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TIIVISTELMÄ 

Lehtola, S. 2021. Hormonaalisen ehkäisyn ja kuukautiskierron vaikutukset naispelaajien 

urheiluvammoihin jalkapallossa. Liikuntatieteellinen tiedekunta. Jyväskylän yliopisto. 

Fysioterapian pro gradu -tutkielma, 63 sivua, 8 liitettä. 

Jalkapallo on maailman suosituimpia urheilulajeja. Jalkapallossa on korkea vammautumisriski ja 

naispelaajilla polvi- ja nilkkavammat ovat urheiluvammoista yleisimpiä. Urheiluvammojen syntyyn 

liittyviä riskitekijöitä on useita, kuten aiempi vamma, kuukautiskierto ja siihen liittyvä 

hormonitoiminta, hormonaalinen ehkäisy sekä matala energiansaanti. Tämän pro gradu -tutkielman 

tarkoituksena oli selvittää, eroaako urheiluvammojen esiintyvyys niiden jalkapalloa pelaavien 

naisten välillä, jotka eivät käytä hormonaalista ehkäisyä ja jotka käyttävät hormonaalista ehkäisyä. 

Lisäksi tavoitteena oli saada tietoa urheiluvammojen esiintyvyydestä kuukautiskierron eri 

vaiheissa. Tutkimuksessa tarkasteltiin myös toissijaisina tulosmuuttujina kokonaisenergiansaannin 

ja LEAF-Q-indeksin yhteyksiä urheiluvammojen esiintyvyyteen. 

Tutkimuksen aineisto koostui jalkapallon naispelaajista kahdessa sarjatasossa (n = 91, keski-ikä 18 

vuotta). Aineistoa kerättiin reaaliajassa Athlete Monitoring (2020) -sovelluksen kautta. 

Urheiluvammojen osalta aineistoa kerättiin OSTRC-H (fin) -terveyskyselyllä. Kuukautiskierroista 

aineistoa kerättiin sovellukseen liitetyllä kysymyksellä. Lisäksi tutkimuksen alussa kerättiin tietoja 

kuukautiskierrosta osana matalaa energiansaatavuutta kartoittavaa LEAF-Q-kyselyä. 

Pääanalyysimenetelminä käytettiin Mann-Whitneyn U-testiä sekä ristiintaulukointia Multiple 

Response -muuttujien avulla.  

Urheiluvammoja oli enemmän pelaajilla, jotka eivät käyttäneet hormonaalista ehkäisyä (46 

urheiluvammaa) kuin hormonaalista ehkäisyä käyttäneillä pelaajilla (22 urheiluvammaa). 

Ehkäisymenetelmäryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa (asymptoottinen p-arvo = 

0.767). Urheiluvammoja näyttäisi tapahtuvan eniten follikulaarivaiheessa (n = 18, 44 %) ja vähiten 

ovulaatiovaiheessa (n = 8, 20 %). Suurin osa urheiluvammoista tapahtui ennen ovulaatiota (n = 26, 

63 %). Kokonaisenergiansaannin, LEAF-Q-indeksin ja urheiluvammojen kesken tehdyissä 

parittaisissa vertailuissa korrelaatiot vaihtelivat r = -0,017–0,309 välillä, olematta tilastollisesti 

merkitseviä minkään muuttujien välillä. 

Tämän pro gradu -tutkielman tulokset viittaavat siihen, että jalkapallossa urheiluvammoja saattaa 

esiintyä enemmän niillä naispelaajilla, jotka eivät käytä hormonaalista ehkäisyä verrattuna 

naispelaajiin, jotka käyttävät hormonaalista ehkäisyä. Hormonaalisen ehkäisyn vaikutukset 

urheiluvammojen syntyyn jäävät epäselviksi. Urheiluvammoja näyttäisi esiintyvän enemmän 

kuukautiskierron alkupuolella. Tämän aineiston perusteella näyttäisi, etteivät 

kokonaisenergiansaanti ja LEAF-Q-indeksi olisi yhteydessä urheiluvammojen esiintyvyyteen. 

Lisätutkimusta hormonaalisen ehkäisyn vaikutuksista urheiluvammojen syntyyn tarvitaan. 

Asiasanat: Urheiluvammat, jalkapallo, hormonaalinen ehkäisy, kuukautiskierto  



 

 

 

ABSTRACT 

Lehtola, S. 2021. The effects of oral contraceptives and the menstrual cycle to the sports injuries 

of female players in football. Faculty of Sport and Health Sciences, University of Jyväskylä. 

Master’s thesis in Physiotherapy, 63 pages, 8 appendices. 

Football is one of the most popular sports in the world. The injury risk is high in football and 

the most general sports injuries of female players are knee and ankle injuries. There are many 

risk factors for sports injuries such as a recent injury, menstrual cycle, hormonal changes, oral 

contraceptives, and low energy availability. The aim of this master’s thesis was to find out if 

there are any differences in sports injury rates in female players not using and using oral 

contraceptives in football. Additionally, the purpose was to gain more knowledge about 

prevalence of sports injuries in different stages of menstrual cycle. Also, the association 

between the low energy availability, LEAF-Q score and sports injuries was under examination. 

The data consisted of female football players from two serial levels (n = 91, mean age 18 years). 

The data was collected in real time from application called Athlete Monitoring (2020). OSTRC-

H (fin) -questionnaire was used to collect data about the sports injuries. The data concerning 

about the menstrual cycle was collected by asking a question about it in the app. Additionally, 

from the beginning of the study a LEAF-Q -questionnaire was used to gain more knowledge 

about the menstrual cycle as part of a possible low energy availability. The Mann-Whitney U-

test and Multiple Response analysis were used when analyzing the data. 

There were more sports injuries in players not using oral contraceptives (46 sports injuries) than 

players using oral contraceptives (22 sports injuries). There were no statistically significant 

differences between the groups (asymptotic p value = 0.767). It seems there are more sports 

injuries during the follicular phase of the menstrual cycle (n = 18, 44 %) and less sports injuries 

during the ovulatory phase of the menstrual cycle (n = 8, 20 %). Most of the sports injuries 

seem to happen before the ovulation (n = 26, 63 %). The correlations between the low energy 

availability, LEAF-Q-score and sports injuries varied between r = -0,017–0,309, not being 

statistically significant between any of the variables. 

The results of this master’s thesis indicate that in the football there might be more sports injuries 

in female players not using oral contraceptives compared to players using oral contraceptives. 

The protective effect of the oral contraceptives stays unclear. There seems to be more sports 

injuries in the first half of the menstrual cycle. Based on the results of this masters’ thesis neither 

the energy availability nor the LEAF-Q-score correlate the prevalence of the sports injuries. 

More research about the effects of the oral contraceptives as a cause of the sports injuries is 

needed. 

Key words: Sports injuries, football, oral contraceptives, menstrual cycle  



 

 

 

KÄYTETYT LYHENTEET 

 

ACL   Anterior cruciate ligament, polven eturistiside 

AMSTAR2 A MeaSurement Tool to Assess systematic Reviews 2, 

laadunarvioinnin työkalu systemaattisille katsauksille 

Cl   Confidence Interval, luottamusväli 

EHE-ryhmä Non-hormonal contraceptives group, ryhmä, joka ei käytä 

hormonaalista ehkäisyä 

FSH Follicle-stimulating hormone, follikkelia stimuloiva 

hormoni 

GnRH Gonadotropin-releasing hormone, gonadotropiinia 

vapauttava hormoni 

HE-ryhmä Hormonal contraceptives group, ryhmä, joka käyttää 

hormonaalista ehkäisyä 

HIIT High Intensity Interval Training, korkeatehoinen 

intervalliharjoittelu 

IQ   Interquartile, kvartiiliväli 

Ka   mean, keskiarvo 

kh   Standard Deviation, keskihajonta 

KIHU  Research Institute for Olympic Sports, Kilpa- ja Huippu-

urheilun tutkimuskeskus 

LEA   Low Energy Availability, matala energiansaanti 

LEAF-Q Low Energy Availability in Females Questionnaire, 

riittämättömän energiansaannin kysely 

LH   Luteinizing hormone, luteinisoiva hormoni 

LHRH Luteinizing hormone-releasing hormone, luteinisoivaa 

hormonia vapauttava hormoni 

Md   Median, mediaani 

MIIA Monitoring Injury and Illness in Athletes: a feasibility study 

of a multimodal intervention, Urheilijoiden vammojen ja 



 

 

 

sairastavuuden monitorointitutkimus – monialaisen 

intervention käyttökelpoisuuden arviointi 

n-3 PUFA Omega-3 polyunsaturated fatty acids, omega-3 

monityydyttymätön rasvahappo 

OSTRC-H The Oslo Sports Trauma Research Center questionnaire on 

health problems, OSTRC-H -terveyskysely 

OSTRC-H (fin) The Oslo Sports Trauma Research Center questionnaire on 

health problems (finnish), OSTRC-H terveyskysely 

suomeksi 

PAR-Q Physical Activity Readiness Questionnaire, fyysisen 

aktiivisuuden taustoja kartoittava kysely 

PMS Premenstrual syndrome, premenstruaalioireyhtymä 

RCT Randomized Controlled Trial, Satunnaistettu kontrolloitu 

tutkimus 

RED-S Relative Energy Deficiency in Sport, relatiivinen 

energiavaje 

UEFA The Union of European Football Associations, Euroopan 

jalkapalloliitto 
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1 JOHDANTO 

Jalkapallo on yksi maailman suosituimmista urheilulajeista (Arnason ym. 2004). Vuonna 2019 

Suomessa rekisteröityneitä jalkapalloilijoita oli noin 136 000, joista tyttöjä ja naisia oli yhteensä 

32 404 (24 %), sekä poikia ja miehiä yhteensä 103 647 (76 %) (Suomen Palloliitto 2019). 

Jäsenseuroja Suomessa oli 889 kappaletta vuonna 2019 (Suomen Palloliitto 2019). Suomen 

suurin urheilun lajiliitto onkin Suomen Palloliitto (Suomen Palloliitto 2020).  

Naisurheilijoiden määrä (European Commission 2014) sekä kiinnostus naisten jalkapalloa 

kohtaan (Julian ym. 2017) on lisääntynyt viimeisten vuosikymmenten ajan. Lisäksi 

kuukautiskiertoon liittyvät tekijät naisurheiluun liitettynä ovat herättäneet mielenkiintoa (Oleka 

2019). Kuitenkaan tutkimus edellä mainituista asioista ei ole lisääntynyt samalla tavoin 

(Costello 2014). Tutkimuksen puute on osaltaan vauhdittanut kuukautiskiertojen seurantaa sekä 

tutkimusta niin Suomessa, kuin ulkomailla (Hirvonen 2020; Martin ym. 2021). Sekä 

sukupuolten välisiä eroja että naisurheilijayksilöiden välisiä eroja on havaittu 

urheilututkimuksissa, minkä vuoksi miehiä käsittelevistä tutkimuksista muodostettujen 

suositusten ei voida olettaa sopivan naisurheilijoille (Janse de Jonge ym. 2019; Pitchers & 

Elliot-Sale 2019; Legerlotz & Hansen 2020). Sukupuolten välillä vallitsevat fysiologiset erot, 

kuten selkeimmin erottava kuukautiskierto ja siihen liittyvät hormonaaliset muutokset, tulisi 

huomioida urheilututkimuksissa paremmin ja monipuolisemmin (Janse de Jonge ym. 2019; 

Pitchers & Elliot-Sale 2019; Legerlotz & Hansen 2020). Näin myös naisurheiluun saataisiin 

näyttöön perustuvia käytänteitä hyödynnettäviksi. 

Urheiluvammojen ja hormonaalisen ehkäisyn yhteyksiä on tutkittu vähäisessä määrin. Eniten 

tutkittu vamma naisurheilijoilla on polven eturistisiteen (ACL) vamma, mutta esimerkiksi 

nilkan vammoista tutkittua tietoa on selvästi vähemmän. Muutamat systemaattiset 

kirjallisuuskatsaukset (Herzberg ym. 2017; Hulme ym. 2017; Samuelson ym. 2017; Konopka 

ym. 2019) ovat osoittaneet, että hormonaalista ehkäisyä (tässä tutkimuksessa HE-ryhmä) 

käyttäneiden urheilijoiden vammariski on ollut pienempi, kuin niillä urheilijoilla, jotka eivät 

käytä hormonaalista ehkäisyä (tässä tutkimuksessa EHE-ryhmä). 
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Kuukautiskiertoa ja siihen liittyvää hormonitoimintaa on tutkittu kuitenkin vähän 

urheiluvammojen yhteydessä, mikä osaltaan puoltaa tämän tutkimuksen toteuttamista. Joitakin 

viitteitä on, että urheiluvammoja tapahtuisi enemmän kuukautiskierron alkupuolella tai 

keskivaiheilla ovulaation aikana (Herzberg ym. 2017; Hewett ym. 2007). Toisaalta 

kuukautiskierron eri vaiheiden ja urheiluvammojen yhteydestä ei voida sanoa tämänhetkisen 

tiedon perusteella kovinkaan paljon ristiriitaisen näytön vuoksi (Samuelson ym. 2017). 

Aiempaan tutkittuun tietoon urheiluvammoista ja niiden yhteydestä hormonaaliseen ehkäisyyn, 

sekä kuukautiskierron eri vaiheisiin tulee suhtautua varauksella ja kriittisesti. 

Tutkimusasetelmat, kuukautiskierron määrittäminen sekä pienet otoskoot ovat merkittävimpiä 

aiempien tutkimusten laatua heikentäviä tekijöitä. Aihe on hyvin ajankohtainen naisurheilun 

tutkimuksen näkökulmasta sekä hormoneihin ja kuukautiskiertoon liittyvästä keskustelusta 

johtuen. Tämän pro gradu -tutkielman toivotaan lisäävän tietoa tästä ajankohtaisesta ja 

suhteellisen vähän tutkitusta tutkimusaiheesta. 

Tämän pro gradu -tutkielman tarkoituksena on tarkastella, eroaako urheiluvammojen 

esiintyvyys niiden jalkapalloa pelaavien naisten välillä, jotka eivät käytä hormonaalista 

ehkäisyä verrattuna niihin, jotka käyttävät hormonaalista ehkäisyä. Tutkimuksella pyritään 

saada tietoa urheiluvammojen esiintyvyydestä kuukautiskierron eri vaiheissa. Lisäksi, koska 

matalan energiansaannin tiedetään olevan riskitekijä urheiluvammoille, tässä tutkimuksessa 

tarkastellaan toissijaisina tulosmuuttujina kokonaisenergiansaannin ja LEAF-Q-indeksin 

yhteyksiä urheiluvammojen esiintyvyyteen. 
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2 URHEILUVAMMAT JALKAPALLOSSA 

Jalkapallo lajina vaatii pelaajalta useita eri ominaisuuksia. Jalkapallolle on ominaista nopeat 

spurtit, kiihdytykset ja jarrutukset, käännökset, hypyt, potkut, taklaukset (Arnason ym. 2004) 

sekä laskeutumiset ja sivusuuntainen liike (Faunø & Jakobsen 2006). Lisäksi tasapainon 

ylläpito ja pallokontrolli, etenkin puolustuksessa, ovat tärkeitä ominaisuuksia lajissa (Stølen 

ym. 2005). Jalkapallo vastaa fyysisiltä vaatimuksiltaan kestävyyslajia ja pelin aikana 

intensiteetti on lähellä anaerobista kynnystä eli 80–90 prosenttia maksimaalisesta sydämen 

sykkeestä (Stølen ym. 2005). Huipulla pelaavat miesjalkapalloilijat juoksevat yhden 90 

minuuttia kestävän pelin aikana 10–12 kilometriä, hieman pelipaikan mukaan (Stølen ym. 

2005). Nuoret huippujalkapalloilijat juoksevat ottelussa 9–12 kilometriä (Smpokos ym. 2019). 

Huippunaispelaajat juoksevat keskimäärin 10 kilometriä (Datson ym. 2014). Jalkapallo on 

nykyään pelinä nopea, sekä intensiivisempi ja aggressiivisempi kuin aikaisemmin (Arnason 

ym. 2004). 

Jalkapallossa on korkea vammautumisriski (Drawer & Fuller 2002). Vamma määritellään 

jalkapallossa harjoitusten tai pelin aikana alkavaksi miksi tahansa fyysiseksi vaivaksi, joka ei 

vaadi välttämättä lääkinnällistä hoitoa tai harjoituksista tai peleistä poissa olemista (time-loss) 

(Fuller ym. 2006). Jalkapallossa esiintyvät vammat vaikuttavat yleensä negatiivisesti koko 

joukkueen suorituskykyyn (Hägglund ym. 2013) sekä yksilön koettuun elämänlaatuun 

(Lohmander ym. 2004). Jalkapallossa esiintyvät vammat ilmoitetaan tutkimuksissa yleensä 

1000 harjoiteltua tai pelattua tuntia kohti (Fuller ym. 2006). Eniten vammoja sattuu 

keskikenttäpelaajille ja vähiten maalivahdeille (Giza ym. 2005; Jones ym. 2019). 

Tyypillisimmin jalkapallovammat aikuisilla huippu-urheilijoilla (Faude ym. 2005; Giza ym. 

2005; Dick ym. 2007; Larruskain ym. 2018) sekä nuorilla miespelaajilla (Jones ym. 2019) ja 

suomalaisilla miespelaajilla (Kurittu 2021) tulevat alaraajoihin. Naisten vammat ovat 

yleisemmin akuutteja kuin rasituksessa tulleita (Faude ym. 2005; Giza ym. 2005) ja vammoja 

esiintyy enemmän peleissä kuin harjoituksissa (Faude ym. 2005; Giza ym. 2005; Dick ym. 

2007; Waldén ym. 2011). 
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Polvi- ja nilkkavammat ovat naisjalkapalloilijoiden yleisimpiä vammoja. Suurin osa, 32 

prosenttia, naisten jalkapallossa esiintyvistä vammoista sijaitsee polvessa (Giza ym. 2005). 

Vammoja on nilkassa (yhdeksän prosenttia) ja jalkaterässä (yhdeksän prosenttia); näin todetaan 

tutkimuksessa, jossa urheilijoita oli 110 ja vammoja kaiken kaikkiaan 173 (Giza ym. 2005). 

Myös Fauden ym. (2005) mukaan alaraajavammoista (n = 194) eniten jalkapallossa esiintyviä 

vammoja on naisilla polvessa (23 %) sekä reidessä (23 %), kun taas Dickin ym. (2007) mukaan 

eniten pelissä tapahtuvia vammoja oli nilkassa (18 %) ja harjoituksissa tapahtuvista vammoista 

jalan ylempien lihasten jänteissä (21 %). Polvivammat ovat erityisesti nuorilla 

naisjalkapalloilijoilla yleisempiä kuin miesjalkapalloilijoilla (Hägglund ym. 2009). 

Nilkkavammoja näyttäisi olevan yhtä paljon riippumatta sukupuolesta (Hägglund ym. 2009). 

Toisaalta nuorilla naisjalkapalloilijoilla traumaattisia vammoja, niin harjoituksissa kuin 

peleissä, oli eniten nilkassa (Le Gall ym. 2008).  

Polven eturistisidevammat (ACL-vammat), erityisesti kontaktittomat, ovat eniten tutkittuja 

vammoja naisjalkapalloilijoilla (Alentorn-Geli ym. 2009; Hägglund ym. 2009; Waldén ym. 

2011). Naisjalkapalloilijoiden ACL-vammat tapahtuvat nuoremmille (keski-ikä 20,6 vuotta), 

kun taas miehet saavat ACL-vammoja hieman myöhemmällä iällä (keski-ikä 25,2 vuotta) 

(Waldén ym. 2011). ACL-vammat tapahtuvat useimmiten suunnanvaihdoksissa sekä hypystä 

laskeutumisen yhteydessä (Faunø & Jakobsen 2006; Steffen ym. 2010; Waldén ym. 2011). 

Alaraajavammojen lisäksi jalkapallossa myös pään seudun vammat (Giza ym. 2005; Faude ym. 

2005; Dick ym. 2007; Gabrilo ym. 2013) ovat mahdollisia, mutta selvästi vähäisempiä. 

Päävammoja oli Gizan ym. (2005) mukaan 10 prosenttia (n = 18) 173 vammasta, joihin 

lukeutuivat mukaan murtumat ja aivotärähdykset. Pää ja niska olivat Dickin ym. (2007) 

tutkimuksessa alue, jolle tapahtui peleissä toiseksi eniten vammoja (14 %), ja niiden yleisin 

seuraus oli aivotärähdys (yhdeksän prosenttia). Myös Gabrilon ym. (2013) tutkimuksessa ainut 

tapahtunut päävamma oli aivotärähdys. Päävammat tapahtuivat yleensä pelaajien 

yhteentörmäyksissä (Giza ym. 2005; Dick ym. 2007).  

Keskivartalon vammoja ilmenee myös jalkapallossa (Giza ym. 2005; Faude ym. 2005; Dick 

ym. 2007; Gabrilo ym. 2013). Keskivartalon vammoja oli yleisimmin selässä tai selkärangassa 
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sekä vatsan alueella (Giza ym. 2005). Gabrilon ym. (2013) tutkimuksessa 12 kuukauden 

ajanjaksossa alaselässä oli 12 prosenttia (n = 14) 342 vammasta, sekä vatsan ja lantion alueella 

oli 14 prosenttia (n = 17) vammoista. Erityisesti selkävammojen todetaan aineiston perusteella 

olevan yhteydessä korkeampaan ikään, eikä niinkään peli- tai harjoitustilanteisiin (Gabrilo ym. 

2013). Toisaalta alaselän ja lantion seudun vammat ovat yleisimmin lihasjännevenähdyksiä, 

jotka tapahtuvat pelien aikana (Dick ym. 2007).  

Jalkapallossa tavataan edellä mainittujen vammojen lisäksi yläraajavammoja (Faude ym. 2005; 

Jones ym. 2019). Yläraajavammoja on raportoitu viisi prosenttia (n = 13) 241 vammasta, joista 

suurin osa oli revähdyksiä (Faude ym. 2005). Eräässä systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa 

(Jones ym. 2019) raportoitiin neljä prosenttia (n = 336) sormi-, käsi-, käsivarsi- tai 

olkapäävammaa yhteensä 10 tutkimuksessa, kun aineistossa oli kaiken kaikkiaan 8390 

vammaa. Yläraajaan kohdistuvat vammat tapahtuvat todennäköisesti useimmiten kontaktissa 

toisen pelaajan kanssa (Jones ym. 2019). Kontaktivammat tapahtuvat 94 prosenttisesti Fauden 

ym. (2005) sekä 5-26 prosenttisesti Jonesin ym. (2019) mukaan yleisimmin taklaustilanteissa. 

Yhtenäisemmän urheiluvamma- ja sairausdatan keräyksen ja raportoinnin mahdollistamiseksi 

Bahr ym. (2020) ovat kehittäneet laajemmat suositukset vuonna 2007 laadituista suosituksista, 

joissa erityisenä mielenkiinnon kohteena ovat rasitusvammat ja sairaudet sekä niistä raportointi. 

Raportointisuosituksia on käytetty useassa eri lajeissa noin kymmenen vuoden ajan (Bahr ym. 

2020). Raportointisuositukset, joita voi hyödyntää myös jalkapallovammojen raportoinnissa, 

sisältävät vamman yksityiskohtien kuvauksia seuraavasti: onko vamma akuutti vai toistuva ja 

liittyykö vammaan kontaktia, sekä kirjaukset tietyistä avainasioista ja yksityiskohdista, kuten 

tapahtuman päivämäärän sekä vammautuneen kehon alueen, kudoksen ja patologian 

määrittämisen (Bahr ym. 2020). Suositusten tavoitteena on helpottaa urheilututkimusten 

vertailtavuutta, kun datan keräys ja raportointi ovat yhdenmukaisempia (Bahr ym. 2020). 
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3 URHEILUVAMMOIHIN LIITTYVÄT TEKIJÄT 

Urheiluvammojen syntyyn vaikuttavat useat eri tekijät. Aiemman vamman tiedetään lisäävän 

tulevaisuudessa vammariskiä. Aiempi vamma polvessa, nilkassa, nivusessa tai takareidessä 

lisää vammariskiä (Steffen ym. 2010). Hieman tarkemmin tarkasteltuna uusiutuvan ACL-

vamman riskiä saattavat lisätä tietyt ACL-nivelsiteen anatomiset ja mekaaniset tekijät (Steffen 

ym. 2010). Erään tutkimuksen mukaan akuuteista vammoista uusiutuvia oli vain 21 prosenttia, 

mutta rasitusvammoista jopa 46 prosenttia oli uusiutuvia vammoja (Clausen ym. 2014). Lisäksi 

iällä on havaittu olevan yhteys vammariskiin siten, että mitä vanhempi pelaaja on kyseessä, sitä 

suurempi on vammautumisriski (Le Gall ym. 2008; Waldén ym. 2011; Falese ym. 2016; Jones 

ym. 2019). 

Lisäksi jalkapallovammojen yhteydessä on havaittu, että itse jalkapallon pelaamisella, 

pelipaikalla, pelikauden vaiheella ja sarjatasolla on merkitystä urheiluvammojen synnyssä. 

Urheilijat, jotka pelasivat jalkapalloa keskimäärin alle tunnin viikossa, olivat korkeammassa 

riskissä saada urheiluvamma jalkapallossa, kuin ne urheilijat, jotka pelasivat jalkapalloa 

vähintään 1-2 tuntia viikossa (Clausen ym. 2014). Kun otetaan huomioon pelaajan pelipaikka, 

keskikenttäpelaajat näyttäisivät saavan vammoja eniten verrattuna maalivahteihin, hyökkääjiin 

sekä puolustajiin (Giza ym. 2005; Jones ym. 2019). Jalkapallovammoja, joista suurin osa on 

akuutteja, tapahtuu erään tutkimuksen mukaan merkittävästi enemmän pelikauden lopussa ja 

vähemmän sen jälkeen (Giza ym. 2005). Myös sarjatason merkitystä vammautumiselle on 

tutkittu. Mitä korkeammalla tasolla pelaaja on, sitä suurempi riski on urheiluvamman 

saamiselle (Gabrilo ym. 2013). Toisaalta Euroopan korkeimman sarjatason (UEFA-tason) 

pelaajilla vammariski on pienempi, mikä selittyy mahdollisesti paremmalla fyysisellä kunnolla, 

sekä ammattimaisemmalla valmennuksella ja harjoittelulla (Gabrilo ym. 2013). 

Kuukautiskierron ja hormonien yhteydestä urheiluvammoihin on löydetty viitteitä (Hewett 

2000; Woznak & Sadowski 2018), mutta yhteys on toistaiseksi epäselvä. Myöskään 

hormonaalisen ehkäisyn vaikutuksista urheiluvammojen esiintyvyyteen ei ole riittävästi 

tutkittua tietoa (Hewett 2000). Lisäksi ravitsemus ja erityisesti liian matala energiansaanti 

saattavat olla yhteydessä urheiluvammojen syntyyn (von Rosen ym. 2017a; Mountjoy ym. 
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2018), niiden ennaltaehkäisyyn (von Rosen ym. 2017b; Close ym. 2019), sekä niistä takaisin 

harjoittelun ja pelaamisen pariin palaamiseen (Tipton 2015; Close ym. 2019). Kuitenkaan 

asiayhteydestä ei tiedetä riittävästi (Smyth ym. 2018), mutta matalan energiansaannin riskiä 

tulisi kartoittaa urheilijoilta, jotka kilpailevat vähintään kansallisella sarjatasolla lajista 

riippumatta (Logue ym. 2019). Matalan energiansaannin riskin kartoittaminen saattaa helpottaa 

tunnistamaan ne urheilijat, joilla on kohonnut riski saada urheiluvamma tai sairastua (Logue 

ym. 2019). Vähäisen tutkimusnäytön vuoksi tässä pro gradu -tutkielmassa keskitytään 

käsittelemään tarkemmin kuukautiskiertoa ja siihen liittyviä seikkoja, sekä 

kokonaisenergiansaantia urheiluvammoihin liittyvinä tekijöinä. 

3.1 Kuukautiskierto ja siihen liittyvä hormonitoiminta 

Kuukautiset alkavat keskimäärin 12–13 vuoden iässä ja alkamisikään vaikuttavat perimä, 

ravinto ja liikunta, sekä mahdolliset sairaudet ja niiden lääkitykset (Tiitinen 2019a). Normaali 

kuukautiskierto kestää 23–35 vuorokautta ja kierto lasketaan ensimmäisestä vuotopäivästä 

seuraavan vuodon alkuun (Nienstedt ym. 2009, 448; Tiitinen 2019a). Keskimääräinen vuoto 

kestää viisi päivää ja vuodon kokonaismäärä on 20–80 millilitraa (Tiitinen 2019a). Normaalissa 

kuukautiskierrossa kierron pituus voi vaihdella perättäisissä kierroissa muutamista päivistä jopa 

viikkoihin; lisäksi vuodon määrä perättäisinä päivinä ja eri kierroissa voi vaihdella (Tiitinen 

2019a). Kuukautiskierron pituus määrittyy pitkälti follikulaarivaiheen munarakkulan, eli 

follikkelin, kypsymisen nopeuden perusteella, luteaalivaiheen pysyessä lähes vakiona (14 

päivää) (Ruedl ym. 2009; Tiitinen 2009, 674). Kuukautiskierron vaiheet eri näkökulmista on 

kuvattu kuvassa 1. Tässä pro gradu -tutkielmassa kuukautiskiertoa tarkastellaan 

hormonaalisesta näkökulmasta.  
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KUVA 1. Normaalin kuukautiskierron vaiheet aivolisäkkeen sekä munasarjojen erittämien 

hormonien, munasarjojen sekä kohdun limakalvon näkökulmasta esitettynä (Tapanainen & 

Heikinheimo 2019, 41).  

3.1.1 Hormonitoiminta kuukautiskierron eri vaiheissa 

Kuukautiskierto toimii normaalisti ja oikein, kun aivolisäkkeen toiminta on normaalia sekä 

munasarjat ja kohtu ovat normaalit (Tiitinen 2019a). Aivojen osa, hypotalamus, säätelee 

sukupuolitoimintoja erittäen gonadotropiineja vapauttavaa hormonia (GnRH), sekä 

luteinisoivaa hormonia vapauttavaa hormonia (LHRH) (Nienstedt ym. 2009, 450). Tämä eritys 

lisää aivolisäkkeessä follikkelia stimuloivan hormonin (FSH) sekä luteinisoivan hormonin (LH) 

eritystä (Nienstedt ym. 2009, 450; Tapanainen & Heikinheimo 2019, 23). Munasarjat taas 

erittävät estrogeeniä (Nienstedt ym. 2009, 444; Lääkärikirja Duodecim 2019a) ja progesteronia 

(Lääkärikirja Duodecim 2019b), jota erittyy tarkemmin munasarjojen keltarauhasessa. Lisäksi 
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juuri keltarauhasesta (Blankenship ym. 1994) erittyy relaksiini-nimistä hormonia, jota erittyy 

myös limaisesta kalvorakenteesta (decidua) (Bryant-Greenwood ym. 1993) sekä istukasta 

(Sakbun ym. 1990). Estrogeenin ja relaksiinin reseptoreita (Dragoo ym. 2003) sekä 

progesteronin reseptoreita (Liu ym. 1996) löytyy myös naisen eturistisiteestä ja todennäköisesti 

muista vastaavista sidekudosrakenteista (Liu ym. 1996; Dragoo ym. 2003). Sukupuolielinten 

toimintaan liittyvien tapahtumien lisäksi sukupuolihormonit, erityisesti 

miessukupuolihormonit, osallistuvat murrosiässä kasvupyrähdykseen sekä pysäyttävät kasvun 

umpeuttamalla luiden epifyysilevyt (Nienstedt ym. 2009, 421).  

Estrogeeni. Estrogeeni on mukana käynnistämässä sukupuolitunnusmerkkien kehitystä 

murrosiässä (Nienstedt ym. 2009, 445) ja ylläpitää näitä piirteitä (Lääkärikirja Duodecim 

2019a). Lisäksi estrogeenin tehostunut eritys murrosiässä käynnistää kohdun limakalvon 

kasvun sekä sukupuolielinten kehittymisen (Nienstedt ym. 2009, 445). Estrogeeni säätelee 

muun muassa kohdun toimintoja (Lääkärikirja Duodecim 2019a) erittäen munarakkuloista 

estradiolihormonia (Nienstedt ym. 2009, 445). Näiden lisäksi estrogeenin on todettu lisäävän 

lihasten proteaaseja eli proteiineja hajottavia entsyymejä, sekä jänteiden kollageenin määrää 

vähentäen samalla sidekudoksen jäykkyyttä, voimaa ja suorituskykyä (Chidi-Ogbolu & Baar 

2019).  

Progesteroni. Progesteroni on yksi yleisin keltarauhashomoni (steroidihormoni) eli gestageeni 

(Nienstedt ym. 2009, 445; Lääkärikirja Duodecim 2019b). Progesteroni ylläpitää kohdun 

limakalvon eritysvaihetta ja edistää raskauden jatkumista (Nienstedt ym. 2009, 445; 

Lääkärikirja Duodecim 2019b). Lisäksi se kiihdyttää aineenvaihduntaa, mikä näkyy elimistön 

lämpötilan nousuna kuukautiskierron loppupuolella ja raskauden alussa (Nienstedt ym. 2009, 

445). Progesteroni toimii ilmeisesti päinvastoin kuin estrogeeni ja relaksiini lisäten kollageenin 

määrää (Hashem ym. 2006; Dehghan ym. 2014). Lisääntynyt progesteronin määrä saattaa 

vaikuttaa suotuisasti polven eturistisiteen vahvuuteen, erityisesti käytettäessä 

yhdistelmäehkäisyä, jossa estrogeenin määrä on vähäistä (Konopka ym. 2020). 

Relaksiini. Relaksiini-hormoni kuuluu insuliinihormonien ryhmään ollen peptidihormoni (van 

der Westhuizen ym. 2008). Kyseinen hormoni löystyttää ligamentteja naisilla (Dumas & Reid 
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1997; Blecher & Richmond 1998; Damen ym. 2001). Relaksiini ja estrogeeni vähentävät 

kollageenia ja lisäävät matriksin metalloproteinaaseja (Hashem ym. 2006; Lee ym. 2014) eli 

soluväliaineen proteiinien pilkkojia (Terveyskirjasto 2001). Relaksiinin kohonneet tasot ovat 

mahdollisesti yhteydessä kohonneeseen riskiin saada ligamenttivamma, mikä saattaa edesauttaa 

polven eturistisiteen eli ACL-vamman syntyä (Dragoo ym. 2011). Lisäksi aiempi yhteys 

relaksiinipitoisuuden ja ACL-nivelsiteen lujuuden välillä on löydetty eläinkokeessa, jossa 

lisääntynyt relaksiinin määrä on heikentänyt ACL-nivelsiteen lujuutta (Dragoo ym. 2009). 

Hormonaalisesti kuukautiskierto jaetaan munarakkulan kypsymisvaiheeseen (follikulaarivaihe) 

ja keltarauhasen toimintavaiheeseen (luteaalivaihe) (Tiitinen 2019a). Perinteisesti näiden 

vaiheiden lisäksi kierrossa nähdään kolmas vaihe, ovulaatio (Tiitinen 2009, 670; Tapanainen & 

Heikinheimo 2019, 37), jonka muun muassa Wojtys ym. (2002), Adachi ym. (2008) sekä 

Herzberg ym. (2017) ovat nostaneet tutkimuksissaan esille. Aikaisempien tutkimuksien tavoin, 

tässä pro gradu -tutkielmassa kuukautiskiertoa tarkastellaan kolmivaiheisena, jaettuna 

follikulaarivaiheeseen (päivät 1–9), ovulaatiovaiheeseen (päivät 10–14) ja luteaalivaiheeseen 

(päivät 15- seuraavan kierron alku), kun ajatellaan kuukautiskierron olevan keskimäärin 28 

päivää. Hormonitoiminta normaalissa kuukautiskierrossa ja kierron eri vaiheissa on esitetty 

kuvassa 2.  

 

KUVA 2. Hormonitoiminta normaalissa kuukautiskierrossa, jossa follikulaarivaiheessa estrogeenitasot 

nousevat sekä follikkelia stimuloivan hormonin (FSH) eritys lisääntyy ovulaatiota kohti. Ovulaation 

lähestyessä luteinisoiva hormoni (LH) -tasot kohoavat nopeasti estrogeenipiikin jälkeen ja käynnistävät 

ovulaation eli munarakkulan irtoamisen. Luteaalivaiheessa progesteronitasot kohoavat ja kierron 

lopussa FSH:n ja estogeenin tuotanto kiihtyy (Chidi-Ogbolu & Baar 2019). 
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Follikulaarivaihe. Follikulaarivaiheessa edellisen kierron luteaalivaiheen lopussa FSH:n eritys 

lisääntyy keltarauhasen toiminnan hiipuessa ja estrogeenin tuotanto kiihtyy follikkelin 

(munarakkulan) granuloosa- ja teekasoluissa (Tiitinen 2009, 671; Tapanainen & Heikinheimo 

2019, 35–36). Tavallisimmin vain yksi munarakkula kasvaa ja kehittyy ovulaatioon asti 

(Tiitinen 2009, 671) aivolisäkkeen erittämän FSH-hormonin vaikutuksesta (Nienstedt ym. 

2009, 451; Tiitinen 2009, 671; Tiitinen 2019a). Estradiolin eritys lisääntyy edelleen ovulaatiota 

kohti FSH-pitoisuuksien hetkellisesti laskiessa (Tiitinen 2009, 671–672). 

Ovulaatiovaihe. Ovulaatiovaiheessa luteinisoivaa hormonia (LH) alkaa erittyä munarakkulan 

kehityksen myöhäisvaiheessa (Nienstedt ym. 2009, 451). Riittävän kypsyyden saavuttaessaan 

kohonnut estradiolitaso laukaisee LH-piikin, joka tapahtuu noin vuorokauden sisällä 

estradiolipiikin jälkeen (Tiitinen 2009, 672). LH-piikki käynnistää ovulaation (Nienstedt ym. 

2009, 451; Tiitinen 2019a) ja munasolun irtoamisen (Tiitinen 2009, 672; Sand ym. 2011, 503), 

joka niin ikään tapahtuu vuorokauden (Tiitinen 2009, 672), tai enintään 36 tunnin sisällä LH-

piikistä (Tapanainen & Heikinheimo 2019, 36). Munarakkulan granuloosasolut luteinisoituvat 

ja alkavat tuottaa progesteronia (Tiitinen 2009, 672). 

Luteaalivaihe. Luteaalivaiheessa ovulaation jälkeen munarakkulan luteinisoituneet 

granuloosasolut ja teekasolut yhdistyvät keltarauhaseksi (Tiitinen 2009, 673). LH auttaa 

keltarauhasta toimimaan munarakkulan paikalla (Tiitinen 2019a) ja tehostaa progesteronin 

eritystä (Nienstedt ym. 2009, 451; Tiitinen 2009, 674). Progesteronihuippu on oletettavasti 

keskiluteaalivaiheessa eli noin viikko ennen uuden kierron alkua (Tiitinen 2009, 674; 

Tapanainen & Heikinheimo 2019, 38). Progesteroni kypsyttää kohdun seinämää (Nienstedt ym. 

2009, 451), ylläpitää kohdun limakalvon eritysvaihetta ja edistää raskauden jatkumista 

(Nienstedt ym. 2009, 445; Lääkärikirja Duodecim 2019c). Jos munasolu on hedelmöittynyt ja 

alkion kiinnittyminen kohdun seinämään tapahtunut, keltarauhanen jatkaa toimintaansa 

(Tiitinen 2009, 674). Jos taas munasolu ei ole hedelmöittynyt, keltarauhanen surkastuu ja uusi 

kuukautiskierto alkaa (Nienstedt ym. 2009, 451; Tiitinen 2019a). Lisäksi FSH:n sekä 

estrogeenin eritys lisääntyy (Tiitinen 2009, 671; Tapanainen & Heikinheimo 2019, 38). 
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3.1.2 Erilaiset ehkäisymenetelmät 

Ehkäisymenetelmät voidaan jakaa ehkäisyyn, joka ei sisällä hormoneita ja hormonaaliseen 

ehkäisyyn. Ehkäisymenetelmiä voidaan käyttää raskauden ehkäisyyn, mutta syitä 

ehkäisyvalmisteiden käyttöön voi olla monia. Melinin ym. (2014) kehittämässä Low Energy 

Availability in Females Questionnaire (LEAF-Q) -kyselyssä hormonaalisen ehkäisyn käytöstä 

kysyttäessä huomio kiinnittyy myös muun muassa kuukautiskipujen hallintaan, vuodon 

vähentämiseen sekä kuukautisten ajankohdan siirtämiseen. Lisäksi hormonaalisella ehkäisyllä 

voidaan vaikuttaa kuukautiskierron häiriöihin (Constantini ym. 2005), sekä hoitaa 

raudanpuutteesta johtuvaa anemiaa (Cedars 2002).  

Ehkäisy, jossa ei käytetä hormoneita, pitää sisällään luonnonmenetelmät eli niin kutsutut 

varmat päivät, estemenetelmät sekä kemialliset menetelmät (Tiitinen 2019b; Raskauden 

ehkäisy 2020). Luonnonmenetelmät ja kemialliset menetelmät ovat epäluotettavia raskauden 

ehkäisykeinoja, eikä kemiallisia menetelmiä ole Suomessa saatavilla (Tiitinen 2019b; 

Raskauden ehkäisy 2020). Estemenetelmillä pyritään estämään mekaanisesti siittiöiden 

eteneminen kohtuun. Näistä tunnetuin menetelmä on miehen kondomi. Kondomi on ainut 

menetelmä, joka suojaa myös sukupuoliteitse tarttuvilta taudeilta (Tiitinen 2019b; Raskauden 

ehkäisy 2020; Väestöliitto 2020). Muitakin estemenetelmiä on olemassa, mutta ne ovat 

Suomessa hyvin vähän käytettyjä (Tiitinen 2019b; Raskauden ehkäisy 2020). 

Kuparikierukka on kohdun sisäinen hormoneita sisältämätön pitkäaikainen raskauden 

ehkäisymenetelmä (Tiitinen 2019c; Raskauden ehkäisy 2020). Se toimii niin sanotulla 

vierasesinereaktiolla, jonka kierukan vapauttama kupari aiheuttaa (Raskauden ehkäisy 2020). 

Tiitinen (2019c) tarkentaa kohdun limakalvoeritteen muuttuvan reaktion myötä sukusoluille 

epäedulliseksi häiriten niiden toimintaa ja elinkykyä, sekä estäen munasolun hedelmöittymisen 

yleensä kokonaan. Kuparikierukan hyötyjä on sen pitkäaikaisuus, hedelmällisyyden 

palautuvuus ja helppous (Raskauden ehkäisy 2020), sekä mahdollisuus käyttää sitä 

jälkiehkäisynä (Tiitinen 2019c). Kuparikierukan haittapuolina ovat lisääntyneet 

kuukautisvuodot ja -kivut sekä kuukautisten mahdollinen pidempi kesto (Tiitinen 2019d; 

Raskauden ehkäisy 2020). 
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Hormonaalisessa ehkäisyssä munasarjojen hormonaalista toimintaa voidaan ehkäistä joko 

progesteronia ja estrogeenia, tai pelkkää progesteronia sisältävillä tableteilla tai muilla 

menetelmillä (Nienstedt ym. 2009, 472; Sand ym. 2011, 520). Kyseiset menetelmät estävät LH- 

ja FSH- hormonien erittymistä aivolisäkkeessä negatiivisen palautteen kautta (Nienstedt ym. 

2009, 472; Sand ym. 2011, 520). Hormonaalinen ehkäisy estää munasolun kehittymisen ja 

hedelmöittymisen (Tiitinen 2019b). 

Yhdistelmäehkäisyvalmisteet. Yhdistelmäehkäisyvalmisteet, jotka sisältävät estrogeenia ja 

progesteronia, estävät munarakkulan kypsymisen (Tiitinen 2009, 693) sekä ovulaation (Tiitinen 

2009, 693; Tiitinen 2019e; Raskauden ehkäisy 2020). Lisäksi yhdistelmäehkäisyvalmisteet 

muuttavat kohdun limakalvon rakennetta estäen munasolun kiinnittymisen sekä heikentäen 

siittiöiden kulkua kohdunkaulan limassa (Tiitinen 2009, 693). Yhdistelmäehkäisyä käytettäessä 

estrogeenin tehostama ja progestiinin aiheuttama gonadotropiinien eritys vähenee (Tiitinen 

2009, 693; Raskauden ehkäisy 2020). Yhdistelmäehkäisyvalmisteiksi luetaan 

yhdistelmäehkäisypillerit, ehkäisylaastarit ja ehkäisyrenkaat (Tiitinen 2019b; Raskauden 

ehkäisy 2020). Kuvassa 3 on esitetty yhdistelmäehkäisyn vaikutukset normaaliin 

hormonitoimintaan kuukautiskierron eri vaiheissa. Yhdistelmäehkäisyllä on paljon positiivisia 

vaikutuksia terveyteen, kuten kuukautisvuodon ja kuukautiskipujen väheneminen, 

kuukautiskierron säännöllistyminen, iho- ja hiusongelmien helpottuminen sekä joidenkin 

syöpien riskin pienentyminen (Tiitinen 2019e; Raskauden ehkäisy 2020). Toisaalta 

yhdistelmäehkäisy lisää rintasyövän sekä laskimotukosten riskiä (Tiitinen 2019e; Raskauden 

ehkäisy 2020). 

 

KUVA 3. Hormonitoiminta hormonaalista yhdistelmäehkäisyä käyttävällä. Follikkelia 

stimuloiva hormoni (FSH), Luteinisoiva hormoni (LH) (Chidi-Ogbolu & Baar 2019). 
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Progestiinivalmisteet. Pelkkää progestiinia eli keltarauhashormonin johdannaisia sisältävät 

ehkäisymenetelmät muuttavat kohdunkaulan limaa siittiöitä vähemmän läpäiseväksi, 

ehkäisevät osittain munasolun irtoamista eli ovulaatiota, sekä ohentavat kohdun limakalvoa ja 

muuttavat munajohtimien värekarvatoimintaa (Tiitinen 2019f; Raskauden ehkäisy 2020). 

Progestiinivalmisteiksi luetaan minipillerit, ehkäisykapselit ja ehkäisyruiskeet (Tiitinen 2019f; 

Raskauden ehkäisy 2020). Lisäksi hormonikierukka luetaan progestiinivalmisteeksi. 

Hormonikierukasta vapautuu keltarauhashormonia paikallisesti, mikä asettaa kohdun 

lepotilaan, sekä muuttaa kohdunkaulan limaa paksummaksi vaikeuttaen siittiöiden kulkua 

(Tiitinen 2019c; Raskauden ehkäisy 2020). Kuparikierukan tavoin hormonikierukka estää 

pääsääntöisesti munasolun irtoamisen eli ovulaation (Tiitinen 2019c; Raskauden ehkäisy 2020). 

Raskauden ehkäisyssä hormonikierukka on jopa tehokkaampi kuin naisten sterilisaatio 

(Tiitinen 2019g), jossa munajohtimiin asennetaan puristimet (Halttunen-Nieminen & Piltonen 

2019, 134).  

Progestiinivalmisteiden hyötyjä ovat muun muassa laskimo- ja valtimotukoksen riskin 

poisjääminen sekä mahdollisesti vuodon ja kipujen vähentyminen (Tiitinen 2019f; Raskauden 

ehkäisy 2020). Hormonikierukan käyttö vähentää ohentuneen kohdun limakalvon myötä niin 

ikään kuukautisvuotoja ja -kipuja, sekä saattaa lopettaa ne hormonikierukan käytön ajaksi 

kokonaan (Tiitinen 2019g; Raskauden ehkäisy 2020). Hormonikierukkaa voidaan hyödyntää 

myös endometrioosin hoidossa (Tiitinen 2019g). Lisäksi viiden vuoden hormonikierukan 

käyttö pienentää kohdun runko-osan syövän ja munasarjasyövän riskiä (Raskauden ehkäisy 

2020). Progestiinivalmisteet saattavat muokata kuukautiskiertoa epäsäännöllisemmäksi, lisätä 

vaaratonta tiputteluvuotoa sekä aiheuttaa iho-ongelmia (Tiitinen 2019f; Raskauden ehkäisy 

2020). Hormonikierukan käytön haittapuolina on aloituksesta ensimmäisten kuukausien aikana 

esiintyvä tiputteluvuoto, turvotus, rintojen arkuus sekä hiusten ja ihon rasvoittuminen (Tiitinen 

2019g; Raskauden ehkäisy 2020).  

3.2 Kokonaisenergiansaanti 

Jalkapalloilijan ruokavalio vastaa niin kutsuttua normaalia ruokavaliota hyvin pitkälti. 

Jalkapalloilijan ruokavaliossa tulee kuitenkin kiinnittää enemmän huomiota riittävään 
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hiilihydraattien ja proteiinien saantiin (Salokannel & Savolainen, 2018). Energiansaanti on se 

energiamäärä, joka jää liikunnan aiheuttaman energiankulutuksen jälkeen päivittäin kehon 

käytettäväksi, ja kokonaisenergiansaanti pitää sisällään päivittäin nautitun energian ruoasta ja 

juomasta (Ilander 2014a, 23). Kulutusta vastaava tai hieman suurempi energiansaanti tehostaa 

palautumista, kehitystä sekä vastustuskykyä ja on näiden vuoksi suorituskyvyn kannalta 

merkittävin tekijä (Ojala ym. 2016, 164). Urheilijoiden kokonaisenergiansaanti vaihtelee 

kauden eri vaiheissa (harjoituskausi vs. kilpailukausi) siten, että harjoituskaudella 

kokonaisenergiantarve on suurempaa kuin kilpailukaudella, koska myös harjoitusmäärät ovat 

suurempia (Mero 2016a, 177–178). Palloilulajeissa suuntaa antava kokonaisenergian määrä 

harjoituskaudella on 30–40 kcal/kg (2500–3500 kcal) ja kilpailukaudella 25–35 kcal/kg (2000–

3000 kcal) (Mero 2016b, 205). 

Riittävä hiilihydraattien saanti suhteessa kuormitukseen tukee urheilijan harjoittelua, 

suorituskykyä ja palautumista (Ilander 2014b, 144). Jalkapalloilijoille suositellaan päivittäin 5–

7 g/kg hiilihydraattia palautumisen tueksi matalatehoisesta tai kohtuullisesti kuormittavasta 

fyysisestä aktiivisuudesta (Maughan ym. 2010, 16; Dobrowolski ym. 2020). Se on valtaväestöä 

huomattavasti suurempaa, vaikka suhteellinen ravintoainejakauma on lähes valtaväestöä 

vastaava, johtuen urheilijoiden suuremmasta energiansaatavuudesta (Ilander 2014b, 144). 

Raskaan kestävyysharjoittelun jälkeen palautumisen tueksi tai valmistautuessa peliin 

jalkapalloilijoille suositellaan 7–10 g/kg hiilihydraattia. Lisäksi välittömän palautumisen 

käynnistämiseksi harjoittelun jälkeen suositellaan 1 g/kg hiilihydraattia (Maughan ym. 2010, 

16; Dobrowolski ym. 2020).  

Proteiini on tärkeä osa urheilijan ravitsemusta, sillä sitä käytetään lihasvaurioiden korjaamiseen 

sekä myofibrillien, mitokondrioiden, hiussuonten ja muiden erilaisten solurakenteiden 

muodostamiseen (Ilander & Lindbland 2014, 203). Proteiinit ovat tarpeellisia myös metabolian 

näkökulmasta eli proteiinien toiminnan hormoni- ja entsyymitoiminnassa (Maughan ym. 2010, 

18). Lisäproteiineille ei ole tarvetta, jos proteiinin päivittäinen tarve, 1,2–1,6 g/kg/päivä, täyttyy 

normaalista ruokavaliosta (Maughan ym. 2010, 18; Dobrowolski ym. 2020). Rasvoja taas tulisi 

saada 20−30 energiaprosenttia (E%) kokonaisenergiasta (Dobrowolski ym. 2020). 

Energiaprosentti (E%) tarkoittaa kunkin energiaravintoaineen osuutta ruuasta saatavasta 
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kokonaisenergiamäärästä (Ruokatieto Yhdistys 2021). 20E%−30E% vastaa noin 1,0–1,5 g/kg 

(Mero 2016a, 177). 

Urheilijoiden tulee kiinnittää erityistä huomiota riittävään hemiraudan syöntiin sekä 

tehostettuun ei-hemiraudan imeytymiseen ruoasta, sillä urheilu lisää raudan menettämistä ja 

kasvattaa raudantarvetta (Ilander ym. 2014, 365). Kuukautiset aiheuttavat kaikilla naisilla 

suuremman raudan menetyksen miehiin verrattuna. Naiskilpaurheilijoiden raudan tarve on 20–

25 mg/vrk (Ilander 2006, 214), joka on liikunnallisesti passiivisten ihmisten tarvetta 

merkittävästi enemmän (25–100 %) (Ilander 2006, 209). 

Ravitsemuksella on vammojen ennaltaehkäisyn näkökulmasta iso merkitys (Mountjoy ym. 

2018). Kun urheilijalla ei ole kroonista vajautta energiansaannissa, erityisesti luustoon 

kohdistuvien vammojen, kuten rasitusmurtumien, riski pienenee (Close ym. 2019). Terveellisen 

ruokavalion, joka sisältää kaikki tarvittavat makro- ja mikroravintoaineet, on todettu parantavan 

palautumista ja näin ollen vähentävän vammariskiä (Heaney ym. 2011). Lisäksi 

ravitsemussuositusten mukainen kasvisten, hedelmien ja kalan syöminen näyttäisi vähentävän 

vammariskiä (von Rosen ym. 2017a). Myös muutamat yksittäiset ravintoaineet, kuten D-

vitamiini (Lewis ym. 2013), C-vitamiini, kupari, omega-3 monityydyttymätön rasvahappo (n-

3 PUFA), kalsium sekä riittävä proteiinien saanti (Close ym. 2019), näyttäisivät edesauttavan 

vammariskin pysymistä matalalla. Lisäksi gelatiinin on osoitettu paksuntavan rustoa sekä 

vähentävän polven kipua, joka saattaa osaltaan pienentää vammariskiä (Close ym. 2019). 

Ravitsemuksella on todettu olevan hyötyjä myös vamman jälkeisessä paranemisprosessissa, 

jossa tasapainoisella täysjyvätuotteisiin pohjautuvalla ruokavaliolla näyttäisi olevan eniten 

merkitystä (Tipton 2015). 

Oleellinen terveysriski naisurheilijoilla on “naisurheilijan oireyhtymä” (eng. The Female 

Athlete Triad) (Borg & Hilloskorpi 2006, 296–297). Kansainvälinen Olympiakomitea on 

laajentanut oireyhtymää koskemaan myös miesurheilijoita, jonka vuoksi kyseisestä 

oireyhtymästä on alettu käyttää nimitystä ”Relatiivinen energiavajaus urheilussa” RED-S 

(Relative Energy Deficiency in Sport) (Mountjoy ym. 2014). RED-S-oireyhtymä perustuu 

pääosin liian vähäiseen energiansaantiin (Low Energy Availability, LEA), aiheuttaen useita 
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fysiologisia muutoksia muun muassa luuntiheydessä, immuniteetissa, hormonitoiminnassa 

sekä naisilla kuukautisissa (Mountjoy ym. 2014). Aktiivisilla naisilla 38 eri urheilulajissa on 

todettu riski liian vähäiseen energiansaantiin (Logue ym. 2019). Matalaa energiansaantia 

voidaan mitata Low Energy Availability in Females Questionnaire (LEAF-Q) -kyselyllä (Melin 

ym. 2014). Kyseinen kysely on kehitetty havaitsemaan ne naisurheilijat, joilla on mahdollisesti 

korkeampi riski sairastua ”naisurheilijan oireyhtymään” (Melin ym. 2014) eli RED-S:ään 

(Mountjoy ym. 2014). Urheilija voi ehkäistä RED-S-oireyhtymän syntyä riittävällä 

energiansaannilla ja tarvittaessa vähentämällä urheilua (Mountjoy ym. 2014) sekä edistämällä 

luuston terveyttä huolehtimalla riittävästä kalsiumin (Borg & Hilloskorpi 2006, 296; Nieves 

ym. 2010) ja D-vitamiinin saannista (Borg & Hilloskorpi 2006, 296; Moreira & Bilezikian 

2017).   
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4 URHEILUVAMMAT ERI EHKÄISYMENETELMÄRYHMISSÄ 

Aikaisempi tutkimus naisurheilijoiden urheiluvammoista keskittyy pitkälti polven ACL-

vammoihin niiden yleisyyden vuoksi (Herzberg ym. 2017; Woznak & Sadowski 2018; 

Konopka ym. 2019). Toistaiseksi aiempiin urheiluvammoja käsitteleviin tutkimuksiin on 

liitetty vähän hormonaalista ehkäisyä tai kuukautiskierron eri vaiheita selvittäviä näkökulmia. 

Tämän systemaattisen kirjallisuushaun tarkoituksena oli koota yhteen aikaisempi tieto naisten 

urheiluvammoista, sekä niiden yhteyksistä hormonaaliseen ehkäisyyn ja kuukautiskierron eri 

vaiheisiin.  

Aikaisempaan tutkittuun tietoon urheiluvammojen ja ehkäisymenetelmien yhteyksistä 

perehdyttiin systemaattisen kirjallisuushaun kautta, joka toteutettiin 1.9.2020 kolmeen 

elektroniseen tietokantaan (PubMed (medline), Medline (ovid) ja SportDiscus with Full Text 

(ebsco)) sekä lisähakuna 14.9.2020 yhteen tietokantaan (Cinahl (ebsco)). Hauissa osallistujina 

(P) oli urheilijat, interventiona (I) hormonaalinen ehkäisy, kontrollina (C) oli hormonaalisen 

ehkäisyn käyttämättömyys ja päätulosmuuttujana (O) oli urheiluvammojen määrä. Näihin 

osallistujien ryhmään viitataan myöhemmin lyhenteellä PICO. Artikkeli sisällytettiin 

lopulliseen tarkasteluun, jos se sisälsi yhteyden urheiluvammojen määrän ja 

ehkäisymenetelmän ja/tai kuukautiskierron eri vaiheiden kanssa, sekä jos artikkelin kieli oli 

englanti. Artikkeli suljettiin tarkastelusta pois, jos urheiluvammoja ei raportoitu esiintyvyyden 

näkökulmasta, jos vamma oli muu kuin urheiluvamma ja jos artikkelista ei ollut koko tekstiä 

saatavissa. Käytetyt hakusanat eri tietokannoissa sekä niistä muodostetut hakulauseet on 

esitetty liitteessä 1, sekä systemaattisen kirjallisuushaun prosessi vuokaaviona (Moher ym. 

2009) on kuvattu liitteessä 2. Lopulliseen tarkasteluun artikkeleita valikoitui viisi, jotka kaikki 

olivat systemaattisia kirjallisuuskatsauksia ja ne esitetään taulukossa 1.  
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TAULUKKO 1. Systemaattisen kirjallisuushaun perusteella valikoituneiden tutkimusten 

kuvailevat tiedot. 

Tekijät/vuosi/maa

/tutkimusasetelma 

Osallistujat (n) Alkuperäistutkimusten 

tutkimusasetelmat 

Tulosmuuttujat Tulokset (mitä tutkimukset 

käsittelivät) 

Herzberg ym. 

2017/USA 

Systemaattinen 

kirjallisuuskatsaus 

ja meta-analyysi 

Naisurheilijat, joilla 

ACLa-vamma 

(tapaukset=21 015, 

kontrollit=47 543) 

ikä vaihtelee  

lajeina 

alppihiihto/laskettelu, 

palloilulajit 

4 tapaus-

verrokkitutkimusta, 4 

tapaustutkimusta (case-

series), 1 

kohorttitutkimus 

ACL-vamma 

Hormonaalinen 

ehkäisy 

kuukautiskierron 

vaihe 

5 ACL-vammaa ja kiertoa 

ja 7 hormoni ja ACL-

vamma (3 tutki molempia) 

Vammariski suurin 

follikulaari- tai 

ovulaatiovaiheessa, pienin 

luteaalivaiheessa 

2 isoa tutkimusta: 20 % 

lasku vammariskissä 

OCb-ryhmässä 

 

Hewett ym. 

2007/USA 

Systemaattinen 

kirjallisuuskatsaus 

Naisurheilijat, joilla 

ACL-vamma ja 

kuukautiskierto liitetty 

(n=NOCc=241, 

OC=138) 

ikä vaihtelee 

lajeina palloilulajit ja 

alppihiihto 

 

3 prospektiivista 

epidemiologista 

tutkimusta, 

kohorttitutkimus 2 retro- 

ja 1 prospektiivinen, 1 

epäselvä 

ACL-vamma 

kuukautiskierron 

vaihe  

7 tutkimusta, joista 6 

tutkimusta erotti OC:n 

käytön 

ACL-vammoja eniten 

follikulaarivaiheessa 

koko aineistossa sekä 

pelkästään NOC- ryhmää 

tarkasteltuna 

Hulme ym. 

2017/Australia 

Systemaattinen 

kirjallisuuskatsaus 

Naisjuoksijat (n=743) 

> 800 m ja joku 

juoksuvamma 

ikä vaihtelee 

1 RCTd, 1 

prospektiivinen 

kohorttitutkimus, 1 

tapausverrokkitutkimus, 

2 

poikkileikkaustutkimust

a 

 

Juoksuvamma 

(rasitusvamma) 

Hormonaalinen 

ehkäisy 

5 tutkimusta käsitteli 

OC:ta, joiden mukaan OC 

laski 

rasitusmurtumariskiä 

Konopka ym. 

2019/USA 

Systemaattinen 

kirjallisuuskatsaus 

Naisurheilijat 

(n=6748 + 

NOC=2138, n=26 522 

+ OC=1323) 

ikä vaihtelee 

Lajeina palloilu, 

laskettelu, voimistelu, 

tanssi 

 

3 kohorttitutkimusta, 4 

tapausverrokkitutkimust

a 

Hormonaalinen 

ehkäisy 

Pehmytkudosvam

ma 

pehmytkudos 

löysyys 

7 tutki 

pehmytkudosvammaa ja 

OC:ta 

Kahden perusteella OC:n 

käyttö laskee ACL-

vammariskiä, 4 

tutkimuksen mukaan ei 

ollut eroa vammojen 

määrissä ja yhden mukaan 

vammariski kasvoi 

 

Samuelson ym. 

2017/Kreikka 

Systemaattinen 

kirjallisuuskatsaus 

Naisurheilijat, joilla 

ACL-vamma 

(tapaukset n=20 879, 

kontrollit n= 47 408) 

ikä vaihtelee 

lajeina palloilu ja 

alppihiihto/laskettelu 

3 

tapausverrokkitutkimust

a, 3 retrospektiivistä 

pitkittäistä vertailevaa 

tutkimusta, 1 

retrospektiivinen 

poikkileikkaustutkimus 

ACL-vammat 

Hormonaalinen 

ehkäisy 

Kuukautiskierron 

vaihe 

7 retrospektiivistä 

kuvailevaa tutkimusta 

OC:n käyttö vähentää 

ACL-vammariskiä (2 

tutkimusta) 

ristiriitainen näyttö 

NOC- ja OC-ryhmien 

välillä kierron eri 

vaiheissa (5 tutkimusta) 
a Anterior cruciate ligament, polven eturistiside, b hormonaalinen ehkäisy, c ei hormonaalista 

ehkäisyä, d satunnaistettu kontrolloitu tutkimus 
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Valikoituneista artikkeleista neljä (Herzberg ym. 2017; Hulme ym. 2017; Samuelson ym. 2017; 

Konopka ym. 2019) huomioivat hormonaalisen ehkäisyn vaikutukset urheiluvammojen 

esiintyvyyteen. Kolme näistä systemaattisista katsauksista käsitteli ACL-vammoja (Herzberg 

ym. 2017; Samuelson ym. 2017; Konopka ym. 2019) ja yksi rasitusmurtumia (Hulme ym. 

2017). Kaikkien valikoituneiden systemaattisten kirjallisuuskatsausten laatua arvioitiin 

AMSTAR2 (A MeaSurement Tool to Assess systematic Reviews 2) -työkalun (Shea ym. 2017) 

(liite 3) perusteella. AMSTAR2 -työkalu (Shea ym. 2017) on kehitetty systemaattisten 

katsausten, jotka voivat sisältää satunnaistettuja kontrolloituja tutkimuksia (RCT-tutkimus) 

sekä ei-satunnaistettuja kontrolloituja terveysalan tutkimuksia, nopeaan laadunarviointiin. 

AMSTAR2 -työkalussa (Shea ym. 2017) on 16 kohtaa, jotka käydään laadunarvioinnissa läpi. 

Jokainen kohta sisältää vaihtoehdot ”kyllä”, ”ei”, ”osittain kyllä” riippuen kysymyksestä ja 

tiettyjen asioiden tulee täyttyä, jotta kysymykseen voi vastata ”kyllä” tai ”osittain kyllä” (Shea 

ym. 2017). AMSTAR2 -työkalu (Shea ym. 2017) ei anna kokonaispistemäärää vaan toimii 

kliinisen päättelyn apuvälineenä systemaattisten katsausten arvioijille.  

Kaikki viisi systemaattista kirjallisuuskatsausta huomioiden laatu on raportoinnin 

näkökulmasta erittäin heikkoa. Ainoat kohdat, jotka täyttyvät vähintään osittain kaikissa 

viidessä artikkelissa on sisällytettyjen tutkimusten harhan riskin arvioiden kuvaus sekä niiden 

esille nostaminen lopullisten tulosten pohdinnassa, ja sidonnaisuuksien sekä mahdollisen 

rahoituksen raportointi. PICO:n puutteellinen raportointi intervention ja kontrolliryhmien 

puuttumisen myötä vaikuttaa useampaan kohtaan laadun arvioinnissa heikentävästi. 

AMSTAR2 -työkalun (Shea ym. 2017) kriittisimmät kohdat laadun näkökulmasta ovat: 

rekisteröity protokolla (kohta 2), hakustrategia (kohta 4), kelpaamattomat tutkimukset listattu 

ja syyt ilmoitettu (kohta 7), harhan riskin arvio sisällytetyistä tutkimuksista (kohta 9), meta-

analyysissä hyväksyttävä tulosten tilastollinen kombinaatio (kohta 11), yksittäisten tutkimusten 

harhan riskin arvio pohdinnassa (kohta 13) ja julkaisuharhan arviointi, jos meta-analyysi tehty 

(kohta 15). Nämä kriittiset kohdat täyttyvät vain muutamassa kohdassa (protokolla olemassa 

sekä hakustrategian kuvaus) ja vain osassa tutkimuksista, mikä laskee luotettavuuden erittäin 

matalalle. Missään systemaattisista katsauksista ei ollut mukana meta-analyysiä, joten näitä 

kohtia ei tarvinnut huomioida luotettavuuden arvioinnissa (Shea ym. 2017). Tarkemmin laatu 

yksittäisen systemaattisen kirjallisuuskatsauksen kohdalla on kuvattu liitteessä 4.  
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Kirjallisuuskatsaushaun tulokset osoittivat, että hormonaalinen ehkäisy saattaa suojata ACL-

vammoilta (Herzberg ym. 2017; Samuelson ym. 2017; Konopka ym. 2019). Hormonaalinen 

ehkäisy saattaa vähentää ACL-vammariskiä jopa 20 prosenttia (Herzberg ym. 2017), mutta 

johtopäätösten tekeminen on hankalaa pienten otoskokojen ja heterogeenisen aineiston vuoksi 

(Samuelson ym. 2017). Lisäksi Herzberg ym. (2017) ja Samuelsson ym. (2017) raportoivat 

tuloksensa hormonaalisen ehkäisyn osalta samojen tutkimusten perusteella, joten käytännössä 

nämä katsaukset eivät eroa toisistaan mitenkään. Konopka ym. (2019) pohjaavat näkemyksensä 

kahteen vahvaan tutkimukseen, mutta toisaalta neljän heikomman tutkimuksen osalta 

vammojen määrissä ei ollut eroja hormonaalisesta ehkäisystä huolimatta, sekä yhden 

tutkimuksen mukaan vammariski kasvoi hormonaalisen ehkäisyn ryhmässä.  

Hulme ym. (2017) käsitteli systemaattisessa katsauksessaan juoksuvammoja 

(rasitusmurtumia), joissa nähtiin samansuuntainen hormonaalisen ehkäisyn vammoilta 

suojaava vaikutus. Kun hormonaalinen ehkäisy ei ollut koskaan ollut käytössä, 

rasitusmurtumariski oli 2,2-kertainen (Hulme ym. 2017). Lisäksi epäsäännölliset tai poissa 

olevat kuukautiset olivat yhteydessä kohonneeseen rasitusmurtumariskiin (Hulme ym. 2017). 
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5 URHEILUVAMMAT KUUKAUTISKIERRON ERI VAIHEISSA 

Aikaisempaan tutkittuun tietoon urheiluvammojen ja kuukautiskierron eri vaiheiden 

yhteyksistä perehdyttiin samaisessa systemaattisessa kirjallisuushaussa, joka on esitetty 

kappaleen 4 alussa. Myös tätä aluetta koskevat hakusanat ja hakulauseet on esitetty liitteessä 1, 

sekä hakuprosessi vaiheineen on kuvattu vuokaaviona (Moher ym. 2009) liitteessä 2. 

Taulukossa 1 esitetyistä lopulliseen tarkasteluun valikoituneista tutkimuksista kolme (Herzberg 

ym. 2017, Hewett ym. 2007; Samuelson ym. 2017) käsittelivät urheiluvammojen esiintyvyyttä 

kuukautiskierron eri vaiheissa. Herzberg ym. (2017) ja Samuelson ym. (2017) käsittelivät 

molempia osa-alueita systemaattisissa kirjallisuuskatsauksissaan. Myös kuukautiskierron 

vaiheita koskevien systemaattisten kirjallisuuskatsausten laatu on käsitelty kappaleessa 4 

yhteisesti kaikkien viiden systemaattisen kirjallisuuskatsauksen osalta.  

Herzbergin ym. (2017) systemaattisen kirjallisuuskatsauksen mukaan eniten ACL-vammoja 

tapahtui naisurheilijoille kuukautiskierron follikulaari- tai ovulaatiovaiheessa. Hewettin ym. 

(2007) systemaattisessa kirjallisuuskatsauksessa tarkasteltiin vammojen esiintyvyyttä suhteessa 

kierron vaiheeseen kahdessa ryhmässä, joissa toisessa olivat kaikki osallistujat ja toisessa 

osallistujat, joilla ei ollut käytössä hormonaalista ehkäisyä. Kyseisen katsauksen perusteella 

voidaan sanoa, että molemmissa ryhmissä vammoja oli eniten kuukautiskierron 

follikulaarivaiheessa (Hewett ym. 2007). Samuelsonin ym. (2017) systemaattisessa 

kirjallisuuskatsauksessa vammojen määrästä kuukautiskierron eri vaiheissa ei voitu linjata 

johtopäätöksiä eri ehkäisymenetelmäryhmissä alkuperäisten tutkimusten heterogeenisyyden 

sekä korkean harhan riskin takia.  
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6 TUTKIMUKSEN TARKOITUS JA TUTKIMUSKYSYMYKSET 

Tässä tutkimuksessa tarkoituksena oli tarkastella, eroaako urheiluvammojen esiintyvyys niiden 

jalkapalloa pelaavien naisten välillä, jotka eivät käytä hormonaalista ehkäisyä ja jotka käyttävät 

hormonaalista ehkäisyä. (= tutkimuskysymys 1). Tutkimuksella pyrittiin saamaan myös tietoa 

urheiluvammojen esiintyvyydestä kuukautiskierron eri vaiheissa (= tutkimuskysymys 2). 

Lisäksi, koska matalan energiansaannin tiedetään olevan riskitekijä urheiluvammoille, tässä 

tutkimuksessa tarkasteltiin toissijaisina tulosmuuttujina kokonaisenergiansaannin ja LEAF-Q-

indeksin yhteyksiä urheiluvammojen esiintyvyyteen. 

Tutkimuskysymykset ja hypoteesit: 

1. Onko urheiluvammojen esiintyvyydessä eroa niiden jalkapalloa pelaavien naisten 

välillä, jotka eivät käytä hormonaalista ehkäisyä ja jotka käyttävät hormonaalista 

ehkäisyä? 

Hypoteesina tässä kysymyksessä on, että naispelaajien välillä, jotka eivät käytä 

hormonaalista ehkäisyä ja käyttävät hormonaalista ehkäisyä, urheiluvammojen 

esiintyvyydessä on eroja. Aikaisemman tiedon perusteella voidaan sanoa, että 

hormonaalinen ehkäisy saattaa laskea urheiluvammariskiä (Herzberg ym. 2017; 

Konopka ym. 2019).  

 

2. Vaikuttaako kuukautiskierron vaihe urheiluvammojen esiintyvyyteen jalkapallossa 

naispelaajilla? 

Hypoteesina tässä kysymyksessä on, että urheiluvammojen esiintyvyydessä on 

vaihtelevuutta kuukautiskierron eri vaiheiden välillä. Aikaisemman tiedon 

perusteella eniten urheiluvammoja on follikulaari- tai ovulaatiovaiheissa ja 

vähiten luteaalivaiheessa (Herzberg ym. 2017; Hewett ym. 2007). 
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7 TUTKIMUSMENETELMÄT 

7.1 Osallistujat ja tutkimuksen kulku 

Tutkimukseen osallistui jalkapalloa pelaavia naisia kahdesta sarjatasosta. Osa naisista pelasi 

jalkapalloa Kansallisessa Liigassa (Kansallinen Liiga 2020), eli jalkapallon naisten pääsarjassa, 

ja osa pelasi B18-SM-sarjaa eli alle 18-vuotiaiden Suomenmestaruus -sarjaa omassa 

ikäluokassaan (Suomen Palloliitto 2021). Tämän pro gradu -tutkielman osallistujat tulivat 

mukaan laajemmasta Kilpa- ja huippu-urheilun tutkimuskeskus KIHUn ja Jyväskylän 

yliopiston yhteisestä Monitoring Injury and Illness in Athletes (MIIA): a feasibility study of a 

multimodal intervention -tutkimuksesta. Tutkimuksen yhtenä lajina on jalkapallo. Kyseiselle 

tutkimukselle on haettu ja saatu Keski-Suomen sairaanhoitopiirin eettisen toimikunnan 

puoltava lausunto (KSSHP, 5U/2019). Lisäksi jokaiselta tutkimukseen osallistuvalta 

jalkapalloilijalta on pyydetty kirjallinen suostumus tutkimukseen osallistumisesta. Alla 

olevassa vuokaaviossa (kuvio 1) on esitetty tarkemmin tutkimukseen osallistuvien urheilijoiden 

mukana olo, sekä ikäryhmiin ja ehkäisymenetelmäryhmiin jakautuminen. 

 

KUVIO 1. Tutkittavat sarjatason ja ehkäisymenetelmän mukaan. EHE-ryhmä kuvaa niitä 

naispelaajia, jotka eivät käytä hormonaalista ehkäisyä ja HE-ryhmä niitä, jotka käyttävät 

hormonaalista ehkäisyä. 
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7.2 Aineistonkeruu 

Tämä tutkimus on seurantatutkimus, jossa aineistoa kerättiin reaaliajassa Athlete monitoring 

(2020) -sovelluksen kautta. Sovelluksen avulla voidaan tarkastella, optimoida ja suunnitella 

urheilijoiden terveyttä ja hyvinvointia, harjoittelun ja otteluiden kuormaa sekä suorituskykyä 

laajasti yhdestä paikasta käsin. Aineiston keruu alkoi 1.6.2020 ja päättyi pelikauden päättyessä 

8.11.2020. Tutkimuksen alussa urheilijat täyttivät itse Physical Activity Readiness 

Questionnaire (PAR-Q) -kyselyyn (Thomas ym. 1992) perustuvan laajennetun suomenkielisen 

PAR-Q-kyselyn, jossa kartoitettiin urheilijoiden fyysisen aktiivisuuden taustoja koskien 

urheilijan aikaisempia vammoja, sekä yleisesti tietoja urheilijan terveydestä, kuten elintapoja, 

unta ja harjoitteluun liittyviä asioita. Vammojen osalta aineistoa kerättiin Virran (2019) 

suomentaman The Oslo Sports Trauma Research Center questionnaire on health problems 

(finnish) OSTRC-H (fin) -terveyskyselyn (liite 5) avulla. Kuukautiskierron pituuden sekä 

ovulaation ajankohdan tarkentamiseksi luotiin Athlete monitoring (2020) -sovelluksen 

päivittäisen hyvinvoinnin kyselyyn liitettävä kysymys kuukautisten alkamispäivästä: ” Onko 

tänään kuukautistesi ensimmäinen vuotopäivä tai ensimmäinen pilleritön päivä?”. Jokaista 

urheilijaa pyydettiin pitämään kirjaa omasta kuukautiskierrostaan vastaamalla edellä esitettyyn 

kysymykseen ”kyllä” tai ”ei” päivittäin.  

The Oslo Sports Trauma Research Center questionnaire on health problems (OSTRC-H) -

terveyskysely on alunperin Clarsenin ym. (2014) kehittämä, jonka avulla pyritään tunnistamaan 

erilaiset terveysongelmat, urheiluvammat sekä sairaudet, jotka edesauttavat 

vammamonitorointia. Clarsen ym. (2014) ovat todenneet OSTRC-H-terveyskyselyn 

sensitiiviseksi ja validiksi mittariksi urheilijoiden akuuttien urheiluvammojen, 

rasitusvammojen sekä sairauksien havaitsemiseksi. Lisäksi suomalaiseen kulttuuriin sopeutettu 

OSTRC-H (fin) -terveyskysely on todettu Virran (2019) tutkimuksen mukaan sisältövalidiksi 

ja korkea reliabiliteettiseksi mittariksi arvioimaan suomalaisten urheilijoiden terveysongelmia. 

Suomen lisäksi OSTRC-H-terveyskysely on validoitu ja otettu käyttöön ainakin Ruotsissa 

(Ekman ym. 2015), Tanskassa (Jorgensen ym. 2015) sekä Japanissa (Mashimo ym. 2020). 
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Urheilija täyttää terveyskyselyn joka viikko edeltävästä viikosta vastaten aluksi neljään 

avainkysymykseen (Virta 2019). Ensimmäinen avainkysymys koskee harjoitteluun tai 

kilpailuun osallistumisen vaikeutta vamman, sairauden tai muiden terveysongelmien vuoksi. 

Toisessa avainkysymyksessä selvitetään urheilijan tekemiä harjoittelun muutoksia vamman, 

sairauden tai terveysongelman vuoksi. Kolmas avainkysymys käsittelee vamman, sairauden tai 

terveysongelman aiheuttamia muutoksia suorituskyvyssä. Neljäs avainkysymys kartoittaa 

urheilijan kokemia oireita. Jos urheilija on voinut osallistua ongelmitta harjoitteluun tai 

kilpailuun, eikä harjoittelussa tai suorituskyvyssä ole ollut muutoksia, eikä urheilijalla ole ollut 

oireita, kysely päättyy kyseisen viikon osalta (Virta 2019).  

Jos urheilija vastaa johonkin näistä neljästä edellä mainitusta kysymyksestä myöntävästi siten, 

että vammalla, sairaudella tai terveysongelmalla on vaikutusta harjoitteluun tai kilpailuun, 

siirtyy hän vastaamaan täydentäviin kysymyksiin (Virta 2019). Ensimmäinen täydentävä 

kysymys selvittää, onko kyseessä vamma vai sairaus. Jos kyseessä on vamma, tarkennetaan sitä 

aluksi akuutiksi tai rasitusvammaksi, jota seuraa vamman sijainnin määrittäminen kehon 

puolen, kehon alueen ja aivotärähdyksien kautta. Lopuksi urheilija määrittää vamman 

tapahtumishetken, kontaktin osuuden vammaan, oireiden voimakkuuden ja mahdollisesti 

uusiutuneen vamman. Jos kyseessä on sairaus, urheilija tarkentaa sitä kokemillaan pääoireilla 

(Virta 2019). Jokaisen ilmoitetun terveysongelman kohdalla kirjataan harjoitteluun tai 

kilpailuun osallistumista rajoittavien päivien määrä, mahdollinen aikaisempi jo kirjattu sairaus 

tai vamma, saatu hoito sekä hoitava taho, muut vammat, harjoittelu- ja kilpailumäärät sekä 

kokonaiskuormittavuuden arviointi. Jokainen terveysongelma kuvataan yksitellen joka kerta, 

aloittaen vakavimmasta ja/tai rajoittavimmasta. Viimeisen kirjauksen jälkeen kysely päättyy 

(Virta 2019).  

Reaaliaikaisen aineistonkeruun lisäksi tutkimuksen alussa esitietolomakkeen täytön yhteydessä 

urheilijoilta kerättiin kertaluontoisesti tietoa kuukautiskierrosta sekä mahdollisesta 

riittämättömästä energiansaannista LEAF-Q-kyselyllä (Melin ym. 2014), joka on esitetty 

liitteessä 6. LEAF-Q-kysely, jonka Melin ym. (2014) ovat validoineet kestävyysurheilijoilla, 

on todettu reliaabeliksi mittariksi tunnistamaan ne naisurheilijat, jotka ovat riskissä matalalle 

energiansaannille. Kysely on käytetyin matalaa energiansaantia arvioiva mittari 

naisurheilijoilla, mutta sitä tulisi käyttää mahdollisessa riskissä olevien naisurheilijoiden 
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seulontaan, eikä esimerkiksi RED-S-oireyhtymän diagnosointiin (Sim & Burns 2021).  

Urheilija täyttää itse kyselyn, joka sisältää kysymyksiä taustatekijöistä, kuten ikä, pituus ja 

paino, lisäksi kysytään suoliston toiminnasta, aiemmista urheiluvammoista ja 

kuukautiskiertoon liittyvistä asioista nykyhetkessä ja aiemmin, sekä hormonaalisen ehkäisyn 

käytöstä (Melin ym. 2014). LEAF-Q-kyselystä määritetään vastausten perusteella LEAF-Q-

indeksi, joka kuvaa riskiä nykyisin relatiiviselle energiavajeelle urheilussa. Jos LEAF-Q-

indeksi on yli kahdeksan, riski RED-S:lle on olemassa (Melin ym. 2014). LEAF-Q-indeksin 

pisteenlaskuohjeet on esitetty liitteessä 7. 

7.3 Aineiston analyysi 

Ennen aineiston analyysia urheilijoiden käsin täyttämistä laajennetuista suomenkielisistä PAR-

Q-kyselyistä sekä LEAF-Q-kyselyistä kirjattiin tiedot ylös Excel 2016 -ohjelmaan (Microsoft 

2021). Jokaiselle jalkapalloilijalle määritettiin henkilökohtaiset kuukautiskiertojen pituudet 

sekä mahdolliset ovulaation ajankohdat takautuvasti edellisestä kuukautiskierrosta. Aiemman 

raportointitavan mukaan luteaalivaihe määriteltiin vakiona (14 päivää), jota edelsi 

ovulaatiovaihe (viisi päivää) ja jäljelle jäävät päivät olivat follikulaarivaihetta (Ruedl ym. 2009; 

Tiitinen 2009, 674). Lisäksi jokaisen urheilijan ilmoittamat vammat arvioitiin yksilöllisesti 

kulloiseenkin kuukautiskierron vaiheeseen, ja epäselvemmissä tilanteissa vammojen ajoitus 

arvioitiin urheilijan henkilökohtaisen keskimääräisen kuukautiskierron avulla.  

Aineiston tilastolliset analyysit ja hypoteesien testaukset suoritettiin IBM SPSS Statistics 26-

ohjelmalla (IBM 2021). Käytettyjen muuttujien normaalijakautuneisuutta testattiin 

keskiarvojen ja mediaanien, sekä vinouden ja huipukkuuden tunnuslukujen, histogrammien ja 

jana- ja ruutukuvioiden, sekä otoskoon mukaan Kolmogorov-Smirnov-testin tai Shapiro-Wilk-

testin avulla. Normaalisti jakautuneita taustatietoja (pituus, paino, painoindeksi, 

kokonaisenergiansaanti sekä kuukautisten alkamisikä) tarkasteltiin keskiarvojen (ka) ja 

keskihajontojen (kh) avulla, sekä ei-normaalisti jakautunutta ikä muuttujaa mediaanin (Md, 

Median) ja kvartiilivälin (IQ, Interquartile) avulla. Lisäksi diskreettejä LEAF-Q-indeksi-

muuttujaa, kuukautiskiertojen määrää sekä kuukautiskierron pituutta tarkasteltiin mediaanin 

(Md, Median) ja kvartiilivälin (IQ) avulla. LEAF-Q-kyselystä nostettiin esiin kuukautiskierron 
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säännöllisyyttä ja kierron normaalisuutta, vuodon määrää, kuukautisten poisjääntiä sekä 

harjoittelun intensiteetin vaikutuksia tarkastelevat kysymykset, jotta saataisiin tarkempi ja 

laajempi käsitys urheilijoiden mahdollisista kuukautishäiriöistä. Näitä muuttujia tarkasteltiin 

frekvenssien ja prosenttiosuuksien avulla. Urheiluvamma-aineiston kohdalla muodostettiin 

väliaikaisia Multiple Response -muuttujia, joita käytetään, kun yhdeltä vastaajalta on useampi 

vastaus yhtä asiaa kysyttäessä (IBM Knowledge Center 2020). Näin kaikki vastaukset saadaan 

analyysiin mukaan ikään kuin vastaussettinä (IBM Knowledge Center 2020). Multiple 

Response -muuttujia voidaan tarkastella frekvenssien ja ristiintaulukoinnin avulla (IBM 

Knowledge Center 2020), kuten myös tässä aineistossa urheiluvamma-aineiston kohdalla 

tarkastelu tapahtui frekvenssien ja prosenttiosuuksien avulla.  

Ensimmäisen tutkimuskysymyksen kohdalla tilastollisissa analyyseissä käytettiin non-

parametristä Mann-Whitneyn U-testiä, koska jakaumaoletukset normaalijakautuneisuudesta 

eivät täyttyneet selitettävän muuttujan osalta. Analyysissä käytettiin viiden prosentin 

luottamustasoa (p < 0,05) ja 95 % luottamusväliä (Cl, Confidence Interval). Toisen kysymyksen 

kohdalla päädyttiin ristiintaulukointiin, sillä tapaukset olivat toisistaan riippuvia. Toisin sanoen 

tilastollista merkitsevyyttä ei ollut mahdollista selvittää urheiluvammojen esiintyvyyden ja 

kuukautiskierron eri vaiheiden välillä. Saatuja tuloksia tarkasteltiin omissa ryhmissä 

(naispelaajat, jotka eivät käytä hormonaalista ehkäisyä ja pelaajat, jotka käyttävät 

hormonaalista ehkäisyä). Edellä mainittujen lisäksi korrelaatioita eli yhteyksiä selvitettiin 

kokonaisenergiansaannin ja LEAF-Q-indeksin, kokonaisenergiansaannin ja urheiluvammojen 

määrän sekä LEAF-Q-indeksin ja urheiluvammojen määrän välillä Spearmanin 

järjestyskorrelaatiokertoimen avulla, sillä kaikkien paitsi kokonaisenergiansaanti-muuttujan 

jakaumat eivät olleet normaalisti jakautuneita. Tilastollisen merkitsevyyden rajaksi asetettiin p-

arvo < 0,05 Spearmanin järjestyskorrelaatiokertoimelle. 
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8 TULOKSET 

8.1 Tutkimukseen osallistuneet naispelaajat 

Tutkimuksen analyysit suoritettiin yhteensä 91 naispelaajalle, joista 52 prosenttia (n = 47) 

pelasi Kansallista Liigaa ja 48 prosenttia (n = 44) B18-SM-sarjaa. Kansallisessa Liigassa keski-

ikä oli 20 vuotta (kh 2,5) ja B18-SM-sarjassa keski-ikä oli 16 vuotta (kh 0,9). Kaiken kaikkiaan 

pelaajilta saatiin vaihtelevasti tietoja niin taustatekijöistä, kuukautiskiertoon liittyvistä tekijöistä 

kuin urheiluvammoista. Taustatiedoista iän, pituuden, painon ja painoindeksin kohdalla tiedot 

saatiin 81 prosentilta pelaajista (n = 74). Kokonaisenergiansaanti kerättiin 45 naispelaajalta 

kolmen päivän mittausjaksona ja 80 prosentilta (n = 36) pelaajista saatiin kyseinen tieto. 

Kysymykseen kuukautisten alkamisiästä vastasi 70 prosenttia pelaajista (n = 64) (taulukko 2).  

TAULUKKO 2. Tutkittavien naispelaajien (n = 74) taustatiedot.  

Muuttuja kaa (khb) 

Ikä (v) 17.9 (2.7) 

Pituus (cm) 168.3 (6.3) 

Paino (kg)  63.0 (8.3) 

BMIc (kg/cm²)  22.2 (2.1) 

Kokonaisenergiansaanti (kcal/kg/vrk) (n=36) 48.8 (13.0) 

Kuukautisten alkamisikä (v) 

11 vuotta tai nuorempi 

12–14 vuotta 

yli 15 vuotta 

en muista 

minulla ei ole koskaan ollut kuukautisia 

lkm. (%) 

6 (9) 

50 (78) 

7 (11) 

0 (0) 

1 (2) 

a keskiarvo; b keskihajonta; c body mass index, painoindeksi 
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Tutkimuksen alussa kertaalleen kerättyjä tietoja naispelaajien kuukautiskierrosta sekä 

mahdollisesta matalasta energiansaannista voitiin hyödyntää 79 prosentilta pelaajista (n = 72), 

kun taas kuukautiskiertojen lukumäärää ja kiertojen pituutta voitiin tarkastella 53 prosentilta 

pelaajista (n = 48) (taulukko 3). Molemmissa ehkäisymenetelmäryhmissä LEAF-Q-indeksi jäi 

raja-arvon kahdeksan alle, mikä tarkoittaa, että valtaosalla pelaajista ei ollut riskiä matalalle 

energiansaannille. Kuitenkin 72 pelaajasta 35 prosenttia (n = 25) ylitti raja-arvon kahdeksan, 

mikä tarkoittaa kohonnutta riskiä matalalle energiansaannille. Näistä pelaajista 32 prosenttia (n 

= 8) kuului ryhmään, joka ei käyttänyt hormonaalista ehkäisyä (EHE-ryhmä) ja 68 prosenttia 

(n = 17) ryhmään, joka käytti hormonaalista ehkäisyä (HE-ryhmä). Taulukossa 3 on esitetty 

LEAF-Q-indeksit, sekä pelaajien kuukautiskiertoja kuvaavat tiedot tarkemmin. 

 

TAULUKKO 3. LEAF-Q-indeksi ja kuukautiskiertojen määrä sekä kuukautiskiertojen pituus 

naispelaajilla, jotka eivät käytä hormonaalista ehkäisyä ja pelaajilla, jotka käyttävät 

hormonaalista ehkäisyä. 

Muuttuja Kaikki Ehkäisymenetelmä 

EHE-ryhmäc  HE-ryhmäd 

n kaa (kh)b n kaa (kh)b  n kaa (kh)b 

LEAF-Q-indeksi 72 6.5 (4.0) 47 6.3 (4.1)  25 6.7 (3.8) 

Kuukautiskiertojen 

määrä lkm.e 
48 2.9 (1.5) 27 3.2 (1.4) 

 
15 2.3 (1.3) 

Kuukautiskierron pituus 

päivinä, Mdf (IQ)g 
48 32.0 (27–38) 27 32.0 (10) 

 
15 33 (13) 

a keskiarvo; b keskihajonta; c ryhmä, joka ei käytä hormonaalista ehkäisyä; d ryhmä, joka käyttää 

hormonaalista ehkäisyä; e lukumäärä; f Mediaani; g Interquartile, kvartiiliväli 

Laajemmin kuukautiskiertoa kartoittavaan LEAF-Q-kyselyyn vastasi 79 prosenttia (n = 72) 

pelaajista. Kuukautiskiertoa tarkasteltiin tarkemmin sen normaalisuuden, säännöllisyyden sekä 

kuukautiskierron häiriöiden näkökulmista. Edellä mainitut tekijät on esitetty taulukossa 4. 
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TAULUKKO 4. LEAF-Q-kyselystä nostetut kuukautiskierron normaaliudesta, 

säännöllisyydestä ja kuukautiskierron häiriöistä kertovat tekijät (n = 72) 

Muuttuja lkm.a (%) 

Normaali kierto  

kyllä 

ei 

ei tiedä 

 

65 (90) 

5 (7) 

2 (3) 

Kuukautiskierron säännöllisyys  

säännöllinen 

epäsäännöllinen 

 

69 (96) 

3 (4) 

Runsas vuoto  

kyllä 

ei 

 

68 (94) 

4 (6) 

Kuukautisten poisjäänti yli 3kk  

ei ikinä 

aikaisemmin kyllä 

juuri nyt 

 

62 (86) 

5 (7) 

5 (7) 

Harjoittelun intensiteetin nousuun liittyvät muutokset  

kyllä 

ei 

 

15 (21) 

57 (79) 
a lukumäärä 

 

8.2 Urheiluvammojen esiintyvyys eri ehkäisymenetelmäryhmissä 

Urheiluvammoista saatiin tietoja 36 prosentilta (n = 33) 91 pelaajasta. Urheiluvammoja ilmeni 

tutkimuksen aikana kaikkiaan 72 kappaletta yhteensä 33 pelaajalla (taulukko 5). Pelaajista 64 

prosenttia (n = 58) ei saanut urheiluvammoja pelikauden aikana. Eniten pelaajat saivat kaksi 

vammaa (n = 12), toiseksi eniten yhden vamman (n = 11), kolmanneksi eniten kolme vammaa 

(n = 5) ja neljänneksi eniten neljä vammaa (n = 4). Yksi pelaaja sai pelikauden aikana kuusi 

vammaa. Pelaajien vammoista 85 prosenttia oli alaraajoissa (n = 61), 9,8 prosenttia vammoista 

oli pään, kasvojen ja niskan alueella (n = 7), 2,7 prosenttia vammoista oli yläraajassa (n = 2) 

sekä 2,7 prosenttia oli määrittelemättömissä paikoissa (n = 2). Mekanismit urheiluvammojen 

taustalla, joita raportoitiin 55 prosenttia (n = 50) olivat yleisimmin törmäys (n = 13, 26 %) ja 

muut mekanismit (n = 13, 26 %), sekä kontakti objektin eli pelivälineen kanssa (n = 10, 20 %). 

Muita mekanismeja olivat juoksu (n = 4, 8 %), potkiminen ja taklaus (molempia n = 3, 6 %), 
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sekä taidot ja kierto maassa olevassa jalassa (molempia n = 2, 4 %). Vammoista 42 prosenttia 

ei aiheuttanut poissaoloja (n = 30) ja vammat, joista poissaoloja aiheutui, kestivät yleisimmin 

1–3 päivää (n = 24, 33 %). Vammoista 18 prosenttia vaati 4-7 poissaolopäivää (n = 13) ja 

vähiten vammat aiheuttivat yli seitsemän päivän kestäviä poissaoloja (n = 5, 7 %). Taulukossa 

5 on esitetty urheiluvammojen vammatyypit, kehonpuolet sekä tapahtumat vammojen taustalla. 

Pelaajia, jotka eivät käyttäneet hormonaalista ehkäisyä oli yhteensä 50, ja pelaajia, jotka 

käyttivät hormonaalista ehkäisyä, oli yhteensä 26. Ehkäisymenetelmätietoon yhdistettynä 

urheiluvammoja oli 76 pelaajalla yhteensä 68 kappaletta (taulukko 5). 

TAULUKKO 5. Urheiluvammat, vammatyypit, kehonpuolet ja tapahtumat vammojen 

taustalla jalkapallossa naispelaajilla, jotka eivät käytä hormonaalista ehkäisyä, ja pelaajat, 

jotka käyttävät hormonaalista ehkäisyä. 

Saadut pelaajakohtaiset 

tiedot (n =91) lkm.a (%) 

Urheiluvammat 

 Ehkäisymenetelmäryhmä 

lkm. (%) 

 

Saadut 

pelaajakohtaiset 

tiedot (n = 76) 
 EHE-

ryhmäb  

(n = 50) 

 HE-

ryhmäc  

(n = 26) 

 

lkm.  (%)  lkm.  (%)  lkm.  (%)  lkm.  (%) 

Vammojen määrä 33 (100) 72 (100)  46 (68)  22 (32)  68 (100) 

Vammatyyppi 32 (35) 

akuutti 

rasitus 

 

45 (68) 

21 (32) 

  

29 (71) 

13 (62) 

  

12 (29) 

8 (38) 

  

41 (100) 

21 (100) 

Kehonpuoli 12 (13) 

oikea 

vasen 

 

10 (77) 

3 (23) 

  

5 (50) 

3 (100) 

  

5 (50) 

0 (0) 

  

10 (100) 

3 (100) 

Tapahtuma 33 (36) 

harjoittelu 

ottelu 

muu 

 

28 (39) 

20 (28) 

24 (33) 

  

16 (64) 

14 (74) 

16 (67) 

  

9 (36) 

5 (26) 

8 (33) 

  

25 (100) 

19 (100) 

24 (100) 

a lukumäärä; b ryhmä, joka ei käytä hormonaalista ehkäisyä; c ryhmä, joka käyttää hormonaalista 

ehkäisyä 

Pelaajilla, jotka eivät käyttäneet hormonaalista ehkäisyä oli 46 urheiluvammaa 

(järjestyslukujen ka 38,02) ja pelaajilla, jotka käyttivät hormonaalista ehkäisyä, oli yhteensä 22 
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urheiluvammaa (järjestyslukujen ka 39,42) (kuvio 2). Non-parametrisen Mann-Whitneyn U-

testin perusteella ehkäisymenetelmäryhmien välillä ei ollut kuitenkaan tilastollisesti 

merkitsevää eroa urheiluvammojen esiintyvyyden välillä (testisuure 626,0, standardoitu 

testisuure -0,296, asymptoottinen p-arvo = 0.767). Mediaanien ollessa molemmissa 

ehkäisymenetelmäryhmissä 0,00, eroja ryhmien välillä ei ollut. Keskiarvoja tarkasteltaessa 

ehkäisymenetelmäryhmien välillä on pieni 0,07 yksikön ero (ka EHE-ryhmässä 0,92 vs. ka HE-

ryhmässä 0,85) ja järjestyslukujen keskiarvoeroja tarkasteltaessa ero näyttäisi olevan 1,4 

ehkäisymenetelmäryhmien välillä.  

 

KUVIO 2. 68 Urheiluvamman jakauma naispelaajilla, jotka eivät käytä hormonaalista ehkäisyä 

(EHE-ryhmä) ja pelaajilla, jotka käyttävät hormonaalista ehkäisyä (HE-ryhmä). Pylväiden 

päällä ilmoitettu vammojen määrä yhteensä. 

8.3 Urheiluvammojen esiintyvyys kuukautiskierron eri vaiheissa 

Aineistoa urheiluvammoista saatiin 36 prosentilta pelaajista (n = 33) ja kuukautiskierron 

vaiheista raportoi 23 prosenttia pelaajista (n = 21). Urheiluvammojen määrä yhdistettynä 

jokaisen pelaajan henkilökohtaisiin kuukautiskierron vaiheisiin oli mahdollista arvioida 21 

pelaajalta (kuvio 3). Näitä arvioita varten muodostettiin Multiple Response -muuttuja, jonka 

avulla selvitettiin muuttujien kuvailevia tietoja ristiintaulukoinnilla. Pelaajista 21:llä oli 

yhteensä 41 urheiluvammaa. Eniten urheiluvammoja oli follikulaarivaiheessa (n = 18, 44 %) ja 
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vähiten ovulaatiovaiheessa (n = 8, 20 %). Suurin osa urheiluvammoista tapahtui ennen 

ovulaatiota, jos tarkastellaan follikulaarivaihetta ja ovulaatiovaihetta yhdessä (n = 26, 63 %). 

Tilastollista merkitsevyyttä ei voitu selvittää tapausten ollessa toisistaan riippuvia. 

 

KUVIO 3. Urheiluvammojen esiintyvyys naispelaajilla kuukautiskierron eri vaiheissa. 

8.4 Urheiluvammojen yhteys energiansaantiin  

Aineiston mahdollistaessa kokonaisenergiansaannin (kcal/kg/vrk) hyödyntämisen 38 

prosentilta pelaajista (n = 35), matalaa energiansaantia kartoittavan LEAF-Q-indeksin käytön 

79 prosentilta pelaajista (n = 72) sekä urheiluvammatiedon (vamma on tai ei ole) käytön kaikilta 

91 pelaajalta, haluttiin näiden muuttujien välisiä yhteyksiä sekä mahdollisia yhteyksiä 

urheiluvammojen määrään tarkastella. Korrelaatiot kokonaisenergiansaannin, LEAF-Q-

indeksin ja urheiluvammojen kesken tehdyissä parittaisissa vertailuissa vaihtelivat r = -0,017–

0,309 välillä. Minkään muuttujien väliset korrelaatiot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä (liite 

8). 
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9 POHDINTA 

Tässä pro gradu -tutkielmassa tarkasteltiin, onko urheiluvammojen esiintyvyydessä 

jalkapallossa eroa niiden naispelaajien välillä, jotka eivät käytä hormonaalista ehkäisyä, ja jotka 

käyttävät hormonaalista ehkäisyä. Tutkimuksella pyrittiin saamaan myös tietoa 

urheiluvammojen esiintyvyydestä kuukautiskierron eri vaiheissa. Lisäksi toissijaisina 

tulosmuuttujina tarkasteltiin kokonaisenergiansaannin ja LEAF-Q-indeksin yhteyksiä 

urheiluvammojen esiintyvyyteen. Tulosten perusteella urheiluvammoja näytti esiintyvän 

enemmän pelaajilla, jotka eivät käyttäneet hormonaalista ehkäisyä kuin niillä pelaajilla, jotka 

käyttivät hormonaalista ehkäisyä, joskaan ryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää 

eroa. Urheiluvammoja esiintyi eniten kuukautiskierron follikulaarivaiheessa ja vähiten 

ovulaatiovaiheessa. Lisäksi näitä kahta vaihetta yhdessä tarkasteltuna urheiluvammoja esiintyi 

eniten ennen ovulaatiota. Kokonaisenergiansaanti ja riittämätöntä energiansaantia kuvaava 

LEAF-Q-indeksi eivät olleet yhteydessä urheiluvammojen esiintyvyyteen.  

9.1 Urheiluvammat ehkäisymenetelmäryhmissä 

Urheiluvammoja raportoitiin tässä tutkimuksessa vähän verrattuna Clausenin ym. (2014) 

tutkimukseen, jossa oli lähes saman pituinen tarkastelujakso, mutta toisaalta osallistuvia 

urheilijoita oli myös monisatakertainen määrä enemmän. Urheiluvammat olivat tässä 

tutkimuksessa pääosin akuutteja vammoja ja sijaitsivat pääosin alaraajoissa, kuten myös 

Fauden ym. (2005), Gizan ym. (2005) ja Clausenin ym. (2014) tutkimuksissa. 

Urheiluvammojen taustamekanismit olivat yhdenmukaisia Fauden ym. (2005) sekä Jungen ja 

Dvorakin (2007) tutkimusten kanssa. Tässä tutkimuksessa urheiluvammoja tapahtui eniten 

harjoittelun aikana, mikä on yllättävää, sillä aikaisemmissa tutkimuksissa urheiluvammoja 

tapahtui eniten otteluiden aikana (Faude ym. 2005; Giza ym. 2005; Dick ym. 2007; Sokka ym. 

2020). Tämä ristiriita voi johtua siitä, että kaikki urheilijoiden raportoimat vammat, kuten 

pienimmätkin kolhaisut ja kaatumiset otettiin tässä tutkimuksessa huomioon ja aikaisemmissa 

tutkimuksissa terveydenhuollon henkilö on todennut ja diagnosoinut mukana olleet vammat. 

Urheiluvammat eivät tässä tutkimuksessa aiheuttaneet useita poissaolopäiviä, kuten eivät 

aikaisemmissakaan tutkimuksissa ole aiheuttaneet (Faude ym. 2005; Dick ym. 2007). Tämä 
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saattanee kertoa siitä, että vain pieni osa urheiluvammoista jalkapallossa on vakavia ja suurin 

osa vammoista lievempiä, kuten tässä tutkimuksessa. 

Urheiluvammoja esiintyi enemmän pelaajilla, jotka eivät käyttäneet hormonaalista ehkäisyä 

kuin niillä pelaajilla, jotka käyttivät hormonaalista ehkäisyä. Tulos on yhdenmukainen Möller-

Nielsen ja Hammarin (1989), Wojtysin ym. (2002), Agelin ym. (2006) ja Lefevren ym. (2013) 

tutkimusten kanssa. Ehkäisymenetelmäryhmien välillä ei ollut tilastollisesti merkitsevää eroa 

urheiluvammojen esiintyvyydessä, mikä on myös linjassa aikaisempien tutkimusten kanssa 

(Agel ym. 2006; Lefevre ym. 2013; Gilmer & Oliver 2020). Toisaalta tämä tulos on ristiriidassa 

joidenkin aiempien tutkimusten kanssa, joiden mukaan hormonaalinen ehkäisy saattaa suojata 

urheiluvammoilta (Herzberg ym. 2017; Samuelson ym. 2017; Konopka ym. 2019). Tässä 

tutkimuksessa tehdyssä systemaattisessa kirjallisuushaussa esiintyneet systemaattiset 

kirjallisuuskatsaukset ovat heikkolaatuisia, tehty pienillä aineistoilla sekä osittain 

päällekkäisillä alkuperäistutkimuksilla, joten hormonaalisen ehkäisyn vaikutuksia vammojen 

esiintyvyyteen on haastavaa arvioida luotettavasti. 

Hormonaalisia muutoksia sekä hormonaalisen ehkäisyn vaikutuksia naisurheilijoilla on pyritty 

ymmärtämään useasta eri näkökulmasta, kuten suorituskyvyn (McNulty ym. 2020; Weidauer 

ym. 2020; Tremback-Ball ym. 2021), polvinivelen jäykkyyden (Hansen ym. 2013; Lee ym. 

2015; Somerson ym. 2019), patellajänteen ominaisuuksien (Burgess ym. 2010) sekä takareiden 

lihasten kireyden (Bell ym. 2011) kautta. Suorituskyvyn osalta estrogeenitasojen nousu saattaisi 

nostaa suorituskykyä sekä kestävyysominaisuuksissa, että voimaominaisuuksissa (McNulty 

ym. 2020), sekä lisätä käden puristusvoimaa ja isokineettistä polven koukistus- ja 

ojennusvoimaa (Weidauer ym. 2020). Lisäksi Tremback-Ball ym. (2021) toteavat 

tutkimuksessaan kuukautisvuodon aikaisen suorituskyvyn laskun kestävyyskunnossa. Tämä 

moniulotteinen tarkastelu perustuu todennäköisesti siihen, että hormonaalisen ehkäisyn 

nähdään tasaavan normaalin kuukautiskierron hormonitasojen muutokset (Chidi-Ogbolu & 

Baar 2019). Näin ollen muun muassa estrogeenihormonin nousun aiheuttamat fysiologiset 

muutokset jäävät tapahtumatta.  
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Estrogeenihormonin tiedetään vaikuttavan muun muassa sidekudokseen usealla eri tavalla (Yu 

ym. 1999; Zazulak ym. 2006). Estradiolin on todettu lisäävän polven ACL-nivelsiteen löysyyttä 

(Hansen ym. 2013). Toisaalta Burgess ym. (2010) ovat todenneet tutkimuksessaan 

patellajänteen jäykkyyden, kun estrogeenihormonitasot nousevat. Somersonin ym. (2019) 

meta-analyysin mukaan ACL-nivelsiteen repeämä ei näyttäisi olevan yhteydessä nivelen 

löysyyden lisääntymiseen, mutta metodologiset haasteet, kuten kuukautiskierron 

määrittäminen sekä tutkimusten heikko laatu, vaikeuttavat johtopäätöksen tekemistä. Lisäksi 

hormonaalista ehkäisyä käyttävillä urheilijoilla ACL-nivelside on todettu jäykemmäksi, mikä 

lisäsi urheiluvammariskiä (Lee ym. 2015). Estrogeenihormonin tiedetään myös lisäävän 

lihasväsymystä (Sarwar ym. 1996) sekä vähentävän lihasjänteen jäykkyyttä, kun 

estrogeenitasot ovat korkeat (Eiling ym. 2007), mikä voi osaltaan olla urheiluvammojen synnyn 

riskitekijä. Selvää siis on, että estrogeenihormonitason muutokset aiheuttavat muutoksia 

naisurheilijoiden kehoissa, mutta vaikutuksia on haasteellista tuoda esille. Näihin ristiriitaisiin 

tuloksiin vaikuttanee urheilijoiden hormonitasojen yksilölliset vaihtelut, jotka myös Hansen 

ym. (2013) sekä Pitchers ja Elliot-Sale (2019) tuovat esille. 

Hormonitasojen muutosten vaikutusmekanismit vamma-alttiuteen ovat moninaisia. 

Estrogeenihormonin, erityisesti estradiolin, aiheuttamat muutokset ovat vain yksi riskitekijä 

urheiluvamman synnylle, minkä vuoksi myös muut vammamekanismit tulisi ottaa huomioon. 

On myös perusteltua pohtia hormonaalisen ehkäisymenetelmän muodon, kuten pillereiden, 

kierukan ja ehkäisyrenkaan merkitystä, sekä hormonipitoisuuksien eroja urheiluvammojen 

syntyyn vaikuttavina tekijöinä. Esimerkiksi pistettävät hormonaalisen ehkäisyn muodot 

lisäsivät eniten rasitusvammariskiä (Cheng ym. 2020). Näyttäisi siltä, että hormonaaliset asiat 

ovat toistaiseksi liian moniselitteisiä, jotta niiden vaikutuksista voitaisiin tehdä luotettavia 

johtopäätöksiä. Tämän tutkimuksen tilastollisesti ei-merkitsevä tulos tukee näitä ajatuksia, 

minkä perusteella voisi ajatella, että urheiluvammojen syntymisen taustalla on useita eri 

tekijöitä yhtä aikaa vaikuttamassa, eikä hormonaalinen ehkäisy välttämättä ole niin 

merkittävässä asemassa kuin on ehkä luultu.  
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9.2 Urheiluvammat kuukautiskierron eri vaiheissa 

Noin viiden kuukauden aikana yli puolet pelaajista raportoi kuukautiskiertojensa lukumääräksi 

keskimäärin kolme. Lisäksi kuukautiskiertoja oli keskimäärin enemmän pelaajilla, jotka eivät 

käyttäneet hormonaalista ehkäisyä kuin pelaajilla, jotka käyttivät hormonaalista ehkäisyä. 

Pelaajia, jotka eivät käyttäneet hormonaalista ehkäisyä oli myös enemmän verrattuna 

hormonaalisen ehkäisyn käyttäjiin. Kuukautiskiertojen määrien erot 

ehkäisymenetelmäryhmien välillä voi selittyä sillä, että hormonaalinen ehkäisy saattaa 

säännöllistää kuukautiskiertoja (Schaumberg ym. 2018; Cheng ym. 2020), jolloin kuukautiset 

alkavat tasaisemmin tai haluttuna ajankohtana. Toisaalta taustalla voi olla myös pelaajien 

mahdolliset kuukautishäiriöt, jotka tässä tapauksessa saattaisivat kertoa harventuneista 

kuukautisista tai pidentyneistä kuukautiskierroista (Rumball & Lebrun 2005). Pelaajat 

raportoivat myös verrattain pitkiä kuukautiskiertoja (32 päivää), normaalikierron ollessa 

yleensä 23–35 päivää (Nienstedt ym. 2009, 448; Tiitinen 2019a). Pitkät kuukautiskierrot voivat 

olla todellisia, kuten Martinin ym. (2021) tutkimuksessa, mutta toisaalta myös puutteet 

kuukautiskiertojen raportoinnissa voivat vääristää käsityksiä pelaajien todellisista 

kuukautiskierroista. Vaikka kuukautiskierrosta saatiin tietoja yli puolelta pelaajista, vain 23 

prosentilta pelaajista saatiin yhdistettyä urheiluvammat kuukautiskierron eri vaiheisiin. Tämän 

vuoksi otos tässä tarkastelussa jää pieneksi. 

Tutkimuksessa 21 pelaajalla oli yhteensä 41 urheiluvammaa. Urheiluvammoja esiintyi 

follikulaarivaiheessa eniten, minkä perusteella tulos on linjassa Hewettin ym. (2007), Herzberg 

ym. (2017) ja Samuelsonin ym. (2017) systemaattisten kirjallisuuskatsausten kanssa. Lisäksi 

urheiluvammojen esiintyvyyttä kuukautiskierron alkuvaiheessa tukevat muun muassa 

Sommerfieldin ym. (2020) ja Martinin ym. (2021) tutkimukset. Lisäksi, kuten aiemmissa 

tutkimuksissa (Herzberg ym. 2017; Samuelson ym. 2017), tässä tutkimuksessa urheiluvammoja 

esiintyi enemmän ennen ovulaatiota kuin sen jälkeen, joten näiltä osin tulokset ovat 

samansuuntaisia. Herzbergin ym. (2017) katsauksessa vähiten vammoja esiintyi 

luteaalivaiheessa, kun taas tässä tutkimuksessa vähiten vammoja esiintyi ovulaatiovaiheessa. 

Urheiluvammojen esiintyvyyttä kuukautiskierron luteaalivaiheessa taas tukee Somersonin ym. 

(2019) systemaattinen katsaus, jonka perusteella ACL-nivelsiteen repeämät ovat mahdollisia 

myös ovulaation jälkeen. Myös Martinin ym. (2021) tutkimuksessa urheiluvammariski kasvoi 
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luteaalivaiheen lopussa juuri ennen seuraavan kierron alkua niillä urheilijoilla, joilla oli pitkä 

kuukautiskierto, mikä oli nähtävissä myös tässä tutkimuksessa.  

Eroja urheiluvammojen esiintyvyyksissä kuukautiskierron eri vaiheissa tässä ja aikaisemmissa 

tutkimuksissa saattaa selittää se, että lähes kaikki aikaisemmat tutkimukset on tehty ACL-

vammoista eli polven eturistisiteen vammoista, joihin helposti liitetään ACL-nivelsiteen 

löysyys. Eräissä tutkimuksissa (Park ym. 2009; Pitchers & Elliot-Sale 2019) juuri ACL-

nivelsiteen löysyys on korostunut ovulaation aikana, jonka ajatellaan lisäävän juuri kyseisen 

vaiheen vammariskiä. Toisaalta Somerson ym. (2019) tuo esille, etteivät ACL-nivelsiteen 

repeämät johtuisi nivelen löysyydestä, mutta toteaa metodologisen heterogeenisyyden 

hankaloittavan johtopäätösten tekoa. Tässä tutkimuksessa taas oli mukana myös muita 

urheiluvammoja, jonka vuoksi niiden esiintyvyys levittyy ehkä helpommin kuukautiskierron 

eri vaiheisiin. Tulosten vertailtavuus on hieman haastavaa, sillä aiempaa tutkittua tietoa juuri 

urheiluvammojen esiintyvyydestä kuukautiskierron vaiheissa on vähän ja tämän tutkimuksen 

kirjallisuushakuun sisältyvien katsausten laatu on heikkoa. Kuten Samuelson ym. (2017) ovat 

todenneet, aineistojen ollessa pieniä ja tutkimusten heterogeenisiä, johtopäätösten tekeminen 

urheiluvammojen esiintyvyydestä kuukautiskierron eri vaiheissa on haasteellista, myös tämän 

tutkimuksen perusteella. 

Estrogeenihormonin muutosten aiheuttamien vaikutusten lisäksi progesteronihormonin lähes 

vastakkaiset vaikutukset estrogeenihormoniin nähden lisäävät kollageenisynteesiä ja 

fibroblastien lisääntymistä, mitkä vähentävät ligamenttien löysyyttä ja voi näin ollen suojata 

ACL-vamman synnyltä kuukautiskierron luteaalivaiheessa (Yu ym. 2001). Toisaalta ACL-

vammojen esiintyvyys kuukautiskierron follikulaarivaiheessa saattaa selittyä sillä, että 

estrogeenitasot ovat korkeammalla kuin progesteronitasot (Somerson ym. 2019). Myös 

relaksiinihormonin tiedetään löystyttävän yleisesti naisen ligamentteja, mikä voi olla 

yhteydessä urheiluvammojen syntyyn (Adachi ym. 2008; Stijak ym. 2015; Tremback-Ball ym. 

2021). Nose-Oguran ym. (2017) tutkimuksessa todettiin, että hormonaalinen ehkäisy laski 

relaksiinihormonitasoja, mikä saattoi pienentää ACL-vammariskiä. Toisaalta tutkijaryhmä 

toteaa aineiston olleen pieni, joten pitävien johtopäätösten tekeminen on vaikeaa. 

Huomionarvoinen seikka on se, että hormonaaliset muutokset tapahtuvat vain 

kuukautiskierroissa, joissa tapahtuu ovulaatio (Janse de Jonge ym. 2019), joten hormonaaliset 
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muutokset eivät välttämättä ole ainoita selittäviä tekijöitä urheiluvammojen syntymiselle. 

Lisäksi hormonaalisia muutoksia tapahtuu useissa eri hormoneissa normaalissa 

kuukautiskierrossa, joten voisi olettaa niiden vaikutustenkin olevan moninaisia. 

Hormonaalisiin tekijöihin voidaan todennäköisesti liittää kuukautisia edeltävät fyysiset ja 

psyykkiset oireet eli premenstruaalioireyhtymä (PMS), mitkä hankaloittavat normaalia elämää 

(Tiitinen 2020a).  Oireita voivat olla muun muassa ärtyneisyys, keskittymisvaikeudet, yleinen 

turvotus sekä kivut päässä ja rinnoissa (Tiitinen 2020a). PMS-oireet on huomioitu myös 

urheilututkimuksissa, sillä niiden vaikutukset voivat olla yhteydessä suorituskykyyn (Sawai 

ym. 2018; Tremback-Ball ym. 2021), ja siten lisätä urheiluvammariskiä. On hyvin 

todennäköistä, että PMS-oireiden vaikuttaessa yleisesti mielialaan voidaan nähdä vaikutuksia 

urheilijoiden harjoitteluissa ja otteluissa. Ei olisi mikään ihme, jos esimerkiksi 

keskittymisvaikeudet olisivat riskitekijä urheiluvammojen synnylle. Lisäksi Möller-Nielsen ja 

Hammar (1989) ovat tutkimuksessaan esittäneet ACL-vammojen kohonneen riskin juuri PMS-

oireiden aikana. 

Urheiluvammojen esiintyvyyttä kuukautiskierron kaikissa kolmessa vaiheessa saattaa selittää 

myös erityisesti runsaista kuukautisista johtuva raudanpuute. Raudanpuute lisää yleistä 

väsymystä (Mayo Clinic 2020), mikä saattaa olla osasyynä urheiluvammojen syntyyn 

kuukautiskierron eri vaiheissa. Lisäksi raudanpuute heikentää hapenkulkua, mikä voi heikentää 

urheilijan suorituskykyä (Tremback-Ball 2021), sekä lihasten voimantuottoa erityisesti 

kuukautiskierron follikulaarivaiheessa (Weidauer ym. 2020). Hormonaalista ehkäisyä on 

käytetty raudanpuutteen yhtenä hoitokeinona (Constantini ym. 2005), mutta urheilijoiden 

kohdalla voisi olla järkevämpää hoitaa raudanpuutetta joko ruokavaliolla tai rautalisällä 

(Tiitinen 2020b; Weidauer ym. 2020). Tällöin voitaisiin hoitaa myös mahdollista piilevää 

riittämätöntä energiansaantia (Cheng ym. 2020). Tässä tutkimuksessa lähes kaikki pelaajista 

raportoivat runsaista kuukautisista, mikä voisi osaltaan selittää urheiluvammojen esiintyvyyden 

vaihtelevuutta kuukautiskierron eri vaiheissa.  

Raudanpuutteen ja hormonaalisten tekijöiden lisäksi urheiluvammojen esiintyvyyttä 

kuukautiskierron kaikissa vaiheissa voisi selittää itse jalkapallon pelaaminen, kuten Clausen 
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ym. (2014) ovat tuoneet esille. Tässä aineistossa ainakin osa urheiluvammoista voisi hyvin olla 

ulkoisista tekijöistä johtuvia, mikä selittyy esimerkiksi sillä, että vammoja tapahtui enemmän 

harjoittelun aikana kuin otteluissa. Lisäksi mekanismit urheiluvammojen taustalla olivat 

moninaisia. Urheiluvammojen esiintyvyyksiä saattaa selittää myös pelaajien rakenteelliset erot, 

erityisesti naisten polvessa pienempi nivelnastojen välisen loven leveys saattaa olla yksi 

riskitekijä polven ACL-nivelvammoille (Alentorn-Geli ym. 2009). Kuten jo todettu, tämä 

tutkimus osoittaa, että urheiluvammojen syntyyn vaikuttavat useat eri tekijät yhdellä kertaa, 

joten on lähes mahdotonta selvittää täsmälleen ne tekijät, jotka vaikuttavat urheiluvammojen 

syntyyn. Jokainen urheilija on yksilö, mikä myös lisää haasteita hallita kaikkia sekoittavia 

tekijöitä aineistoissa. 

9.3 Urheiluvammat ja energiansaanti 

Tässä tutkimuksessa pelaajilla ilmeni jonkin verran riskiä matalalle energiansaannille, sillä 

LEAF-Q-indeksin raja-arvo kahdeksan ylittyi osalla pelaajista. Matala tai riittämätön 

energiansaanti on todettu olevan yksi urheiluvammojen riskitekijä (Mountjoy ym. 2014), mutta 

myös yksi merkittävä tekijä kuukautiskierron häiriöille muun muassa 14–20-vuotiailla 

suomalaisilla urheilijoilla (Ravi ym. 2021). Lisäksi kuukautisten puuttumisen (amennorrhea) 

sekä harvojen kuukautisten (oligomennorhea) on todettu olevan yhteydessä kohonneeseen 

vammariskiin urheilijoilla (Rauh ym. 2010; Knapik ym. 2013). Kyseinen yhteys on myös 

todettu jo aikaisemmin rasitusvammariskin kohdalla (Lloyd ym. 1986; Barrow & Saha 1988; 

Myburgh ym. 1990; Henriksson ym. 2000; Kelsey ym. 2007). Tässä tutkimuksessa pelaajat 

raportoivat pitkiä kuukautiskiertoja, mikä voi viitata harvoihin kuukautisiin ja osaltaan selittää 

urheiluvammojen esiintyvyyttä. Toisaalta osa pelaajista on raportoinut harjoittelun intensiteetin 

noston pidentävän kuukautiskiertoja, sekä lisänneen kuukautisvuodon määrää. 

Tässä tutkimuksessa valtaosa LEAF-Q-indeksin ylittäneistä pelaajista käytti hormonaalista 

ehkäisyä, mikä on enemmän kuin Dadgostarin ym. (2009) tutkimuksessa, jossa yhdeksän 

prosenttia (n = 71) naisurheilijoista käytti hormonaalista ehkäisyä. Toisin kuin Dadgostarin ym. 

(2009) tutkimuksessa, jossa hormonaalisen ehkäisyn käyttäjillä oli epäsäännölliset kuukautiset, 

tässä tutkimuksessa epäsäännöllisistä kuukautisista raportoi vain muutama pelaaja. Vaikkakin 

raportointi LEAF-Q-kyselyn osalta jäikin puutteelliseksi, voidaan ajatella, että tässä 
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tutkimuksessa ilmeni jonkin verran kuukautiskierron häiriöitä, sillä muutamat pelaajat 

raportoivat lisäksi epänormaalista kuukautiskierrosta sekä kuukautisten poisjäännistä yli 

kolmen kuukauden ajaksi. 

Vaikka yhteys matalan energiansaannin ja urheiluvammojen esiintyvyyden välillä on todettu, 

tämän tutkimuksen perusteella yhteyttä ei ollut havaittavissa. Metsämuurosen (2011, 376) raja-

arvoihin viitaten kaikkien kolmen muuttujan väliset korrelaatiot olivat heikkoja (> 0,40). 

Toisaalta LEAF-Q-indeksin ja urheiluvammamäärän välinen korrelaatio oli lähellä melko 

korkean korrelaation rajaa, mikä voisi kertoa siitä, että LEAF-Q-kyselyllä on mahdollista 

kartoittaa riittämätöntä energiansaantia. Näin ollen mahdollisesti niillä urheilijoilla, joilla raja-

arvo kahdeksan ylittyy, voisi LEAF-Q-indeksi olla yhteydessä urheiluvammojen 

esiintyvyyteen. Yhteyden puuttumista saattaa myös selittää se, että tieto 

kokonaisenergiansaannista saatiin vain vähän reilulta kolmasosalta pelaajista, joten otos ei ole 

kovinkaan kattava. Lisäksi kyseinen aineisto kerättiin pelaajien itsetäyttämän ruokapäiväkirjan 

avulla, joihin tiedetään liittyvän aina tietty virhemarginaali. Vaikka tämän tutkimuksen 

perusteella saadut korrelaatiot eivät olleet tilastollisesti merkitseviä, on hyvin mahdollista, että 

tässä tutkimuksessa tiettyjen pelaajien riittämätön energiansaanti, sekä raportoidut 

kuukautiskierron häiriöt voivat olla yksinä tekijöinä tässä tutkimuksessa esiintyneille 

urheiluvammoille.  

9.4 Tutkimuksen vahvuudet ja heikkoudet 

Tämän tutkimuksen vahvuuksiin lukeutuvat tutkimuksen ajankohtaisuus, 

naisurheilunäkökulma sekä lisäarvo jo olemassa olevalle tutkitulle tiedolle, sillä esimerkiksi 

Pitchersin ja Elliot-Salen (2019) mukaan naisurheilijoista ja hormonaalisesta ehkäisystä ei ole 

tällä hetkellä riittävästi tietoa. Legerlotz ja Hansen (2020) korostavat naistutkimuksen 

aiheellisuutta, johon McNulty ym. (2020) lisäävät, ettei miesurheilijoita koskevat tutkimukset, 

eivätkä niistä tehdyt suositukset välttämättä päde naisurheilijoiden kohdalla. Lisäksi 

tulevaisuudessa kaiken naisia koskevan urheilututkimuksen tulisi huomioida hormonaaliset 

muutokset, sillä ne ovat merkittävässä roolissa naisurheilijoiden kohdalla ja vaikuttavat monella 

eri tavalla (Janse de Jonge ym. 2019). Esimerkiksi Oleka (2019) nostaa esille myös 
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ravintoaineiden imeytymisen tietyssä kuukautiskierron vaiheessa, mistä voi olla hyötyä 

erityisesti korkealla huippu-urheilutasolla, jossa erot ovat todella pieniä. 

Toinen selkeä vahvuus tiedon lisäämisen rinnalla on se, että tässä tutkimuksessa huomioitiin 

prospektiivisesti keräten kaikki naispelaajien jalkapallossa raportoimat urheiluvammat, joita oli 

alaraajavammojen lisäksi muun muassa yläraaja- ja pään seudun urheiluvammat. Lähes kaikki 

aikaisemmat tutkimukset ovat käsitelleet vain ACL-vammoja (Agel ym. 2006; Lefevre ym. 

2013; Herzberg ym. 2017; Samuelson ym. 2017; Konopka ym. 2019), joten aikaisempi yhteys 

urheiluvammojen ja hormonaalisen ehkäisyn sekä kuukautiskierron eri vaiheiden välillä on 

jäänyt hieman kapeaksi, ja johtopäätösten tekeminen vaikeaksi. Laajemmalla 

urheiluvammakirjolla tarkasteltuna on ymmärrettävämpää, ettei syy-seuraussuhteet 

urheiluvammojen syntymekanismien välillä ole yksiselitteisiä. Näin asian ymmärtäminen 

moniseikkaisena on helpompaa ja hormonaalisiin muutoksiin sekä kuukautiskiertoon on 

mahdollista saada laajempi näkökulma.  

Erityisenä vahvuutena tässä tutkimuksessa on aineiston monipuolisuus, jossa aineistoa päästiin 

keräämään erittäin laajasti urheilijoiden terveydentilaan liittyen myös muiden osa-alueiden kuin 

urheiluvammojen ja kuukautiskierron osalta. Vastaavia isoja kansallisia hankkeita ei ole 

Suomessa tehty, joten aineisto on hyvin ainutlaatuinen. Lisäksi tässä tutkimuksessa on tehty 

systemaattinen tiedonhaku, sekä arvioitu systemaattisten kirjallisuuskatsausten laatua siihen 

tarkoitetun työkalun avulla, mitkä nostavat tämän tutkimuksen arvoa. 

Aikaisemmat tutkimukset ovat listanneet tutkimustensa heikkouksiksi muun muassa 

metodologiset haasteet (McNulty ym. 2020), tutkimusasetelmat (Hansen ym. 2013; Lee ym. 

2015) sekä liian pienet aineistot (Nose-Ogura ym. 2017). Tässä tutkimuksessa isoimpana 

heikkoutena voisi nostaa pelaajien vastaamattomuuden ja näin ollen puutteet kaikissa tiedoissa. 

Tämä voi näkyä esimerkiksi siinä, ettei aineistoa urheiluvammoista kertynyt välttämättä niin 

paljon kuin normaalitilanteessa. Toisaalta myös Covid-19-tilanne on voinut vaikuttaa aineiston 

kertymiseen, sillä pelaajat eivät ole olleet niin paljon toistensa lähellä kuin todennäköisesti 

normaaleissa olosuhteissa olisivat olleet. Erityisesti aineistoa urheiluvammoista ei kertynyt 

kovinkaan paljoa ja kuukautiskiertojen merkitsemisessä oli vajautta, mikä johti siihen, että 
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urheiluvammoja oli vaikea ajoittaa kuukautiskierron vaiheisiin. Lisäksi heikkoutena voisi 

mainita sen, että kuukautiskierron määrittäminen perustui pelkästään pelaajien 

itseraportoituihin kuukautiskiertoihin. Janse de Jongen ym. (2019) mukaan kyseinen 

menetelmä ei ole riittävä, vaan rinnalle olisi kaivattu esimerkiksi veren seerumista mitattuja 

hormonipitoisuuksia kuukautiskierron vaiheen varmistamiseksi.  

Jos pelaajat olisivat vastanneet täsmällisemmin pyydettyihin asioihin, olisi voinut olla 

mahdollista saada kaikista muuttujista enemmän aineistoa. Näin ollen aineisto olisi saattanut 

muuttua normaalimmin jakautuneeksi ja aineiston analyysissä olisi voinut käyttää parametristä 

kahden riippumattoman otoksen t-testiä non-parametrisen testin sijasta, ja tulokset olisivat 

voineet näyttäytyä tilastollisesti merkitsevinä. Heikkoutena esille voi nostaa myös tutkijan 

tekemät mahdolliset laskuvirheet kuukautiskierron pituuden määrittämisessä sekä 

kuukautiskierron eri vaiheiden määrittämisessä, mikä voi vaikuttaa saatuihin tuloksiin 

heikentävästi. Lisäksi tuloksia sekoittavia tekijöitä on paljon ja niitä kaikkia on mahdotonta 

hallita, joten ne vaikuttavat varmasti saatuun tulokseen. Erityisesti esimerkiksi Covid-19-

viruksen aiheuttamia vaikutuksia muun muassa harjoitteluun, otteluihin tai psyykkiseen 

kuormaan on lähes mahdotonta arvioida ja hallita. 

Tämä tutkimus on merkityksellinen nimenomaan tiedon lisäämisen näkökulmasta. Urheilijat 

sekä heidän kanssaan toimivat henkilöt voivat hyödyntää tätä tutkimusta erityisesti 

hormonaalisten tekijöiden, hormonaalisen ehkäisyn vaikutusten ja kuukautiskierron oppimisen 

ja ymmärtämisen näkökulmasta. Lisäksi edellä mainittujen tekijöiden yhteydet 

urheiluvammoihin on mahdollisesti helpompi havaita tämän tutkimuksen perusteella. Myös 

naisurheilututkimus ja sen parissa työskentelevät henkilöt saavat lisätietoa ja ymmärrystä edellä 

mainittujen asioiden välisistä toistaiseksi vielä epävarmoista yhteyksistä. Kliinisesti 

merkittäväksi seikaksi tässä tutkimuksessa nousee jokaisen urheilijan yksilöllisyys, mikä tulisi 

huomioida niin tutkimusta tehdessä, kuin urheilijoiden arjessa. Urheilijat voivat saada tämän 

tutkimuksen perusteella laajemman käsityksen hormonaalisen ehkäisyn moninaisista 

vaikutuksista urheiluvammojen yhteyteen liittyen. Kyseinen tieto voi ohjata urheilijoita 

tekemään päätöksiä hormonaalisen ehkäisyn aloittamisen tai lopettamisen suhteen. 

Urheiluvalmennuksen näkökulmasta tämä tutkimus voisi edesauttaa valmentajia ottamaan 

kuukautiskierron seurannan käyttöön erääksi hyödynnettäväksi terveystiedoksi muiden 
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terveystietojen tavoin. Ja kuten Julian ym. (2017) toteavat, kuukautiskierto tulee huomioida 

kaikissa naisurheilijoita koskevassa tutkimuksessa, jotta esimerkiksi suorituskykytestien 

olosuhteet säilyisivät samoina mittauskertojen välillä. Kuukautiskierron seuraaminen voi olla 

tänä päivänä vielä arkaluontoista naisurheilijoiden näkökulmasta, vaikka toisaalta keskustelu 

kuukautisten ympärillä on nykyään avoimempaa. Kuitenkin kuukautisten seurannan tulisi olla 

urheilijoiden keskuudessa hyväksyttävää ja eettisesti hienovaraista toimintaa. Näin toimien 

voitaisiin mahdollisesti välttyä urheilijoiden kokemalta ahdistukselta, joka pahimmassa 

tapauksessa vaikuttaisi urheilusuorituksiin.  

Vaikka tämän pro gradu -tutkielman perusteella ei voida tehdä päätelmiä esimerkiksi 

yksilöllisestä harjoittelusta kuukautiskierron eri vaiheiden mukaan, tulevaisuudessa se voisi 

olla mahdollista, kun kuukautiskiertoa alettaisiin seuraamaan. Muutamat tutkimukset ovat 

ottaneet kuukautiskierron mukaisesti rakennettuun harjoitteluun kantaa. Pitchers & Elliot-Salen 

(2019) tutkimuksen mukaan ne urheilijat, joilla on runsasta kuukautisvuotoa, voisivat hyötyä 

kovemmasta harjoitteluintensiteetistä follikulaarivaiheessa, sekä harjoittelun vähentämisestä ja 

keventämisestä luteaalivaiheessa. Tremback-Ball ym. (2021) taas toteavat, että luteaalivaiheen 

alkupuolella tapahtuva harjoittelu voisi olla raskaampaa ja intensiivisempää, ja 

follikulaarivaiheessa voisi painottaa high intensity interval trainingiä (HIIT) eli korkeatehoista 

intervalliharjoittelua ja plyometristä harjoittelua eli nopeusvoimaharjoittelua. Lisäksi PMS-

oireiden aikainen harjoittelun keventäminen saattaisi olla hyödyllistä, kun estrogeeni- ja 

progesteronihormonien tasot olisivat alemmalla tasolla (Tremback-Ball ym. 2021). 

9.5 Jatkotutkimusehdotukset 

Selvää on, että lisää laadukasta tutkimusta hormonaalisista tekijöistä, hormonaalisen ehkäisyn 

vaikutuksista, sekä kuukautiskierrosta urheiluvammojen yhteydessä tarvitaan. 

Kuukautiskiertoa tulisi seurata naistutkimuksissa sekä urheilijoiden arjessa (Pitchers & Elliot-

Sale 2019). Jatkossa kuukautiskierron määrittämiseen tulee kiinnittää huomiota ja tehdä siitä 

mahdollisimman yhdenmukainen, jotta tutkimusten vertailtavuus helpottuisi ja johtopäätösten 

tekeminen olisi varmemmalla pohjalla (Janse de Jonge ym. 2019). Itsemääritetyn 

kuukautiskierron lisäksi urheilijoilta tulisi mitata tarkasti hormonitasoja, niin virtsasta kuin 
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veren seerumista, jotta kuukautiskierron vaiheet olisivat mahdollisimman todenmukaiset (Janse 

de Jonge ym. 2019). Lisäksi Janse de Jonge ym. (2019) korostavat, että ne urheilijat, jotka eivät 

täyttäisi tiettyjä vaatimuksia esimerkiksi hormonitasoista, tulisi jättää tutkimuksen lopullisista 

analyyseistä pois, jotta muun muassa kuukautiskierrot, joissa ei tapahdu ovulaatiota jäisivät 

pois. Tutkimusten tulisi olla riittävän isoilla otoksilla tehtyjä, jotta poisputoavien henkilöiden 

jälkeen analyyseihin jäisi riittävästi urheilijoita (Janse de Jonge ym. 2019).  

Tulevaisuuden optimaalisessa tutkimusasetelmassa lopullisissa analyyseissä tarkasteltaisiin 

urheilijoita, joilla olisi normaali ja säännöllinen kuukautiskierto. Lisäksi urheilijoiden 

mahdolliset kuukautiskierron häiriöt tulisi huomioida niin, että niitä tarkasteltaisiin omana 

ryhmänään. Tämä laajempi tarkastelu mahdollistaisi kattavan kuvauksen esimerkiksi tietystä 

joukkueesta, sekä helpottaisi tulosten yleistettävyyttä koskemaan sekä urheilijoita, joilla on 

normaalit kuukautiskierrot, että urheilijoita, joilla on kuukautishäiriöitä. Urheiluvammojen 

esiintyvyyden selvittämiseksi eri ehkäisymenetelmäryhmissä tulisi hormonaalisen ehkäisyn 

käyttäjistä analysoida erikseen yhdistelmäehkäisyn käyttäjät, sekä pelkästään 

progesteronivalmisteita käyttävät urheilijat, jotta hormonipitoisuudet olisivat helpommin 

määriteltävissä. Ja kuten jo todettu, jatkossa kuukautiskierto ja sen vaiheet tulisi määrittää 

tarkemmalla tasolla usean eri menetelmän kautta, jotta urheiluvammat olisi helpompi yhdistää 

varmemmin oikeisiin kuukautiskierron vaiheisiin. Kokonaisenergiansaannin yhteyden 

varmentamiseksi urheiluvammoihin liittyvänä tekijänä tulisi aineistoa saada isommalta 

joukolta tutkittavia, sekä siinä käytettyjen menetelmien tulisi olla mahdollisimman luotettavia. 

Olisi myös mielenkiintoista tutkia korostuuko LEAF-Q-kyselyssä tietty kokonaisuus 

urheiluvammojen määrän kanssa, mikä voisi tuoda lisää ymmärrystä riittämättömän 

energiansaannin ja urheiluvammojen esiintyvyyden välille.  
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10 JOHTOPÄÄTÖKSET 

Tämän tutkimuksen tulokset viittaavat siihen, että jalkapallossa urheiluvammoja saattaa 

esiintyä enemmän niillä naispelaajilla, jotka eivät käytä hormonaalista ehkäisyä verrattuna 

naispelaajiin, jotka käyttävät hormonaalista ehkäisyä. Vaikka näyttäisi siltä, ettei 

hormonaalinen ehkäisy suojaa urheiluvammoilta, yhteys jää edelleen epävarmaksi, ja vaatii 

asian varmistamiseksi lisää tutkimusta. Urheiluvammoja näyttäisi esiintyvän eniten 

kuukautiskierron follikulaarivaiheessa ja yhdessä ovulaation aikaisten vammojen kanssa 

tarkasteltuna ennen ovulaatiota. Lisäksi tämän aineiston perusteella näyttäisi siltä, ettei 

kokonaisenergiansaanti, eikä LEAF-Q-indeksi olisi yhteydessä urheiluvammoihin. 

Hormonaalisen ehkäisyn, kuukautiskierron vaiheen sekä kokonaisenergiansaannin yhteydet 

urheiluvammojen esiintyvyyteen jäävät epävarmoiksi tämän tutkimuksen perusteella, eikä 

kovin vahvoja johtopäätöksiä voida näin ollen tehdä. 

Kuten jo todettu, lisätutkimusta hormonaalisista tekijöistä sekä kuukautiskierrosta 

urheiluvammojen yhteydessä tarvitaan. Lisäksi hormonaalisia tekijöitä sekä niiden yhteyttä 

urheiluvammoihin tulisi tutkia pidempään kestävillä tutkimuksilla, jotta aineistoa 

urheiluvammoista kertyisi enemmän ja esimerkiksi raportoimisesta tulisi urheilijoille rutiini. 

Urheilijat, heidän kanssaan työskentelevät henkilöt sekä erityisesti naisurheilututkimus 

hyötyvät tulevaisuudessa laadukkaasti tehdystä naisurheilututkimuksesta, jossa hormonaaliset 

tekijät on otettu laajasti huomioon. 
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