
 

Ylikuormitus lapsilla ja nuorilla 

Jari Parkkari 
ylilääkäri, kansanterveystieteen dosentti  



Jari Parkkari 



 

• ’ylikunnosta’ käytetään nykyään nimeä 

’ylikuormitustila’ 

 

• kyseessä on ’alikunto’, joka johtuu liian 

suuresta tai pitkäaikaisesta fyysisestä tai 

henkisestä ylikuormittumisesta 

 

terveurheilija.fi / tervekoululainen.fi / smartmoves.fi 9.11.2015 Parkkari 

Termit tutuksi: 

ylikuormitustila  



Kuormitus 

SUORITUSKYKY 

Lähtötaso 

Superkompensaatio 

Palautuminen 

AIKA 

Termit tutuksi: Superkompensaatio 
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       Ravinto 

Lepo 
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lähde Marko Haverinen 

9.11.2015 Parkkari 



 

Ylikuormitus jaetaan  

• lyhytkestoiseen ja pitkäkestoiseen 

 

• lyhytkestoista ylikuormitusta tapahtuu 

viikottain, mutta siitä palaudutaan 

nopeasti 

 

• pitkäkestoinen ylikuormitus voi johtaa 

ylikuormitustilaan ja uupumukseen.     

 Toipuminen voi viedä kuukausia. 
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Termit tutuiksi  



 

 

• ylikuormitustilaa edeltää alipalautuminen 

 

• tällöin kuormittumisen jälkeinen 

suoriutuminen jää lähtötason alapuolelle. 
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Termit tutuksi: 

alipalautuminen  
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Uupuminen 

’burn out’ 

Alipalautuminen 

Mukailtu: Harre D. 1973 



Ylikuormitustilan yleisyys ja riskitekijät: 

• tutkimuksissa 30-50 % urheilijoista ilmoittaa joskus 

kärsineensä pitkäkestoisesta ylikuormitustilasta 

 

• sukupuolten välillä ei ole selkeää eroa esiintyvyydessä  

 

• yksilölajeissa joukkuelajeja yleisempää (48% vs. 30%) 

 

• tyypin A –persoonallisuus on alttiimpi ylikuormittumiselle 

 

• sairaana työskentely tai harjoittelu ovat yleisiä riskitekijöitä 
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Morgan ym. 1987, Uusitalo-Koskinen 2000, Kenttä ym. 2001, Tammelin ym. 2015 



Lapsen ja nuoren ylirasitustilan  

taustalla olevia tavallisimpia syitä 1/2: 

• liiallinen vaatimustaso (sisältä, ulkoa) 

 

• muutokset tai vaikeudet sosiaalisissa ja perhesuhteissa, 

taloudelliset huolet 

 

• opiskeluun tai urheiluun liittyvä stressi (kokeet, kilpailut) 

 

• riittämättömästä energian saannista johtuvat muutokset: 

alhaiset glykogeenivarastot, matala rasvakudoksen osuus 

kehon painosta, matalat sukuhormonitasot, lihaskato 
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Lapsen ja nuoren ylirasitustilan  

taustalla olevia tavallisimpia syitä 2/2: 

• liikuntaharjoitteluun liittyvät syyt: heikko aerobinen 

kunto, suorituskykyyn nähden liiallinen harjoitusmäärä 

ja/tai rasittavuus (liian nopea muutos > 5 % / vuosi) 

 

• liiallinen ohjelmointi ts. minuuttiaikataulutus aamusta 

iltaan, monotonisuus 

 

• riittämätön uni ja lepo: liiallinen sosiaalisen median ja 

viihteen käyttö, myöhään päättyvät harjoitukset 

 

• passiivilepopäivien puute 
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Ylikuormitustilan patofysiologia: 

Esitetty useita teorioita 

 

• muutokset serotoniini (5-HT) ja dopamiinipitoisuuksissa 

• hypotalamuksen vajaatoiminta 

• aivolisäkkeen toiminnan muutokset 

• autonomisen hermoston toiminnan muutokset 

• lisämunuaisen kuoren toiminnan muutokset (kortisoli, DHEA) 

• muutokset sukupuolihormonitasoissa 

takaisinsäätömekanismilla (vapaa testosteroni laskee) 

• soluvauriot luuranko- ja sydänlihaksessa 
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Blomstrand ym. 1988, Lehmann ym. 1996 



 

• ei ole yksittäistä testiä tai mittaria ! 

• oireiden taustalla olevien mahdollisten 

sairauksien poissulkeminen 

• oireiden taustalla olevien muiden syiden 

läpikäynti 

 

• Obs! Ylikuormitus voi laukaista yllättävän 

’suojamekanismin’ esim. henkinen 

ylikuormitus voi ilmetä immuunijärjestelmän 

heikentymisenä    toistuvat infektiot, lämpöily 
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Ylikuormitustilan diagnosointi 

(ECSS & ACSM Consensus Statement 2012) 



• ylikuormitustila ilmenee yksilöllisesti 

vaihtelevina psyykkisinä, 

psykosomaattisina ja fyysisinä oireina 

 

• ylikuormitustilassa korostuu väsymys, 

suorituskunnon lasku ja uniongelmat 

• uupumustilaa lähestyttäessä alkaa 

ilmaantua motivaation puute.  
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Ylikuormitustilan tunnistaminen: 



Ylikuormitustilan oireet: 

• useimmat oireet liittyvät autonomisen 

hermoston toimintaan 

• alkuvaiheessa sekä sympaattisen että 

parasympaattisen hermoston toiminta kiihtyy 

• ylikuormittumisen pitkittyessä 

parasympaattisen hermoston toiminta 

vaimenee ensin 

• sympaattisen hermoston yliaktiivisuus kuluttaa 

nopeasti elimistön voimavarat 
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Ylikuormitustilan tunnistaminen 

 

oireet - sympaattinen hermosto 

 

oireet - parasympaattinen hermosto 

vireystila 

 

jännittyneisyys / rauhattomuus / ärtyneisyys väsymys / hämmentyneisyys / masentuneisuus 

 

uni unihäiriöt: vaikea nukahtaa, aamuyöllä 

herääminen 

nukahtaa helposti, haluaisi nukkua enemmän 

 

vatsa ilman kertyminen suoleen, vatsakipu vilkastunut vatsan toiminta 

leposyke kohonnut, sydämen tykytys matala, vaihtelee 

syke rasituksessa hidas palautuminen 

pitkittynyt tila: alentunut maksimisyke 

nopea palautuminen lähtötasolle 

verenpaine kohonnut, hidas palautuminen 

laktaattitasot alentunut maksimitaso tai ei muutoksia alentunut maksimitaso 

muuta hikoilupuuskat 

kilpailuvietin vähentyminen 

verensokerin lasku harjoittelussa 

libidon lasku, kuukautiskierron häiriöt 

yhteisiä oireita energisyyden lasku, keskittymiskyvyn lasku 

heikentynyt suorituskyky, urheilijalla nopeus- ja teho-ominaisuudet heikkenevät ensimmäisenä 

ruokahalun muuttuminen (ruokahaluttomuus / jatkuva nälän tunne) 

lihakset väsyvät helposti, lihaksissa hapottamisen tunne (särky)  

urheilijalla maksimirasituksessa alentunut irtiottokyky 

kohonnut infektioriski (toistuva sairastelu), lämmön nousu 
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BRUMS-kyselylomakkeessa  

ylikuormittuminen näkyy  

eloisuuden laskuna ja väsymyksenä. 

Mukailtu: The Brunel Mood Scale (BRUMS; Terry et al. 1999, 2003) 

 



Optimaalisesti suoriutuva nuori 

ja kaksi ylikuormittunutta nuorta 
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Mukailtu: The Brunel Mood Scale (BRUMS; Terry et al. 1999, 2003) 



• ylähengitystieinfektiot: Epstein-Barr -virus, Haemofilus Infl. 

• allergiat ja astma  

• anemia, matalat rautavarastot, verisairaudet 

• äkillisen tai rasitusvamman jälkitila 

• suoliston sairaudet: keliakia, haavainen koliitti, Mb Crohn 

• endokrinologiset sairaudet: kilpi- tai lisäkilpirauhasen 

toimintahäiriö, diabetes, munuaisen sairaudet, hypogonadismi.. 

• syömisen häiriöt (bulimia, anoreksia) 

• psyykkiset sairaudet (sukurasitus) 

• myoperikardiitti, kardiomyopatia, muiden lihasten sairaudet 

• iatrogeeniset: esim. liiallinen kortikosteroidiannos astmassa 
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Lapsen ja nuoren ylirasitustilan  

taustalla olevien sairauksien poissulku: 



Allergia ja astma urheilijalla 

 

Esimerkkitapaus: 

 

Nuori urheilija on ollut tavallista väsyneempi ja suorituskunto on 

laskenut.  

Havainnut lepo- ja harjoitussykkeiden nousua.  

Lihakset hapottaneet helposti. 

Kovan rasituksen jälkeen esiintynyt henkitorvessa lievää limaisuutta. 

 

Nukkunut hyvin, 1-2 passiivilepopäivää viikossa. 

Syönyt monipuolisesti ja runsaasti.  

Ei allergioita. 1-2 flunssaa vuosittain.  

Suvussa ei erityistä. 

 

Omalääkäri tutkinut perusteellisesti mm. laboratoriokokeet (mm. Hb 148, 

Leuk-diffi normaali, …. mykoplasma neg.), poskiontelot normaalit, 

keuhkokuva normaali. Virtaus-tilavuus-spirometria normaali. 

PEF-seuranta tehty: puhalluksissa ei aamu-iltavaihtelua (kuva ohessa). 

LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema terveurheilija.fi 



Allergia ja astma urheilijalla 

terveurheilija.fi 

PEF-seuranta:  

LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema 



Allergia ja astma urheilijalla 

Sininen käyrä: puhallus ennen rasitusta 
Punainen käyrä: puhallus 20 min rasituksen jälkeen 
 

  Tehdään TaULAlla virtaustilavuus-spirometria  

  maksimaalinen 6 min rasitustesti ulkona 

FVC    103%       -8% 

FEV1   91%     -24% 

PEF      87%     -32% 

Ennen rasitusta 

viitearvoista 

20 min rasituksen 

 jälkeen 

terveurheilija.fi LT, dosentti Jari Parkkari, Tampereen Urheilulääkäriasema 



Kortisolin erittyminen lisämunuaisen 

kuorelta vuorokauden eri aikoina: 
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Genova Diagnostics 



Kun ylikuormitustilan 

syy on tunnistettu,  

hoito kohdistetaan siihen  

ja samanaikaisesti aloitetaan  

ehkäisevät toimet  

uusiutumisen torjumiseksi! 

 

Obs! Syitä voi olla useampi. 
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LEPOSYKE 
 

• aamulla heti herättyä 

• kirjaus säännöllisesti, piirretään graafinen käyrä x-y -akselille 

 

+   helppo toteuttaa 

-    herkkä ulkopuoliselle häiriölle 

-    muutokset pieniä, vaikea havaita 

 

Kuormittumisen ja 

palautumisen seuranta 
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ORTOSTAATTINEN KOE 
 

• autonomisen hermoston toimintakoe 

• ylikuormittuminen aiheuttaa muutoksia sydän- ja 

verenkiertoelimistön säätelyssä 

• aamulla heti herättyä 

• seurataan sykkeen muutoksia noustaessa makuulta seisomaan 

• kirjaus säännöllisesti, piirretään graafinen käyrä x-y -akselille 
 

+   ei vaadi muita välineitä kuin sykemittarin 

+   helposti toistettavissa 

-   herkkyys muutoksille? 

-   perustaso tiedossa? 

-   viitearvot  

Kuormittumisen ja 

palautumisen seuranta 
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         ORTOSTAATTINEN KOE 
• aamulla heti heräämisen jälkeen 

• makuulla 5-10 min                      alhaisin syke muistiin 

• reipas ylösnousu (aina samalla tavalla) 

• seisten 2 min                      max sykkeen nousu, 1 ja 2 min syke muistiin 

• 2 min kohdalla erotus normaalisti alle 25 lyöntiä 

• kuormituksen aiheuttamia muutoksia: 

• leposyke  

• seisomasyke 

(eri ylikuormitustilat!) 

• vertailu omaan aiempaan tasoon! 

 

 

seisomaan nousu 

Kuormittumisen ja 

palautumisen seuranta 
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SYKEVAIHTELU / SYKEVÄLIVAIHTELU / SYKEVARIAATIO (HRV) 

• kuvaa sydämen parasympaattista säätelyä  

• suuri sykevaihtelu on yhteydessä hyvään sydänterveyteen 

• herkempi muutoksille kuin syke 

• paljon tutkittua tietoa saatavilla 

• oma perustaso tulee tuntea, vertailu vain omiin tuloksiin ! 

Obs! On tärkeä huomioida korreloivatko syke ja HRV –muutokset ! 

 

 

 

 

 

Kuormittumisen ja 

palautumisen seuranta 
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Lähde: Piia Kaikkonen 2015, Arto Hautala ym. 2015 



Sykevariaatio vs. syke 

 

  

Uusitalo A. 2000 

Suomen Lääkärilehti 

naisurheilija 

”normaalitilassa” 

HR 48 lnt/min 

 

 

 

 

 

ylikuormittunut 

HR 47 lnt/min 

mittaukset: www.taula.fi 
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FIRSTBEAT SPORTS, esimerkki 

 

 

 

 

Kuormittumisen ja 

palautumisen seuranta 

mittaukset: www.taula.fi 
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SPIROERGOMETRIA 

• kattava laboratoriotutkimus 

• mm. astman, sydänoireiden ja ylikuormituksen 

tutkiminen 

• ortostaattinen koe 

• lepospirometria 

• lepo- EKG ja verenpaine 

• nousujohteinen maksimaalinen rasituskoe (juoksu, 

sauvakävely, pp-ergometri) 

• hengityskaasujen mittaus 

• laktaattien mittaus 

• spirometriaseuranta + bronkodilataatiokoe 

• erikoislääkärin lausunto ja hoitosuositus 

• harjoittelusykkeiden määritys 

 

 

 

Kuormittumisen ja 

palautumisen seuranta 
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Spiroergometria  

– tapausesimerkki Tampereen Urheilulääkäriasemalta 
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Kuormittumisen ja 

palautumisen seuranta 

Obs! lihasten hermotus muuttuu nopeasti ylikuormittumisen seurauksena 

 

Kenttätestejä valmentajan käyttöön: 
 

ääreishermosto (reflektorinen hermotus on herkin muutokselle) 

•aitahypyt päkiällä 10 aitaa, aika irtoamisesta viim. alastuloon 
(välit 1,8 m, korkeus: nuoret 70 cm, pojat 76 cm, naiset 84 cm, miehet 91 cm)  

•hyppymatto 

 

elastisuus 

•vauhditon 5-loikka (voima) < 5-loikka kahden askeleen vauhdilla 

•lasketaan näiden erotus prosentteina, ylikuormitustilanteessa %-ero laskee  

 

keskushermosto (tahdonalainen) 

•vauhditon pituus 
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• avoin keskustelu kuormitus- ja stressitekijöistä 

• lähipiirin sosiaalisten suhteiden huomioiminen  

  (vanhemmat, ystävät, valmentaja...)  

• kriisien aktiivinen hoito 

• liiallisen vaatimustason ’reset’-korjaus 

• psykologin ohjaus: elämänhallinta, ajankäytön hallinta 

• virikkeinen vapaa-aika, iloa tuottavien asioiden  

  tunnistaminen ja tekeminen 

• toistetaan ylikuormittumistilaa mittaavat kyselylomakkeet: 

  (BRUMS, POMS, RESTQ-Sport, RPE) 

 

Obs! Ole tarkka luottamuksellisuudessa 
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Ylikuormitustilan hoito: 



 

• päiväohjelman kokonaisvaltainen keventäminen ! 

• riittävä uni – lepo – palautuminen 

• monipuolinen ja laadukas ruokavalio:  

  riittävä energiansaanti, säännöllisyys syömisessä  

• omaehtoinen liikunta, riittävä tauko  

  ohjelmoidusta harjoittelusta 

• urheilijalla tauko ja kevennys suunnitellaan yksilöllisesti 

  ja yhteistyössä valmentajan ja huoltajien kanssa 

 

Obs! toistuvat tapaamiset, moniammatillinen hoitotiimi, 

        elimellisten syiden uudelleen arviointi 
 

Ylikuormitustilan hoito: 
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Fysikaaliset keinot: 

• rentoutusharjoitukset, kevyt hieronta (kosketus aktivoi 

parasympaattista hermostoa ja rentouttaa lihaksia) 

 

Farmakologiset keinot: 

• nukahtamisen avuksi tarvittaessa melatoniini tai 

  väsyttävä antihistamiini 

• lapsilla ja nuorilla psykiatri harkitsee pkv-lääkityksen tarpeen    

Ylikuormitustilan hoito: 
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Terve urheilija menestyy 

• Terve Urheilija -ohjelman tavoitteena on nuorten 
urheilijoiden hyvää terveyttä tukevan urheilun ja 
valmennuksen edistäminen sekä liikuntaturvallisuutta 
tutkitusti edistävien käytäntöjen vieminen käytännön 
valmennukseen. 

 

• Terve Urheilija –ohjelman kohderyhmänä ovat lasten ja 
nuorten sekä huippu-urheilijoiden valmentajat ja ohjaajat 
sekä urheiluseuroissa liikkuvat lapset ja nuoret sekä heidän 
perheensä. 

 

• Vaikutuskanavat: 

– verkostot (esim. kouluttajaverkosto ja 
urheiluravitsemuksen asiantuntijaverkosto) 

– valtakunnalliset ja alueelliset koulutukset  

– alan tapahtumat 

– some- ja printtimedia 
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Turvallisuus ja teot tavoitteena 



TEKO – Terve koululainen tuottaa  
opetusmateriaaleja turvallisesta ja 
terveellisestä liikkumisesta ala- ja yläkoulujen 
opettajille ja kouluterveydenhuollolle.  
 
Tiedotuskanavat: 
• opettajien ja kouluterveydenhuollon tapahtumat 
• some- ja printtiviestintä 
• useat verkostot (esim. Liikkuva koulu, MOVE) 



Materiaalipankki 



Smart Moves tuottaa opetusmateriaaleja 

turvallisesta ja terveellisestä liikkumisesta 

toisen asteen ammatillisiin oppilaitoksiin.  

 

Tiedotuskanavat: 

• opettajien ja opiskelijaterveydenhuollon 

tapahtumat 

• some- ja printtiviestintä 

• useat verkostot (esim. SAKU ry) 

 

 



Aihesisältöjä  
smartmoves.fi 

Hyvinvointityökalu ammattikuntoon.fi Opetusmateriaaleja, esim. animaatioita 



KIITOS! 


