON OIREITA YHTEENSÄ TIETYN 
MÄÄRÄN VIIKOSSA CROSSFITIÄ HARRASTAVILLA



34 

 

 

Kuvaaja 14. Koettujen oireiden keskiarvo/harrastusmäärä viikossa. 

Moodin avulla laskettiin, kuinka montaa oiretta tietyn määrän viikossa CrossFitiä treenaavat ko-

kivat eniten. Eniten oireita olivat kokeneet 3-4 kertaa sekä yli 6 kertaa viikossa treenaavat. Alle 

kerran sekä kerran viikossa harjoittelevia oli molemmissa ryhmissä vain kaksi, joten moodia eli 

useimmin esiintyvää arvoa ei voitu laskea. Moodit on esitetty kuvaajassa 15. 

 

Kuvaaja 15. Kuinka montaa oiretta vastaajat kokivat useimmin/harrastusmäärä viikossa. 

Kuvaajassa 16. on kuvattu tarkemmin, kuinka monta oiretta tietyn verran viikossa CrossFitiä har-
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jotka harrastavat lajia 4-5 kertaa sekä 5-6 kertaa viikossa. Näissä ryhmissä eniten vastaajilla on 

esiintynyt alle 5 ylikunnon oireista CrossFit-uransa aikana. 5-9 oiretta on kokenut jo huomatta-

vasti vähemmän vastaajista 30,43% 4-5 kertaa viikossa harrastavista ja 25% 5-6 kertaa viikossa 

harrastavista vastaajista.  

Kuvaaja 16. Kuinka montaa oiretta tietyn verran CrossFitiä viikossa harrastavat kokivat.  

 Voima- ja kestävyysjaksotuksen yhteys ylikunto-oireiden ilmenemiseen 
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Kuvaaja 17. Vaikuttaako vastaajien mielestä voima-/kestävyysjaksotus ylikunto-oireiden ilmene-

miseen.  

187:stä kyselyyn vastanneista CrossFit-harrastajasta siis vain yhteensä 14,4% osasi arvioida tietyn 

jaksotuksen (voima/kestävyys) vaikuttavan ylikunnon oireiden ilmenemiseen. Lopuille vastaajille, 

jotka eivät osanneet asiaa arvioida, oli kyselyssä tarjolla vastausvaihtoehto ”En osaa sanoa”. Tä-

män vastausvaihtoehdon vastasi siis 85,6% vastaajista eli yhteensä 160 vastaajaa. Vastausvaihto-

ehdon ”En osaa sanoa” osuus vastanneista suhteessa voima tai kestävyys vaihtoehdon vastannei-

siin on esitetty kuvaajassa 18.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Kuvaaja 18. Vaikuttaako voima-/kestävyysjaksotus ylikunto-oireiden ilmenemiseen vastaajilla.  
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Voima- tai kestävyysjaksotuksen vaikutuksista ylikunto-oireiden ilmenemiseen osasi vastata vain 

yhteensä 27 vastaajaa. Tuloksista voidaan kuitenkin huomata, että valtaosa vastanneista oli ko-

kenut yli viittä ylikunnon oiretta. Kestävyysjaksotuksen vastanneista 63,6% ja voimajaksotuksen 

vastanneista 87,5% oli kokenut yli viittä ylikunnon oireista.  Kestävyysjaksotuksen vastanneista 

(n=11) 36,4% eli 4 vastaajaa oli kokenut 5-9 ylikunnon oireista, 27,3% eli 3 vastaajaa olivat koke-

neet 10 tai enemmän oireista. Loput vastanneista eli 36,4% vastaajista oli kokenut alle 5 oiretta. 

(kuvaaja 19). Voimajaksotuksen vastanneista (n=16) 65,2% oli kokenut 5-9 ylikunnon oireista ja  

25% olivat kokeneet 10 tai enemmän oireista. Loput 12,5% vastaajista oli kokenut alle 5 ylikunnon 

oireista (kuvaaja 20).  

 

Kuvaaja 19. Kestävyysjaksotuksen vaikutuksista ylikunto-oireiden ilmenemiseen vastanneiden ko-

ettujen ylikunto-oireiden määrät. 

 

Kuvaaja 20. Voimajaksotuksen vaikutuksista ylikunto-oireiden ilmenemiseen vastanneiden koet-
tujen ylikunto-oireiden määrät. 
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8 Pohdinta 

Tämän opinnäytetyön tutkimusprosessi eteni teoriapohjaisesti loogisesti ja järjestelmällisesti 

suunnitelman (kuva 1) mukaisesti. Aiheen rajaus oli selkeä ja opinnäytetyön tekijälle oli selvää, 

mitä tutkimuksessa halutaan selvittää ja miten haluttuun lopputulokseen päästään. Selvän ai-

heenrajauksen vuoksi nettilomakkeen rakentaminen oli luontevaa ja sen avulla päästiin tavoit-

teeseen, jossa tuloksista saatiin vastaukset kaikkiin tutkimusongelmiin. Lomakkeesta tuli selkeä 

ja se antoi haluttua numeraalista tietoa tutkimusongelmiin. Kuvaajista ilmeni saadut tulokset sekä 

vastaukset tutkimusongelmiin.  

Tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa toimeksiantajalle sekä muille vastauksia tulleiden CrossFit-

salien valmentajille tietoa asiakkaiden ylikunto-oireiden kokemisesta, joiden pohjalta valmentajat 

voisivat tarvittaessa tehdä muutoksia ohjelmointiin, tehdäkseen siitä mahdollisimman optimaali-

sesti palautumista tukevan. Tämän tutkimuksen tuloksien pohjalta, ylikunto-oireita ei koettu mer-

kittävissä määrin CrossFit-harrastajien kesken, jotta pelkästään näiden tuloksien pohjalta muu-

toksia kannattaisi ohjelmointiin tehdä. Valmentajat kuitenkin saivat tietoa asiakkaiden tilanteesta 

ylikunto-oireiden ilmenemismäärän näkökulmasta, joka auttaa arvioimaan kokonaistilannetta yli-

kunto-oireiden kokemisen osalta sekä tulokset siihen, kuinka moni vastaajista toivoisi enemmän 

tietoa valmentajilta palautumisen tärkeydestä sekä ylikunnon vaaroista (59,4%).  

Opinnäytetyön tekijän tavoitteena oli oppia kokoamaan mahdollisimman selkeä ja luotettava tut-

kimus itsenäisesti, jonka tuloksista saataisiin numeraalista tietoa kaikkiin tutkimusongelmiin. Ta-

voitteena oli oppia analysoimaan validiteettia sekä reliabiliteettia tästä tutkimuksesta. Lähdekriit-

tisyyden kehittyminen oli yksi oppimistavoitteista. Tämän opinnäytetyöprosessin aikana opittiin 

luomaan määrällinen tutkimus teoriaan pohjautuen, mitä eri vaiheita tutkimuksen toteuttaminen 

pitää sisällään, mitä eri toimenpiteitä se vaatii, miten aineisto analysoidaan, mitä virheitä voi sat-

tua ja miten kaikki toimii käytännössä. Prosessi opetti mahdollisimman hyvin tutkimusongelmia 

palvelevan lomakkeen laatimisen teoriaa sekä käytännön taitoja. Prosessi opetti etsimään moni-

puolisesti lähteitä kriittisesti eri sijainteja hyödyntäen (kirjat, Google Scholar, Theseus ym.).  
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 Tutkimuksen validiteetti ja reliabiliteetti 

Validiteetti tarkoittaa tutkimuksessa käytetyn mittausmenetelmän kykyä mitata sitä, mitä sillä on 

tarkoituksena mitata (Tilastokeskus n.d). Reliabiliteetti eli tutkimustulosten ja väitteiden luotet-

tavuus ilmaisee, miten luotettavasti ja toistettavasti käytetty tutkimus- ja mittausmenetelmä mit-

taa haluttua ilmiötä eli johtuuko tutkimuksen tulokset sattumasta vai voidaanko tulokset riippu-

mattomasti toistaa uudelleen. Luotettava tutkimus on tehty siten, että se pystytään toistamaan 

samoin tuloksin alkuperäisen tutkimuksen edellytyksin. (Hiltunen 2009.) Tässä tutkimuksessa tar-

koituksena oli mitata, kuinka paljon CrossFit-harrastajat kokevat ylikunnon oireita CrossFit-uransa 

aikana. Lisäksi tutkimuksen tarkoituksena oli mitata, onko harrastusajalla, treenimäärällä/viikko 

sekä harjoitusjaksotuksella voima/kestävyys vaikutusta ylikunto-oireiden ilmenemiseen. Tutki-

mukselle mahdollisimman hyvän luotettavuuden takaamiseksi tutkimusongelmat oli rajattu mah-

dollisimman selkeästi, jotta kyselyyn oli helpompi valita tutkimusongelmia koskevia kysymyksiä. 

Aiheen rajaus ja tutkimusongelmien muodostaminen onnistui tutkimuksessa hyvin, mitattava 

asia oli täysin selvä ja näin myös lomakkeen laatiminen tutkimusongelmia palvelevaksi oli helppo 

toteuttaa. Lomakkeen avulla saatiin haluttuja numeraalisia tuloksia suljettuja kysymyksiä hyödyn-

täen, joiden kautta kaikkiin tutkimusongelmiin saatiin vastaus. Myös perusjoukko oli rajattu on-

nistuneesti. Perusjoukkona tässä tutkimuksessa toimi neljän eri CrossFit-salin jäsenistä eli lajin 

harrastajista ne, jotka kyselyyni vastasivat. Vastausten määrä (n=187) oli hallittavissa ja tutkimus-

ongelmiin vastausten saamiseksi, perusjoukon tuli olla monipuolinen (ihmisiä, jotka ovat koke-

neet oireita/eivät ole kokeneet oireita, harrastavat viikossa paljon lajia/vähän lajia sekä pitkään 

lajia harrastaneita sekä aloittelijoita) ja vastauksia saatiin hyvin eri CrossFit-taustan omaavilta 

henkilöiltä. Jotta vastaajat ymmärtäisivät mahdollisimman hyvin, mitä kysymyksessä haetaan, oli 

kysymyksiin liittyvät termit selitetty tarvittaessa auki. Lomakkeessa kysyttiin selkeästi suljetuin 

kysymyksin 19 eri oireen kokemisesta CrossFit-uran aikana. Vastauksista saatiin selkeästi analy-

soitua, kuinka montaa oiretta ja mitä oireita vastaajat olivat kokeneet. Näin tulokset saatiin hel-

posti muutettua prosenttiosuuksiksi, sillä vastaukset olivat numeraalisessa muodossa. 

Koska tuloksista saatiin hyvin määriteltyä vastaukset henkilöittäin, pystyttiin tuloksista helposti 

määrittelemään, montaako oireista he olivat CrossFit-uransa aikana kokeneet sekä kuinka pitkään 

ja kuinka useasti viikossa he olivat CrossFitiä harrastaneet, joten myös näiden muuttujien vaiku-

tuksia toisiinsa pystyttiin numeraalisin tiedoin arvioimaan ja antamaan vastaukset myös kahteen 

muuhun tutkimusongelmaani. Viimeinen tutkimusongelma koski voima-/kestävyysjaksotuksen 

vaikutuksia ylikunto-oireiden ilmenemiseen. Myös tähän saatiin tuloksista vastaus, sillä tuloksista 
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saatiin numeraalista tietoa siitä, kuinka monen mielestä voima tai kestävyysjaksotus vaikutti ja 

kuinka montaa eri oiretta kyseiset vastaajat olivat kokeneet CrossFit-uransa aikana.  

Kysely jaettiin neljän eri CrossFit-salin suljetuissa Facebook-ryhmissä. Kysely julkaistiin ryhmissä 

toukokuussa 2020 ja tämän ajankohdan jäsenten yhteismäärää Facebook-ryhmissä ei tiedetä, 

joka heikentää todellisen vastausprosentin arviointia ja näin myös tutkimuksen luotettavuutta, 

sillä varmaa vastausprosenttia ei pystytä ilmoittamaan. Toukokuussa 2021 Facebook-ryhmissä oli 

kuitenkin yhteensä 1574 jäsentä, Oulun ryhmässä jäseniä oli 755 ja ryhmään oli pääsy vain salin 

jäsenellä eli lajin harrastajalla. CrossFit Jänkän ryhmässä jäseniä oli 134 ja Kemijärven ryhmässä 

153, molempiin ryhmiin oli pääsy vain salin jäsenillä eli lajin harrastajilla. CrossFit Rovaniemen 

ryhmässä jäseniä oli yhteensä 532, mutta salin jäsenten lisäksi ryhmään sai pyytää liittymislupaa 

myös muut salin toiminnasta kiinnostuneet, joten kyselyyn on mahdollisesti voinut vastata myös 

muut kuin lajin varsinaiset harrastajat, joka heikentää tutkimuksen luotettavuutta. Tutkimukseen 

pyrittiin saamaan kyselyyni 100 vastausta, joka oli opinnäytetyön tekijän sekä toimeksiantaja mie-

lestä realistinen tavoite neljän eri salin asiakasmäärään nähden. 100 vastausta pysyisi vielä hal-

linnassa ja tulosten analysointi onnistuisi yksin opinnäytetyön tekijän toimesta. Nettikyselyssä 

vastausprosenttia 20%-30% pidetään erittäin hyvänä (Surveymonkey n.d.b). Tämä prosenttiosuus 

olisi toteutunut, jos vastauksia olisi tullut 315-472 kappaletta, tämä määrä olisi ollut huomatta-

vasti haastavampi hallita ja analysoida, joten saavutettu määrä 187 pysyi hyvin hallinnassa. Jos 

kyselyä ei ole lähetetty aiemmin samalle ryhmälle, kuten tämän tutkimuksen tapauksessa, on 10-

15% vastausprosentti realistisempi ja varmempi (Surveymonkey n.d.b.). Sain kyselyyni 187 vas-

tausta (mukana oli kymmenen vastausta muista CrossFit-saleista kuin edellä mainituista neljästä), 

joten suhteessa toukokuun 2021 Facebook-ryhmien jäsenmäärään nähden vastausprosentti oli 

11,3% (177 vastausta), jota voidaan pitää realistisena.  

Tässä tutkimuksessa käytettiin määrällistä tutkimusmenetelmää, joka tutkii nimenomaan syy-

seuraussuhteita ja perustuu numeraalisiin tuloksiin perustuvaan ilmiön selittämiseen (Jyväskylän 

Yliopisto 2015). Kyselyssä käytettiin pääasiassa suljettuja kysymyksiä, joiden vastausvaihtoeh-

toina olivat kyllä, ei sekä osassa kysymyksistä lisäksi vaihtoehto ”en osaa sanoa”. Suljetuissa ky-

symyksissä vastausvaihto ”en osaa sanoa” houkuttelee vastaajaa, joten suurimmassa osassa oi-

reita koskevista kysymyksistä sitä vaihtoehtoa ei vastaajalle annettu vaan vastaajan tuli valita joko 

kokeneensa oiretta tai ei (Heikkilä 2014). Oireita koskevat kysymykset olivat tutkimusongelmiin 

vastausten saamiseksi kyselyssä tärkeä osuus. Tietyissä oireita käsittelevistä kysymyksistä pyritt-

tiin avaamaan oiretta käsittelevä termi auki ja kertomaan, mitä kysymyksessä haetaan. Kuitenkin 
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osassa kysymyksistä, oireen kuvausta olisi pitänyt kuvata vieläkin tarkemmin, jotta väärinymmär-

ryksiltä olisi vältytty ja näin vastaajat olisivat selkeästi tienneet, minkä vastauksen kysymykseen 

vastaavat. Näin myös tulosten luotettavuus olisi kasvanut. Erään vastaajan palaute koski väsy-

mystä käsittelevän kysymyksen epäselvyyttä: ”Kun sanotaan, että yksittäisiä jotain ei lasketa oi-

reiksi, niin voisi antaa esimerkin, että mitkä sitten lasketaan. Esim. 2 perättäistä yötä tai viikon 

jatkunut unettomuus…Muuten hyvä ja selkeä.” Palautteesta huomataan, että tietyissä kysymyk-

sissä on ollut epäselvyyttä, joka heijastuu tuloksiin mahdollisina virheellisinä vastauksina ja näin 

osaltaan heikentävät tutkimuksen luotettavuutta.  

Tutkimuksen tarkoituksena oli kartoittaa pelkästään, kuinka paljon CrossFit-harrastajat kokivat 

ylikunnon oireita eli ei niiden syntyperää. Tutkimuslomakkeen alussa kyselyn tarkoitus kuvailtiin, 

kuitenkin osa vastaajista tiesi, että tiettyjä oireita oli koettu CrossFit-harrastuksen aikana, mutta 

niiden syntyperä oli jossain muualla kuin itse lajini tuottamassa rasituksessa. Lisäksi osa vastaa-

jista oli kokenut oiretta jo ennen CorssFit-uran alkua. Tämä on lisännyt vastaajien väärinymmär-

ryksiä vastatessa kysymyksiin ja täten heikentänyt luotettavuutta. Kuitenkin 97,9% eli 183/187 

vastaajista oli sitä mieltä, että kyselyn kysymykset olivat muotoiltu selkeiksi ja vastaajat kokivat 

ymmärtävänsä kysymykset. Kyselyyn tuli neljä palautetta koskien väärinymmärrystä oireiden ko-

kemisesta muista kuin CrossFitistä johtuen/oiretta oli koettu jo ennen CrossFit-uraa. Yhdessä pa-

lautteessa sanottiin, että kyselyssä olisi ollut hyvä huomioida muukin kuormitus kuin pelkkä 

CrossFit-harjoittelu, toisessa palautteessa vastaajan sykkeen nousemisen vaikeudet olivat olleet 

hänellä jo ennen CrossFit-harjoittelua. Kolmannessa oli ehdotus avoimesta kysymyksestä, jossa 

olisi saanut kertoa elämän muista tekijöistä, jotka olivat mahdollisesti vaikuttaneet oireiden esiin-

tymiseen. Neljännessä palautteessa vastaaja nosti esille, ettei tutkimuksessa oltu huomioitu vuo-

rotyötä, joka vaikuttaa palautumiseen. Näiden palautteiden poistamiseksi, kyselyssä olisi pitänyt 

kertoa tarkemmat ohjeet siitä, mitä kysymykseen tulee vastata, jos oiretta on kokenut jo ennen 

CrossFit-harjoittelua/oire ei johdu CrossFitistä tai lisätä mahdollisesti kysymys, jossa voi kertoa 

oireisiin mahdollisesti vaikuttavista tekijöistä.  Nyt vastaamisessa on todettu väärinymmärryksiä, 

jotka mahdollisesi näkyvät virheellisinä vastauksina ja näin heikentävät tutkimuksen luotetta-

vuutta. 

Tutkimuslomakkeen saatekirjeessä CrossFit-salien suljetuissa Facebook-ryhmissä painotettiin, 

että vastauksia tarvitaan eri aikaa ja eri määrän viikossa CrossFitiä harrastaneilta, jotta voitaisiin 

tutkia paremmin harrastusajan ja harjoittelumäärän vaikutuksia ylikunto-oireiden ilmenemiseen. 

Kyselyyn vastaaminen saattoi houkutella enemmän vastaajia, jotka ovat kuulleet ylikunnosta ja 

mahdollisesti tienneet kokeneensa oireita. Luotettavuuden kannalta kyselyyn olisi tarvittu sekä 
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oireita kokeneita ja kokemattomia, jotta suhde näiden ryhmien välillä olisi mahdollisimman tasai-

nen. Vastauksissa molempiin ryhmiin (oireita kokeneita sekä ei oireita kokeneita) kuuluneita vas-

taajia onneksi myös saatiin, ryhmät olivat kuitenkin epätasaiset ja osassa vastauksista tiettyä ryh-

mää edusti vain muutama vastaaja. Tästä syystä tiettyjen ryhmien vertailu keskenään ei ollut täy-

sin luotettavaa ryhmien vastausmäärien ollessa hyvin eri suuruiset. 

Jos tämä tutkimus toistettaisiin uudestaan näiden neljän CrossFit-salin jäsenten kesken, olisi mah-

dollista, että tutkimustulokset olisivat täysin erilaiset eli tämän kyselyn perusteella ei voida yleis-

tää, että CrossFit-harrastajat kokisivat tietyn verran ylikunnon oireita. Tämä tekijä heikentää tut-

kimuksen reliabiliteettia. Jos tutkimus tehtäisiin uudestaan, olisi kuitenkin todennäköistä, että 

vastaajilla kuitenkin esiintyisi ylikunnon oireita, sillä yli 90% tämän tutkimuksen vastaajista oli ko-

kenut vähintään yhtä oiretta ja vastauksia tuli 11 eri CrossFit-salin CrossFit-harrastajilta ympäri 

Suomen. Tavoitteena tällä tutkimuksella oli kartoittaa jatkotutkimuksia varten, koetaanko oireita 

CrossFit-harrastajien keskuudessa. Tulosten pohalta voidaan kuitenkin todeta, että oireita koe-

taan ja täten jatkotutkimukselle olisi tarvetta. Tulosten analysointi tehtiin käsin Exceliä hyödyn-

täen, joten tulosten syötössä on huolellisuudesta huolimatta voinut tapahtua virheitä, jotka osal-

taan heikentävät tulosten luotettavuutta.  

 Tutkimuksen etiikka 

Etiikka tutkii käsitystä oikeasta, väärästä, hyvästä ja pahasta sekä moraalisesta toiminnasta. Tut-

kimuksessa se tarkoittaa tutkimuksen hyviä toimintatapoja, joita tutkijan tulee noudattaa tuot-

taakseen kestävää tietoa sekä kohdellakseen tutkittavia ihmisiä hyvin. Tutkimuksessa tulee kun-

nioittaa muun muassa ihmisarvoa, yksityisyyttä ja itsemääräämisoikeuksia. Tutkijan tulee välttää 

aiheuttamasta merkittäviä riskejä, vahinkoja ja haittoja tutkimuskohteille. Tutkimuksen tuloksia 

ei saa vääristellä, myös vaikeista tuloksista sekä virheistä tulee raportoida. (Kallinen & Kinnunen 

n.d.) 

Tavoitteena oli saada tutkimuksen tuloksista tietoa CrossFit-salien valmentajille, jotta he näkevät, 

kuinka paljon saleilla koetaan ylikunnon oireita sekä ovatko asiakkaat tyytyväisiä saamaansa tie-

toon riittävän palautumisen tärkeydestä sekä ylikunnon vaaroista. Näiden tietojen pohjalta val-

mentajat pystyisivät miettimään omaa ohjelmointiaan ja muuttamaan sitä mahdollisesti palautu-

mista enemmän tukevaksi. Tavoitteena oli tuoda enemmän esille ylikuntoa, sen oireita ja esiinty-
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vyyttä. Tutkittavaksi lajiksi CrossFit valittiin opinnäytetyön tekijän oman kyseisen lajitaustan pe-

rusteella. Tarkoituksena oli saada rajattua aihe helpommaksi tutkimalla vain yhtä lajia. Aiheen 

valinnassa oli kuitenkin eettinen epäkohta, sillä tulokset voisivat saattaa lajia huonoon valoon yli-

kunto-oireiden esiintyvyyden takia, jolloin tutkimus voisi tuoda lajin valmentajille enemmän hait-

taa kuin hyötyä. Vaikka tutkimustuloksissa todettiin, CrossFit-harrastajien kokevan ylikunnon oi-

reita, oli tuloksissa myös lajia positiivisessa mielessä korostavia tuloksia, joiden mukaan moni har-

rastaja ei ole kokenut oireita ollenkaan (9,6%) tai esimerkiksi alle 5 oiretta CrossFit-uransa aikana 

oli kokenut yli puolet vastaajista 52,4%. Kysyin kyselyssäni, olivatko vastaajat tyytyväisiä CrossFit-

saliltaan saamaansa tietoon riittävän palautumisen tärkeydestä sekä ylikunnon vaaroista, vastaa-

jista 40,6% olivat tyytyväisiä. 

Kysely jaettiin CrossFit-salien suljetuissa Facebook-ryhmissä, jossa jäsenet pystyivät osallistu-

maan tutkimukseen täysin vapaaehtoisesti. Facebook-julkaisussa, jossa tutkimus jaettiin, kerrot-

tiin tutkimuksen tarkoitus ja tavoite. Kyselyyn vastattiin täysin anonyymisti eivätkä tutkimustu-

lokset sisällä mitään tietoa vastaajien henkilöllisyydestä, lisäksi tutkimustulokset tuhotaan tutki-

muksen valmistuttua.  

Tulokset on raportoitu tähän opinnäytetyöhön täysin rehellisesti ja myös virheet on kerrottu sel-

keästi sekä pohdittu niiden vaikutuksia tutkimuksen luotettavuuteen. 

 Ylikunto-oireiden ilmenemismäärä CrossFit-harrastajilla 

CrossFit-harrastajista jopa 90,4% oli kokenut vähintään yhtä ylikunnon oiretta CrossFit-uransa ai-

kana. Maksimäärä ylikunnon oireita tutkimuksessa oli 19. Kymmentä tai yli kymmentä oireista oli 

kokenut 10,7% vastaajista. 10/19 oireen kokeminen on jopa 52,6% kyselyssä kysytyistä oireista, 

joka mielestäni kertoo siitä, että ylikunnon kokeminen CrossFit-uran aikana on ollut mahdollinen. 

Alle 10% (9,6%) vastaajista ei ollut kokenut yhtäkään oireista eli suurimmalla osalla vastaajista oli 

kokemusta ylikunnon oireista. Eniten vastaajat olivat kokeneet selittämätöntä fyysisen suoritus-

kyvyn laskua, unihäiriöitä, väsymystä, lihaskipuja sekä pitkittynyttä stressiä. Nämä viisi oiretta 

ovat lyhytkestoisina yleisiä oireita, joita terve ihminen voi kokea arjessaan ilman vakavampia taus-

tasyitä. On mahdollista, että oireiden selittämisestä huolimatta, vastaajat eivät ymmärtäneet, 

että kyseisten oireiden kohdalla etsittiin normaalia pahempaa oireenkuvausta. Kun tuloksissa tar-

kasteltiin, kuinka montaa oiretta vastaajat olivat kokeneet, kuvaajasta 7. voidaan nähdä, että pie-

nemmän määrän oireita kokeneita vastaajia on enemmän kuin paljon oireita kokeneita vastaajia. 
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Vastaajien määrä siis laskee, mitä enemmän koettuja oireita on. Tästä voi päätellä, että mahdol-

lista vakavampaa ylikuntoa, jossa koetaan useampaa eri oiretta, kokee pienempi määrä CrossFit-

harrastajista.  

Oireiden kokemismäärässä eri CrossFit-salien välillä ei ollut merkittävää eroa. Eniten vastauksia 

kyselyyn tuli Oulun, Rovaniemen ja Kemijärven saleilta ja heidän tuloksensa olivat hyvin saman-

kaltaisia. Tuloksista poikkesi eniten CrossFit Jänkä sekä muut salit. Tulosten mukaan CrossFit Jän-

kän vastaajista kukaan ei ollut kokenut kymmentä tai yli kymmentä oiretta, muista saleista taas 

kaikki vastaajista olivat kokeneet vähintään yhtä oireista ja jopa 20% vastaajista olivat kokeneet 

kymmentä oiretta tai enemmän. CrossFit Jänkän ja muiden salien vastaajien osuus olivat kuiten-

kin huomattavasti pienemmät kuin kolmen muun salin (Oulu, Rovaniemi ja Kemijärvi). CrossFit 

Jänkän vastaajia oli yhteensä vain yhdeksän ja muiden salien vastaajia kymmenen. Tästä syystä 

näiden kahden salin tuloksia on haastavaa verrata kolmen muun salin tuloksien kanssa. CrossFit 

Jänkä ja muut salit eroavat myös keskiarvoiltaan kolmesta muusta salista vastaajamäärän vähyy-

den vuoksi. Oulun, Rovaniemen ja Kemijärven koettujen oireiden keskimäärät ovat 4,6, 5,0 ja 4,5. 

CrossFit Jänkän koettujen oireiden keskimäärä oli vain 2,7, kun taas muiden salien keskimäärä oli 

6,4.  

Tässä tutkimuksessa hypoteesina oletettiin, että CrossFit-harrastajilla ilmenee ylikunnon oireita 

lajin kovan intensiteetin vuoksi. Oireiden ilmenemismäärän perusteella voidaan todeta, että tä-

hän tutkimukseen osallistuneilla CrossFit-harrastajista yli 90% koettiin vähintään yhtä ylikunnon 

oiretta eli ylikunnon oireita esiintyy lajin harrastajilla ja täten hypoteesi pitää paikkansa. 

 Ylikunto-oireiden ilmenemisen yhteys harrastusvuosiin 

Merkittävin löydös harrastusvuosien vaikutuksista ylikunto-oireiden ilmenemiseen oli koettujen 

oireiden määrän kasvu, mitä kauemmin CrossFitiä oltiin harrastettu vuosina, poikkeuksena pisim-

pään lajia harrastaneet (seitsemän-kahdeksan vuotta), jotka kokivat ylikunnon oireita määrälli-

sesti sekä keskimääräisesti vähemmän kuin viisi-kuusi vuotta lajia harrastaneet ja keskimääräi-

sesti lähes yhtä vähän kuin vain yksi-kaksi vuotta lajia harrastaneet. Myös useimmin koettu oirei-

den määrä eli moodi käyttäytyi samalla tavalla eli useimmin koettu oireiden yhteismäärä oli suu-

rempi, mitä kauemmin lajia oli harrastettu. Poikkeuksena seitsemän-kahdeksan vuotta lajia har-

rastaneet, joiden oireiden kokemismäärän moodi oli yhtä suuri (3) kuin vain yksi-kaksi vuotta lajia 

harrastaneilla. 
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Harrastusvuosia koskevassa kysymyksessä vastausvaihtoehdot eivät olleet tasavälisiä. Tästä 

syystä esimerkiksi 2,5 vuotta lajia harrastaneelle ei ole tarkkoja ohjeita siitä, vastaako hän harras-

taneensa lajia yksi-kaksi vuotta vai kolme-neljä vuotta. Tästä syystä tuloksista ei voida täysin sa-

noa, kuinka ne olisivat käyttäytyneet, jos kaikkien vastanneiden harrastusajat olisivat oikein ja 

tämän vuoksi tulosten luotettavuus on heikentynyt. 

Tässä tutkimuksessa oletettiin, että kauemmin CrossFitiä harrastaneet kokevat vähemmän ylikun-

non oireita. Tuloksia tarkasteltaessa voidaan todeta, että hypoteesi pitää osittain paikkansa, sillä 

oireiden määrän kokemisessa tapahtuu lasku pisimpään lajia harrastaneiden tuloksissa. Oireiden 

määrä kuitenkin nousi, mitä kauemmin lajia oli harrastettu (poikkeuksena seitsemän-kahdeksan 

vuotta lajia harrastaneet). Seitsemän-kahdeksan vuotta lajia harrastaneita (5,3%) oli suhteessa 

huomattavasti vähemmän kuin esimerkiksi yksi-kaksi vuotta lajia harrastaneita (44,9%), joten tu-

losten perusteella on vaikea sanoa, olisiko oireiden määrä noussut myös pidempään lajia harras-

taneilla jos vastanneita olisi tässä ryhmässä ollut enemmän. 

 Harrastusmäärän/viikko vaikutus ylikunto-oireiden ilmenemiseen  

Tuloksissa harrastusmäärän/viikko vaikutuksista ylikunto-oireiden ilmenemiseen ei ollut nähtä-

villä yhtä selvää syy-seuraussuhdetta kuin CrossFit-uran pituudella ja oireiden ilmenemisen välillä. 

Keskimääräisesti huomattavasti enemmän oireita olivat kokeneet alle yksi (8,5 oiretta) ja yli kuusi 

(6,9 oiretta) kertaa viikossa CrossFitiä treenaavat. Alle kerran viikossa treenaavia oli kuitenkin vain 

kaksi ja yli kuusi kertaa viikossa treenaavia vain 12 vastaajaa kun taas kolme-neljä kertaa viikossa 

lajia harrastavia oli jo 69 sekä neljä-viisi kertaa viikossa treenaavia 63. Tästä syystä keskiarvoja ei 

voi täysin verrata toisiinsa. Koska alle kerran viikossa CrossFitiä harjoittelevat vastasivat useim-

min, etteivät kokeneet yhtäkään oiretta CrossFit-uransa aikana, mutta yli 6 kertaa viikossa kokivat 

useimmin jopa viittä oiretta, voidaan näiden tuloksien perusteella kuitenkin todeta, että oireita 

esiintyy sitä enemmän, mitä useammin CrossFitiä harrastaa viikossa.  Kyselyssä vastausvaihtoeh-

dot eivät olleet tilastollisesti pätevät, sillä kerran viikossa ja 1-2 kertaa viikossa vastaukset ovat 

menneet päällekkäin (molemmissa vastauksissa on kerran viikossa harjoittelevia) ja näin heiken-

tävät tulosten luotettavuutta, sillä kerran viikossa harjoittelevien todellista määrää ei tiedetä.  

Tutkimuksessa oletettiin, että oireita koetaan sitä enemmän, mitä enemmän viikossa harjoittelee 

CrossFitiä. Tuloksia tarkastellessa moodin avulla (kuvaaja 15) pystytään tuloksista näkemään, että 
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oireita koetaan enemmän kun harjoitusmäärä/viikko kasvaa ja tästä syystä tämän tutkimusongel-

manhypoteesi siis toteutui tässä tutkimuksessa. 

 Voima-/kestävyysjaksotuksen vaikutukset ylikunto-oireiden ilmenemiseen 

Vain 14,4% kyselyyn vastanneista osasi arvioida, ovatko he kokeneet oireita enemmän voima- vai 

kestävyysjaksotuksen aikana. Tuloksista voidaan huomata, että jommankumman vastausvaihto-

ehdon valinneista jokainen oli kokenut useampaa ylikunnon oiretta. 64,6% kestävyysjaksotuksen 

vaikutuksen vastanneista oli kokenut vähintään viittä ylikunnon oiretta, voimajaksotuksen vas-

tanneista vastaava prosenttiosuus oli jopa 87,5%. Näistä tuloksista voidaan huomata, että kyse-

lyyn ovat vastanneet vain ne, joilla on kokemusta useammasta ylikunnon oireesta CrossFit-uran 

aikana ja ovat näin myös pystyneet seuraamaan useamman oireen esiintymistä eri harjoittelujak-

sotuksien aikana. Kuitenkin jopa 86% vastaajista oli vastannut, etteivät osaa sanoa vaikuttaako 

tietty jaksotus ylikunto-oireiden ilmenemiseen. Tämän vuoksi vastaajien tuloksista suurinta osaa 

ei voida analysoida ja tutkia, onko oireita esiintynyt enemmän tietyn harjoittelujaksotuksen ai-

kana. 

Tutkimuksessa oletettiin, että voima/kestävyysjaksotus vaikuttaa ylikunto-oireiden ilmenemi-

seen, joka vastausten perusteella voidaan huomata. Tulosten perusteella ei kuitenkaan voida sa-

noa varmasti, vaikuttaako jompikumpi jaksotuksista (voima/kestävyys) toista enemmän ylikunto-

oireiden ilmenemiseen. Suurin osa vastaajista ei myöskään osannut tähän kysymykseen vastata, 

joka heikentää hypoteesin analysointia. Useampaa oiretta kokeneista 27 vastaajaa oli kuitenkin 

huomannut oireiden esiintyvän enemmän tietyn jaksotuksen aikana ja voidaan olettaa, että jak-

sotuksella on vaikutuksia ylikunto-oireiden ilmenemiseen ja täten hypoteesi pitäisi paikkansa. 

 Tulosten hyödynnettävyys 

Tässä tutkimuksessa oli tarkoituksena tutkia pelkästään, missä määrin CrossFit-harrastajat koki-

vat ylikunnon oireita, ei siis selvittää niiden syntyperää eli miksi oireita koettiin.  Tavoitteena oli, 

että tämän tutkimuksen tuloksia hyödynnetään jatkotutkimuksissa, joissa voidaan tutkia nimen-

omaan ylikunto-oireiden syitä, mistä ne ovat peräisin, mikä niiden syntyyn on vaikuttanut ja ker-

tovatko ne ylikunnon vai jonkin mahdollisen muun sairauden tai poikkeustilan kokemisesta. Jat-

kotutkimuksissa voidaan myös selvittää tarkemmin, esiintyykö ylikunnon oireita enemmän tietyn 
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harjoittelujaksotuksen (voima/kestävyys) aikana ja jos ilmenee, mistä se johtuu.  Kuten aikaisem-

min tehdyissä tutkimuksissa, myös tässä tutkimuksessa tarvittaisiin lisää tietoa CrossFitin koko-

naiskuormituksesta sekä ylikunto-oireiden syntyperästä. Aikaisemmin tehdyissä tutkimuksissa to-

dettiin, että CrossFit lajina on melko kuormittavaa ja CrossFit-urheilijan palautuminen ei ole täysin 

optimaalisessa tasapainossa, mutta silti asteikolla hyvä. Myös tämän tutkimuksen tuloksiin peila-

tessa CrossFit-harrastajien palautuminen on hyvällä tasolla ylikunto-oireiden ilmenemisen näkö-

kulmasta, oireita kuitenkin esiintyy, mikä viittaisi juuri siihen, että lajina CrossFit on melko kuor-

mittava eikä palautuminen ole kuitenkaan täysin optimaalisessa tasapainossa.  

Tätä tutkimusta varten tarkastelluista aiemmista tutkimuksista kolme neljästä oli sitä mieltä, että 

ylikuntoa ja mm. sen syntymekanismeja tulisi tutkia lisää. Aiheen lisätutkimuksille olisi siis tar-

vetta. Tavoitteena oli tuoda ylikunnosta uusia tutkimustuloksia julki sekä saada tuloksia CrossFitin 

ja ylikunnon yhteydestä. Tutkimuksesta onnistuttiin saamaan tavoitteen mukaisesti numeraalista 

tietoa siitä, kuinka paljon CrossFit-harrastajat kokivat ylikunnon oireita, näitä tuloksia CrossFit-

valmentajat voivat tarkistella ja saada käsityksen oman salin asiakkaiden tilanteesta, kuinka pal-

jon oireita heillä esiintyi. Tavoitteena oli tuottaa CrossFit-salien valmentajille tietoa, jonka poh-

jalta he voisivat tarvittaessa muuttaa ohjelmointiaan palautumista paremmin tukevaksi. Tämän 

tutkimuksen tuloksissa CrossFit-harrastajilla ei kuitenkaan todettu suurta prosentuaalista määrää 

ylikunnon oireita, joiden pohjalta muutoksia kannattaisi lähteä tekemään. Valmentajat saivat kui-

tenkin tietoa omien asiakkaidensa tilanteesta ylikunto-oireiden kokemisen osalta, joka osaltaan 

auttaa valmentajia hahmottamaan tämän hetkistä tilannetta ohjelmoinnin suhteen. Täyden hyö-

dyn valmentajat saisivat kuitenkin tutkimuksesta jatkotutkimuksien avulla, joilla selvitettäisiin 

johtuvatko koetut oireet nimenomaan ylikunnosta ja jos johtuvat, miksi.  

 Ammatillinen kehittyminen 

Opinnäytetyöprosessi oli monivaiheinen ja mielenkiintoinen. Prosessin aikana opinnäytetyön te-

kijä oppi, kuinka tutkimusprosessi etenee alusta loppuun saakka. Työvaiheita oli useita ja ne ete-

nivät loogisesti aiheen valinnasta tulosten raportointiin. Oli mielenkiintoista oppia tutkimuspro-

sessin teoriaa siitä, kuinka jokaisessa vaiheessa on tarkat seikat, jotka tulee tehdä kohta kohdalta 

ja miettiä suunnitelma tarkasti loppuun asti. Tutkimuslomakkeen luonnista tekijä oppi, kuinka 

tarkasti kysymykset tulee muotoilla, jotta luotettavuutta heikentäviltä väärinymmärryksiltä ja ti-

lastollisilta epäpätevyyksiltä vältytään. Oli mielenkiintoista oppia luomaan mahdollisimman luo-
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tettavaan lopputulokseen tähtäävä kyselylomake, jonka oli tarkoitus vastata kaikkiin tutkimuson-

gelmiin ja jonka taustalla pitää koko ajan miettiä tutkimuksen validiteettia, reliabiliteettia sekä 

eettisyyttä. Opin, että esimerkiksi eettisyys kulkee koko tutkimusprosessin ajan mukana ja sitä 

pitää huomioida kaikissa päätöksissä, niissäkin, jotka tuntuvat vähemmän tärkeiltä, kuten esimer-

kiksi aiheen valinnan eettisyys. Haastavin vaihe tässä opinnäytetyöprosessissa oli aineiston ana-

lyysi, kuinka tarkkana analysoinnissa tulee olla, kaikki pitää esittää rehellisesti, jokaista virhettä 

myöten ja tärkeistä tuloksista pitää luoda tuloksia realistitesti esittävä kuvaaja. Analysoinnissa piti 

usein keskittyä tulkitsemaan saavutettuja tuloksia kriittisesti ja jättää omat toiveet ja oletukset 

hypoteesien toteutumisesta taka-alalle, joita prosessin aikana oli syntynyt. Prosessi oli opettavai-

nen ja jätti hyvän käytännön osaamisen tutkimuksen toteutuksesta ja sen raportoinnista. Prosessi 

opetti myös kriittistä lähteiden käyttöä niin suomen- kuin vieraskielistenkin lähteiden käytössä. 

Lähteitä oppi etsimään myös useammista eri kirjastoista. Opinnäytetyön toteutus ja raportointi 

opetti itsenäistä työskentelyä ja ohjeiden etsimistä luotettavista lähteistä, jotta tutkimusprosessi 

eteni mahdollisimman oikein teoriapohjan mukaisesti. Prosessi opetti myös miettimään tutki-

muksen tekoa pidemmälle, miten sitä voi jatkossa hyödyntää ja kuinka siitä tehdään mahdollisim-

man työelämälähtöinen. Opinnäytetyöntekijällä on tämän prosessin jälkeen paremmat lähtökoh-

dat työskennellä tehtävissä, joissa tarvitaan tutkimus- ja kehittämistoiminnan taitoja sekä kriit-

tistä tilastollista analyysiä.  
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